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Ή συμβολή τής Θεσσαλίας στό νεοελληνικό διαφω
τισμό είναι άνυπολόγιστης σημασίας. Δέν θ’ άπομακρυ- 
νόμαστε καί πολύ άπό τήν αλήθεια, αν λέγαμε, δτι ό κορ
μός τού νεοελληνικού διαφωτισμού είναι βγαλμένος άπ’ 
τήν Θεσσαλική περιοχή. Δυστυχώς δέν έχουν γίνει εργα
σίες προς τήν κατεύθυνση αύτή, αν καί τά στοιχεία, πού 
ύπάρχουν σήμερα στή διάθεση τού μελετητή, ιστορικά, 
γραμματολογικά, άρχειακά, είναι πολλά. Τούτο προέρ
χεται άπό τό γεγονός, όχι μόνο τής γενικής καθυστέρη
σης τών νεοελληνικών σπουδών, αλλά καί τής αδυναμίας, 
πού έδειξε ή νεοελληνική ιστοριογραφία νά συλλάβει 
καί νά καθορίσει τό φαινόμενο τού νεοελληνικού διαφω
τισμού, πού μόλις τελευταία άρχισε νά προκαλεϊ τό ένδια- 
φέρον καί νά γίνεται άντικείμενο έρευνας καί μελέτης. 
Αύτός είναι ό λόγος, πού ή συμβολή τής Θεσσαλίας στό 
νεοελληνικό διαφωτισμό δέν έχει καθοριστή στήν έκτα
ση καί τή σημασία της. Στό μελέτημά μου αύτό, άφοΰ, 
στήν άρχή, χαράξω τά γενικά πλαίσια τού νεοελληνικού 
διαφωτισμού, θά προσπαθήσω νά δώσω ένα σύντομο διά
γραμμα τής Θεσσαλικής προσφοράς.

*
Ό νεοελληνικός διαφωτισμός είναι τό πνευματικό, εκ
παιδευτικό, έπιστημονικό έκεΐνο κίνημα τών προεπανα- 
στικών χρόνων, πού σαν συνάρτηση καί παρακλάδι τών 
ευρωπαϊκού διαφωτισμού καί ’Εγκυκλοπαιδισμού, σάν 
δημιούργημα τής διασποράς καί τής οικονομικής άνά- 
ξης τού ελληνισμού, ιδίως τού παροικιακού, έβγαλε τή 
σκλαβωμένη Ελλάδα άπ’ τό σκοτάδι τής αμάθειας, 
καί μέ τήν παιδευτική καί ιδεολογική του επιρροή τήν 
ώδήγησε στήν πνευματική άναγέννηση καί δημιούργησε 
τις προϋποθέσεις τής έθνικής άπελευθέρωσης.

Ό νεοελληνικός διαφωτισμός, σάν έποχή καί σάν ιστο
ρικό φαινόμενο, άποτελεΐ τήν πιό περίλαμπρη, τήν πιό 
μεγάλη καί δημιουργική περίοδο τής νεοελληνικής ιστο
ρίας. Τά ιστορικά του όρια είναι περιορισμένα, άλλά ή 
προσφορά του, οί πνευματικές καί ιδεολογικές του κατα
στάσεις, είναι τεράστιες, καί έχουν ανυπολόγιστη σημασία. 
Οί άρχές του συμπίπτουν κατά ένα τρόπο μέ τις άρχές τού 
εύρωπαϊκοΰ διαφωτισμού, μέ τον αιώνα τού Βολταίρου 
καί τών ’Εγκυκλοπαιδιστών (γύρω στά 1700). Τό τέλος του 
συμπίπτει μέ τήν μεγάλη Ελληνική ’Επανάσταση.

’Αλλά, πρέπει νά σημειωθή, δτι ό νεοελληνικός δια- 
ωφτισμός είναι μέν συνάρτηση τού εύρωπαϊκοΰ, έχει δμως 
τις εθνικές του ιδιομορφίες, ,τόσο στό ξεκίνημά του, δσο 
καί στήν πορεία τής ανάπτυξής του, στις μετέπειτα έξε- 
λίξεις του, καί στόν τερματισμό του. Ουσιαστικά σάν κί
νημα πνευματικό καί έθνοφωτιστικό άρχίζει, ύστερα άπό 
προδρομικά φανερώματα καί έπιχειρήματα στά Γιάννε
να, στό Παρίσι καί στή Βενετία, κάνει τήν έξόρμησή του 
ύστερα άπ’ τά Όρλωφικά (1770).

Ή πρώτη μας αύτή εθνεγερσία βρίσκει στερεωμένο τό 
νεοελληνικό διαφωτισμό, άκροβολισμένο θά λέγαμε στις 
προφυλακές του, μέσα στήν περιοχή τής σκλαβωμένης 
Ελλάδας καί σέ ώρισμένα έμποροβιομηχανικά κέντρα 
(Γιάννενα, Κοζάνη, Πόλη κ.λ.π.) μέ τις πρώτες νεωτερι
στικές ή μεταβατικού τύπου Σχολές, πού άρχισαν νά συ-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΕΤΑΣ

Φιλόλογος, κριτικός καί Ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 
Έγεννήθη είς Άργενον τής νήσου Λέσβου τφ 1907. Έδίδαξε ώς κα
θηγητής είς διάφορα Γυμνάσια τής πατρίδος του καί τών ’Αθηνών. 
Διετέλεσε τμηματάρχης Γραμμάτων καί Καλών τεχνών τοΟ 'Υπουρ
γείου Παιδείας. Τφ 1940 έβραβεύθη ύπό τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 
διά τήν περί τής ζωής καί τοϋ έργου τοΟ Παπαδιαμάντη όγκώδη με
λέτην, ήτις έξεδόθη είς πρώτην έκδοσιν τφ 1940 είς Μυτιλήνην, 
έπανεξεδόθη δέ άναθεωρημένη καί συμπληρωμένη τφ 1956 ώς ΣΤ’ 
τόμος τών 'Απάντων Παπαδιαμάντη. Συνειργάσθη ώς κριτικός είς 
περιοδικά καίέφημερίδας.’Εδημοσίευσε μελέτας φιλολογικός, Ιστο
ρικός, βιβλιογραφικός. ’Από τοΟ 1946 διευθύνει τήν Νεοελληνικήν 
Βιβλιοθήκην ("Απαντα Νεοελλήνων Ποιητών καί Συγγραφέων. 
Μνημεία τής νεοελληνικής λογοτεχνίας). Είς τήν σειράν ταΰτην, 
έκτος τής τριτόμου ’Ανθολογίας τής Δημοτικής Πεζογραφίας (1948- 
1950) έξεδόθησαν μέ έκτενείς βιογραφικάς, κριτικός καί βιβλιογρα
φικός είσαγωγάς τά "Απαντα Παπαδιαμάντη (τόμοι 6), Τερτσέτη 
(Τόμοι 3), Έφταλιώτη (τόμοι 2), Κοραή (τόμοι 2), Πορφύρα (τόμος 
1), Γρυπάρη, Μαρκορα, Τυπάλδου, Πολυλα, Αίνιάνος, 'Ελληνική 
Νομαρχία κλπ. "Εγραψε πρός τούτοις τό ίστορικοκριτικό δοκίμιο «Οί 
άρχές τοϋ Νεοελληνικού Θεάτρου» καί τό «Προδομένο Είκοσιένα» 
ώς καί «Εισαγωγήν είς τήν νεοελληνικήν λογοτεχνίαν». Συνετέλεσε 
διά τών έρευνών καί βιβλιογραφικών του έργασιών είς τήν άνάπτυ- 
ξιν καί όργάνωσιν τών Νεοελληνικών Σπουδών καί ίδρυσε τήν «Νεο
ελληνικήν Φιλολογικήν Εταιρίαν» τής όποιας τυγχάνει Πρόεδρος.

Φ

στήνονται σ’ αύτά μέ τήν ένίσχυση 'Ελλήνων τού έξωτερι- 
κοΰ καί μέ κυριαρχικές μορφές μεγάλων διαφωτιστών, 
δπως ό Ευγένιος Βούλγαρης, ό Νικηφόρος Θεοτόκης, ό 
πατριάρχης Σαμουήλ Χαντζερής, Σουγδουρής, ό Μεθόδιος 
’Ανθρακίτης, ό Βικέντιος Δαμωδός κλπ. Αύτοί είναι οί 
τολμηροί πρόσκοποι τού έλληνικοΰ διαφωτισμού. Αύτοί 
πρώτοι δίνουν τή μάχη τής φωτοδοσίας στή σκλαβωμένη 
πατρίδα καί άνοίγουν τούς δρόμους τής εκπαιδευτικής άνα- 
γέννησης, εισάγοντας τό σύγχρονο εύρωπαϊκό πνεύμα, 
τις έπιστήμες, τή φιλοσοφία, τόν όρθολογισμό, τό πείρα
μα, τίς ιδέες τών ’Εγκυκλοπαιδιστών.

Τό έργο τους βρίσκει πολλές άντιδράσεις, πού έξουδετε- 
ρώνονται άπ’ τό άκράτητο ρεύμα τού φωτισμού, πού άνα-
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πτύσσει ό παροικιακός έλληνισμός στά μεγάλα κέντρα 
τής διασποράς.

Αύτό τό ρεύμα ένισχύεται μέ πάθος πατριωτικό καί 
μορφωτικό απ’ τούς έμποροπραγματευτάδες καί τούς Φα- 
ναριώτες, πού δημιουργούν διαφωτιστικά κέντρα στό έξω- 
τερικό ιδίως στό Βουκουρέστι καί στό Γιάσι, τις δυό με
γάλες πρωτεύουσες των Παριστρίων Ηγεμονιών, πού δι- 
οικούμενες άπό Φαναριώτες, έχουν ούσιαστικά έλληνικό 
χαρακτήρα.

Σ’ αύτή τήν άναμορφωτική κίνηση κάνει τήν πρώτη της 
εμφάνιση ή Θεσσαλία μετά τά Όρλωφικά, προσφέροντας 
μέ ολοένα αυξανόμενο ρυθμό πολύτιμες δυνάμεις τού άγώ- 
να τού έθνους γιά τό φωτισμό καί τήν άναγέννηση. Ή 
προσφορά αύτή τής Θεσσαλίας καλύπτει όλο τό πλάτος 
τού νεοελληνικού διαφωτισμού. Δέν είναι δε περιορι
σμένη μονάχα στόν καθαρό έκπαιδευτικό τομέα. Ξαπλώ
νεται σέ πλατύτερες έπιδιώξεις, έκπολιτιστικές, έπανα- 
στατικές, έταιριστικές, δημοσιογραφικές, έκδοτικές, όρ- 
γανωτικές, γιατί εκπορεύεται άπό άναπτυγμένα άστικά κέν
τρα, πού βρισκόταν σέ άμεση έπικοινωνία μέ τόν εύρω- 
παϊκό πολιτισμό. Τά κέντρα, αύτά δημιουργήθηκαν στό 
Πήλιο καί ξάπλωσαν μέ τόν καιρό τόν κύκλο τής έπιρροής 
τους σ’ όλη τή Θεσσαλία.

«Τά ήθη των άνθρώπων (Πηλιορειτών) γενικώς, γράφει 
ό Φιλιππίδης στή Νεωτερική του Γεωγραφία, είναι πολι
τισμένα- επειδή όλα σχεδόν αυτά τά χωριά έχουν σχολεία 
ελληνικής, εις όλα ευρίσκει τινάς άνθρώπους ολίγο πολύ 
προκομμένους...». Χαρακτηρίζοντας τούς Πηλιορεΐτες ό 
Φιλιππίδης σάν προκομμένους, θέλει νά μας δεί
ξει κυρίως τό ύψηλότερο μορφωτικό τους επίπεδο σχετι
κά μέ τούς άλλους "Ελληνες τής έποχής καί μαζί τό συγ
χρονισμένο τους πνεύμα, πού όχι μόνο δέν άντιδροΰσε, 
άλλά καί επιζητούσε τήν πρόοδο καί τήν άλλαγή τής πα
λιάς κοινωνίας, τήν έξοδό της άπ’ τά δεσμά τού μεσαίω- 
να. Αυτό τό πνεύμα άποτελεΐ τό βασικώτερο χαρακτηρι
στικό τής άστικής τάξης, πού άρχισε ν’ άναπτύσσεται στά 
έμποροβιοτεχνικά κέντρα τής ’Ανατολικής Θεσσαλίας μέ 
άμέτρητα προγεφυρώματα καί διακλαδώσεις στις έλληνι- 
κές παροικίες τού εξωτερικού. «Τά πλούτη, γράφει ό ιστο
ρικός Γερβίνος, γέννησαν τόν πολιτισμό (στή Θεσσα
λία). Στό Πήλιο γιά πρώτη φορά έλαμψε ό πνευματικός 
σπινθήρας, ύστερα άπ’ τόν έλληνικό μεσαίωνα». Καί εί
ναι μέν άλήθεια ότι στήν πρωτοπορειακή αύτή φωτοδο- 
σία, προηγήθηκαν τά Γιάννενα, πού συστήσανε τά πρώ
τα νεωτεριστικά σκολειά, άναμφισβήτητο όμως παραμέ
νει, ότι τό νέο άστικό πνεύμα βρήκε τήν πρώτη όλοκλη- 
ρωμένη μορφή καί εκδήλωσή του στό Πήλιο, όπου οί κοι
νωνικές άντιθέσεις δημιουργούσαν προοδευτικώτερα, έπα- 
ναστατικώτερα μυαλά, πού προχωρούσαν άκάθεκτα πρός 
τήν άλήθεια καί τήν άλλαγή. Καί σ’ αύτό άκριβώς τό 
σημείο βρίσκεται ό πληθωρικός καί ρηξικέλευθος χαρα
κτήρας τού Θεσσαλικοΰ διαφωτισμού, πού έδωσε άμέτρη- 
τους πρωτοπόρους καταπληκτικής έμπειρίας.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ (1700-1821)

Σέ δυό μεγάλες περιόδους μπορούμε νά χωρίσουμε τό 
Θεσσαλικό διαφωτισμό. Στήν Προρηγική, δηλαδή 
στήν πριν άπ’ τήν εμφάνιση τού Ρήγα (1774) καί στή Μ ε- 
ταρηγική (1774-1821).

’Αλλά δέν είναι μόνο ή μορφή τού Ρήγα, πού μάς έπι- 
βάλλει νά τόν πάρουμε σάν όρόσημο άνάμεσα στις δυό 
μεγάλες περιόδους τού θεσσαλικοΰ διαφωτισμού. 'Υπάρ
χουν καί καθαροί ιστορικοί λόγοι, πού μάς όδηγοΰν στό 
διαχωρισμό αύτόν. Καί οί λόγοι αύτοί είναι οί άβάστα- 
χτες, οί αύτόχρημα καταστροφικές συνθήκες, πού δημιουρ- 
γήθηκαν μέ τά ’Ορλωφικά καί άνάγκασαν, κοντά στις άλ-

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ
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λες συνέχειες, πολλά σκολειά, πού βρισκόταν σ’ ένα στά
διο άνάπτυξης νά κλείσουν, γιά νά ξανανοίξουν πολύ άρ- 
γότερα σέ νέες βάσεις. "Οπως κι άν είναι, ή πρώτη περίο
δος τού θεσσαλικοΰ διαφωτισμού είναι περιωρισμένη στήν 
περιοχή τής Θεσσαλίας καί κατεβαίνοντας άπ’ τά παιδευ
τικά κέντρα τής ’Ηπείρου καί τών Άγράφων ολο ξαπλώ
νεται στό θεσσαλικό κάμπο γιά νά άποκορυφωθή στήν 
’Ανατολική Θεσσαλία καί στό Πήλιο καί νά γίνει άνεξάν- 
τλητο οπλοστάσιο τού νεοελληνικού διαφωτισμού σέ παν
ελλήνια κλίμακα.

Στή μεταβατική αύτή περίοδο παρουσιάζονται όνόματα 
καί μορφές δασκάλων, σκολειά, μοναστήρια, πού άντιμε- 
τωπίζουν τά εμπόδια καί τούς φραγμούς τής δουλείας καί 
τής φεουδαρχίας καί κρατούν άσβυστη τήν λαμπάδα τής 
παιδείας. Σ’ αύτή τήν περίοδο τό προβάδισμα τό έχει ή 
όρεινή Θεσσαλία, ή περιοχή τών Άγράφων μέ τήν περί
φημη Σχολή τους, πού στάθηκε ό προδρομικός φάρος τής 
θεσσαλικής άναγέννησης, προμηθεύοντας δασκάλους καί 
παπάδες σ’ όλη τή Θεσσαλία.

Στήν ίδια περίοδο άναπτύσσεται ή ξενιτεμένη έμπορο- 
ναυτική τάξη τής Θεσσαλίας στό έξωτερικό καί μέ όλοέ- 
να αυξανόμενο ρυθμό βοηθά οικονομικά καί ήθικά, καί 
συντελεί στή διάδοση τής παιδείας, στήν ένίσχυση τών 
μοναστηριών, στήν ίδρυση έκκλησιών, στήν ίδρυση σκο
λειών κλπ. Αύτή ή περίοδος, ειδικά γιά τή Θεσσαλία, 
έχει ένα ήρωϊκό χαρακτήρα, γιατί παλεύει μέ τά σκοτά
δια τού μεσαίωνα, μέ τούς φραγμούς τής τουρκοκρατίας,
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μέ τήν άνχίδραση καί άδιαφορία τής ντόπιας φεουδαρχίας. 
Σ’ αυτή τήν περίοδο συντελεΐται καί ή αποφασιστική με
ταβολή στήν πνευματική καί έκπαιδευτική ιστορία τής 
Θεσσαλίας, μέ τή δημιουργία έλεύθερης περιοχής στήν 
όρεινή περιοχή τής Μαγνησίας.

Τό Πήλιο άπό τά 1668 πού πήρε τό προνόμιο άπ’ τόΣουλ- 
τάνο «νά είναι τά χωριά του αυτοδιοίκητα καί νά 
μήν μπορεί ή τουρκική εξουσία νά τά πειράξει» έγινε κα
ταφύγιο καί εθνικό κέντρο των Θεσσαλίαν καί πολλών 
προσφύγων άπό άλλα μέρη τής Ρούμελης καί τοϋ Μόρια. 
Πριν άκόμα έμφανισθή στον εθνικό στίβο ό έθνεγέρτης 
Ρήγας, τό Πήλιο είχε φτάσει στή μεγαλείτερή του χωρο- 
γραφική καί έμποροβιομηχανική του άνάπτυξη, ξαπλώ
νοντας τόν κύκλο τής έπιρροής του σ’ δλη τή Μαγνησία 
κι άπό έκεΐ σ’ δλη τή Θεσσαλία καί τά γειτονικά νησιά 
των Βορείων Σποράδων, ιδίως τή Σκιάθο καί τή Σκόπελο, 
μέ προεκτάσεις πρός τή Μακεδονία (Όλυμπο) καί τήν 
"Ηπειρο (Πίνδο). Τά χωριά πλήθυναν, μεγάλωσαν, γέμι
σαν άπό έργαστήρια, βιοτεχνίες, έμπορικά καταστήματα, 
σκολειά, βιβλιοθήκες, «προκομμένους» άνθρώπους, άρ- 
χοντικά σπίτια. "Ενας ευρωπαϊκός άέρας φυσούσε παντού 
καί ό πολιτισμός συμβάδιζε μέ τόν πλούτο, ή μόρφωση μέ 
τήν άθρόα μετανάστευση καί τό έμπόριο.

Ό Δανιήλ Φιλιππίδης, περιγράφοντας στά 1790, τή Μα
γνησία, μας δίνει μιάν άδρή εικόνα αυτής τής καταπλη
κτικής άνάπτυξης, μοναδικής γιά δλη τήν 'Ελλάδα, άν 
έξαιρέσουμε τις Κυδωνιές, πού δμως αυτές τοπικά περιο

ριζόταν μόνο σέ μιά πόλη καί ή άνάπτυξή τους έγινε στά 
κατοπινά χρόνια (κυρίως μέσα στήν περίοδο τής δεκαε
τίας (1790-1800). «Μέσα εις τά κάρπιμα, τονίζει ό Φιλιπ
πίδης, καί επικερδή δάση (τού Πηλίου) φωλεύουν 24 χω
ριά. Τά χωριά αυτά είναι, καθώς είπαμε, 24, καί μερικοί 
μαχαλάδες, χωριά καί αύτοί μικρότερα καί υποκείμενα εις 
άλλα μεγαλύτερα. Αύτά τά χωριά διαιρούνται εις βα
κούφια καί εις χ ά σ ι α. Τά βακούφια είναι 14 χωρίς 
τούς μαχαλάδες τους, τά όποια έχουν μιά διοίκηση ξεχω
ριστή καί ύπόκεινται δλα στή Μακρυνίτζα, τό μεγαλύτε
ρο, τό όποιον τό γνωρίζουν ώς μητρόπολί τους, έχοντας 
καί καθένα χωριστά τούς προεστούς του. Αύτό τό πρω
τείο τό είχε πρωτήτερα ένα άλλο χωριό οπού όνομάζεται 
Άργαλαστή. Ή διοίκησις αύτών τού βακουφίων έκ (ρύ
σεως καί καθ’ έαυτήν είναι καλή... Τούρκος δέν έχει έξου- 
σία νά έμβη εις αύτά καί νά ένεργήση τήν θηριώδη βαρ- 
βαρότητά του. Κτίζουν εκκλησίες, δταν θέλουν. Τά δο
σίματά τους είναι προσδιορισμένα καί πολλά έλαφρά, ώ- 
σάν όπού τό δέκατο μόνο πληρώνουν, καί μιά ποσότητα 
διορισμένη χαρατζοχαρτιών...». Συνεχίζοντας ό Φιλιπ
πίδης, δίνει πολύτιμες πληροφορίες γιά τόν τρόπο τής δι
οίκησης αύτών τών χωριών, προχωρεί σέ κρίσεις καί υπο
δείξεις, καί συμπεραίνει: «"Ετσι λοιπόν διοικούμενοι οί 
Βακουφιώται, ήμποροΰσαν νά είναι εύτυχέστεροι κι’ άπό 
έκείνους, όπού είναι ύποκείμενοι εις εύρωπαϊκές διοίκη
σες. ’Αλλά φεΰ! ή άμάθεια καί τά άκόλουθά της, οί κακίες 
καί οί άναξιότητες τών προεστών, τούς κάμνουν καί αυ
τούς μέ τά τόσα τους προνόμια νά είναι δυστυχείς, ώσάν 
τούς λοιπούς ύπηκόους τής Τουρκίας... κατατρέχον- 
τας ξεχωριστά ένας τόν άλλον, μονα
χοί τους διά τά πρωτεία γίνονται δυ
στυχείς δλοι αύτοί, εύρισκόμενοι πάντοτε εις 
άλληλομαχίας, όπού καί καμμιά φορά καί σκοτώνονται.... 
Ό Φιλιππίδης, σάν Πηλιορείτης, μέ τις πληροφορίες καί 
τις κρίσεις του γιά τούς προεστούς, μάς βοηθεΐ νά έξη- 
γήσουμε τούς κοινωνικούς λόγους, πού, κοντά στά άλλα, 
έκαναν τό θεσσαλικό διαφωτισμό νά πάρει τούς δρόμους 
τής ξενιτειάς * καί νά μήν μπορέση ν’ άναπτυχθή στήν 
περιοχή πού γεννήθηκε, παρά μόνο στό μέτρο πού τού 
επιτρέψανε οί τοπικές συνθήκες.

Αύτός είναι ό βασικώτερος λόγος, πού μάς βοηθεΐ πα
ράλληλα νά έξηγήσουμε, γιατί ή Θεσσαλία, παρ’ δλη τήν 
πνευματική καί κοινωνική της άνάπτυξη, παρ’ δλο τόν 
πλούτο καί τή συνδρομή εύνοϊκών συνθηκών δουλείας, 
πού ήταν τόσο εύνοϊκές, ώστε, κατά τό Φιλιππίδη, νά έξα- 
σφαλίζουν στό θεσσαλικό αυτό τμήμα, τήν έλευθερία πού 
έχαιρόταν οί έλεύθεροι λαοί τής Εύρώπης, δέν μπόρεσε 
ν’ άναπτύξει έπιτόπια έκπαιδευτική κίνηση, νά δημιουρ
γήσει μεγάλες Σχολές διαφωτισμού, δπως οί Κυδωνιές 
καί ή Σμύρνη, τά Γιάννενα καί τό Βουκουρέστι, ή Πάτ- 
μος παλαιότερα καί ή Δημητσάνα. Παρουσιάζονται δη
λαδή καί στή Θεσσαλία οί ίδιοι έκεΐνοι άνασχετικοί πα
ράγοντες πού προερχόμενοι άπ’ τήν άρχουσα έλληνική 
άριστοκρατία, έμποδίσανε τήν άνάπτυξη τού διαφωτισμού 
καί τής έλληνικής παιδείας γενικώτερα, στά Εφτάνησα, 
μέ τή βασική διαφορά δτι έκεΐ ό κατακτητής έβαζε πε-

* Τό ίδιο διαπιστώνει καί ό Άγγλος περιηγητής Λήκ, πού έπισκέ- 
ιρθηκε τήν Θεσσαλία στά 1809, δηλαδή σέ έποχή πού σ’ δλα τά 
κέντρα τής Ελλάδος είχον ίδρυθή σχολεία. Άναφέροντας τά σχο
λεία Δράκιας, Μηλεών, Ζαγοράς, Πορταριάς, Μακρινίτσας σημει
ώνει δτι δσοι άποφοιτούν άπό τά σχολεία αύτά κατώτερου κύκλου 
φεύγουν γιά έκτενέστερες σπουδές στήν Πόλη καί τούτο πράττουν 
γιατί δέν φροντίζουν οί προύχοντες νά έξευρίσκωσι καλούς διδα
σκάλους, ώστε νά άναδείξουν τόν προνομιούχο τόπο τους κέντρο 
παιδείας. (Προβλ. Τρ. Εύαγγελίδη,'Η παιδεία έπί Τουρκο
κρατίας. Άθήναι 1936, σελ. 197, καί σημ. 1.) Ή φυγή, ό διασκορ
πισμός αύτός τής πνευματικής Θεσσαλικής νεολαίας, μπορεί νά 
θεωρηθή καί ό γενετικός παράγοντας τού πληθωρισμού σέ μορφές 
καί έπιτεύξεις, πού παρουσιάζει ό Θεσσαλικός διαφωτισμός. Ή 
διασπορά δημιουργούσε νέες δυνάμεις.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ

Έγεννήθη έν Σκλαταίνη Καρδίτσης τό 1902. Έ- 
φοίτησεν είς τό Διδασκαλεΐον Θεσ/κης, έξ ού έ
λαβε τό δίπλωμά του τό 1926, διορισθείς έν συνε
χείς καί ύπηρετήσας ώς διδάσκαλος είς διάφορα 
σχολεία. Έπί διετίαν μετεξεπαιδεύθη είς τό Πα- 
νεπιστήμιον ’Αθηνών (1929-31), από δέ τοΟ 1938 
διωρίσθη ’Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων. 
’Από τοϋ 1956 προήχθη είς Γενικόν ’Επιθεω
ρητήν Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως, ύπηρετήσας 
άρχικώς είς Λάρισαν καί έν συνεχείς είς ’Αθήνας.

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΛΑΓΑΣ

Έγεννήθη έν Άλμυρφ τφ 1909. 
Έσπούδασε φιλολογίαν καί παι
δαγωγικήν είς τό Πανεπιστήμιον 
’Αθηνών. Καθηγητής τφ 1933 είς 
τήν Δημοσίαν ’Εμπορικήν Σχολήν 
Βόλου, διετέλεσε καθηγητής δια
φόρων Γυμνασίων, Γυμνασιάρχης 
καί Γεν. ’Επιθεωρητής Μ. Έκ- 
παιδεύσεως. Παραλλήλως άσχο- 
λεΐται καί μέ τήν άρχαιολογίαν.

ΘΡΑΣ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ύπηρέτησεν είς διάφορα σχολεία 
τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως 
τής χώρας. Διεκρίθη μεταξύ τών 
συναδέλφων του καί βάσει τών προ
σόντων του καί τής έκπαιδευτικής 
καί παιδαγωγικής του καταρτίσε- 
ως, προήχθη είς ’Επιθεωρητήν. ’Α
πό τό 1957 ύπηρετεΐ είς τήν Β«ν 
έκπαιδευτικήν περιφέρειαν Καρδί
τσης καί συνεχίζει τό έργον του.

Σ ΣΑΛΟ IΘ Ε

φ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έγεννήθη έν Μεγαλοβρύσφ Ά
γιας, Διευθυντής τής Παιδαγωγι
κής ’Ακαδημίας Λαρίσης. Έσπού- 
δασεν είς τό Διδασκαλεΐον Θεσ
σαλονίκης καί μετεξεπαιδεύθη 
έπί τετραετίαν είς Η.Π.Α. Διετέ- 
λεσε κατ’ άρχάς διδάσκαλος καί 
είτα καθηγητής είς τό Ίεροδιδα- 
σκαλεΐον Βελλας Ίωαννίνων. Συν
έγραψε πολλά άρθρα καί μελέτας.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Έγεννήθη είς Δράκιαν (τοϋ τέως Δήμου Νηλείας) 
τό 1892. Έσπούδασε Φιλολογίαν είς τό Πανεπι- 
στήμιον ’Αθηνών. Έν Κηφισιά ’Αθηνών ϊδρυσεν 
τήν «Πρότυπον Σχολήν», ύπηρετήσας έν τέλει 
είς τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν, ώς καθηγητής 
καί Γυμνασιάρχης. Έδίδαξεν είς τήν Βασιλικήν 
Σχολήν ’Αξιωματικών Χωρ)κής, συνέγραψε δέ 
καί διάφορα στρατιωτικά βιβλία ήθικοΰ καί 
ιστορικού περιεχομένου. Πρόεδρος καί ιδρυτής 
τοϋ 'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Κηφισίας.
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ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΗΣ

Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη τφ 1885. 
Διετέλεσε διδάσκαλος έπί 45 συ
νεχή έτη (1905-1950), ύπηρετήσας 
έν Τσαριτσάνη, Κοζάνη, Έλασ- 
σώνι καί Άθήναις. Γόνος παλαιας 
οίκογενείας ήτις έδρασεν έθνι- 
κώς έπί τουρκοκρατίας, κατεδικά- 
σθη καί ό ίδιος εις πενταετή φυ- 
λάκισιν ΰπό τοϋ τουρκικοΰ Στρα
τοδικείου διά τήν δρασιν του.

ΓΕΩΡΓ. ΓΚΟΥΡΑΒΑΣ

Έκ Λαρίσης, διδάσκαλος. Διετέ- 
λεσε Διευθυντής σπουδών τοΟ 
Δημ. Σχολείου τοΟ ΛαρισαίκοΟ 
Λυκείου (1954-56), στέλεχος Χρι
στιανικής ’Αγωγής Λαρίσης (1952- 
56) καί τομεάρχης τής άπογρα- 
φής 1961. 'Ηδη ύπηρετεϊ ώς Διευ
θυντής τοϋ Δημοσίου Σχολείου ’Α
νατολής, τυγχάνει δέ καί Γ ραμμα- 
τεύς τής Κοινωνικής Προνοίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΘΕΟΣ

’Εκ Καναλίων Καρδίτσης, Γυμνασιάρχης. Διετέ- 
λεσε καθηγητής εις πλεΐστα Σχολεία Μ. Έκπαι- 
δεύσεως τοΟ Κράτους. 'Ωσαύτως Υποδιευθυντής 
καί Διευθυντής μέχρι τών αρχών τοϋ έτους 1962 
τοϋ Α' Προτύπου Γυμνασίου ’Αρρένων Πειραιώς. 
Ήδη άπό τοϋ έτους 1962 ύπηρετεϊ ώς Γυμνασιάρ
χης εις τό Γυμνάσιον Θηλέων Καρδίτσης. Πα
ραλλήλους πρός τήν σχολικήν, άναπτύσσει καί 
έξωσχολικήν κοινωνικήν δραστηριότητα, ένδια- 
φερόμενος διά τήν πρόοδον τής Καρδίτσης.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΖΙΚΑΣ

Έσπούδασε τήν μαθηματικήν ’Επιστήμην εις τό 
’Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον 
’Αθηνών. Λαβών τό πτυχίον διωρίσθη ώς καθη
γητής εις διαφόρους πόλεις τής Ελλάδος έργα- 
σθείς μέ ζήλον καί έπιστημονικότητα. Λόγφ τών 
προσόντων του αυτών άνήλθεν εις τά άνώτερα 
άξιώματα τής έκπαιδευτικής ιεραρχίας προαχθείς 
εις τόν βαθμόν τοϋ Γυμνασιάρχου, άπό δέ τής 
θέσεως ταύτης είργάσθη έπί πολλά έτη άόκνως 
διά τήν καλήν διάπλασιν τών έλληνοπαίδων.

ΧΡΙΣΤΟΔ. ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έκ Βόλου, Γυμνασιάρχης τοϋ Γυμ
νασίου Άλμυροϋ-Βόλου. Έσπού- 
δασεν εις τήν Φιλοσοφικήν Σχο
λήν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθη
νών. Ύπηρέτησεν άλληλοδιαδό- 
χως καί Υποδιευθυντής εις Σχο
λεία Μέσης έκπαιδεύσεως Βό
λου. Διετέλεσε Τοπικός Έφορος 
Προσκόπων Βόλου καί Επιμελη
τής τών ’Αρχαιοτήτων Βόλου.
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ρισσότερους φραγμούς στή διδασκαλία τής έλληνικής 
γλώσσας καί στήν έλευθεροθρησκεία (πρβλ. τή μελέτη 
μου: «Τά Έφτανησιώτικα γράμματα άπό τήν "Αλωση ώς 
τήν "Ενωση» (1453-1864) στό Επτανησιακόν Λεύκωμα. 
’Αθήνα 1964)

Προχωρώντας ό Φιλιππίδης στήν εξέταση των άλλων 
χωριών τής Μαγνησίας, πού δεν είχαν προστατευτικά προ
νόμια καί λεγόταν χ ά σ ι α καί πάλι κατακρίνει τήν όπι- 
σθοδρομική στάση των προεστών, τονίζοντας πώς άν ή 
πολιτεία τους ήταν διαφορετική, ή κατάσταση τής Θεσ
σαλίας, καί άπό κοινωνική καί άπό μορφωτική άποψη θά 
ήταν καλλίτερη. «...Είναι, γράφει, τά χωριά αύτά υποκεί
μενα εις πολλά κακά καί ξέφραγα διά νά είπώ έτσι, 
εις τό νά έμβαίνη κάθε ένας νά έξασκή τήν θηριότητά 
του. Τούτων τά δοσίματα δέν είναι διορισμένα, άμή κρέ
μονται άπό τή φαντασία τών άκορέστων Τούρκων, οί ό
ποιοι τά επιφορτίζουν κατά τούς καιρούς καί τά θελήματά 
τους όσα θέλουν. Εις αύτά άκόμα δέν είναι ή ελευθερία 
όπού είναι εις τά Βακούφια διά νά κτίσουν εκκλησίες ή 
νά επισκευάσουν χαλασμένες καί νά φορέσουν δ,τι θέ
λουν, καί νά μήν πολυλογώ, δοκιμάζουν δλη τήν 
αύστηρότητα τής τυραννίας τών κρα
τούν τ ω ν. Μ’ δλον τούτο, άν οί προεστοί τού κάθε χω
ριού ήταν κομμάτι προκομμενέστεροι καί πρακτικώτεροι, 
πλέο σύμφωνοι, πλέο φιλοπάτριδες καί λιγώτερο φίλαυ- 
τοι, ήμποροΰσαν καί αύτά νά έχουν τήν ανάπαυση (δηλαδή 
τις ευνοϊκές συνθήκες δουλείας) τών Βακουφιών». Στάθη
καν λοιπόν οί προεστοί τής Μαγνησίας, τόσο στά Βακού
φια, δσο καί στά Χάσια, ένας μεγάλος φραγμός στήν το
πική άνάπτυξη τής Θεσσαλίας. Οί άντιθέσεις πού προκα- 
λούσε ό δεσποτισμός τών άρχόντων άνάμεσα στις άλλες 
τάξεις, ιδίως τήν άστική, δημιουργούσαν εμφύλιο διχα
σμό, πού πολλές φορές ξεσποΰσε καί σέ έμφύλιο πόλεμο. 
Μέσ’ άπ’ αυτές τις άντιθέσεις τών τάξεων καί τις κατα
πιέσεις τής ντόπιας φεουδαρχίας καί τής τουρκοκρατίας, 
γεννήθηκε καί άνδρώθηκε τό φιλελεύθερο, έπαναστατι- 
κό πνεύμα τού Ρήγα καί τών άλλων Θεσσαλών δαφωτι- 
στών, πού ακολούθησαν σάν Φιλικοί καί σάν ’Αγωνιστές 
τό δρόμο τού πρωτομάρτυρα.

Όσα θρυλοΰνται γιά τά φοβερά περιστατικά, πού άντι- 
μετώπισε στά νεανικά του χρόνια ό Ρήγας άπ’ τούς Τούρ
κους, δέν άπέχουν άπ’ τήν πραγματικότητα, γιατί έχουν 
τόν ιστορικό τους πυρήνα στήν αφόρητη τυραννία, καί 
στά δεινοπαθήματα τού έλληνικοΰ πληθυσμού, πού έπιδει- 
νώθηκαν μέσα στήν άναστάτωση, πού έφεραν τά Όρλωφι- 
κά σ’ δλη τήν Ελλάδα, άλλά περισσότερο στή Θεσσαλία, 
σά διαβατικό κέντρο καί όρμητήριο τών τουρκαλβανικών 
όρδών, πού κατέβαιναν γιά νά καταπνίξουν τό ξεσηκωμό 
τού Μόριά. «Όσάκις, μαρτυρεί ό Περραιβός, συνέπιπτε 
λόγος περί τυραννίας τών έν Θεσσαλία ’Οθωμανών, ό 
Ρήγας άπέδιδε τά πρωτεία τής βαρβαρότητος εις τούς κα
τοίκους τής πατρίδος του Βελεστίνου...».

Τά Όρλωφικά, πού βάσταξαν πέντε χρόνια καί άναστά- 
τωσαν τά χωριά τής Θεσσαλίας, έκλεισαν μέ τή συνθήκη 
τού Κιουτσούκ Καϊναρτζή, πού άποτελεΐ ένα σταθμό γιά 
δλη τήν Ελλάδα, άλλά περισσότερο γιά τή Θεσσαλία, 
γι’ αύτό τό λόγο θέσαμε τό 1774 σάν διαχωριστικό χρο
νολογικό δριο άνάμεσα στις δυό μεγάλες περιόδους τού 
θεσσαλικοΰ διαφωτισμού.

Ή ρωσοτουρκική αύτή συνθήκη ευνόησε έξαιρετικά τή 
Μαγνησία, άλλά καί δλη τή Θεσσαλία, δχι μόνο γιατί 
έδωσε προνόμια, πού έξασφάλιζαν τήν έλεύθερη ναυσι
πλοΐα κάτω άπό ρωσική σημαία καί προστάτευαν τή θέση 
τών υποδούλων Ελλήνων, άλλά καί γιατί βοηθούσαν τή 
μετανάστευση στό έξωτερικό, τήν άποδημία:« Ένα χρό
νο, ώριζε ένα άρθρο της, νά είναι ελεύθεροι οί χριστιανοί 
νά πηγαίνουν, δπου καί άν θέλουν...... Μ’ αύτή τή συν
θήκη άνοιξαν οί δρόμοι γιά τά περίφημα Ζαγοριανά κα

ράβια, δυνάμωσε τό έμπόριο, δημιουργήθηκαν εύνοϊκώ- 
τερες συνθήκες γιά τήν άποδημία τών νέων, πού έφευγαν 
σέ ξένους τόπους μέ τ’ δνειρο μιας καλλίτερης σταδιοδρο
μίας στό έμπόριο, στις τέχνες καί στά γράμματα.

Οί νέοι αύτοί, ήταν οί πιό άνήσυχοι καί πνευματικά 
προικισμένοι θεσσαλομάγνητες. "Εφευγαν γιά νά σταδιο
δρομήσουν, ξενιτεύονταν γιά ν’ άποφύγουν τόσο τόν έπα- 
χθέστατο τουρκικό ζυγό, δσο καί τις άφόρητες συνθήκες, 
πού δημιουργούσε ό δεσποτισμός τών προεστών, βάζον
τας φραγμό σέ κάθε τοπική άνάπτυξη πού έπιζητοΰσε 
μέσα στά πλαίσια τών άστικών ιδεών ή πλειονότητα τού 
πληθυσμού.

Ό δρόμος πού άκολουθοΰν δλοι οί Θεσσαλοί πρω τοπό- 
ροι είναι άπό τά χρόνια αυτά καθωρισμένος. Φεύγουν στήν 
Πόλη καί άπό έκεΐ σκορπίζονται στά διάφορα κέντρα τής 
Ρουμανίας, τής Αύστρίας, τής Ουγγαρίας, δπου σταδιο
δρομούν καί προσφέρουν άνεκτίμητες υπηρεσίες σά δά
σκαλοι καί διαφωτιστές, προσπαθώντας άπό τή ξενιτειά 
νά μεταφυτεύσουν στή γενέτειρά τους τά φώτα τής παι-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

δείας καί νά τήν άναδείξουν σέ μεγάλο κέντρο τού νεοελ
ληνικού διαφωτισμού. Οί προσπάθειες τών μεγάλων Θεσ
σαλών διαφωτιστών, ιδίως τού Κωνσταντά καί τού Φιλιπ
πίδη, νά μεταλαμπαδέψουν στήν πατρίδα τους τά φώτα 
τής παιδείας είναι άμέτρητες καί επίμονες, ή άπόδοσή 
τους δμως στάθηκε άσήμάντη. Ή Θεσσαλία, άν καί έπαι
ξε τόσο βαρυσήμαντο ρόλο στό διαφωτιστικό κίνημα, ή 
ίδια δέν μπόρεσε ν’ άναδειχθή σέ σημαντικό διαφωτιστι- 
κό κέντρο. Τό ίδιο, μέ δλες τις τοπικές παραλλαγές καί 
ιδιομορφίες, άλλά μέ τά ίδια άποτελέσματα, έγινε καί στά 
Εφτάνησα, δπου ή έξιταλισμένη στήν πλειονότητά της 
άριστοκρατία, δέν ένδιαφέρθηκε γιά τήν παιδεία καί άφη
σε τόν τόπο στό βαθύ σκοτάδι τής άμάθειας. Ό Κοραής, 
μέ τό έποπτικό βλέμμα τού μεγάλου διαφωτιστή είδε καί 
καυτηρίασε τήν άδικαιολόγητη αυτή παιδευτική καθυ
στέρηση τής Έπτανήσου.

Μεγάλη ώθηση έδωσαν, κατά τή μεταβατική διαμορ- 
φωτική αύτή περίοδο, στήν άνάπτυξη τής παιδείας στή 
Θεσσαλία, οί ξενιτεμένοι έμποροι. Αυτοί στάθηκαν τό 
προπύργιο τού θεσσαλικοΰ διαφωτισμού. Πουθενά άλλοΰ 
δέν βρίσκουμε τόσο πρώιμα καί έντονα άναπτυγμένο ζήλο 
πρός τά γράμματα καί τό φωτισμό, δσο στούς Θεσσαλούς 
αύτούς ξενιτεμένους εμπόρους. ’Αντιπροσωπευτικός τους 
τύπος μπορεί νά θεωρηθή ό ’Ιωάννης Πρίγκος 
(1725-1789). Ό Ζαγοριανός αυτός πατριώτης, επηρεασμέ
νος άπ’ τις άστικές προοδευτικές ιδέες, κοντά στις άλλες
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άμέτρητες χορηγίες και συνδρομές καί άφιερώσεις σέ 
σκολειά, βιβλιοθήκες, νοσοκομεία, μοναστήρια καί εκ
κλησίες, έστελνε καί βιβλία στή σχολή τής πατρίδας του 
Ζαγοράς, πού στά παράφυλλά τους ξετυλίγει υπέροχες σκέ
ψεις γιά τό σκλαβωμένο γένος, άνιστορώντας μέ πόνο 
καί σπαραγμό ψυχής τήν άθλια κατάστασή του καί έξε- 
τάζοντας τόν τρόπο τοϋ ξεσκλαβωμοΰ του. Τά σημειώμα
τα αυτά τά μάζεψε καί τά δημοσίευσε ό καθηγητής Ν. 
Άνδριώτης. Γραμμένα μέ άπλότητα καί θέρμη ξεπερνούν 
τις ξηρές άπομνημονευματικές άναγραφές καί παρουσιά
ζουν μιάν άπροσμέτρητη λογοτεχνική ποιότητα. Ό Πρίγ- 
γος έγραψε καί δική του Κατήχηση καί ιστορικά σημει
ώματα γιά τό Ρωσσοτουρκικό πόλεμο τοϋ 1770. Βοήθησε 
καί τόν Ευγένιο Βούλγαρη νά τυπώσει τά βιβλία του «’Ορ
θόδοξος 'Ομολογία» (βλ. σχετική βιογραφία του στά Θεσ- 
σαλικά Χρονικά Α’ σελ. 72-73, πρβλ. καί Γ. Β α λ έ τ α 
’Ανθολογία τής Δημοτικής Πεζογραφίας, τόμ. Α' σελ. 
318-319 καί 594) Ό μεγάλος Θεσσαλός διαφωτιστής Δα
νιήλ Φιλιππίδης έξαίρει μέ έπαινετικώτατα λόγια τό έργο

ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ

τού μεγάλου αύτοϋ εύεργέτη τής ύπόδουλης Θεσσαλίας, 
κατηγορεί τούς Ζαγοριανούς, γιατί δέν μπόρεσαν νά άξι- 
οποιήσουν καί νά μεγαλώσουν σέ άπόδοση τήν προσφο
ρά τού Πρίγκου. «Ό Πρίγκος, τονίζει, έχρημάτισε πρα- 
γματευτής εις τήν Όλλάνδα μέ πολλή φήμη, καί ε ύ ε ρ - 
γέτης τής πατρίδος του εϊπέρ τις άλλος, 
ώσάν όπού διά τήν προκοπή καί βελτίωση καί τιμή της, 
έστειλε από τήν 'Ολλάνδα μιά βιβλιοθήκη άξιόλογη, πλου
τισμένη σχεδόν μέ όλα τά έλληνικά βιβλία, καί μέ πολλά 
άλλα άλλόγλωσσα- πρός τούτοις έβαλε καί μιά ποσότητα 
άρκετή έξ ιδίων του διά νά πληρώνεται μέ αύτής τό διά
φορο ό δάσκαλος τού σχολείου- οί καλότυχοι, όμως Ζα- 
γοριανοί άντίς νά βάνουν καί αύτοί άπό λόγου τους... κρα
τούν από έκεϊνα όπού άλλος άπό έρωτα τής πατρίδος άφιέ- 
ρωσε εις αυτήν. Έκτισε καί σπίτια εις άνάπαυσιν τού δα
σκάλου καί των ξένων μαθητών- τέλος πάντων έγύρισε 
καί μόνος του σχεδόν εξηκοντούτης μέ σκοπό νά ήσυχά- 
ση έκεΐ καί νά άφιερώση όλο τόν έαυτό του καί τά πλούτη 
του εις τήν βελτίωση των πατριωτών του- κάποιοι όμως 
φιλοπάτριδες έβαλαν τά δυνατά τους, καί κοντά όπού αύ
τοί δέν έδειξαν καμμιά εύποιΐα εις τήν πατρίδα τους, τήν 
υστέρησαν καί άπ’ αύτό τό καλό, φορτώνοντάς τον, θέ- 
λοντα μή θέλοντα, εις τά γηρατεΐα του μιά άνεψιά τους 
17-18 χρόνων διά νά βαΐσουν τά άσπρα του εις τή φαμίλ- 
λια τους....» Ό Φιλιππίδης δέν κατακρίνει μόνο τήν «αι
σχροκέρδεια καί μικροπρέπεια τών Ζαγοριανών», άλλά κα

ταλογίζει «άμέλεια» καί στόν ίδιο τόν Πρίγκο, γιατί άφη
σε τήν περιουσία του, πού τήν προώριζε γιά τήν πατρίδα, 
νά γίνει παρανάλωμα μιας άσυνείδητης όμάδας Ζαγορια- 
νών. Καθώς θά δούμε, ό Πρίγκος είχε βάλει τις βάσεις γιά 
ένα μεγάλο έκπαιδευτήριο, πού θά είχε πανθεσσαλική, 
ίσως καί πανελλήνια ακτινοβολία, καί θάφτανε σέ φήμη 
καί φωτοδοσία τήν ’Ακαδημία Κυδωνιών. Τό έργο όμως 
αύτό καταδικάστηκε σέ τοπική άφάνεια, γιατί παρουσιά
στηκε σέ εποχή πού ό πατριωτισμός τών ξενιτεμένων Ελ
λήνων δέν είχε ριζώσει στά καθυστερημένα χωριά τους 
καί ή άγάπη τής παιδείας καί τού φωτισμού δέν είχε άκό- 
μα κινήσει τούς ραγιάδες σέ έργα κοινωφελή.

Μέ τήν -όλη δράση του ό Πρίγκος έκφράζει τό δυναμι
κό άστικό, πατριωτικό πνεύμα τού θεσσαλικοΰ διαφωτι
σμού στήν μεταβατική αύτή περίοδο. Είναι χαρακτηρι
στικό, ότι ό Πρίγκος γύρισε, όπως ό Κωνσταντάς καί άλλοι 
Θεσσαλοί στήν πατρίδα του, τή Ζαγορά, καί έκεΐ πέθανε.

Στό ιστορικό αύτό διάγραμμα δέν μοΰ επιτρέπει ό χώ
ρος ν’ άπαριθμήσω όλους τούς Θεσσαλούς Μαικήνες, πού 
ή πινακοθήκη τους είναι άτελείωτη καί γεμάτη άπό μορ
φές υπέροχες δωρητών, πού δέν άποβλέπουν στήν υστε
ροφημία, άλλά έξυπηρετοΰν βαθύτερα ιδανικά γιά τήν 
πνευματική άνάπτυξη τού Γένους, όνειρα καί πόθους όλό- 
τελα δικούς τους, δημιουργήματα φιλοπατρίας καί γνή
σιας φιλομουσίας. ’Από τήν εποχή τού Πρίγκου κιόλας 
διαμορφώνεται ό καθαρώτατα θεσσαλικός τύπος τού έμ
πορου καί λογίου, ό λάτρης τού κερδώου καί λογίου Έρ- 
μοΰ, όπως π.χ. είναι ό υπέροχος Τυρναβίτης έμπορος καί 
ποιητής Ζήσης Δαούτης, πού μέ τή συνεργασία 
τού συμπατριώτη του φιλόμουσου έμπορου Παρίση Δ. 
Παμφύλου, έβγαλε στά 1818, στή Βιέννη, τή συλλογή 
«Διάφορα ήθικά καί άστεϊα στιχουργήματα» καί στά 1819 
τή μετάφραση τού ιστορικού έργου τού Ρίχερ «Μεγάλα 
συμβεβηκότα έκ μικρών αιτιών προξενηθέντα». Τί νά πή 
όμως κανείς γιά τόν ύπέροχο Άμπελακιώτη Τβο Δροσινό 
Χ"νΙβο, πού σήκωσε όλο τό ύπέρογκο βάρος τής δαπάνης 
γιά τήν έκδοση τής «Νεωτερικής Γεωγραφίας» τού Φι
λιππίδη καί Κωνσταντά; Όση άξια γιά τή φιλολογία μας 
έχει αύτό τό έργο τών Μηλιωτών διαφωτιστών, άλλη τόση 
καί μεγαλείτερη είναι ή άξια τής γενναιόδωρης φιλομου- 
σίας τού Δροσινοΰ. Γενάρχης, θά λέγαμε, όλων αυτών τών 
μεγάλων τής Θεσσαλίας ευεργετών, είναι ό Ζαγοριανός 
Κωνσταντίνος Μαυρίκιος, πού πήρε μεγάλα άξιώματα στις 
'Ηγεμονίες στήν αύλή τού Νικολάου καί Κωνσταντίνου 
Μαυροκορδάτου καί καθώς μαρτυρεί ό Δανιήλ Φιλιππί
δης «ωφέλησε τήν πατρίδα του πολλά» καί έγινε πρόδρο
μος τού Πρίγκου.

Άν ρίξουμε μιά ματιά στήν ιστορία τών σχολείων τής 
Θεσσαλίας, πριν ακόμα ό πληθυσμός της δημιουργήσει 
τήν έλεύθερη περιοχή τού Πηλίου, θά διαπιστώσουμε ότι 
σ’ όλη τήν περιοχή τού θεσσαλικοΰ κάμπου βασιλεύει ένα 
ζοφερό σκοτάδι αμάθειας, πού έκανε ώστε οί μορφωμένοι 
νά λείπουν όλότελα, οί δάσκαλοι νά είναι άνύπαρχτοι καί 
έκεϊνοι πού γνώριζαν όλίγα κολυβογράμματα νά μετριούν
ται στά δάχτυλα. Ό Κούμας μελετώντας τόν κώδικα τής 
Μητρόπολης στή Λάρισσα, διαπίστωσε μιά κατάσταση 
άπαιδευσίας καί άγραμματωσύνης, πού ξαπλωνόταν καί 
στις υπογραφές ακόμα τών δεσποτάδων: «γράμματα, γρά
φει, μέ βαρβαρικήν σύνταξιν, μέ άνορθογραφίαν άπίθα- 
νον καί εις αύτάς τών μητροπολιτών τάς ύπογραφάς. Άν, 
συνεχίζει, οί προκριτώτεροι τής έπαρχίας ήσαν άγράμμα- 
τοι, πού εύρίσκετο τότε ή παιδεία τού Γένους; »

Ό σκοταδισμός αυτός ήταν γέννημα τών άφόρητων συν
θηκών δουλείας σ’ όλη τήν πεδινή Θεσσαλία. Καμμιά πε
ριοχή τής τουρκοκρατουμένης Ελλάδας δέν γνώρισε τόσο 
βαρύτερες συνθήκες καταδυνάστευσης. Ακόμα καί τά 
προνόμια τής εκκλησίας, πού ΐσχυσαν σ’ όλες τις περιο
χές τής υπόλοιπης Ανατολής, έμειναν άργά. Στή Λάρισ-
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σα δέν έμεινε οϋτε μιά εκκλησία όρθια καί οί κατά και
ρούς μητροπολίτες από τό φόβο των κυριάρχων μεταφέ
ρανε τήν έδρα τους στόν Τύρναβο. Οί Χριστιανοί Αναγκα
ζόταν νά εκκλησιάζονται στά περίχωρα, όπως μάς πληρο
φορεί ό Φιλιππίδης στή Νεωτερική Γεωγραφία (σελ. 208), 
προσθέτοντας, ότι «οί Λαρισσαΐοι Τούρκοι είναι μισό- 
χριστοι εις άκρο καί θηριώδεις· δέν υπο
φέρουν νά ιδοΰν άλλη θρησκεία καί μάλιστα τή δική μας· 
Ανυπόφορο τούς είναι νά ιδοΰν μπροστά τους ιερέα ή κα- 
λόγηρο με τό σχήμα τού έπαγγέλματός του· ό ίδιος ό μη
τροπολίτης, ό όποιος μετά τον υστερινό πόλεμο κάθεται 
όλο εις τον Τύρναβο, μέ όλα του τά φερμάνια (προνόμια) 
μέ συστολή καί Αγνώριστος έμβαίνει». Στή Λάρισα είχε 
δημιουργηθή μιά τοπαρχία άγάδικη γενιτσαρική, πού δέν 
πειθαρχούσε στό σουλτάνο καί σήκωνε κάθε τόσο κεφάλι.

Οί Αφόρητες συνθήκες δουλείας δημιούργησαν στά 1601 
τήν Αγροτική Ανταρσία τού Σκυλοσόφου. Ό Σκυλόσοφος 
είναι ή πιό Αδικημένη μορφή τής νεοελληνικής ιστορίας. 
Στέκεται στό κατώφλι τού θεσσαλικοΰ διαφωτισμού. Ή 
Ανταρσία του Αφυπνίζει τό έλληνικό πνεύμα, Ανοίγει τούς 
δρόμους τού κλεφταρματολισμοΰ. Ό έμπνευσμένος αύτός 
ιεράρχης, σάν μητροπολίτης Τρίκκης (Τρικάλων), ξεκι
νά άπ’ τον έθνοφωτιστικό κύκλο, πού δημιούργησαν μέσα 
στίς τρεις δεκαετίες τού ΙΣΤ' αιώνα (1570-1600) δυο με
γάλοι φωστήρες τής όρθόδοξης έλληνοχριστιανικής Αν
τίστασης, Απ’ τούς οποίους ό πρώτος στενά συνδέεται μέ 
τή Θεσσαλία, σά μητροπολίτης τής Λάρισας: ό 'Ιερεμίας 
Β' ό Τρανός καί ό Μελέτιος Πηγάς. Ή μορφή καί ή δράση 
τού Σκυλόσοφου εξαντλεί όλη τήν κλίμακα έπενέργειας 
τού θεσσαλικοΰ διαφωτισμού, στέκεται σάν ένα περιλη
πτικό, μακρυνό του κεφάλαιο, πού Αναπτύχθηκε στίς υπέρ
λαμπρες σελίδες, πού έγραψαν στά κατοπινά χρόνια οί 
Θεσσαλοί έθνεγέρτες καί διαφωτιστές. Ό Σκυλόσοφος εί
ναι ό φωτεινός πρόδρομος τού Ρήγα, πού έδωσε νέα φτε
ρά, νέους προσανατολισμούς στήν έπαναστατική παρά
δοση τής Θεσσαλίας, τήν ποτισμένη μέ τό αίμα τού με
γάλου ιεράρχη τής Τρίκκης, πού ή μορφή του κυμαίνε
ται Ανάμεσα στό θρύλο καί στήν ιστορία.

"Υστερα άπό τό Σκυλόσοφο θά μπορούσαμε νά Αναφέ
ρουμε τό Λαρισινό λόγιο ’Αλέξανδρο Έλλάδιο. Θαμπή, 
άξεκαθάριστη κυμαίνεται ή μορφή του μέσα στήν ιστορία 
των νεοελληνικών γραμμάτων. Πήρε στάση άντιμεταφρα- 
στική, καταπολέμησε τή δημοτική γλώσσα, έγινε ειση
γητής τού γλωσσικού ζητήματος καί πρόδρομος τού Ευ
γένιου Βούλγαρη στόν Αρχαϊσμό. Καταπολέμησε άγρια 
τήν προσπάθεια συγχρόνων λογίων του, τού Σεραφείμ 
Μυτιληναίου, τού Λιβέριου Κολέτη, τού Μιχαήλ ’Ανα
στασίου γιά τή μετάφραση τών Γραφών στή δημοτική 
γλώσσα, υποστηρίζοντας ότι ή γλώσσα αύτή είναι σκορ
πισμένη σέ παρεφθαρμένα καί άκατανόητα άπ’τήν όλό- 
τητα τού έθνους ιδιώματα, γεμάτη άπό ιταλικές λέξεις. 
Ό Έλλάδιος προσπάθησε νά δικαιολογήσει τό Πατριαρ
χείο γιά τήν Απόρριψη τής μετάφρασης τών Γραφών καί 
ν’ Αποδείξει ότι τό Εύαγγέλιο καί τά Ιερά Κείμενα τά δια
βάζουν καί τά κατανοούν όλοι οί "Ελληνες. ’Επειδή δέ οί 
φωτισμένοι Έλληνες τού έξωτερικοΰ, έπηρεασμένοι άπ’ 
τον προτεσταντισμό, παρουσίαζαν μέ μελανά χρώματα τήν 
πνευματική καθυστέρηση τής Ελλάδας, έπιδιώκοντας τήν 
έξοδό της άπ’ τό σκοτάδι μέ τήν έκλαϊκευτική κατήχηση, 
τά άπλά κείμενα καί τά λαϊκά σκολειά, ό Έλλάδιος τούς 
Αντιμετώπισε σάν συκοφάντες τού έλληνισμοΰ καί ζήτη
σε μέ τό έργο του «Status praesens ecclesiae Craecae» 
κλπ. γραμμένο λατινικά καί τυπωμένο στά 1714, ν’ Απο
δείξει ότι ή σκλαβωμένη Ελλάδα έχει καί δασκάλους καί 
βιβλία καί σχολεία καί τυπογραφεία καί ποιητές καί ποι
ήματα καί πνευματική Ανάπτυξη, καί δέν είναι βυθισμένη 
στό σκοτάδι, καί γι’ αύτό τό λόγο οί σημερινοί "Ελληνες 
μέ τή μόρφωσή τους καταλαβαίνουν τή γλώσσα τών Γρα

φών καί άποδοκιμάζουν καί Αποποιούνται τις Γραικοβαρ- 
βαρικές μεταφράσεις τών διαμαρτυρομένων. Παρ’ όλη τήν 
άρχαϊστική τάση του ό Έλλάδιος καί τήν δουλική προσ
κόλλησή του στίς μεσαιωνικές ιδέες τού πατριαρχείου, 
πρόσφερε μιά μεγάλη υπηρεσία στόν σύγχρονό του έλ- 
ληνισμό, γιατί α) μέ τό βιβλίο του έδωσε μιάν εικόνα τής 
συγκαιρινής του Ελλάδας καί έστρεψε τό ένδιαφέρον τής 
Εύρώπης πρός τήν υποδουλωμένη πατρίδα του, δημιουρ
γώντας έτσι τά πρώτα φύτρα τού φιλελληνισμού καί β') 
Αφιέρωσε τό βιβλίο του στό Μεγάλο Πέτρο τής Ρωσσίας, 
πού τόν άποκαλεΐ «τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου έκκλη- 
σίας καί τών Ελλήνων προστάτην καί υπερασπιστήν», 
άνοίγοντας έτσι μιά νέα περίοδο στίς σχέσεις τών ραγιά
δων μέ τούς Ρώσσους, πού οδηγήσανε στήν έθνοσωτήρια 
συνθήκη τού Κιουτσιούκ Καϊναρτζή, γιά τ’ Αποτελέσμα
τα τής οποίας μιλήσαμε παραπάνω. Μ’ άλλα λόγια ό Έλ
λάδιος στάθηκε ένας Απολογητής τού έλληνισμοΰ, πα
ρουσιάζοντας τήν πατρίδα του συγκροτημένη πνευματικά 
καί άξια νά βγή άπ’ τό σκοτάδι τής Αμάθειας καί τής σκλα-

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

βίας μέ τή βοήθεια τής όρθόδοξης Ρωσίας. Είναι τά χρό
νια πού ό Μεγάλος Πέτρος έβγαλε τήν περίφημη προκή
ρυξή του πρός τούς Κλεφταρματωλούς, καλώντας τους σέ 
σύμπραξη ένάντια στούς Τούρκους. "Οπως κι άν είναι, ό 
Λαρισινός αύτός λόγιος πού πήρε μεγάλη φήμη σ’ όλη 
τήν Ευρώπη, είναι άπ’ τούς πρώτους πού γνώρισε τήν Ελ
λάδα στή φωτισμένη Ευρώπη καί άναδείχθηκε ένας υπο
κινητής καί προπαγανδιστής τού φιλελληνισμού, προβάλ
λοντας τά δίκαια τής έθνότητας καί διεκτραγωδώντας τά 
παθήματά της κάτω άπό τόν έπάρατο τουρκικό ζυγό — 
ίσως μάλιστα γιά νά εξυπηρετήσει καλλίτερα τό σκοπό του 
πήρε τήν άρχαϊστική στάση στό έξωτερικό, θέλοντας σέ 
μιά περίοδο ουρανισμού νά δείξει τούς υπόδουλους "Ελλη
νες γνήσιους Απόγονους καί ομόγλωσσους τών Αρχαίων.

Ξαναγυρίζοντας στό Σκυλόσοφο, διαπιστώνουμε ότι ό 
έθνεγέρτης αύτός εγκαινιάζει, όσο κι άν φαίνεται Απομα
κρυσμένος χρονολογικά, τήν πρώτη περίοδο τού θεσσα- 
λικοΰ διαφωτισμού. Τήν περίοδο αύτή τή χαρακτηρίσαμε 
ήρωϊκή, γιατί Αντιμετωπίζοντας τις πιό Αφόρητες καί έθνο- 
φθόρες συνθήκες δουλείας, κράτησε μέσα στήν πιό σκο
τεινή περίοδο τής θεσσαλικής ιστορίας, όπως είναι ή 
προπηλιορείτικη περίοδο (1600-1750 περίπου), 
δηλαδή ή περίοδο έκείνη κατά τήν οποία τό Αδούλωτο άν- 
στασιακό θεσσαλικό πνεύμα δέν είχε άκόμα δημιουργήσει 
τήν ελεύθερη περιοχή τών οικισμών τού Πηλίου, περιοχή 
πού ό χαρακτήρας της είναι πανθεσσαλικός, γιατί άνα-
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πτύχθηκε μέ τή συρροή των πιό ανυπότακτων καί πατριω
τικών στοιχείων τοϋ θεσσαλικοΰ χώρου, κράτησε λοιπόν 
στή ζοφερή αύτή προπηλιορείτικη περίοδο τό ζήτημα τής 
παιδείας άσβηστο.

Κάτω άπό τήν έπαναστατική παράδοση τοϋ μεγάλου ό- 
ραματιστή τής εθνεγερσίας, άρχισαν τις φιλελεύθερες στι
χομυθίες τους τά θεσσαλικά βουνά καί έγιναν κρησφύγετα 
τής επαναστατικής ιδέας. Ή άνάπτυξη τής κλεφτουριάς 
καί τοϋ κλέφτικου τραγουδιού συμβαδίζει μέ τήν άνοδο τοϋ 
νεοελληνικού διαφωτισμού. 'Η δημοτική Μοϋσα άντικα- 
θιστά τώρα στά βουνά τήν κυνηγημένη ελληνική παιδεία.

Τά σκολειά σ’ αύτή τήν περίοδο, αντιμετωπίζοντας τήν 
έλλειψη δασκάλων, πού δέν μπορούσαν νά σταθούν κάτω 
άπό τίς άφόρητες συνθήκες δουλείας, τά βλέπουμε νά πα
λεύουν μέ αδιάκοπα άνοιγοκλεισίματα, νά στέλνουν σ’ ό
λη τήν ’Ανατολή δασκάλους, πού πήραν τά πρώτα στοι
χεία άπ’ τά σπλάχνα τους, κι αύτά τά ίδια νά μένουν μι
κρά, χωρίς δασκάλους, χωρίς συνεχή ζωή, χωρίς πλατύ
τερη έπιρροή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΣ

Τά σκολειά τής Θεσσαλίας κατά τήν περίοδο αύτή θά 
μπορούσαμε νά τά ποϋμε φυτώρια τοϋ νεοελληνικού δια
φωτισμού, πού έστελναν τά ασχημάτιστα βλαστάρια τους 
στή ξενιτειά μέ τή δίψα τής παιδείας καί τόν έρωτα τής 
γνώσης, γιά νά πάρουν σέ ξένες Σχολές άνώτερη μόρφωση 
καί νά γίνουν περίφημοι δάσκαλοι σέ ξένη γή, περίφημοι 
λόγιοι καί γραμματικοί, έμπνευσμένοι φορείς τής έλληνο- 
μάθειας καί τής έλληνολατρείας .’Ανάμεσά τους ή παρά
δοση καταλέγει καί τόν έθνεγέρτη Ρήγα.

Ή ιστορία τής παιδείας στέκεται μέ ξεχωριστή εκτίμη
ση μπροστά στις φάλαγγες των Θεσσαλών παιδευτών καί 
καλαμαράδων, ιδίως των Ζαγοριανών, πού «έφημίζοντο ώς 
λόγιοι καί τά μέγιστα ώφέλησαν τήν άλλην Ελλάδα. Προ- 
σελαμβάνοντο δέ εις τήν υπηρεσίαν των τε ήγεμόνων των 
παριστρίων ήγεμονιών καί των μεγάλων Διερμηνέων, καί 
των Διερμηνέων τοϋ Στόλου τής ’Οθωμανικής αυτοκρα
τορίας καί πολλαχοΰ έχρησιμοποιήθησαν εύδοκίμως ώς 
καθηγηταί καί διδάσκαλοι τοϋ Γένους τοϋ δουλεύοντος 
τοϊς Τούρκοις» (Τρ. Εύαγγελίδης, δ.π. σελ. 200).

"Ολοι αύτοί οί λόγιοι καί δάσκαλοι καί κληρικοί Θεσ- 
σαλοί, ξεκινημένοι καί οίστρηλατημένοι άπ τά μικρά θεσ 
σαλικά σκολειά, ιδίως τής Ζαγοράς, καί τοϋ Τυρνάβου, 
δέν έχουν άκόμα περάσει στήν ιστορία, γιατί τά όνόματά 
τους είναι σκορπισμένα, παρά ταϋτα όμως είναι οί πρόδρο
μοι τών μεγάλων διαφωτιστών, οί άκαταγώνιστοι σκαπα

νείς τοϋ νεοελληνικοϋ διαφωτισμού στήν πανελλήνια έξα- 
κτίνωσή του.

Τά όνόματά τους γεμίζουν τήν προδρομική αύτή περί
οδο τής θεσσαλικής παιδείας. Μερικά άναφέρει ό σύγχρο
νός τους Ζαγοριανός πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
Καλλίνικος Τ', όπως ό Κωνσταντίνος Ζαγοραϊος (διδά
σκαλος εις Πόλιν), Κωνσταντίνος, άλλος Ζαγοραϊος (δι
δάσκαλος Σκαρλάτου Στρούζα καί διδάσκαλος τής εις 
Ζαγοράν σχολής έπισήμων), ’Αποστολής άπό Σωτήρα (δι
δάσκαλος άρχοντικός), Κωνσταντίνος Ξυπόλητος, άπό 
Σωτήρα Ζαγοράς, μέγας γραμματικός καί αγαπητός τοϋ 
Νικολάου Βόδα ξεχωριστός καί γ' λογοθέτης καί μέγας 
κόμισος καί άγας τοϋ υίοϋ του Κωνσταντίνου καί καμι
νάρης τέλος έπίσημος καί αύτός. Δανιήλ άπό Μηλέας 
Ζαγοραϊος, διδάσκαλος εις Γιάσι, καί "Ανθιμος, Θεόδω
ρος ίερεύς, διδάσκαλος νεωτεριστής, διδάσκαλος εις Μα- 
κρηνίτζαν, διωχθείς ύπό Καλλινίκου πατριάρχου». Πολλά 
ονόματα τών προδρόμων αύτών τοϋ φωτισμού παραμένουν 
άγνωστα, ή άναφερόμενα χωρίς τά έπώνυμά τους συγχέ- 
ονται μέ άλλα.

Συνεχίζοντας τήν έπισκόπησή μας θά σταθούμε σέ με
ρικές πρωτεύουσες μορφές λογίων καί δασκάλων, πού βο
ήθησαν μέ τό έργο τους τή θεσσαλική παιδεία στήν κρί
σιμη καί μεταβατική αύτή περίοδο. Αύτών τό έργο είναι 
πραγματικά έθνοφωτιστικό, γιατί είναι τό κεφαλάρι, ή γε
νετική πηγή τοϋ θεσσαλικοΰ διαφωτισμού, πού πότισε μέ 
τά πρώτα του δυναμογόνα νάματα όλους τούς μεγάλους 
Θεσσαλούς διαφωτιστές.

Άπ’ αύτούς τούς δασκάλους δόθηκαν τά πρώτα ζώπυρα 
παιδείας, τό προζύμι τοϋ φωτισμού, πού τά αναπτύξανε 
υστέρα στό έξωτερικό οί Θεσσαλοί νέοι πάνω στις βάσεις 
καί τίς κατευθύνσεις, πού πήραν μαζί τους, φεύγοντας άπ’ 
τήν πατρίδα τους. Στή σειρά αύτοί, προδρομική θέση κα
τέχουν οί ’Αγραφιώτες λόγιοι καί δάσκαλοι.

Ό Εύγένιος Γιαννούλης ό Αίτωλός, ό ’Αναστάσιος Γόρ- 
διος. Καθιδρυτής τής Ιστορικής Σχολής τοϋ Τυρνάβου ή
ταν ό μαθητής τοϋ πρώτου ’Αναστάσιος Παντοδύναμος, 
πού ήταν σπουδαίος λόγιος, πού ή φήμη καί ή άξια του 
τόν έφερε στις καθεδρικές Σχολές τής Πόλης καί τής ’Αλε
ξανδρούπολης, καί υστέρα τόν άνέβασε στό μητροπολιτι- 
κό θρόνο τής Θεσσαλονίκης.

Ό δεύτερος, ό ’Αναστάσιος Γόρδιος έβαλε έπί τέσσερα 
χρόνια τίς βάσεις τής Σχολής Τρικκάλων (1681-1683) καί 
υστέρα τραβήχτηκε στά Βραγγιανά τών Άγράφων, όπου 
συνέχισε τό έργο τοϋ μεγάλου δασκάλου του Γιαννούλη. 
Έβγαλε πολλούς μαθητές, πού έδρασαν καί στή Θεσσα
λία σά δάσκαλοι καί κληρικοί.

Μεγάλο είναι τό έκπαιδευτικό έργο τοϋ Βολιώτη δα
σκάλου Ζαχαρία Παπαστέλιου, πού άπ’τά 1742 εργάστη
κε αδιάκοπα στά σχολεία Μακρυνίτσας (1742-1751) καί 
Μηλιών. ’Επίσης ό Άνθιμος κράτησε χρόνια τή Σχολή 
τών Μηλιών καί τήν παρέδωσε στό συνεχιστή μαθητή του 
Γρηγόριο Κωνσταντά. Ανάμεσα στούς μαθητές του κατα- 
λέγεται καί ό Γρηγόριος Κωνσταντάς, καθώς καί ό Έπι- 
φάνιος Δημητριάδης άπό τή Σκιάθο.

Μεγάλη παράδοση άφησε μέ τή διδασκαλία του στό 
Πήλιο ό δάσκαλος Νικόλαος Ίωάννου Κ α - 
σ α β έ τ η ς (1777 καί πέρα). Μαθητές του, άνάμεσα στούς 
άλλους χρηματίσανε ό Γρηγόριος Κωνσταντάς καί ό Ρή
γας Βελεστινλής, γιά τόν όποιο ή παράδοση άναφέρει ότι 
έκανε δάσκαλος γιά ένα διάστημα στον Κισσό.

’Επίσης πρέπει νά μνημονευθή ό Τρικαλινός Γεώρ
γιος Τριανταφύλλου (1777-1807), πού δίδαξε τρι
άντα καί πάνω χρόνια στ’ Άμπελάκια κι άνάδειξε λαμ
προύς καί πολλούς μαθητές, πού άνάμεσά τους άναφέρε- 
ται κι ό Κωνσταντίνος Οικονόμου ό εξ Οικονόμων.

"Ολους όμως αυτούς τούς άφανεΐς διαδόχους τής παι
δείας επισκιάζει ό ’Ιωάννης Πέζαρος, πού μιάν αδρή σκι
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αγραφία τής ζωής καί τοϋ έργου του μας άφησε ό μαθητής 
του Κ. Κούμας. "Υστερα από εύδόκιμη διδασκαλία στά 
σχολεία Τσαριτσάνης (1770-1775) καί Βλαχολειβαδίου 
(Λειβαδιών) εγκαταστάθηκε οριστικά στήν πατρίδα του 
Τύρναβο (1782 καί πέρα), όπου δίδαξε ως στό θάνατό του. 
’Ανάμεσα στούς πολλούς καί λαμπρούς μαθητές του κατα- 
λέγονται οί Κ. Κούμας καί Στέφανος Δούγκας. Ό Τυρνα- 
βίτης αυτός λόγιος άφησε μεγάλη παράδοση. Ήταν πνεύ
μα ζωντανό, φιλοσοφικό, εύρυμαθέστατο. Δίδασκε φι- 
λογικά καί φιλοσοφικά μαθήματα καί σ’ όλα διέπρεπε. 
Γιά τούς ξένους καί φτωχούς μαθητές διατηρούσε κοινό
βιο. «Πολλοί πεπαιδευμένοι διαβαίνοντες άπό τόν Τύρνα- 
βον, πολλοί Εύρωπαΐοι ιατροί, μαθόντες τήν γλώσσαν μας, 
ήκουσαν καί έθαύμασαν τήν σειρήνα των λόγων τού Πε- 
ζάρου... Συνήρπαζε τούς άκροατάς του εις θάμβος, μάλιστα 
έπειδή καθώς έπαρατήρει, ότι οί λόγοι του δέν ήσαν πα
λαιοί, αλλά πρόσφατοι καί τώρα γεννώμενοι άπό τόν μέ- 
γαν νοΰν του, άναλόγως με τάς περιστάσεις» (Κούμας). 
Ή φήμη του ξεπέρασε τά τοπικά όρια καί έγινε περιζήτη
τος σά δάσκαλος μέ άδρές υποσχέσεις άπό μεγάλες σχο
λές, πού θά τού εξασφάλιζαν φήμη καί πόρους. 'Όμως ό 
πατριωτισμός του τόν κράτησε δεμένο γιά όλη τή ζωή του 
μέ τή γενέτειρά του, όπου άφησε μεγάλη παράδοση. Είχε 
δεινότητα καί στό γράψιμο. Οί επιστολές του ήταν θαυ
μάσιες. «”Αν έσυνάζοντο καί έτυπώνοντο, γράφει ό Κού
μας, ήθελε τάς άναγινώσκει καθείς ώς άριστουργήματα». 
Ό Πέζαρος είχε έγκολπωθή τό πνεύμα τού διαφωτισμού. 
’Ακολουθούσε τόν Ευγένιο Βούλγαρη καί τό Νικηφόρο 
Θεοτόκη. Στέκεται σ’ ένα μεταβατικό στάδιο, άνάμεσα στά 
παλιό καί νέο σύστημα, στις καθιερωμένες καί νεόφερτες 
άρχές καί μεθόδους διδασκαλίας καί σκέψης. Όταν άκου- 
σε ότι ό Σέργιος Μακραϊος άναίρεσε τό σύστημα τού Κο- 
περνίκου είπε μέ γέλια «ώ! άκόμη εΐμεθα νήπιοι 
καί ψ ο φ ο δ ε ε ϊ ς !». Ό μεγάλος αυτός λόγος τού Πέ- 
ζαρου άποτελεΐ τό προανάκρουσμα τοϋ νεοελλαδικοΰ δια
φωτισμού, στήν κρίσιμη καμπή, πού έσβηναν τά μεσαιω
νικά σκοτάδια στόν έλληνικό ορίζοντα.

Μέ τή θεσσαλική παράδοση άμεσα είναι συνδεδεμένος 
καί ό λόγιος Ζαγοριανός πατριάρχης Κωνσταντινουπό
λεως Καλλίνικος ό Γ’ (1713-1790). "Υστερα άπό 
πολλούς άγώνες, περιπέτειες καί διωγμούς, τραβήχτηκε 
στήν πατρίδα του άπ’ τά 1762, όπου, συντελώντας μέ τήν 
παρουσία του στήν πνευματική της άνάπτυξη, πέθανε ύπέρ- 
γηρος. Ό Καλλίνικος άφησε πολλά άνέκδοτα έργα (ποι
ητικά, ιστορικά, έκκλησιαστικά, δογματικά). Ό κατάλο
γός τους πιάνει πολλά κατεβατά στήν άναγραφή τού Κ. 
Δυοβουνιώτη ('Ιερός Σύνδεσμος 1915, καί σέ ξεχωριστό 
βιβλίο). Τή βιβλιοθήκη καί τά χειρόγραφά του άφιέρωσε 
ό έμπνευσμένος Ζαγοριανός πατριάρχης στή βιβλιοθήκη 
τής Ζαγοράς. "Αν ρίξωμε μιά ματιά στόν κατάλογο τών 
έργων τοϋ Καλλινίκου θά διαπιστώσουμε, ότι πολλά απ’ 
αύτά έχουν λογοτεχνικό ένδιαφέρον καί πρέπει νά διαβα
στούν, νά ξεχωριστοΰν καί νά άξιοποιηθοΰν γραμματολο
γικά. Ό Καλλίνικος είναι μαζί μέ τόν Καισάριο Δαπόν- 
τε, τόν Κασσαβέτη, τόν Ζαχαρία Παπαστέλλιο καί τόν 
Σκιαθίτη Έπιφάνιο Δημητριάδη οί κυριώτεροι άντιπρό- 
σωποι τής λογοτεχνικής Θεσσαλικής Σχολής. ’Απ’ τήν 
παράδοσή τους βγαίνει σάν ποιητής καί θουριογράφος ό 
Ρήγας. Ό Καλλίνικος έγραψε τό χρονικό τών διωγμών 
καί περιπετειών του σέ έμμετρο λόγο σέ μιά άπλοκαθα- 
ρεύουσα τής έποχής του μέ πολλά δημοτικά στοιχεία (άρ. 
94, 104, καί 117 κώδικος τής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς). ’Ε
πίσης σέ έμμετρο λόγο έγραψε διάφορα σατιρικά κατά 
τών διωκτών του, τοϋ πατριάρχη Κυρίλλου Ε' καί τών 
φανατικών καί φαύλων οπαδών του, ύπερμάχων τού άνα- 
βαπτισμοΰ τών αιρετικών. ’Επίσης ό Καλλίνικος ένδια- 
φέρθηκε γιά τήν πνευματική καί έκκλησιαστική ιστορία 
καί άφησε καταλόγους λογίων, πατριαρχών, χρονικά, πε

ριγραφή διαφόρων μερών τής Ελλάδας καί τής Δημητρι- 
άδος καί τής Ζαγοράς (έπίσης σέ άλλο χειρόγραφο: Ι
στορία Δημητριάδος καί Ζαγοράς) κλπ. Άπ’ αυτή τήν 
πλευρά, όπως καί ό Καισάριος Δαπόντες, μπορεί νά θεω- 
ρηθή ένας πρόδρομος τών νεοελληνικών σπουδών. Ξε
χωριστό όμως ένδιαφέρον, άσχετα μέ τή γλώσσα τους, 
πρέπει νά έχουν, καθώς συνάγουμε άπ’ τούς τίτλους τους, 
τά λογοτεχνικά του έργα. Καί πρώτα-πρώτα ή συμπλήρω
ση καί διασκευή τής Βοσπορομαχίας τοϋ Μομάρς. "Επει
τα διάφοροι διάλογοι: Διάλεξις άνδρογύνου, Διάλεξις σο
φού καί ιδιώτου, Διάλογος κατ’ έρωταπόκρισιν πλατάνου 
τινός, διήγησις τών όσων ήκουσε καί άκούει παρά τών 
έκεΐσε καθεζομένων γερόντων καί άλλων, Μονωδία πρός 
διδάσκαλον Κριτίαν, Δωρόθεον καί άλλους, Διήγησις ό·^ 
ράματός τίνος ή μύθος νυκτερινοχειμερινός, Περί νεωτε
ρισμών καί συστήματος τούτων, Κωμωδία κατ’ Αύξεντια- 
νών, Σπλαγχνοσπαράκτης, Μυσελέγκτης, "Ονειρος ή άλή- 
θεια. Ό πολυγραφώτατος αύτός πατριάρχης χρειάζεται με
λέτη καί άποκατάσταση.

Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Μεγάλη καί σημαντική πρέπει νά θεωρηθή ή συμβολή 
τού Χιώτη πατριάρχη Λαρίσης Διονυσίου Καλ- 
λ ι ά ρ χ η στήν άνάπτυξη τής Θεσσαλικής παιδείας. Ό 
φωτισμένος αυτός ιεράρχης δημιούργησε μέ τό σύντομο 
πέρασμά του (1793-1804) άπ’ τή μητρόπολη τής Λάρισας 
εποχή. Ή άνίδρυση τής έκκλησιάς τοϋ άγιου Αχίλλειου 
στάθηκε μιά νίκη τοϋ έλληνισμοϋ ένάντια στήν τούρκικη 
τρομοκρατία. Ό Καλλιάρχης βοήθησε πολύ τά γράμματα, 
σύστησε σκολειά, έφερε δασκάλους, προώθησε τήν εκ
παιδευτική ζωή τής Θεσσαλίας. Ό Κωνσταντίνος Οικο
νόμος ώνόμασε τό Διονύσιο Καλλιάρχη «φιλογενέστα- 
τον τής παιδείας προστάτην, διότι συνήργησεν εις σχο
λείων στερέωσιν καί διδασκάλων ύπεράσπισιν καί μαθη
τών διατροφήν καί εμψύχων». Ό Καλλιάρχης ήταν νεω- 
τεριστής, συντάχθηκε μέ τις δυνάμεις τού διαφωτισμού, 
άγκάλιασε καί ύπόθαλψε τό προοδευτικό πνεΰμα τών Θεσ- 
σαλών, έσπασε τόν όπισθοδρομικό κλοιό τών προεστών (βλ. 
γι’ αύτόν περισσότερα τοϋ Κ. Άμάντου: Τά γράμματα είς 
τήν Χίον, Άθ. 1946, σελ. 203-204). Ακόμα κι ό Μιχ. 
Περδικάρης υμνεί τόν Καλλιάρχη καί τόν άποκαλεΐ «φω
τεινό φωστήρα, πού άστράπτει» (Έρμήλος 1817, σελ. 439).

Μ’ όλες αύτές τις ύπερθαύμαστες προσπάθειες κατάφε- 
ρε νά βγή ή Θεσσαλία άπ’ τό σκοτάδι τής άμάθειας, νά 
έγκολπωθή τήν έκπαιδευτική άναγέννηση. "Υστερα άπ’ 
τόν κατακλυσμό πού έφεραν στή θεσσαλική περιοχή τά 
Όρλωφικά, κυριάρχησε τό πνεΰμα τοϋ άνακαινισμοΰ καί
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ή άνάπτυξη τής παιδείας σημείωσε μιάν άλματώδη πρό
οδο, περιωρισμένη πάντα στά τοπικά σύνορα καί στό στοι
χειώδη κύκλο.

Τά σκολειά τής Θεσσαλίας, πού ώς τά χρόνια τοϋ Ρήγα 
φυτοζωούσαν, πολλαπλασιάστηκαν καί ανακαινίσθηκαν. 
Παντού, τονίζει ό Φιλιππίδης, ύπάρχουν σκολειά. Τό πνεύ
μα ωστόσο τού σκοταδισμού, ποτέ δέν έπαψε νά αντιδρά 
στην εκπαιδευτική άναγέννηση τής Θεσσαλίας.

"Αν διαβάσει κανείς τά όσα γράφει ό Φιλιππίδης γιά 
τούς Λαρισσινούς καί τούς Μηλιώτες, θά διαπιστώσει ότι 
οί ρίζες τής άντίδρασης ήταν βαθειές καί προχωρούσαν 
βαθύτερα μέσα στή διχόνοια καί τά ταξικά πάθη, πού τα- 
ράζαν τή Θεσσαλία, όπως είδαμε παραπάνω. Ή καθυστέ
ρηση τόσων χρόνων έπρεπε ν’ άναπληρωθή μέ συντονι
σμένη ένέργεια, άλλά έλειπε ό ζήλος, τό πλατύτερο πνεύ
μα τής φιλογένειας, πού μ’ όλες τίς θυσίες καί τις θαυμα
στές χορηγίες των ξενιτεμένων Θεσσαλών, δέν εΰρισκε 
τό πρόσφορο έδαφος, γιά ν’ άξιοποιηθή καί νά δώσει καρ-

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ

πούς, πού θά έκαναν τή Θεσσαλία μεγάλο διαφωτιστικό 
κέντρο όλης τής Ελλάδος.

Τό πρώτο έλληνικό παρθεναγωγείο ιδρύθηκε στήν Ά- 
γυιά μέ τή χορηγία των ξενιτεμένων. Τά 'ίχνη του όμως 
έσβησαν γρήγορα, γιατί δέσποζε τό πνεύμα τής άμάθειας, 
αντίθετα μέ «τά προνόμια καί τά προτερήματα, όπού έχει 
ό τόπος τους», όπως λέγει ό Φιλιππίδης. Ό σκοταδι
σμός λοιπόν έπνιξε μιάν άναμορφωτική προσπάθεια τό
σης σημασίας.

Κέντρα άξιόλογα σ’ όλη τή διαδρομή τής έκπαιδευτι- 
κής ιστορίας τής Θεσσαλίας στάθηκαν κυρίως ή Ζαγορά, 
τά Άμπελάκια, ή Τσαριτσάνη, ό Τύρναβος, καί τά Τρίκ- 
καλα. Αύτά τά σκολειά, αν καί δέν μπόρεσαν νά έξελι- 
χθοΰν σ’ ένα άνώτερο τύπο νεωτεριστικής Σχολής (’Ακα
δημίας, όπως τήν έλεγαν τότε), όπως ή ’Ακαδημία Κυδω
νιών, πού έγινε ό φάρος όλης τής ’Ανατολής, καί τό Φι
λολογικό Γυμνάσιο τής Σμύρνης, πού τό άναδείξανε σέ 
εύρωπαϊκό Λύκειο δυό μεγάλοι Θεσσαλοί διαφωτιστές, ό 
Κ. Κούμας καί ό Κ. Οικονόμος, ώστόσο κράτησαν άσβη
στο τό δαυλό τής παιδείας καί σέ ώρισμένες περιόδους 
τής λειτουργίας τους ξάπλωσαν τήν επιρροή τους καί έξω 
άπ’ τή Θεσσαλία.

Τά μέσα ήταν πολλά, οί προϋποθέσεις ευνοϊκές, άλλά 
τά άποτελέσματα στάθηκαν φτωχά. Κι αύτά προκαλοΰν 
τίς βαρειές επικρίσεις τού μεγάλου Θεσσαλοΰ διαφωτι
στή Δανιήλ Φιλιππίδη.

Μπορούμε ξεχωριστά νά σταθούμε στήν καχεξία, στήν 
καθυστέρηση, πού παρουσιάζουν τά σκολειά τής Μακρυ- 
νίτσας, κέντρο τού κοτζαμπασισμοΰ.

Μπορούμε επίσης νά σημειώσουμε ότι έχτός άπ’ τόν 
Κωνσταντά, κανείς άλλος άπ’ τούς αμέτρητους διαφωτι
στές τής Θεσσαλίας δέν στάθηκε σά δάσκαλος στήν πα
τρίδα του. Αύτό πρέπει ν’ άποδοθή σέ δυό λόγους. Στή 
μεγάλη ζήτηση, πού είχαν στά χρόνια έκεΐνα τής γενικής 
άφύπνισης οί μορφωμένοι δασκάλοι. ’Αλλά κυρίως στις 
δύσκολες συνθήκες, πού άντιμετώπιζε ή άνάπτυξη τής παι
δείας στή Θεσσαλία. Ή πολυχρόνια έκπαιδευτική καθυ
στέρηση καί ό πνευματικός λήθαργος τής άρχουσας φεου
δαρχίας έκανε ώστε νά παν χαμένα καί τά προνόμια καί 
τά προτερήματα τού τόπου καί οί δωρεές τών ξενιτεμένων.

Σταματούμε στις Μηλιές. «Οί Μηλιές, μας πληροφορεί 
ό Φιλιππίδης, μόλις είναι 30 χρόνια (γράφει στά 1790), 
άφ’ οδ έμαθαν πώς είναι έλληνικά στον κόσμο...». "Ενας 
ντόπιος δάσκαλος, ό Άνθιμος, έγινε ό Κάδμος τών Μη- 
λιωτών. Αύτούς ό Φιλιππίδης τούς ήξερε σάν πατριώτης 
τους πού ήταν καλά. Τούς χαρακτηρίζει ότι «είναι φιλο
μαθέστεροι από όλους τούς άλλους Μάγνητας, καί ίσως 
αύτή τους ή φιλομάθεια θά τούς φωτίση καμμιά φορά εις 
τά αληθινά τους συμφέροντα. Εύρίσκει τινάς περισσότε
ρους Μηλιώτας λογιωτάτους, παρά Μακρινιτζιώτας, μ’ ό- 
λον όπού δέν έχουν καμμιά σύγκρισι οί Μηλιές μέ τή 
Μακρυνίτσα· παρά Ζαγοριανούς, όπού προ πολλοΰ έχουν 
σχολείο έλληνικό». 'Ωστόσο ή «κακή διοίκηση καί διχό
νοια καί άναξιότητα τών προεστών», κρατούν τόν τόπο σέ 
άθλια καθυστέρηση. «Φθόνος, συνεχίζει ό Φιλιππίδης, κα
ταδρομές, απείθειες, ψεύδος (=άπάτη), έμπαίγματα ^σα
τιρική ταξική διαμάχη) είναι τά έπικρατοΰντα προτερή- 
ματά τους». Κάτω άπ’ αύτές τίς συνθήκες ή παιδεία όχι 
μόνο υποστηριζόταν, άλλά πολλές φορές καί κυνηγιόταν, 
περιοριζόμενη στά στοιχειώδη μαθήματα μέ ένα κοινό 
δάσκαλο. Κάτω άπ’ αυτές τίς συνθήκες ή Σχολή τών Μη
λιών κρατήθηκε από τήν ίδρυσή της, γιά πολλά χρόνια, 
μέ τό ζήλο ένός καί μοναδικού δασκάλου τής παλιάς σχο
λής, τού Άνθιμου, χωρίς νά μεγαλώσει καί νά άνακαινι- 
στή. "Ετσι ό Κωνσταντάς, μή βρίσκοντας έδαφος διδα
κτικής δράσης στήν πατρίδα του, αναγκάστηκε νά δεχθή 
θέση σχολάρχη στά Άμπελάκια, όπου δίδαξε καρποφο- 
ρώτατα μέ τή νεανική του ζέση τέσσερα ολάκερα χρόνια. 
Άλλά κι άπό εκεί άναγκάστηκε νά φύγει, στενοχωρημέ
νος άπ’ τίς τοπικές συνθήκες. 'Η ίδια κατάσταση παρου
σιάζεται σ’ όλα τά σκολειά τής Θεσσαλίας.

Ό διαφωτιστικός πανελλήνιος όργασμός δέν κινεί καί 
δέν συγκινεΐ τούς Θεσσαλούς, πού περισσότερο άπ’ όλους 
τούς συγκαιρινούς "Ελληνες διαθέτανε καί πλούτο καί 
μέσα καί προνόμια. Ή οπισθοδρόμηση αύτή δέν άφησε 
άσυγκίνητους τούς Θεσσαλούς διαφωτιστές, πού δέν βα- 
στοΰσαν νά βλέπουν τήν πατρίδα τους τόσο καθυστερη
μένη στήν παιδεία. Γι’ αύτό τό λόγο μαζεύτηκαν στή Βιέν
νη ό Άνθιμος Γαζής, ό Γρηγόριος Κωνσταντάς, ό Δανιήλ 
Φιλιππίδης, ό Στέφανος Δούγκας, ό Ζήσης Κάβρας καί 
ό Δημήτριος Άλεξανδρίδης καί αποφασίσανε νά συστή
σουν στις Μηλιές μεγάλη Ακαδημία μέ τή συνεργασία 
καί ενίσχυση τής «Φιλόμουσης Εταιρίας» Αθηνών καί 
μέ πανελλήνιες εισφορές. Στό Λόγιο 'Ερμή τού 1813 δια
βάζουμε, ότι ό Γρ. Κωνσταντάς άρχισε τήν «οικοδομήν 
τού Σχολείου πρό δύο ήδη μηνών, σχολαρχών καί παρα- 
δίδων εις τό παλαιόν. Όθεν, σάς λέγομεν ότι ή πατρίς 
περιμένει άνυπομόνως τούς διδασκάλους της, άπό τούς 
οποίους μέλλει νά έπαινεθή έξαιρέτως διά τά φώτα, τμ 
όποια θέλουν λάβει τά τέκνα της παρ’ αύτών καί τούτο 
βέβαια θέλει είναι καί τό μόνον καύχημά της... Εύγε Μη- 
λιώται, άξια Ελλήνων φρονείτε, άξιοι εΐσθε τώ όντι καί 
τής κλήσεως τών Ελλήνων...» (ό. π. σελ. 116).

Αύτά τά γράφει ό Άνθιμος Γαζής, πού καταλήγοντας
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προσπαθεί μέ έπαίνους καί πατριωτικές εκκλήσεις νά φι
λοτιμήσει τούς Μηλιώτες, γιά νά τούς κάνει νά έπιδοθοΰν 
μέ όμόνοια καί μέ κοινό ζήλο στήν ένίσχυση τής Σχολής, 
ώστε ή Θεσσαλία καί δλη ή ήπειρωτική Ελλάδα νά άπο- 
κτήσει ένα μεγάλο παιδευτικό κέντρο. Δυστυχώς τό έργο 
δέν προχώρησε. Οί Τούρκοι, στά άνήσυχα έκεϊνα χρόνια, 
φοβισμένοι δέν έδωσαν άδεια. Έτσι ή οικοδομή τού Κων- 
σταντα περιωρίστηκε καί τό άρχικό σχέδιο έγκαταλεί- 
φθηκε. Ή Σχολή ήταν προωρισμένη νά βοηθήσει καί τήν 
έταιριστική κίνηση των Φιλικών, πού άνάμεσά τους πρω
τοστατούσε ό Άνθιμος Γαζής.

Τό γεγονός ότι ό Σουλτάνος δέν έδωσε άδεια δέν είναι 
τυχαίο. Δέν πρέπει ν’ άποκλείσουμε τό δάκτυλο των σκο
ταδιστών. Παρ’δλα αύτά ή Σχολή λειτούργησε. «Ουτω, 
γράφει ό Ρήγας Καμηλάρις, τό άπό τών μέσων τού παρελ
θόντος αίώνος λειτουργούν σχολεϊον τών Μηλεών, έγκαθ- 
ιδρυθέν ήδη έν τώ νεοτεύκτω οίκοδομήματι, αν καί δέν 
κατηρτίσθη κατά τό άρχικόν σχέδιον τών δύο κλεινών τέ
κνων τών Μηλεών εις Άκαδήμειαν άπέβη δμως νϋν φά
ρος τηλαυγής, καταυγάζων εις μεγάλην άκτϊνα τά πέριξ. 
Οί άνά τό πανελλήνιον γνωστοί νέοι διδάσκαλοι Γαζής 
καί Κωνσταντάς, οί άναντιρρήτως πολλώ υπέρτεροι τών 
συναδέλφων καί προκατόχων των Ζαχαρίου καί ’Ανθί
μου προσέδωκαν εις τον νεόδμητον τούτον ναόν τών Μου
σών φήμην, ήτις διεθρυλήθη μακράν». Διδασκόταν κοντά 
στά στοιχειώδη καί τά φιλολογικά μαθήματα, τά μαθημα
τικά, οί φυσικές έπιστήμες μέ πειράματα καί μέ όργανα, 
φερμένα άπ’ τή Βιέννη, γεωγραφία, πολιτική καί φυσική 
μέ χάρτες, «σφαίραν υδρόγειον καί ούρανίαν ώς καί κρι- 
κωτήν. ’Εκ δέ τών ξένων γλωσσών ή λατινική καί ή ιτα
λική καί άλλα μαθήματα νεοφανή καί άγνωστα κατ’ έκεί- 
νους τούς χρόνους έν ’Ανατολή». Φέρανε καί ήλεκτρι- 
κή μηχανή «συνήγαγον τούς προύχοντας καί έξεκένωσαν 
τό ήλεκτρικόν ρεύμα». Είναι χαρακτηριστικό δτι στή 
Σχολή τού Κωνσταντα συστήθηκε καί μουσείο έλληνι- 
κών άρχαιοτήτων.

Όλη αύτή ή προσπάθεια είναι βέβαιο δτι θά όλοκλη- 
ρωνόταν άν δέν ξεσποΰσε ή Ελληνική ’Επανάσταση. Ό 
Κωνσταντάς, άναγκάστηκε τότε νά έγκαταλείψει τό έργο 
του (1822) καί νά προσφέρει τις ύπηρεσίες στήν άναγέν- 
νηση τής Ελλάδας καί τής Ελληνικής Παιδείας. Τόν βρί- 
σκουμαι στήν Αίγινα, στό Ναύπλιο σάν έπόπτη καί όργα- 
νωτή τής παιδείας, άλλά καί σ’ άλλες έπίκαιρες θέσεις. 
Στά 1834, άηδιασμένος άπ’ τήν κατάσταση, ξαναγύρισε 
στήν πατρίδα του «καί ήρξατο έκ νέου μετά ζήλου νεανι
κού τού ύψηλοΰ έργου τής διαπλάσεως τών ψυχών τών 
νέων». Πέθανε στά 1844 πάνω στήν έπαλξη τών ιδανικών 
του, δυσάρεστη μένος γιατί δέν τά είδε πραγματοποιημένα. 
«Τί έμελλον, γράφει στούς ’Αθηναίους φίλους του γιά τήν 
ξαφνική άναχώρηση του άπ’ τήν Ελεύθερη Ελλάδα, νά 
πράξω; Κατεφρονήθην, φίλτατε καί παρερρίφθην ώς σκεύος 
πεπαλαιωμένον καί άχρηστον...». Τή συνταγματική μετα
βολή τής 3ης Σεπτεμβρίου τήν είδαν μέ δυσπιστία τά θο
λωμένα άπ’ τό βαθύ γήρας μάτια του. Μέ τό θάνατο τού 
Κωνσταντα κλείνει ή εντυπωσιακή περίοδος τού νεοελ
ληνικού διαφωτισμού. Ή νεοελληνική παιδεία, κυριαρ
χημένη άπ’ τόν άρχαϊσμό, δέν μπόρεσε νά συνεχίσει τις 
μεγάλες έπιδιώξεις τών διαφωτιστών.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ή δεύτερη περίοδο τού Θεσσαλικοΰ διαφωτισμού, άν 
καί κρατά μόνο πενήντα χρόνια (1774 - 1820) είναι περίοδο 
καταπληχτικής άκμής καί δυναμισμού καί άποτελεΐ τό 
λαμπρότερο καί μεγαλείτερο κεφάλαιο τής νεοελληνικής 
γραμματείας στά χρόνια αυτά. Πραγματικά, φτάνει μόνο 
μιά άπαρίθμηση, μιά απλή καταμέτρηση τών μορφών,

τών έργων καί τών έπιτευγμάτων σέ δλους περίπου τούς 
τομείς, γιά ν’ άποδειχθή ή τεράστια συμβολή τής Θεσσα
λίας στήν άνοδο τού νεοελληνικού διαφωτισμού.

Ή συμβολή αύτή σέ δγκο καί σέ έκταση καλύπτει τά 
δυό περίπου πέμπτα τής καθόλου νεοελληνικής γραμμα
τείας κατά τήν προεπαναστατική πεντηκονταετία, σέ βά
ρος δέ καί ποιότητα ξεπερνά κάθε ύπολογισμό. Τήν κατα- 
πληχτική αυτή περίοδο τής Θεσσαλικής άνάπτυξης, πού 
ξαπλώνεται καί έξακτινώνεται σέ πανελλήνια κλίμακα τήν 
άποκαλέσαμε γιά ιστορικούς λόγους Μεταρηγική, 
γιατί άρχίζει μέ τό Ρήγα καί δεσπόζεται σ’ δλη τή διαδρομή 
της άπ’ τό πνεύμα καί τήν παράδοση τού μεγάλου έθνε- 
γέρτη, θά μπορούσαμε δμως νά τήν όνομάσουμε θεσ- 
σαλικό θαύμα καί δέν θά υπερβάλλαμε στό χαρακτη
ρισμό μας. Σειρά άμέτρητη, άτέλειωτη φάλαγγα πρωτο
πόρων, πού έχει ό καθένας τή δική του σφραγίδα καί τή 
δική του φυσιογνωμία, παρευλάνει μπροστά στά μάτια μας 
μέ πρωτολάτη τό Ρήγα. Τό άντίκρυσμά της μάς προκαλεί 
τό δέος καί τό θαυμασμό.

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ

Είναι μιά σειρά άπό πρωτοπόρους, πού οί περισσότεροι 
ξεφεύγουν άπ’ τά τοπικά ή στενά σχολειακά πλαίσια καί 
έχουν πανελλήνια απήχηση. Γίνονται οί μοχλοί τής έθνε- 
γερσίας, οί βασικώτεροι φορείς τού διαφωτισμού. Τό έργο 
τους έχει γίνει τόσον γνωστό σ’ δλο τό πανελλήνιο καί 
όλοένα γίνεται γνωστότερο καί παίρνει μεγαλύτερη σπου- 
δαιότητα, ώστε δέν είναι ανάγκη νά τούς βιογραφήσει ή 
νά ιστορήσει κανείς τό έργο τους, φτάνει μόνο νά συγκεν
τρώσει καί νά άραδιάσει ό ιστορικός τά ένδοξα όνόματά 
τους, γιά νά δείξει τήν τεράστια συμβολή τους στό μεγα
λύτερο πνευματικό άθλο, πού έπιτέλεσε ή νεώτερη Ελ
λάδα, δπως είναι ό άθλος νεοελληνικός διαφω
τισμός. Μνημονεύω τά μεγαλύτερα ονόματα: Ρήγας, 
Φιλιππίδης, Κωνσταντάς, Κούμας, Γαζής, Φαρμακίδης, Οι
κονόμοι Στέφανος καί Κωνσταντίνος, Περραιβός, Διονύ
σιος Πύρρος, Πίκολος, Φίλιππος Ίωάννου, Στέφανος Κομ- 
μητάς, Δανιήλ Μάγνης, Δημήτριος Γοβδελάς, Στέφανος 
Δούγκας, Ζήσης Δαούτης, Δ. Άλεξανδρίδης, Κ. Ζαχαρό- 
πουλος (Νοσιμάχος) καί άμέτρητοι άλλοι δευτερώτεροι, 
πού έδρασαν σάν λόγιοι καί δάσκαλοι κατά τή δημιουρ
γική αύτή περίοδο τού νεοελληνικού διαφωνισμοΰ.

Σ’ αύτή τήν περίοδο ό διαφωτισμός εισχωρεί καί στό 
θεσσαλικό χώρο. Τά σχολεία πληθαίνουν σ’ δλη τήν έκ
ταση τού θεσσαλικοΰ χώρου, άκόμη καί έκεΐ πού οί συν
θήκες τής σκλαβιάς είναι άπρόσφορες. Παράλληλα μεγα
λώνουν καί γίνονται ξακουστά σ’ δλη τήν Ελλάδα τά
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σχολεία τής Ζαγοράς, τών Μηλιών, τών Άμπελακίων, τοϋ 
Τυρνάβου κλπ. Τά περισσότερα πλουτίζονται μέ βιβλιο
θήκες, άποκτοϋν λαμπρά οικοδομήματα, όνομαστούς δα
σκάλους, προικοδοτοϋνται μέ μεγάλες δωρεές λογίων καί 
πλουσίων Θεσσαλών, όπως τοϋ πατριάρχη Καλλίνικου τοϋ 
Γ' (1791) καί τών άδελφών Ευσταθίου καί Γεωργίου Λά
παθών (1804) δωρισμένα, καθώς καί ή μεγάλη δωρεά τοϋ 
Μωϋσή Δημητριάδη Κρίτσκη (1759-1819), πού άφησε ένα 
ύπέρογκο κληροδότημα γιά τή Σχολή Ζαγοράς. "Ολοι αύ- 
τοΐ οί εύεργέτες συνεχίζουν τή μεγάλη παράδοση τοϋ Πρίγ- 
κου. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ό Ζαγοριανός Κρίτσκης 
ώρισε μέ τή διαθήκη του νά κατατεθοΰν στή Βιβλιοθήκη 
Ζαγοράς τά έλληνικά χειρόγραφα τοϋ άρχιεπισκόπου Ά- 
στραχάν Νικηφόρου Θεοτόκη, καθώς καί τά βιβλία τής 
άτομικής του βιβλιοθήκης. Ή ίδια φροντίδα παρουσιά
ζεται άπό άμέτρητους Θεσσαλούς γιά τήν άνάπτυξη, έπάν- 
δρωση, εφοδιασμό μέ βιβλία, όργανα, κτηριακή έγκατά- 
σταση καί γιά τά άλλα σχολεία τής Θεσσαλίας, καί γιά 
τή Ζαγορά καί τή Σχολή τών Μηλιών, πατρίδα τών μεγά-

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΒΔΕΛΑΣ

λων διαφωτιστών Φιλιππίδη καί Κωνσταντά. Οί κατάλο
γοι χειρογράφων καί βιβλίων τών Σχολών τής Θεσσαλίας, 
πού είχαν έκδοθή κατά καιρούς, στέκονται άδιάψευστη 
μαρτυρία τής φιλόμουσης προσπάθειας τών ξενητεμένων 
Θεσσαλών, λογίων καί έμπορων, νά έγκαθιδρύσουν στήν 
πατρίδα τους συγχρονισμένο παιδευτικό κέντρο πρώτης 
γραμμής. Τά άποτελέσματα όμως τής μεγάλης αύτής προσ
πάθειας δεν στάθηκαν άνάλογα μέ τις επιδιώξεις τών Θεσ
σαλών πρωτοπόρων, γιατί καθώς είδαμε, βρήκαν άντιμέτω- 
πες τίς τοπικές άπρόσφορες συνθήκες. Ή ένδοξη αυτή πε
ρίοδος τής Θεσσαλικής γραμματείας φωτοδοτεϊ όλη τήν 
Ελλάδα τήν εξοπλίζει μέ προοδευτικές δυνάμεις.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ό θεσσαλικός διαφωτισμός πρόσφερε στήν Ελλάδα τήν 
πιό υψηλότερη μορφή τής άναγέννησής της. Τόν πρω
τεργάτη τοϋ πανελλήνιου διαφωτισμοϋ, πυρήνα καί πρω
τομάρτυρα τήςέθνεγερσίας, Ρήγα τό Βελεστινλή. 
Τό έργο, ή μορφή, ό άγώνας τοϋ Ρήγα δέν χρειάζεται άνά
πτυξη στά στενά πλαίσια τής έπισκόπησης αύτής. Χρειά
ζεται όπως συσχετισμό μέ τό θεσσαλικό χώρο, μέ τή 
θεσσαλική παιδεία. Είναι βέβαιο, ότι ό Ρήγας ξεκινά άπό 
μιά τοπική παράδοση, άνεβαίνει μέ τά φτερά της, μέ

τούς σπόρους πού πήρε άπ’ τά θεσσαλικά σκολειά, άπ’ 
τούς Θεσσαλούς δασκάλους, άπ’ τή θεσσαλική άτμόσφαι- 
ρα. Ό διαφωτισμός του, ό έπαναστατισμός του, ή πνευ- 
ματικότητά του έχει τίς ρίζες της σέ ντόπιο θεσσα
λικό χώμα καί άναπτύσσεται μέ τίς ιδέες τής Γαλλικής 
’Επανάστασης.

Ό Ρήγας είναι γνήσιος συνεχιστής τής Σχολής του, 
τής Θεσσαλικής Σχολής τών στιχουργών καί διδάχων, 
όπως ό Ζαχαρίας, ό Καλλίνικος Γ', ό Έπιφάνιος Δημη- 
τριάδης, ό Διονύσιος. ’Ακολουθεί τούς δρόμους τής πνευ
ματικής έπίδοσης τών Ζαγοριανών δασκάλων καί γραμ
ματικών, πού στάθηκαν οί άφανεΐς δαδούχοι τής έλληνικής 
παιδείας στις Ηγεμονίες.

Ό Ρήγας συνεχίζει, όλοκληρώνει, φέρνει ως στις έσχα
τες έξελίξεις της τίς πατριωτικές ροπές τής προοδευτικής 
άστικής τάξης στή Θεσσαλομαγνησία. Τίς μετουσιώνει 
πολιτικά, τούς δίνει έπαναστατική έκφραση. Μ’ άλλα λό
για τό έθνεγερτικό έργο τοϋ Ρήγα είναι ξεσηκωμένο άπ’ 
τούς άγώνες τής Πηλιορείτικης άστικής τάξης, πού οί 
συνθήκες τής ξένης κατάχτησης δέν τήν άφησαν νά κυ
ριαρχήσει καί τήν κρατούσαν σέ μιά άνειρήνευτη πάλη 
μέ τήν άρχουσα φεουδαρχία (ή διχόνοια, γιά τήν όποια 
άμέτρητες φορές μιλά ό Φιλιππίδης καί στήν όποια άπο- 
δίδει τήν πνευματική καθυστέρηση τοϋ θεσσαλικοΰ χώ
ρου). Ή διασπορά τών ήγετικών στελεχών καί οί συνθή
κες τής δουλείας κράτησαν τήν δυναμικώτερη εστία τών 
νεοελληνικού άστισμοΰ σ’ ένα στάδιο κοινωνικών άγώνων 
καί ζυμώσεων, πού δέν μπόρεσαν νά έπιβληθοϋν έσωτε- 
ρικά, βρήκαν όμως τήν πιό δυναμική έκφραση στό 
έξωτερικό, στή μορφή τοϋ Ρήγα καί τών Θεσσαλών 
διαφωτιστών.

Κορυφαίος στή σειρά τών Θεσσαλών διαφωτιστών εί
ναι ό Μηλιώτης Δανιήλ Φιλιππίδης, Ισάξιος 
τοϋ Κοραή καί γλωσσικά άνώτερός του, φυσικός, μα
θηματικός, άστρονόμος, φιλόσοφος, φιλόλογος, δεινός έλ- 
ληνιστής καί λατινιστής, ιστορικός. Μετάφρασε τή Λο
γική τοϋ Κοντιγιάκ, τήν ’Αστρονομία τοϋ Λαλάνδ, τά Φι
λιππικά τοϋ Τρόγου, τήν ’Επιτομή τών Ρωμαϊκών τοϋ Φλά
ρου. Έγραψε τήν ίστορία καί Γεωγραφία τής Ρουμανίας. 
’Αλλά τό σπουδαιότερο έργο του είναι ή «Νεωτερική Γεω
γραφία», έπιβλητικό σέ όγκο καί σέ ποιότητα έργο, πού 
μπορεί νά θεωρηθή, χωρίς υπερβολή, τό προανάκρου
σμα τοϋ νεοελληνικού διαφωτισμού, πού άνοιξε τά μά
τια τών ραγιάδων πού είχε σημαντική έπίδραση στά προ
οδευτικά πνεύματα, άκόμα καί στό Ρήγα, πού κατεβαίνον
τας στήν Ελλάδα τό πήρε μαζί του σάν όδηγό καί σάν 
έγκόλπιο. ’Ακόμα διαπιστώνουμε έπίδραση τής «Νεωτερι- 
κής Γεωγραφίας» στό συγγραφέα τόν ’Ανώνυμο τής «Ελ
ληνικής Νομαρχίας» (1806). Ό Φιλιππίδης στάθηκε τό 
πιό έλεύθερο, τό πιό άδέσμευτο πνεϋμα τοϋ καιρού του. 
Δέν υποδουλώθηκε σέ δασκαλικές έδρες. Δούλεψε έλεύ- 
θερα καί άσκησε πλατιά τό διαφωτιστικό του έργο σάν 
συγγραφέας. Στή «Νεωτερική Γεωγραφία» συνεργάστηκε 
καί ό Γρηγόριος Κωνσταντάς, δίνοντας έρανίσματα, ση
μειώματα, πληροφορίες καί βοηθήματα ή μεταφράσματα 
άπό ξένα λεξικά καί γεωγράφους. Τό έργο όμως στό σύ
νολό του είναι συγγραφικό δημιούργημα τοϋ Φιλιππίδη, 
όπως μάς δείχνει ή ένότητα τής γλώσσας καί τοϋ ύφους. 
Ή έκδοσή του πραγματοποιήθηκε στή Βιέννη «φιλοτιμώ 
χρηματική συνδρομή τοϋ έντιμοτάτου κυρίου Τβου Δρο- 
σινοϋ Χατζή Τβου τοϋ έξ Άμπελακίων», πού άντιπροσώ- 
πευε τό δραστήριο πνεϋμα τών προοδευτικών Θεσσαλών 
έμπορων τοϋ έξωτερικοΰ. Ή «Νεωτερική Γεωγραφία» δέν 
είναι μόνο ιστορικό βιβλίο, είναι έγκόλπιο διαφωτιστικό, 
μέ έθνεγερτικό χαρακτήρα. Μετοχετεύει νωπές, ζεστές άκό
μα τίς Ιδέες τής γαλλικής ’Επανάστασης, όπως τίς έζησε 
τό άνήσυχο πνεϋμα τοϋ Φιλιππίδη, μελετώντας καί σπου
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δάζοντας στις Άκαδημίες τοΰ Παρισιού, κοντά στούς πιό 
συγχρονισμένους επιστήμονες.

'Ο έθνεγερτικός χαρακτήρας τοϋ βιβλίου φαίνεται άπό 
δσα σημειώνει γιά τή Μάνη, καί άπό τήν Αφιέρωση στον 
άρχιστράτηγο των Ρωσσικών στρατιών Γρηγόριο Ποτέμ- 
κιν, δταν οί Μηλιώτες συγγραφείς, μιλώντας μεταφορικά, 
παρομοιάζουν τήν καταδουλωμένη πατρίδα μέ κισσό «κατά 
γης έρποντα καί παρά πάντων πατούμενον», πού ζητάει 
ν’ άναρριχηθή στήν «άγλαόκαρπον ελαίαν, τήν ύφή- 
λιον πάσην μονονού τοϊς κλάδοις έπίσχουσαν» μέ τή 
βοήθεια τοϋ Ποτέμκιν, πού τόν άποκαλεΐ «φοίνικα εΰ- 
σκιον καί ύψίκομον». Παραθέτει μάλιστα καί τόν όδυρμό 
τής Ελλάδος, πού τόν χρησιμοποίησε παραλλαγμένο στό 
«Πολεμιστήριο Άσμα» του ό Κοραής, κάτω άπό τήν ει
κόνα τής «καθημαγμένης» δούλης Ελλάδας.

δεν τήν έγραψε, έχει καί λογοτεχνικό χαρακτήρα, είν’ 
ένας πίνακας τής σύγχρονης έλληνικής ζωής, ένα χρονικό 
μεγάλης τραγωδίας. ’Αλλά, δπως είπαμε, έκεϊνο πού κά
νει τό βιβλίο αύτό πολύτιμο καί μοναδικό είναι τό περιεχό
μενο, οί ιδέες του γιά τή γλωσσική καί εκπαιδευτική μας 
άναγέννηση, τό χτύπημα τοΰ φεουδαρχισμοΰ, τοϋ παπαδι- 
σμοϋ, τοΰ σχολαστικισμοϋ.

Ό Φιλιππίδης μέ τά υπέροχα, άληθινά μνημεία τοϋ δη- 
μοτικοϋ μας λόγου, μεταφράσματά του τοϋ Τρόγου καί τοϋ 
Φλάρου, μέ τά προλογίσματα του σ’ αυτά, μέ τά σοφά του 
επιλεγόμενα, μέ τά βαθυστόχαστα ύπομνήματά του καί 
σχόλια, έδειξε στό έθνος του τήν άληθινό δρόμο τής εκ
παιδευτικής καί γλωσσικής του άναγέννησης.

’Ακόμα καί γιά τήν ορθογραφική άπλοποίηση ένδιαφέρ- 
θηκε ό μεγάλος Θεσσαλός πρωτοπόρος. "Υστερ’ άπ’ τόν

Ό δημοκρατικός, άστικός χαρακτήρας τοϋ βιβλίου κα
ταφαίνεται άπό τις άμέτρητες κατηγορίες καί επικρίσεις 
του ενάντια στούς προεστούς καί τούς ρασοφόρους, άπό 
τίς άμέτρητες φορές πού χρησιμοποιεί τόν δρο «δημοκρα
τία» προκειμένου νά χαρακτηρίσει τόν τρόπο διοίκησης 
ώρισμένων περιοχών.

Ό Γάλλος νεοελληνιστής Λεγκράν, γράφει δτι ό Φι
λιππίδης ήρθε στό Παρίσι, δχι μόνον γιά άνώτερες σπου
δές, άλλά «ονειροπολώντας άπό τότε τήν άπελευθέρωση 
καί άναγέννηση τής πατρίδας του, γιά νά γνωρίσει άπό 
κοντά τόν χαρακτήρα καί τήν άνάπτυξη τής γαλλικής 
επανάστασης, πού είχε κινήσει τότε τό ξάφνιασμα δλου 
τοΰ κόσμου».

Τή Γαλλική ’Επανάσταση ό Φιλιππίδης τήν άφησε στό 
πρώτο της στάδιο (1789). Γι’ αύτό, περιγράφοντας, τά τρο
μερά γεγονότα, τονίζει διακριτικά, δτι «άναψε ή φλόγα 
(τής επανάστασης), ή οποία τί θά κάμη, θά κάψη ή θά φω
τίση τή Φράντζα, ό καιρός θά τό δείξη...».

Ό Φιλιππίδης μέ τά βιβλία του, μέ τίς ιδέες του, μέ τήν 
εικόνα τής σκλαβωμένης Ελλάδας πού έδωσε στή «Νεω- 
τερική του Γεωγραφία», μέ τίς πληροφορίες του, μέ τίς 
παρεκβάσεις του γιά τίς άφόρητες συνθήκες τής σκλαβιάς, 
μέ τίς προτροπές, τίς οίμωγές καί τίς συμβουλές του, ίσως 
καί μέ τήν προσωπική του γνωριμία καί επιρροή, είχε με
γάλη επίδραση στό συμπατριώτη του τό Ρήγα γιά νά συλ- 
λάβει στήν άρχή τό έθνοφωτιστικό καί άργότερα τό έθνε- 
γερτικό του πρόγραμμα.

’Ανάμεσα στά βιβλία, πού κατασχέθηκαν άπ’ τήν Αυ- 
στριακή ’Αστυνομία στά κιβώτια τοϋ Ρήγα, είναι καί ή 
«Νεωτερική Γεωγραφία», ό άχώριστος σύντροφος καί οδη
γός τοϋ έθνεγέρτη. Ό νεοελληνικός διαφωτισμός άναγνω- 
ρίζει στή «Νεωτερική Γεωγραφία» τό πιό δυναμογόνο, έλ- 
ληνοπλαστικό, έθνοφωτιστικό του προανάκρουσμα.

Αύτό τό βιβλίο είναι ό πρώτος καί ό πιό μεγάλος πυρ
σός, πού άναψε ό νεοελληνικός διαφωτισμός γιά νά άφυ- 
πνίσει τίς σκορπισμένες δυνάμεις τοϋ έλληνισμοϋ καί νά 
διαλύσει τά σκοτάδια τοϋ μεσαιωνισμοΰ, πού έπνιγαν τή 
σκλαβωμένη πατρίδα. Γραμμένο σέ μιά ζωντανή, τολμηρή, 
σταράτη δημοτική γλώσσα, πού έχτός άπ’ τόν Κανταρτζή 
πρωτύτερα καί τό Βηλαρά άργότερα, κανείς διαφωτιστής

Κανταρτζή πού δέν τόλμησε νά τυπώσει τά βιβλία του καί 
γρήγορα άπαρνήθηκε τίς άρχές του, ό Φιλιππίδης, ανέν
δοτος, άμετακίνητος στις άρχές του, άντιπροσώπευε τόν 
άληθινό δημοτικισμό, ήταν ό μακρυνός πρόδρομος τοϋ 
Ψυχάρη.

’Εκείνο πού τόν άνεβάζει στήν περιωπή άληθινοϋ σο
φού είναι ή τολμηρή του πρόβαση. Σ’ δλα τά γραφτά του 
ό Φιλιππίδης, πιστεύοντας στήν ορθότητα τών άρχών του 
καί σάν άληθινός πατριώτης νομίζοντας, πώς αύτός είναι 
ό σωτήριος δρόμος, πού πρέπει ν’ άκολουθήσει σύσσωμο 
τό έθνος του, άν θέλει νά βγή άπ’ τό μεσαίωνα καί νά φτά
σει στήν άναγέννησή του, παρουσιάζεται άμείλιχτος, ω
μός, άσυμβίβαστος ύπερασπιστής καί διαλαλητής τής 
γλωσσικής καί εκπαιδευτικής άλήθειας.

Τό φωτεινό καί τολμηρό πνεϋμα του έφτασε πολύ πριν 
άπ’ τό Σολωμό νά υψώσει τήν ά λ ή θ ε ι α πάνω άπ’ τό 
έθνος, πάνω άπ’τόν άνθρωπο. «Είμαι φιλαλήθης, 
φίλε, πολύ πλέον παρά φιλογενής», διακή
ρυξε ό Θεσσαλός πρωτοπόρος. Καί γιά τό έθνος του δτι 
«ενόσω τό έθνος άμελεΐ καί καταφρονεί 
τήν φυσική του γλώσσα, άμελεΐ καί κα
ταφρονεί τόν άνθρωπισμό το υ......

Άντιμαχόμενος τόν Κοραή ό Φιλιππίδης, έθεσε ώς ά- 
ξίωμα καί κρηπίδα τής γλωσσικής μεταρρύθμισης καί τοΰ 
έξαφανισμοΰ τής επάρατης διγλωσσίας τήν πανελλήνια 
εθνική γλώσσα, πού χρειάζεται δχι διόρθωση, δπως ζη
τούσε ό συμβιβαστής Κοραής, άλλά καλλιέργεια, γραφτή 
έπεξεργασία σ’ δλα τά είδη τοΰ λόγου. Γι’ αύτό τό περί
φημο: «Έλα νά συγκαταβώμεν εις τούς πολλούς, διά νά 
συναναβοϋν καί οί πολλοί εις ήμάς τούς ολίγους. Άλλοιώς 
σκιαμαχοΰμεν, άερομαχοΰμεν καί δέν κατορθώνομεν άλλο 
τι παρά νά φαινόμαστε μάταιοι καί άλλόκοτοι».

Ό Φιλιππίδης χαρακτηρίστηκε ό «χυδαιότερος τών χυ
δαϊστών», τό δέ σύστημά του τό γλωσσικό τό άποκαλέ- 
σανε οί σχολαστικοί «φιλιππιδισμός». 'Όταν έλεγαν γιά 
ένα δτι «φιλιππιδίζει», ήθελαν νά τόν κατηγορήσουν, δτι 
είναι χυδαϊστής. Τόσο μακρυά βρισκόταν άπ’ τή γλωσ
σική άλήθεια, τόσο στενή ήταν ή σκέψη τους.

Ό Φιλιππίδης βοήθησε άνυπολόγιστα τό Θεσσαλικό 
διαφωτισμό. "Οχι μόνο γιά τά σχολεία καί τίς βιβλιοθή
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κες τής Θεσσαλίας ένδιαφέρθηκε, άλλά καί μέ τις συμ
βουλές καί επικρίσεις του στή «Νεωτερική Γεωγραφία» 
έδειξε τό δρόμο τής προκοπής, υποκίνησε τό ζήλο των 
συμπατριωτών του προς τήν ομόνοια καί τό φωτισμό.

Σέ τελευταία ανάλυση ό Θεσσαλός αυτός λόγιος είναι 
ό κορυφαίος έγκυκλοπαιδιστής διαφωτιστής, ένα ανεκτί
μητο κεφάλαιο τής νεοελληνικής γραμματείας. Πλατύτερο 
χαρακτηρισμό του έδωσα στό περιοδικό «Δρόμοι τής Ει
ρήνης». Λίγο πριν άπ’ τό Είκοσιένα ό Φιλιππίδης άνάγ- 
γειλε τήν έκδοση μιας δωδεκάτομης Εγκυκλοπαίδειας, 
πού έμεινε άνέκδοτη καί άγνοεϊται ή τύχη της.

Τή νεκρολογία του Φιλιππίδη, όταν πέθανε στό Μπάλ- 
τες τής Βεσσαραβίας στά 1833 έγραψε ό συναγωνιστής 
του Γρηγόριος Κωνσταντας. Άπ’ τήν νεκρο
λογία αύτή καταλαβαίνουμε όλο τόν έρμητικό χαρακτήρα 
τοϋ Κωνσταντα, πού κατηγορεί τόν Φιλιππίδη γιά τήν 
άκράτητη τάση του προς τήν πολυλογία καί δέν άναφέρει 
τίποτα γιά τις γλωσσικές του ιδέες. Αποδίδει όμως σ’ 
αύτόν τή «Νεωτερική Γεωγραφία», χωρίς τήν παραμικρή 
μνεία τής συμμετοχής του στή σύνταξη τοϋ μεγάλου έρ
γου. Ό Κωνσταντας έχει λησμονήσει γρήγορα τήν πρώτη 
του προοδευτική περίοδο, δίπλα στον Κανταρτζή καί στό 
Φιλιππίδη.

Μέ τά κατοπινά έργα του ενισχύει ουσιαστικά τό ρεΰμα 
τοϋ Κοραϊσμοϋ, αν καί δέν εκδηλώθηκε ποτές του σάν 
όπαδός τοϋ Κοραή, καί στάθηκε μακρυά άπ’ τις γλωσσι
κούς άγώνες.

Ό Κωνσταντας, άντίθετα μέ τό Φιλιππίδη, ήταν πνεΰμα 
προσαρμοστικό, δέν είχε τή μονολιθικότητα καί τό φα
νατισμό τοϋ συνεργάτη του. Ήταν φύση παιδαγωγική, 
άφιέρωσε όλη του τή ζωή στή διδασκαλία, στήν όργάνωση 
σκολειών, στήν άνάδειξη μαθητών, στον προφορικό ψυ
χοπλαστικό λόγο, άντίθετα μέ τό Φιλιππίδη πού έδρασε 
σάν συγγραφέας καί δέν καταναλώθηκε ούτε δεσμεύθηκε 
στήν έδρα.

Ό Κωνσταντας είναι ό περισσότερο άπ’ όλους τούς Θεσ- 
σαλούς διαφωτιστής δεμένος μέ τήν πατρίδα του, μέ τόν 
τόπο του. Άποποιήθηκε άκαδημαϊκές έδρες στό Γιάσι καί 
άργότερα στή Ξηροκρήνη (Κουρούτσεσμε) καί διακήρυξε 
τήν προτίμησή του νά διδάξει καί νά φωτίσει τήν πατρίδα

ρει τεράστιες ύπηρεσίες στό γλωσσικό καί έκπαιδευ- 
τικό ζήτημα, δημιουργώντας γύρω του ένα μέτωπο άνα- 
γεννητικό, πού θάβαζε φραγμό στον κατήφορο τοϋ λο- 
γιωτατισμοΰ καί φαναριωτισμοϋ.

Ό Κωνσταντας άφησε άναπάντητο τό γράμμα τοϋ Λα- 
ρισινοϋ δημοτικιστή, όπαδοΰ τοϋ Βηλαρα, Ιωάννη Οι
κονόμου, πού ζητοϋσε τή γνώμη του καί τή συνεργασία 
του γιά τήν καθιέρωση τής δημοτικής στό γραφτό λόγο, 
γιά τήν άποδοχή τής όρθογραφικής μεταρρύθμισης, πού 
είσηγήθηκε καί πραγματοποίησε στά έργα του ό μεγάλος 
Βηλαρας. Καί δέ ήρθε σέ καμμιά έπαφή μέ τόν Ήπειρώτη 
άναμορφωτή, όταν αύτός άπό τά 1812-1816 βρισκόταν στή 
Λάρισσα καί Τύρναβο, σά γιατρός τοϋ Βελή Πασά.

Στό γενικό του όμως άντίκρυσμα τό έργο τοϋ Κωνσταντα 
είναι άληθινά διαφωτιστικό καί μεγάλο, θεσσαλικό. Ό 
εκπαιδευτικός διαφωτισμός στή Θεσσαλία βρήκε στό πρό
σωπο τοϋ Κωνσταντα τόν πιο ένθερμο στυλοβάτη του. Μ’ 
αύτόν άκούστηκε τό όνομα τής Θεσσαλίας, ή έπιμονή του 
νά δημιουργήσει στή Θεσσαλία ένα μεγάλο έκπαιδευτικό 
κέντρο, πού μέ τήν έπενέργεια τοϋ Γαζή έγινε έστία τής 
έταιριστικής δράσης, ήταν μιά προσφορά τοϋ Κωνσταντα 
άνεκτίμητης σημασίας, όχι τόσο γιά τά άποτελέσματα της, 
όσο γιά τήν άπήχηση πού είχε στήν κίνηση τοϋ νεοελλη
νικού διαφωτισμού, δείχνοντας τό ξάπλωμα καί τις κατα
χτήσεις του.

Μεγάλο επίσης καί πολύμορφο είναι τό έργο, ή έκπαι- 
δευτική καί συγγραφική δράση, ή άναμορφωτική έπενέρ- 
γεια τών άλλων Θεσσαλών διαφωτιστών, πού τά όνόματά 
τους άπαριθμήσαμε παραπάνω. Ό φωτεινός ’Ιωάννης 
Πέζαρος τό «στοιχειό» τής Θεσσαλικής παιδείας, ό 
καθιδρυτής τοϋ φωτισμού καί γενάρχης τής τοπικής άνα- 
γέννησης. Τό μακρόχρονο διδαχτικό του έργο στάθηκε, 
όπως είδαμε, θεμελιακό γιά τήν τοπική καλλιέργεια. Τό 
ζωντανό του πνεϋμα είχε τήν ικανότητα νά συλλάβει τά 
αιτήματα τοϋ διαφωτισμού, όταν άκόμα βρισκόταν στό 
ξεκίνημά του. Αύτό τό πνεϋμα κατάφερε νά τό έμφυσήσει 
καί στις ψυχές τών άμέτρητων μαθητών του.

Ό πολυγραφώτατος καί δράστηριώτατος Κωνσταν
τίνος Κούμας, πού στήν ήράκλεια πραγματικά μα- 
χητικότητά του καί πίστη του στά ιδανικά τοϋ διαφωτι-

του' «αίρούμεθα, έγραψε άπαντώντας σέ πρόταση τοϋ ήγε- 
μόνα ’Αλέξανδρου Μουρούζη, τήν εσχατιάν τής Ελλά
δος, έν ή έφυμεν καί έτράφημεν». «’Εσχατιάν τής Ελλά
δος» ονομάζει τις Μηλιές, κέντρο της ποιο νά θεωροΰσε 
τάχα, τό Βουκουρέστι ή τήν Πόλη, μεγάλα κέντρα τότε 
τοϋ ξενιτεμένου έλληνισμοΰ;

Ή σύσταση μεγάλης Σχολής στις Μηλιές (καί άποτε- 
λοϋσε είδος ιερής επιταγής καί επιστράτευσης ή διαθήκη 
τοϋ δασκάλου του Άνθιμου, πού τοϋ άφησε τή διεύθυνση 
καί τήν περιουσία τής Σχολής) είναι τό μοναδικό έργο, 
στό όποιο ό Κωνσταντας έδωσε όλο τόν εαυτό του. Σ’ όλα 
τά άλλα στάθηκε δισταχτικός καί έκλεχτικός. Δέν ήταν 
φύση μαχητική, δέν ενθουσιαζόταν άπ’ τις χίμαιρες. Ό 
κριτικισμός του έφτανε πολλές φορές στό μηδενισμό.

Μπορούσε, μιά καί κατέβηκε στόν άγώνα, νά προσφέ-

σμοΰ χρωστά ή Ελλάδα ένα άπ’ τά πιό συγχρονισμένα 
άνώτερα σκολειά της, τό Φιλολογιικό Γυμνάσιο τής Σμύρ
νης. Ό Κούμας στά Προλεγόμενα τής Χημείας τοϋ Άδή- 
του δίνει πολύτιμες γνώμες γιά τή διδασκαλία καί επέκ
ταση τών έπιστημονικών μαθημάτων. Χτυπά μέ δριμύτητα 
τούς «άθλιους μωροσόφους, οί όποιοι υλάκτησαν κατά 
τής Φιλοσοφίας καί συνεβούλευσαν τούς όσοι είναι άφρο
νες νά τούς άκούσωσι νά μή πέμπωσι τά τέκνα των εις τήν 
Ευρώπην...... Ό Κούμας ψέγει τούς Χιώτες, πού περι
ορίζονται σ’ ένα μόνο καθηγητή τών έπιστημονικών μα
θημάτων καί νομίζουν πώς έχουν τό τελειότερο Γυμνά
σιο. ’Επαινεί, έξαίρει τό έργο τοϋ Κοραή καί προτρέπει 
τούς "Ελληνες ν’ άκολουθοΰν τις ιδέες καί τις συμβουλές 
του. Ό Κούμας, άν καί είναι όπαδός τοϋ Κοραή καί άν- 
τίπαλος τοϋ Νεοφύτου Δούκα, δέν κατηγορεί τις γλωσσι
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κές Ιδέες τοϋ Φιλιππίδη καί τοΰ Κωνσταντά. Τις βρίσκει 
άξιόλογες καί ώφέλιμες. «Πρώτοι, δσον ήξεύρω, τονίζει, 
οι Δημητριεΐς τής Νεωτερικής Γεωγραφίας συγγραφείς 
ώμίλησαν με παρρησίαν περί ταύτης τής ύποθέσεως (τής 
μικτής τοϋ Κοραή). Πρώτοι τήν μιξοβάρβαρον γλώσσαν 
έτόλμησαν νά κηρύξουν ώς μύξας καί σάλια καί ώς μήτε 
τής παλαιας, μήτε τής νέας γλώσσης έχουσαν τά ιδιώματα. 
Άλλ’ οί άνδρες μ’ δλον τόν άξιέπαινον αύτών σκοπόν, 
έξέπεσαν εις τήν έλλειψιν, προσπαθήσαντες νά γράψωσι 
τήν Γεωγραφίαν των, παρόμοια, καθώς λαλώσιν οί κά
τοικοι τών χωρίων τής πατρίδας των Ζαγοράς. Δέν είναι 
δέ ούδέ τό παραμικρόν μεμπτοί, επειδή τήν μιξοβάρβαρον 
γλώσσαν άπέφυγαν, δχι ώς όμφακίζουσαν (δηλαδή δέν 
μπορούσαν νά τή φτάσουν) καθώς συκοφαντικώς όμιλεΐ 
πολλαχοϋ περί τούτων ό Δούκας· δχι διότι δέν ήξευραν

νικής Έφημερίδος» (Ναύπλιο), φιλελεύθυρος, αντίπαλος 
τοϋ Καποδίστρια, άπ’ τά πρώτα στελέχη τής Ίονίου ’Α
καδημίας (1823-1824). Πνεΰμα ζωντανό, άκατάβλητο, μα
χητικό. Τό έργο του είναι σκορπισμένο στά δημοσιογρα
φικά θεμέλια τοΰ νεοελληνικοΰ διαφωτισμοϋ. Δημοκρατι
κός στίς ιδέες του καί έκλαϊκευμένος στις άρχές του ό 
Φαρμακίδης έπέκρινε δριμύτατα τίς άντιδραστικές εκκλη
σιαστικές, γλωσσικές καί άντιμεταφραστικές ιδέες τοΰ 
Κωνσταντίνου Οικονόμου. Ή πάλη τών δυό αύτών μεγά
λων Θεσσαλών στά μετεπαναστατικά χρόνια άποτελεΐ 
τή τελευταία φάση τών άγώνων τοϋ νεοελληνικοΰ διαφω
τισμού, πού ό Θεόκλητος Φαρμακίδης σάν άληθινός Θεσ- 
σαλός έγινε ό σθεναρώτερος πρόμαχος του μέσα στήν ζο
φερή παντοκρατορία τοΰ λογιωτατισμοΰ καί τοΰ δεσποτι- 
σμοΰ, πού στούς σκοτεινούς λαβύρινθους του είχε περι-
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νά άνακατώσουν έλληνικά παλαιά μέ νέα- δσον διά τοΰτο, 
επειδή έγνώρισαν καλά τήν παλαιόν, έμπόρουν νά ύπερ- 
βώσι πεντήκοντα Δούκας· είναι μάλιστα έπαίνων πολλο- 
τάτων άξιοι, διότι έφρόντισαν τό κοινόν δφελος, καί δχι 
τήν ιδίαν έαυτών φιλοδοξίαν». Ό Κούμας σάν άληθινός 
διαφωτιστής βλέπει τόν κοινό έχθρό τοΰ έθνους στον άρ- 
χαϊσμό. Κι αύτόν προσπαθεί νά έξαφανίσει, επαινώντας 
τή γλώσσα τοΰ Κοραή, χωρίς ν’ άποκλείει καί τή δημο
τική. Ό Κούμας στόν έκπαιδευτικό τομέα στάθηκε ήγε- 
τική φυσιογνωμία.

Ό άγωνιστικώτατος καί τολμηρότατος "Ανθιμος Γ α- 
ζ ή ς, τό πρώτο καί φωτεινότερο «φλογισμένο ράσο» τής 
Ελλάδος, ιδρυτής τοΰ Λόγιου Ερμή καί πρωτουργός τής 
Φιλικής Εταιρίας, γνήσιος συνεχιστής τοΰ Ρήγα σ’ δλη 
τήν κλίμακα τής δράσης του. Ό Μηλιώτης αυτός άναγεν- 
νητής συμπληρώνει τήν τριάδα τών Μηλιωτών πρωτοπό
ρων (Κωνσταντάς, Φιλιππίδης, Γαζής). Τής βάζει τό υπέρ
λαμπρο φωτοστέφανο τοΰ πολιτικού διαφωτιστή καί έθνε- 
γέρτη καί συμπληρώνει μ’ αύτό δλο τόν κύκλο τοΰ νεοελ
ληνικού διαφωτισμού στά παιδευτικά καί έθνεγερτικά του 
αιτήματα.

Έπειτα ό στοχαστικώτατος καί φιλολογικώτατος Κων
σταντίνος Οικονόμος όέξ Οικονόμου, 
πού στάθηκε ένας άπ’ τούς λιγοστούς Θεσσαλούς, πού 
πρόσεξαν καί τή λογοτεχνία κι’ έδωσαν μεταφράσεις καί 
διασκευές, δπως ό Έξηνταβελώνης (Φιλάργυρος) τοΰ Μολ- 
λιέρου. Ή προεπαναστατική περίοδο τοΰ Οικονόμου είναι 
πραγματικά φωτεινή, βρίσκεται στίς γραμμές τής θεσσα- 
λικής παράδοσης. Πρώτος μίλησε μέ θαυμασμό γιά τήν 
άξια τοΰ Έρωτόκριτου, σέ έποχή πού ήταν όλότελα άγνω
στος καί περιφρονημένος. Είχε καί έπικοινωνία μέ τό Βη- 
λαρά (βλ. ’Επιθ. Τέχνης, ΙΖ' 1963, σελ. 186-187), άπ’ τόν 
όποιο ζητούσε νά βοηθήσει τό έθνος, μεσιτεύοντας στο 
Βελή πασά. «Δύνασαι πολλά καί θέλεις καλά, φίλτατε 
συμπατριώτα Βηλαρά».

Έπειτα έρχεται ό Θεόκλητος Φαρμακίδης, 
καθιδρυτής καί σθεναρός έργάτης τής νεοελληνικής δη
μοσιογραφίας, συνεχιστής τοΰ Γαζή στήν έκδοση τοΰ Λό
γιου Ερμή (1816-1821) μαζί μέ τόν Κοκκινάκη, διευθυν
τής τής «Ελληνικής Σάλπιγγος» (Καλαμάτας) καί τής «Γε-

πέσει καί ό διαφωτιστής Οικονόμος άπό γεροντική πλάνη 
καί φιλοδοξία.

’Αφήσαμε τελευταία τή μορφή τοΰ Χριστοφόρου 
Περραιβοΰ ή Χρυσάφη Χατζηβασίλη (1774-1863), 
πού, δπως δείχνει καί τό ψευδώνυμό του Περραιβός καί 
οί μαρτυρίες τών συγχρόνων του, γεννήθηκε, πολύ πρίν 
άπ’ τά 1774 στό χωριό τοΰ Όλύμπου Ποΰρλες. Άνακρινό- 
μενος ό Περραιβός ώς συνωμότης στήν Κέρκυρα (1805) 
δήλωσε δτι γεννήθηκε στή Σιάτιστα στά 1774. Είναι βέ
βαιο δτι ή δήλωσή του αύτή, τόσο ώς πρός τό χρόνο, δσο 
καί ώς πρός τόν τόπο τής γέννησής του είναι εικονική γιά 
λόγους σκοπιμότητας. Ό Περραιβός γνώρισε προσωπικά 
τό Ρήγα, μυήθηκε στό έπαναστατικό του σχέδιο καί τόν 
συνώδευσε ώς στήν Τεργέστη, δπου πιάστηκε καί ένοχο- 
ποιήθηκε μαζί μέ τόν έθνεγέρτη, άλλά έπειδή δέν προέ- 
κυψαν στοιχεία ενοχής του καί δήλωσε πώς ήταν Γάλλος 
υπήκοος, άφέθηκε έλεύθερος καί μετά ένα μήνα κατέβηκε 
στήν Πάργα καί άπό έκεΐ στήν Κέρκυρα. ’Από τότε ό 
Περραιβός, συνεχίζοντας τό έργο τοΰ Ρήγα, άρχίζει μιά 
έντονη πατριωτική έταιριστική δράση, γυρίζει στά Ίό- 
νια Νησιά, στό Λιβόρνο, Παρίσι καί καταλήγει στίς Η
γεμονίες, δπου πρωτοστατεί καί πάλι σάν Φιλικός. "Υστερα 
κατεβαίνει στόν ’Αγώνα καί μέ τό βαθμό τοΰ συνταγματάρ
χη παίρνει μέρος σέ διάφορες εκστρατείες. "Υστερα γρά
φει τά Πολεμικά του ’Απομνημονεύματα, δπου άναγράφει 
τόν τόπο τής καταγωγής του (τοΰ έξ Όλύμπου τής Θεττα- 
λίας) καί τή Βιογραφία τοΰ Ρήγα Φεραίου. Ό Χριστόφο
ρος Περραιβός είναι μιά μεγάλη μορφή τοΰ διαφωτισμοϋ. 
Ή πατριωτική του δράση άρχίζει άπ’ τά νεανικά του χρό
νια καί τελειώνει μέ τήν άπελευθέρωση τής Ελλάδας. Ό 
Κορδάτος τόν άποκαλεΐ «έπαγγελματία» έταιριστή. Ό πα
τριώτης αυτός θυσίασε τά πάντα στό βωμό τών ιδανικών 
του. Σκόρπισε τήν επαναστατική ιδέα, άφοβος καί άκατά- 
βλητος έταιριστής άπ’ ’Ανατολή σέ Δύση σ’ δλο τόν έλ- 
ληνισμό. Άναδείχθηκε ένας άπόστολος τής παλιγγενεσίας. 
Συνδέει τό Ρήγα μέ τό Σκουφά, τόν Άργέντη μέ τό Γαζή. 
Ή μορφή του έπιβάλλεται καί προκαλεΐ τό θαυμασμό.

’Εποχή άφησε τό πέρασμα άπ’ τή Θεσσαλία (Άμπελάκια) 
τοΰ γιατρού καί μαθηματικού Κεφαλλονίτη Σπυρίδω
να Άσσάνη. Ό Άσσάνης άκολουθώντας τίς άρχές
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τοΰ Δαμωδοΰ καί τοϋ Κανταρτζή έγραψε δλο τό μαθη
ματικό του σύστημα στή δημοτική γλώσσα, «οί έκδόν- 
τες όμως, σημειώνει ό Σάθας, Σπαρμιώτης καί Κωνσταν- 
τας μετήνεγκον αύτό εις τήν άρχαίαν»! Ό Άσσάνης στά
θηκε ένας άπ’ τούς φωτιστές τής Θεσσαλίας.

Μεγαλύτερη δμως στάθηκε ή διαφωτιστική έπίδραση 
τοϋ Βηλαρα. Συνοδεύοντας σά γιατρός του τό Βελή 
Πασα, ό Βηλαρας έρχεται νά έγκατασταθή στή Λάρισσα, 
δπου μένει άπό τά 1812 ώς στά 1817. Ή τετράχρονη αυτή 
παραμονή τοϋ Βηλαρα στο θεσσαλικό κάμπο συμπίπτει 
με τή δημιουργικώτερη περίοδο τής συγγραφικής του στα
διοδρομίας. Έκεΐ γράφεται ή περίφημη «Ρομέηκη Γλόσα», 
πού προκάλεσε σάλο στά πνευματικά κέντρα τοϋ Έλλη- 
νισμοΰ. Ή μπόμπα αύτή τοΰ νεοελληνικοΰ διαφωτισμοϋ 
έκσφενδονίστηκε άπό Θεσσαλικό έδαφος. Οί Θεσσαλοί 
λόγιοι αγκαλιάζουν τόν Βηλαρα, άσπάζονται τις ιδέες του. 
Μόνο ό Κωνσταντας όπως είπαμε παραπάνω, διδάσκοντας 
τότε στις Μηλιές, μένει άμέτοχος στήν άναμορφωτική κί
νηση, πού μέ τήν παρουσία καί τήν έπίδραση τοϋ Βηλαρα, 
άρχισε νά ρίχνει τά φύτρα της καί στο έδαφος τής Θεσ
σαλίας. Ή Λάρισσα (—Τύρναβος) γίνεται τότε κέντρο τοϋ 
γλωσσικοΰ κινήματος των Βηλαρα καί τοϋ Ψαλίδα. Δέν 
μποροΰμε δμως νά παραδεχτοΰμε δτι ό Βηλαρας μυήθηκε 
στή Λάρισσα φιλικός. Αυτές είναι αυθαίρετες υποθέσεις. 
Ή Φιλική ιδέα στή Λάρισσα πήγε πολύ άργά καί δχι 
βέβαια πριν άπ’ τόν έρχομό τοϋ Γαζή, πού συμπίπτει μέ 
τήν αναχώρηση τοΰ Βηλαρα. Καί δέν ύπάρχει ζήτημα 
ιστορικής άποκατάστασης τοϋ Γιαννιώτη άναμορφωτή. 
Είναι βέβαιο, δτι δέν άναμίχθηκε σέ συνωμοτικές ή επα
ναστατικές ένέργειες καί βεβαιότερο δτι υπηρέτησε καί 
έξύμνησε τόν Άλή Πασα, χωρίς νά πάψει βέβαια νά είναι 
Βηλαρας, δηλαδή πνευματικός πατέρας καί φωτιστής καί 
λυτρωτής τοϋ έθνους του, άγωνιστής στο στίβο των ιδεών.

’Ανάμεσα στούς Θεσσαλούς λογίους, πού άκολούθησαν 
σάν πρωταπόστολοι των ιδεών του τό Βηλαρα, ήταν φαί-

του αγωνίστηκε γιά νά τόν σώσει καί έτοιμάζει τώρα τήν 
έκδοσή του.

Τά πρωτότυπα δμως έργα τοϋ ’Ιωάννη Οικονό
μου Λογιωτάτου είναι άνεχτίμητα: «Ιστορική το
πογραφία ένός μέρους τής Θεσσαλίας» (1817) καί μιά δη
μοτική μετάφραση τής «’Αληθινής Ιστορίας» τοϋ Λουκια- 
νοϋ. (βλ. Μ. Μ. Παπαϊωάννου: Ό φιλικός καί άγωνιστής 
τοΰ 21 ’Ιωάννης Οικονόμου Λαρισαΐος» (’Επιθεώρηση Τέ
χνης ΙΖ' 1963, σελ. 161-102). Ή γένεση καί άνάπτυξη αυ
τής τής έπιστολογραφίας καί έργογραφίας σέ θεσσαλικό 
έδαφος δείχνει τις δυνατότητες γιά μιά τοπική άναγέννηση, 
πού τή σταμάτησε απότομα ή έκρηξη τής Ελληνικής ’Ε
πανάστασης. Αύτά άκριβώς τά χρόνια άναπτύσσεται μέ τήν 
άποστολική δράση τοΰ μεγάλου Γαζή μιά έντονη έταιρι- 
στική δράση στήν Θεσσαλία.

Σταθήκαμε στις μεγαλύτερες μορφές τών Θεσσαλών δια
φωτιστών. Σ’ αύτούς άνήκουν καί άλλοι πολλοί, πού τό 
έργο τους δέν είναι μικρότερο. Στις άναγεννητικές έποχές 
φαίνεται τό δάσος τής δημιουργίας, άλλά τά δέντρα πού 
τό άποτελοΰν, έξαφανίζονται μέσα στο σύνολο καί ξεχω
ρίζουν μόνο οί κορυφές. Στήν περιοχή τοϋ θεσσαλικοϋ 
διαφωτισμοϋ άνήκουν γεωγραφικά, ιστορικά, παιδευτικά, 
θρησκευτικά καί τά νησιά τών Βορείων Σποράδων, ιδίως 
ή Σκιάθος καί ή Σκόπελος.

Ή Σκιάθος ήταν καί είναι ένα μπαλκόνι τής Θεσσαλο- 
μαγνησίας. Ούσιαστικά είναι οίκισμένη στά μετεπαναστα- 
τικά χρόνια άπό Θεσσαλούς κατά πλειονότητα. Στά προ
επαναστατικά χρόνια ή Σκιάθος στάθηκε τό καταφύγιο 
τών Θεσσαλών. Οί έμποροναυτικές σχέσεις της μέ τό 
Βόλο καί τά άλλα λιμάνια τής Θεσσαλίας συμπληρώνον
ται μέ τις έκπαιδευτικές καί έκκλησιαστικές. Πολλοί Σκια
θίτες, δπως ό Έπιφάνιος Δημητριάδης, βγαίνουν άπ’ τά 
σχολειά τής Θεσσαλίας ή διδάσκουν σ’ αύτά. Ό μοναχι
κός βίος τής Θεσσαλίας βρίσκει καταφύγιο στή Σκιάθο. 
Ή άνάπτυξη τοϋ Βόλου έκανε στενώτερους τούς δεσμούς
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νεται άλλοι πολλοί, διακρίθηκαν δμως ή μάλλον διασώ
θηκαν τά όνόματά τους, δύο. Ό Χριστόδουλος 
Κονομάτης καί ό ’Ιωάννης Οικονόμου 
Λογιωτάτου. Ό πρώτος, έμπορος καί ταξιδευτής, μας 
άφησε τρία περισπούδαστα χειρόγραφα, πού τιμοΰν τό 
Θεσσαλικό διαφωτισμό. Τό πρώτο είναι ένας κώδικας μέ 
τρακόσιες τόσες έπιστολές, άνάμεσα στις όποιες ξεχωρί
ζουν τά γράμματα τοΰ Βηλαρα, τοϋ Ψαλίδα, τοϋ Οικονό
μου κλπ. Αύτός ό κώδικας πού τιτλοφορείται «Έπιστολαί 
Διαφόρων» είναι μιά πολύτιμη πηγή τής νεοελληνικής λο
γοτεχνίας καί τής ιστορίας. Δυστυχώς δέν είδε άκόμα τό 
φώς, αν καί έπρεπε νά τό έχει δή τουλάχιστο πριν άπό 
30-40 χρόνια. Ό γιατρός Άντωνιάδης, έκτιμώντας τήν άξια

τής Θεσσαλίας μέ τις Σποράδες. Θά ήταν ανεξήγητο ή 
πνευματική άνθιση στή Σκίαθο, πού μέ τόν Παπαδιαμάντη 
καί Μωραϊτίδη πρωτοστάτησε στό θεμελίωμα τής νεοελ
ληνικής πεζογραφίας, αν δέν κοιταχθή σάν συνάρτηση 
τής θεσσαλικής, άν δέν γίνει ό ίστορικοκριτικός συσχε
τισμός της μέ τό πλατύτερο φαινόμενο τοΰ θεσσαλικοϋ 
διαφωτισμοϋ. Ό άδερφός τοϋ Παπαδιαμάντη μέ τή συν
είδηση Θεσσαλοΰ πήρε μέρος στούς απελευθερωτικούς 
άγώνες τής Θεσσαλίας (1878) καί πέρασε τή ζωή του στήν 
Πορταριά σά δημογραμματέας. Ό ίδιος ό Παπαδιαμάντης 
είναι άχώριστα δεμένος μέ τή Θεσσαλία, έμπνέεται άπ’ 
τις ιστορικές της παραδόσεις (Χρήστος Μηλιώνης), συν
εργάζεται στις εφημερίδες τοϋ Βόλου, ταξιδεύει, σταθμεύει,
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Σκιάθο~ : Τό Μποϋρζι

Φ

έπικοινωνεϊ, φυτεύει σκιαθίτικα δέντρα στην Πορταριά. 
Γι’ αύτό τό λόγο συγκαταλέξαμε ανάμεσα στους Θεσ- 
σαλούς διαφωτιστές και τούς λόγιους των Βορείων Σπο- 
ράδων, ιδίως τον Έπιφάνιο Δημητριάδη, τόν Καισάριο 
Δαπόντε, τό Διονύσιο Έπιφανιάδη τόν Γέροντα κλπ. Τό
σον ό Καισάριος Δαπόντες, όσον καί ό Έπιφάνιος Δημη- 
τριάδης είναι λογοτεχνικοί πρόδρομοι, εκφράζουν μέ τό 
έργο τους μιά μεταβατική περίοδο τής νεοελληνικής λο
γοτεχνίας, όπως ό Ζαγοριανός πατριάρχης Καλλίνικος ό 
Γ' καί άλλοι.

Ή επισκόπηση , πού σε άδρές γραμμές κάναμε μέ τό 
μελέτη μά μας ετούτο, δείχνει τήν τεράστια συμβολή τής 
Θεσσαλίας στό νεοελληνικό διαφωτισμό. Οί δυνάμεις πού 
έδωσε ή περιοχή αυτή στό πνευματικό κίνημα είναι άνε- 
ξάντλητες σέ ποσότητα καί άνεκτίμητες σέ ποιότητα. "Αν 
δέν συνέτρεχαν οί άνασταλτικές συνθήκες τής δουλείας 
ό θεσσαλικός άστισμός θά νικούσε καί ή Θεσσαλία θά 
γινόταν πρωτοπόρο κέντρο τού νεοελληνικού διαφωτισμού. 
Ή άρχική καθυστέρηση τής Θεσσαλίας νά ιδρύσει σκο
λειά δέν μπόρεσε ν’ άναπληρωθή γρήγορα, γιατί τά Όρ- 
λωφικά δημιούργησαν μεγάλη άναστάτωση, χρειάστηκε 
μιά πολύτιμη εικοσαετία—άκριβώς ή προσφορότερη—γιά 
νά συνέρθει ό τόπος καί νά ξανασυστήσει σκολειά. ’Αλλά 
κι αυτή τήν εξόρμηση τήν κόφτουν σέ λίγα χρόνια οί συν
έπειες των Ναπολεόντειων πολέμων (έκστρατεία Ρωσσίας). 
Κάτω άπ’ αυτές τίς άνωμαλίες ή δυναμική άστική τάξη τής 
Μαγνησίας δέν μπόρεσε νά έπιβάλει τά προοδευτικά της 
αιτήματα. Στά 1821 οί έμποροβιοτέχνες μπαίνουν έπικεφα- 
λής στόν άγώνα όλου τού Θεσσαλικοΰ λαού ενάντια στίς 
καταπιέσεις καί στίς φορολογικές διαρπαγές τού δεσπότη 
τής Λάρισσας Πολύκαρπου. Ή άνταρσία αύτή των έσνα- 
φίων έχει ευρύτερο κοινωνικό περιεχόμενο, γιατί στρέφε
ται ενάντια στήν τοπική φεουδαρχία. Ή έκρηξη τής Ελ
ληνικής Επανάστασης δέν άφησε νά έξελιχθή τό άστικό 
αύτό κίνημα. Έτσι ή Θεσσαλία, άντιμετωπίζοντας τίς εσω
τερικές άξεπέραστες συνθήκες, δέν πρόφτασε νά μετάσχει 
έσωτερικά στό νεοελληνικό διαφωτισμό.

Ο ΘΕΣΣΑΑΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΑ ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ή σταματημένη άπότομα μέσα στήν ορμητική του περί
οδο άνάπτυξη τού προεπαναστατικού θεσσαλικοΰ διαφω
τισμού συνεχίστηκε μέ άλλες μορφές μέσα στή δεύτερη 
Τουρκοκρατία (1821-1881). Οί ξενιτεμένη Θεσσαλοί μέ τ’

άμέτρητα κληροδοτήματα τους γιά τή σύσταση καί συν-/ 
τήρηση σχολείων, υποτροφίες, δασκάλους κλπ. επιδιώκουν 
νά τονώσουν τή θεσσαλική παιδεία, νά ένισχύσουν τά 
θεσσαλικά γράμματα. Στήν περίοδο αύτή τό προβάδισμα 
τό παίρνουν οί Θεσσαλοί τής Αίγύπτου, πού πρωτοστα
τούν στήν πνευματική ζωή τής ’Αλεξάνδρειας κατά τά 
χρόνια πού άρχισε ή έλληνική της παροικία νά γίνεται 
πνευματικό άξιόλογο κέντρο. ’Αργότερα προσφέρουν πο
λύτιμες ύπηρεσίες στήν ίδρυση μορφωτικών κέντρων καί 
ξεχωριστά τού συλλόγου καί τού περιοδικού «Νέα Ζωή», 
καθώς καί τής φιλολογικής ομάδας καί τού περιοδικού 
«Νέα Γράμματα».

Διαπιστώνουμε, συγκεντρώνοντας καί μελετώντας τά ό- 
νόματα, τίς μορφές, τά έργα καί τήν ιδεολογική τοποθέ
τηση των Θεσσαλών κατά τήν περίοδο αύτή ένα προοδευ- 
τισμό, πού συνεχίζει τίς παλιές προοδευτικές παραδόσεις 
των μεγάλων διαφωτιστών τής Θεσσαλίας. Τό άστικό πνεύ
μα, πού δέν μπόρεσε μέσα στήν τουρκοκρατία νά έπιβληθή, 
έκδηλώνεται τώρα άκράτητο, παντοδύναμο άπ’ τό θεσσα- 
λικό κάμπο καί σκορπίζεται σ’ όλη τήν Ελλάδα. ’Ανα
φέρουμε μερικά όνόματα, μερικούς σταθμούς. Θά χρεια- 
στή γρήγορα, μέ βάση τό υλικό πού συγκεντρώσανε τά 
«Θεσσαλικά Χρονικά», νά συνταχθή μιά όλοκληρωμένη 
ιστορία τών Θεσσαλικών Γραμμάτων άπό τήν Άλωση τής 
Πόλης μέχρι σήμερα. Πρώτοι οί Θεσσαλοί τής ’Αλεξάν
δρειας λόγιοι, φιλόμουσοι, ίδεολόγοι. Ό Κώστας Τσαγ- 
καράδας, Πήλιος Ζάγρας (’Απόστολος Κωνσταντινίδης), 
ό Χρήστος Ζερβός, ό Πέτρος Μάγνης (Κ. Γ. Κωνσταντι
νίδης), ό Γ. Άδρακτάς, άπ’ τούς πρώτους δημοτικιστές 
πεζογράφους, λησμονημένος σήμερα ίσως άκόμα καί στήν 
πατρίδα του τήν Τσαγκαράδα, καί άλλοι πολλοί νεωτερι- 
στές καί φίλοι τού πνεύματος καί τού φωτισμού, προσφέ
ρουν άμέτρητες ύπηρεσίες στήν δημιουργία τής ’Αλεξαν
δρινής έστίας φωτισμού, πού ή συμβολή της στό δημοτι
κισμό καί στή κίνηση τών ιδεών κατά τήν δεύτερη ίδίώς 
δεκαετία τού αιώνα μας είναι άπροσμέτρητης σημασίας, 
γιατί έχει πανελλήνια άκτινοβολία. Έπειτα οί Θεσσαλοί 
λόγιοι τής ’Αθήνας. Περιορίζομαι μόνο σέ μερικά όνό
ματα: Θ. Άφεντούλης, Γ. Φιλάρετος, Δ. Τσοποτός, Γιάν
νης Κορδάτος, Άχ. Τζάρτζανος, Σωτήρης Σκίπης, Κώστας 
Νταϊφάς, Πάνος Ταγκόπουλος, Δ. Γιολδάσης, Γ. Ζωϊτό- 
πουλος (Ζιοΰτος), Δημ. Σαράτσης, Μ. Καραγάτσης, Νί
κος Παπάς, Άλ. Βαμβέτσος, Δημ. Πολυμέρης. Σωκρά
της Βαμβάκος. Μεγάλο ένδιαφέρον παρουσιάζει ό θεσ
σαλικός τύπος. Επίσης τά περιοδικά ό «Φάρος» καί 
ό «Φιλότεχνος» τού Βόλου άφησαν έποχή. ’Απαντών
τας στούς συνάκτες τού «Φάρου» ό Παλαμάς έγραψε 
ότι «μιά κίνηση πνευματική προοδεύει, όταν τρέφε
ται όχι μόνο μέ όνόματα, άλλά καί μέ έργα». Μ’ αύτό 
ήθελε νά ένθαρρύνει τούς ρηξικέλευθους Θεσσαλούς 
λογίους στή δημιουργία τοπικής πνευματικής ζωής. Είναι 
χαρακτηριστικό, ότι ή πρώτη εργατική καί σοσιαλι
στική εφημερίδα βγήκε στό Βόλο. Σ’ αύτήν συνεργά
στηκε καί ό πρωτοπόρος ποιητής Κώστας Χατζόπουλος. 
Γενικά ό θεσσαλικός τύπος έχει μιά σημαντική ιστορία καί 
ξεχωρίζει μέ τή μαχητικότητα καί τόν προοδευτισμό του. 
Ό «’Εργάτης» τού Βόλου βγήκε στά 1910-1911. Πρωτύ
τερα ή «Μεταρρύθμισις» (σοσιαλιστική εβδομαδιαία έφη- 
μερίς, τό γνήσιο όργανον τών εργατικών συμφερόντων) 
πρωτοβγήκε μέσα στόν Όκτώβρη τού 1908, πριν άκόμα ή 
’Αθήνα γνωρίσει τίς νέες ιδέες. Παράλληλα έβγαινε ό 
«Κήρυξ» μέ τόν υπότιτλο «"Οργανον τής λαϊκής κυριαρ
χίας». Πολύ πρωτύτερα (γύρω στά 1905) βγήκε ή «Έφη- 
μερίς τών Συντεχνιών» ("Οργανον τού εργαζομένου λαού). 
Στά 1903 Σκιαθίτες καί Βολιώτες νέοι λόγιοι έβγαλαν μέ 
πρωτοβουλία τού Θ. Ν. Έπιφανιάδη στήν ’Αθήνα τό πε
ριοδικό «Ή Μούσα». Στό πρώτο φύλλο της «’Η Μούσα» 
δημοσίευσε τό περίφημο καί περιζήτητο άπ’ τούς έρευνη-
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τές καί βιβλιογράφους τοΰ Παπαδιαμάντη διήγημα τοϋ 
συγγραφέα τής «Φόνισσας», ό «Άλιβάνιστος». ’Αλλά ή 
ή «Μοϋσα» παρουσίασε καί συνεργασίες τοϋ Βλαχογιάν- 
νη, Πορφύρα, Μαλακάση κι έδειξε μέ τήν πρώτη εμφάνιση, 
δτι παρ’ δλο πού βγαίνει άπό νέους στέκεται σέ πολύ υψηλό 
έπίπεδο. Στό πρώτο φύλλο τής «Μούσας» δημοσιεύονται 
καί διαλεχτές συνεργασίες νέων: τοϋ Ε.Ν. ’Επιφανιάδη, 
τοϋ Διαμάντη Παταγιάννη καί τοΰ Τάκη Κ. Οίκονομάκη. 
Στα 1935 βγήκαν στή Λάρισα τά «Θεσσαλικά Χρονικά». 
Άξιοπρόσεχτες είναι οί θρησκευτικές έκδόσεις τοΰ Βό
λου, πού τις έγκαινίασε δ έμπνευσμένος Θεσσαλός μονα
χός Ζωσιμάς Έσφιγμενίτης. Στά 1886 έβγαλε τό 'Ημερολό- 
γιον «'Η Φήμη», άργότερα τό περιοδικό «Προμηθεύς», 
όπου άποταμίευσε καί ιστορική ύλη. Όλα τά περιοδικά 
τής Θεσσαλίας άπό τόν «Προμηθέα» ώς στά «Μετέωρα» 
των Τρικάλων θά τά έξετάσω σέ άλλο μου μελέτημα. Τό 
σπουδαιότερο Θεσσαλικό περιοδικό είναι ό «Φιλότεχνος» 
τοϋ Βόλου, πού άνάμεσα στήν άλλη σημαντική ύλη του, 
έδωσε άφιέρωμα ολάκερο τεΰχος στή ζωή καί τό έργο 
τοϋ Κ. Θεοτόκη. Στά νεώτερα χρόνια ή παράδοση τοϋ θρη- 
σκευτικοϋ τύπου στό Βόλο συνεχίστηκε μέ τό περιοδικό 
τοϋ θεολόγου Β. Καϊμάκη (1938), καί τήν «'Αγιορείτικη 
Βιβλιοθήκη» τοϋ Σωτ. Σχοινά (1936). 'Ιδρυτής τού περιο
δικού αύτοϋ φέρεται ό ’Αθανάσιος Λαυριώτης (Μοναχός 
ιατρός). ’Αργότερα βγήκαν οί Λόγοι τοϋ Κοσμά τοϋ Αί- 
τωλοϋ μέ επιμέλεια τοϋ Αύγουστίνου Καντιώτη. Στήν ίδια 
σειρά βγήκαν καί άλλες θρησκευτικές έκδόσεις εκλαϊκευ
τικές. Ή έκδοτική αύτή θρησκευτική κίνηση είναι δη
μιούργημα τής κοινωνικής έξέλιξης.

Ή έπανάσταση τοϋ Κιλελέρ καί τά Άθεϊκά τοΰ Βόλου 
είναι δυό μεγάλοι σταθμοί στήν πολιτικοκοινωνική μας 
ιστορία. 'Η ίδρυση τοϋ Παρθεναγωγείου Βόλου είναι πρώ
ιμο, προδρομικό δημιούργημα τοϋ φωτισμένου θεσσαλι- 
κοϋ άστισμοϋ. Τό πέρασμα άπ’ τή Θεσσαλία τοϋ Άλ. Δελ- 
μούζου καί ή πανελλήνια άπήχηση πού είχε τό έργο του 
άναδείξανε τό Βόλο μέσα στήν περίοδο τής έξόρμησης 
τοϋ δημοτικισμού κέντρο πολιτιστικό προχωρημένης άνά- 
πτυξης. Ό δημοτικισμός πού είχε νά δείξει φωτισμένα, 
προοδευτικά μυαλά, τόσο στις τάξεις των επιστημόνων 
καί δημοσιογράφων, δσο καί στά πλατύτερα στρώματα 
τοΰ κοινοϋ. Αύτό φαίνεται άπ’ τις βιβλιοθήκες, τά ιδρύ
ματα, τούς συλλόγους πού ιδρύθηκαν κατά καιρούς στά 
θεσσαλικά κέντρα καί ξεχωριστά στό Πήλιο. Οί Θεσσαλοί 
δημοτικιστές στάθηκαν άνέκαθεν άξιοι των μεγάλων ει
σηγητών τοΰ δημοτικισμού Φιλιππίδη καί Ρήγα.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Έγεννήθη τφ 1906 είς Τρίκαλα. Έσπούδασε τά νομικά εις τό Πα
νεπιστήμιου Άθηνφν καί έξασκεϊ τό έπάγγελμα τοϋ Δικηγόρου έν 
‘Αθήναις άπό έτών εύδοκίμως.

Άπό νεαρός ήσχολήθη μέ τήν λογοτεχνίαν καί τήν ποίησιν. Ί
δρυσε τούς συλλόγους: «"Ομιλον Φιλοτέχνων», τόν «Μορφωτικόν» 
κλπ. μέ άλλους συμπολίτας του. Είς τά 1931 έξέδωκε μέ τόν μακαρί
την Νίκον Μπούραν τό λογοτεχνικόν περιοδικόν «Επαρχία», τό ίδιον 
δέ έτος έξέδωκε καί τήν ποιητικήν του συλλογήν «Μάταια Λόγια». 
’Ακόμη τάς σύλλογός: «Τό αίμα των άθώων», «Τετράχρονη νύχτα», 
«12 καί 5’» κ.ά. Δημοσιεύει είς περιοδικά καί έφημερίδας’Αθηνών 
καί ’Επαρχιών ποιήματα μεγάλης πρωτοτυπίας καί εύαισθησίας.

Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΠΑ

Ό ένας άπ’τούς άδερφούς μας ποϋζησε σέ μιά λαμπρή
έποχή

άτολμος σάν άπόβλητος καί πιό ώραϊος άπ’ όλους, 
είχε τραφεί μέ άπόγνωση κι’ άφήκαν μιά ιαχή 
παράξενη τά χρόνια πού κύλαε μέ τούς βώλους.

Στό σπίτι δέν τόν ντύσαμε μέ τήν στοργή τών άλλων 
μόνο τά αισθήματα, λαοί, τόν χαίρονταν στούς στίχους, 
έζησε μέ τήν φλογερή άνταρσία τών μεγάλων 
καί τά πορτραϊτα τών ποιητών πού κρέμαγε στούς τοίχους.

Σληρός, ούτε μάς χάϊδεψε, άγέρωχος στήν αύρα, 
άφινε τήν πυκνή κόμη του σάν λάβαρο έπηρμένο 
άγγελος άποτρόπαιος ώραϊος ντυμένος μαΰρα 
έφυγε μέ τ’ άγύριστα σά νάταν μαγεμένος.

Άψογος, μάς προσπέρασε γιά τις παρόχθιες χώρες, 
έξαίσιος ξένος πολιτειών λαμπρών ποϋχουν χαθεί.
Πώς ήλθε; Δέν τόν πρόσεξαν οί μυστικές μας ώρες, 
κι’ έπεσε άθώα σάν τό μικρό παιδί νά κοιμηθή.

Πώς έφυγε! Τό σπίτι μας ούτε χαιρετισμό 
δέν άφισε μέσα άπ’ τά προγονικά τά βάθη 
τόσες γενιές έπέρασαν κι’ έχουν οί άπόγονοι ρυθμό 
τάσπιλα πάθη του καί τά λαμπρά του λάθη.

Τρελοί σκοποί τοΰ έμύρωσαν τ’ άβυσσαλέα του στήθη, 
στό μέτωπό του κράτησε τό άνέσπερο τό φώς, 
δταν γλυκός άρχάγγελος γιά πάντα άποκοιμήθη 
πρώτη φορά μάς πίκρανε κι’ αύτός σάν άδελφός....
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