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ΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. 
 

Αλεξάνδρα Αναστασιάδου 
 
 

Εισαγωγή 
 
Η πολιτισμική διαλεκτική που αναπτύσσεται μεταξύ των λαών της 

Δύσης και της καθ᾿ ημάς Ανατολής κατά τον 18ον–19ον αιώνα, αναζητείται 
και στην Ηπειρωτική μεταναστευτική περιπέτεια στην αλλοδαπή. 

Οι Ηπειρώτες υπηρετώντας άλλοτε τον Κερδώο και άλλοτε τον 
Λόγιον Ερμή κατευθύνθηκαν κυρίως προς δύο διαφορετικές γεωπολιτικές 
συντεταγμένες, ανατολικά στη Ρωσία (εικ.1) - Ρουμανία και δυτικά στην 
Αυστρία - Βενετία, όπου δρώντας ως εναργείς μειονότητες, με τη 
συνείδηση του “homo oeconomicus,” απέκτησαν αρμοδιότητες σε 
τραπεζικές επιχειρήσεις, εκλήθησαν ως σύμβουλοι ηγεμόνων, 
λειτούργησαν ως κοσμοπολίτες, μετασχηματίζοντας την πολιτισμική τους 
συμπεριφορά – ταυτότητα, σε ευεργετικό ενδιαφέρον. 

Το ιδιότυπο αυτό φαινόμενο της 
Ηπειρωτικής μετανάστευσης και 
ευεργεσίας προσεγγίζεται ερμηνευτικά 
και διά των κοινωνιολογικών αρχών 
των Max Weber1 και Durkheim2, διά των 
οποίων εξυπηρετείται η προσπάθεια 
ανάλυσης και κατανόησής του. Υπό το 
πρίσμα αυτό διελέγχομε το ποιητικό 
αίτιο του κοινωνικού, ιστορικού 
γεγονότος, αλλά παράλληλα και την 
αιτιακή του εξήγηση, η οποία βέβαια 
επιτυγχάνεται με τη μέθοδο των 
συμπαρομαρτουσών παραλλαγών που 
αλληλοδιαπλέκονται δυναμικά. 

Για τον λόγο αυτό ανατρέχομε σε 
πολλά εξηγητικά επίπεδα, στα κίνητρα 
των δρώντων προσώπων, στο 
κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικό, ακόμα 

                                                
1 M. Weber, Δοκίμια επί της θεωρίας των κοινωνικών επιστημών μτφ. Α Γρηγορογιάννη, 
τ. Α, σ. 54, Αθήνα, 1972 
2 Emile Durkheim Les regles de la methode sociologique, Paris 1981, chap. V. p. 90  
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και στο γεωφυσικό περιβάλλον έτσι, ώστε εκτός από τον προσδιορισμό 
των άμεσων και φανερών αιτίων να ψηλαφίσομε στο βάθος του ιστορικού 
χρόνου το ίδιο το ιστορικό γεγονός.3 

Ο πάροικος Ηπειρώτης,4 ως φορέας μιας κληρονομιάς που 
αντιμάχεται τον εγωκεντρισμό, υπηρετεί το κοινοβιακό ιδανικό της 
ελληνορθόδοξης παράδοσης, δρα με την δυναμική της εκούσιας συμβολής 
της «ατομικής» συνείδησης, εφόσον τίποτα το συλλογικό δεν μπορεί να 
παραχθεί αν δεν είναι δεδομένες οι επιμέρους συνειδήσεις κατά τον 
Durkheim. 

Αναλαμβάνει συχνά καινοτόμες πρωτοβουλίες για την κοινωνική 
την πολιτιστική και οικονομική ανασυγκρότηση, τόσο της γενέτειράς του, 
όσο και του εθνικού κέντρου, καθιερώνοντας πλέον το φαινόμενο του 
ευεργετισμού, ενός δηλαδή δημιουργικού πραγματισμού, που δεν 
υπολείπεται σε ιδεαλισμό. 

Η εμμονή στην ευποιία λειτουργούσε και ως παραμυθία και ως 
στήριγμα των συμπατριωτών του, έτσι ερμηνεύεται πιθανώς και μία 
παραδοσιακή θέση που «νομιμοποιεί την αποθησαύριση», όταν γίνεται 
ενόψει της κοινωνικής χρήσης του πλούτου. Άλλωστε μια 
υπολανθάνουσα τάση διακριτικής αποχής απ το γάμο καταγράφεται στις 
στατιστικές μελέτες, ως μια ιδιάζουσα συνιστώσα του βίου των 
Ηπειρωτών, που υποδηλώνει τόσο την αγωνία της επαγγελματικής τους 
ανέλιξης, όσο και τις συνθήκες διαβίωσης στις χώρες της αποδημίας τους. 
Σε αυτό το κλίμα της απομόνωσης καλλιεργούνται οι ψυχολογικές εκείνες 
τάσεις που προδιαθέτουν το άτομο σε μία προσήλωση προς ένα ισχυρό 
συμβολικό ιδεώδες στην εθνική ευεργεσία. 

Εξάλλου την αιτιακή εξήγηση των φαινομένων αυτών την 
ανευρίσκομε και στη σκέψη του Μ.Weber,5 που υποστηρίζει ότι υπάρχει 
μια στενή συνάφεια μεταξύ της ιστορικής αφενός και κοινωνιολογικής 
αφετέρου αιτιότητας, που εκφράζονται και οι δύο στη γλώσσα των 
πιθανοτήτων ή δυνατοτήτων υπό την έννοια, ότι ένα δεδομένο 
απόσπασμα της πραγματικότητας, καθιστά πιθανό ή απίθανο ένα άλλο 
αντίστοιχο απόσπασμα. Στην προκείμενη περίπτωση η οικονομική 
ευμάρεια των Ηπειρωτών της διασποράς συνετέλεσε στην άρνηση της 
αυταξίας του παραδεδομένου, στη διάδοση της νεωτερικότητας, καθώς 
και στην διείσδυση του ενεργούντος πνεύματος6 του Διαφωτισμού στους 
λαούς της χερσονήσου του Αίμου έτσι, ώστε η ξενιτιά να αποτελεί πλέον 
για τον Ηπειρώτη «το ανέκκλητον ενταύθα». Υπό το πρίσμα αυτό 
υπολανθάνει στην συμπεριφορά των Ηπειρωτών και μια μορφή 

                                                
3 Γ. Γιακουμής, Ιστορία ως έρευνα και κριτική, Αθήνα 1983 
4 Σπ. Ασδραχάς,  Η οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών ιε –ιθ αιώνα,  
εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1979 
5 Βλ. σχετικά M. Weber, ό.π 
6 George Gusdorf, Les principes de la pense au siecle des Lumieres, ed. Payot, Paris 1971, 466 
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«επιπολιτισμού»7 καθώς επικοινωνούν με ομάδες πολιτισμικά 
ετερογενείς. Το γεγονός αυτό τους ωθεί σε πρωτοβουλίες αλληλεγγύης 
για εθνικά, αλλά και κοινωνικά διαπολιτισμικά ζητήματα, καθιστώντάς 
τους ευεργέτες δύο πατρίδων. 
 
                                                          Ηπειρώτες στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες 
                                Συμβολή στη δημιουργία διαπολιτισμικών προσεγγίσεων 

 
Οι Ηπειρώτες έμποροι με ό,τι συνέλκουν σε ανθρώπινο δυναμικό, 

εκμεταλλευόμενοι την αυτονομία των Ρουμανικών χωρών και τη 
γειτνίασή τους με περιοχές της κεντρικής Ευρώπης, τη φιλελεύθερη 
πολιτική των Βλάχων Ηγεμόνων, καθώς και τη προσήλωσή τους στην 
Ορθόδοξη παράδοση, - που απετέλεσε ένα άλλο εχέγγυο συναλληλίας 
μεταξύ των λαών της Χριστιανικής Ανατολής,8 ταξίδεψαν από την 
ενδοχώρα της Ηπείρου (εικ.2) προς τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.9 

Εκινούντο με ευελιξία ως 
αριστοκράτες έμποροι, «parfaits 
negociants» και αναπτύσσοντας 
επιχειρησιακές δραστηριότητες 
στο Βουκουρέστι, στη Βράϊλα, 
στο Γαλάτσι, στη Στεφανούπολη, 
στην Κωνστάντζα, στην Κραϊ-
όβα, αγόραζαν ακίνητα σε 
διακεκριμένες περιοχές του 
Βουκουρεστίου, επιδιώκοντας 
συχνά ένταξη στην κοινωνική 
ελίτ της εποχής, συναλ-
λάσσονταν με Ευρωπαίους 
τραπεζίτες, αλλά και με 

ντόπιους βογιάρους. Παρακολουθούσαν μαζί τους τον εξελισσόμενο 
αστικό εκσυγχρονισμό, τόσο σε οικονομικό ή τεχνολογικό επίπεδο 
(προσχώρηση σε σύγχρονες μεθόδους παραγωγής) που συνδέονταν με το 
καπιταλιστικό σύστημα, όσο και σε ιδεολογικό. (Διαφωτισμός, Φοίτηση 
νέων σε Πανεπιστήμια της Δύσης). 

Οι Ελληνόφωνοι και Βλαχόφωνοι στις Ρουμανικές χώρες, 
προστατεύονταν από ένα θεσμικό πλαίσιο, που παρείχε ιδιαίτερα 

                                                
7 Γ Π. Μάρκου, Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ,τ 1, Αθήνα 1955 
8.Ariadna Camariano – Cioran, L’epire et les pays roumains, Edition de l’ association d’etudes 
Epirotes, Jannina 1984, σ.5. 
9 Cornilia – Papacostea- Danielopolu “Une Citoyennette empirique Le statut des marchands 
etrangers en Valachie 1829-1859, Actes du ii Colloque International d histoire – Economies 
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προνόμια αστικού κυρίως δικαίου (SYDIT) στους ξένους υπηκόους.10 Οι 
συχνές όμως νομοθετικές μεταβολές ώθησαν αρκετούς Έλληνες 
εμπόρους να αποποιηθούν την αρχική τους υπηκοότητα και να ζητήσουν 
την Ρουμανική, προκειμένου να εξασφαλίσουν την προξενική προστασία, 
αλλά και να αποκτήσουν το δικαίωμα αγοράς κτηματικής περιουσίας, 
όπως διαπιστώνεται και στην περίπτωση του Μετσοβίτη Τριαντάφυλλου 
Πατσιούρα κατά το 1860.11 

Από τις χώρες της ξενιτείας τους οι Ηπειρώτες συνέβαλαν 
ποικιλότροπα στην εθνική και πνευματική αναγέννηση της γενέθλιας γης 
τους. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουμε αρχικά τους λιγώτερο γνωστούς, όπως 
τον Νικόλαο Καραγιάννη, (εικ.3) τον φιλογενή έμπορο από την 
Πωγωνιανή, τον Νίκο παπα-Ζαράφη, που είχε αναπτύξει δεσμούς φιλίας  

με πρόσωπα της υψηλής 
κοινωνίας της Βλαχίας, 
(Μπράκοβαν, Filipescu, κ.ά.), τον 
ευπατρίδη Παναγιώτη Χατζηνί-
κου, ο οποίος δια της 
συνεργασίας του Ζώη Καπλάνη 
άνοιξε μία ανθούσα επιχείρηση 
γουναρικών στο Βουκουρέστι, απ 
όπου και κατά το 1756 μερίμνησε 
για την εκπαιδευτική ανέλιξη της 
ιδιαίτερης πατρίδας του, του 
Αργυροκάστρου,12 αναζητώντας 
αρωγούς και μεταξύ των 
Ρουμάνων βογιάρων, όπως της 
οικογενείας Safta, που προθύμως 
συνέδραμε. 

Η ιδιάζουσα Ηπειρωτική 
φιλογένεια συνεχίζεται και από 
τα μέλη του αδελφάτου των 
Ζωσιμάδων, τα οποία κατα-
χώρισαν ικανό οικονομικό ποσό 

στον Κοραή, προκειμένου να επιμεληθή της εκδόσεως της Ελληνικής 
βιβλιοθήκης «ήγουν συλλογής δοκίμων της Ελλάδος ποιητών και 
πεζογράφων». Η ίδια φιλοσοφία ζωής διακατείχε και τον ευπατρίδη 
Βορειοηπειρώτη από το Λάμποβο Ευάγγελο Ζάππα (1800-1865), που 
                                                
10I.C.Filitti Domniile romane sub Regulamentul Organic ( Οι Ρουμανικές Ηγεμονίες επί των 
Οργανικών Κανονισμών) Ο Τ. Πατσιούρας. Κατά το έτος 1861 πρόσφερε 30 χρυσά για την 
ανέγερση του ελληνικού προξενείου του Βουκουρεστίου. 
11 Ι. Γ.Παπαϊωάννου, Το Πάπιγκο, ένα από τα ωραιότερα χωριά του Ζαγορίου, τ. 1,1994  
12 Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία Ηπειρωτικόν Αρχείον, Ηπειρωτικά Χρονικά, εν Ιωαννίνοις 
1936, σ.135- Όπου αναφέρεται ότι μία από τις κόρες του παπά-Ζαράφη, υπανδρεύθη τον 
Νικόλαο Γλυκύ, ιδρυτή της γνωστής Βενετσιάνικης Τυπογραφίας. 
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μετέβαλε σε ευποιία την οικονομική του ανεξαρτησία, οραματίσθηκε την 
αναβίωση της Ολυμπιακής Ιδέας στην Ελλάδα, οπότε και με δωρεά του 
προς την επιτροπή των «Ολυμπίων» ιδρύθηκε το Ζάππειο, το 
νεοκλασσικού ρυθμού με πρόπυλο κορινθιακού τύπου μέγαρο, στην 
ελληνική πρωτεύουσα, σε αρχικά σχέδια του αρχιτέκτονα Μπουλανζέ, 
που τροποποιήθηκαν από τον Χάνσεν κατά το 1879, υπό την διακριτική 
επίβλεψη του Τσίλλερ. 

Ο Κωνσταντίνος Ζάππας (1892), εξάδελφος του Ευαγγέλου υπήρξε 
συνέταιρος στις οικονομικές του δραστηριότητες και αργότερα επιδέξιος 
διαχειριστής της διαθήκης του, διά των χορηγιών της οποίας ανηγέρθηκε 
«επί σουλτάνου Abdulhamit Han του Β΄ και Οικονόμου 
αρχιτεκτονούντος»13 κατά το έτος 1875 το επιβλητικό νεοκλασσικό κτήριο 
το Ζάππειον Παρθεναγωγείον Κωνσταντινουπόλεως, (εικ.4) πλησίον της  

 
 

 
 

Εικ.4. Ζάππεια Παρθεναγωγεία Κωνσταντινουπόλεως 
 

 
περικαλλούς εκκλησίας της Αγίας Τριάδος στην πλατεία Ταξίμ, αλλά και 
το της Ανδριανουπόλεως, της Θράκης, καθώς και τα εκπαιδευτήρια στο 
Λάμποβο, στο Δέλβινο, στη Πρεμετή και στη Δρόβιανη της Βορείου 
Ηπείρου. 

Πολλοί Δροπολίτες της Β. Ηπείρου, μεριμνώντας για την 
αναχαίτιση του εξισλαμισμού ίδρυσαν Ι. Μονές, όπως την Ραβενίων της 
Γορατζής, (εικ.5) το καθολικό της οποίας αποτελεί  κομψό δείγμα 
αρχιτεκτονικής συνδυάζοντας αρμονικά στοιχεία Βυζαντινής και δυτικής 
ναοδομίας, με τρίκογχο ναό σταυροειδή εγγεγραμμένο με τρούλο, 
νάρθηκα και εξωνάρθηκα.14 

                                                
13 Ιωάννας Δόκου - Ψαροπούλου, Το Ζάππειο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινουπόλεως, 
1875- 1995 Αθήνα 1996 
14 Νικόλαος Παπαδόπουλος, Η Δούβιανη της Β. Ηπείρου, Αθήνα 1970 
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Εξάλλου οι Ζαγόριοι μετανάστες στις Πριγκιπικές Ηγεμονίες επένδυαν τα 
παροικιακά τους κεφάλαια σε δύο 
πατρίδες,15 όπως ο πλέον καπιταλιστής 
στο Τούρνου Σεβερίν της Ρουμανίας, ο 
Μιχαήλ  Πολυχρονίου,  που  υπήρξε  ιδιο- 
κτήτης δύο μεγάλων ξενοδοχείων, του 
υπό το όνομα Αδελφοί Πολυχρονίου και 
του Grand hotel ευρισκομένου στην 
κεντρική πλατεία της πόλης, που στα 
σαλόνια του φιλοξενούσε συχνά 
παραστάσεις θεατρικών θιάσων του 
εξωτερικού. Αργότερα ως βεκίλης στη 
Βλαχία,16 κατά τον χαρακτηρισμό των 
συγχωριανών του, διέθεσε την περιουσία 
του, τόσο στο υπό Οθωμανική κυριαρχία 
χωριό του, Πάπιγκο, όπως μνημονεύει η 
λαξευμένη πλάκα στο σχολείο, όσο και 
στη χώρα φιλοξενίας του (το 1888 δώρισε 

το σπίτι του για να γίνει δημοτικό νοσοκομείο απόρων).  
Επίσης με πρωτοβουλία της οικογενείας του Μιχαήλ Αναστασίου είχε 

ιδρυθεί στο Τούρνου 
Σεβερίν17 η Εταιρεία 
«Αδελφότης Παπίγκου», η 
οποία διά των οικονο-
μικών δωρεών της προς 
την γενέθλια συνέβαλε 
στην κατασκευή μιας 
εξαιρετικής αισθητικής 
Μονότοξης γέφυρας, διά 
την διεύρυνση των επι-
κοινωνιακών οριζόντων. 
(εικ.6).  

Την νοοτροπία της 
ευποιίας υπηρετούσαν 
επίσης η οικογένεια του 

                                                
15 C.Papacotea-Pajura, D.T Giurescu, Istoricul orasului Turnu Severin 1833-1933, Bucuresti 
1933 
16 Μάνθος Οικονόμου, Ευεργέτες – δωρητές των χωριών του Ζαγορίου μέχρι το 1940, 
Αθήνα, 1980 
17 Nicolas Chipurici, Mite Maneanu, Catalog de documente privitoare la istoria municipiului 
Drobeta – T. Severin , partea a ii a 1560-1900 Turnu – Severin, 1972 
Οι Ηπειρώτες του Σεβερίν, μεριμνώντας για την παραδοσιακή πίστη των συμπατριωτών 
τους στο Πάπιγκο στέλνουν 100 ναπολεόνια κατά το 1887 προκειμένου να οικοδομηθή ο 
τρούλος του καμπαναριού της εκκλησίας του Αγίου Βλασίου. 

 

 
 

Εικ.5. Ι. Μονή Ραβενίων 
 

 

 
 

Εικ.6. Πάπιγκο – Γέφυρες 
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Δημητρίου Γκέκη ή Γκικουλέσκου που εμφα-νίζεται στα ντοκουμέντα της 
Δημαρχίας ως συμβαλλόμενη στην εκχώρηση των σιδηρο-δρόμων 
Stroussberg, όπως και του επιφανούς επιχειρηματία του Σεβερίν, του 
Νικολάου Φουρτούνα, που ως αιρετός εμπορικός δικαστής κατά τα ήθη 
της περιοχής, συνηγορούσε με τον πρόεδρο των Δικαστηρίων. 
Άξιοι μνείας επίσης οι διακεκριμένοι Ελληνόφωνοι Βλάχικων οικογενειών 

των λεγομένων «τσίντσα-
ρων», ο Κωνστάντιν Γιο-
βάνοβιτς, αλλά και ο 
Ντιμήτριε Λέκο (1863), οπαδοί 
του εκλεκτικισμού, που 
μελέτησαν τόσο την κλασσική 
αρχιτεκτονική, όσο και την της 
Ιταλικής Αναγέννησης, υπο-
γράφοντας φόρμες πολλών 
οικιστικών συγκροτημάτων 
στο Βελιγράδι.18 Διά των 
επιμελημένων τους σπουδών 
στη Ζυρίχη, τόλμησαν να 
αναγεννήσουν αισθητικά το 
Βελιγράδι μεταμορφώνοντάς 

το από Ανατολίτικη κωμόπολη, με πολλά ετερόκλητα στοιχεία 
λαϊκότροπης αρχιτεκτονικής σε Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.  

Εξάλλου πολλοί Ηπειρώτες μεριμνώντας για την κατίσχυση της 
Ορθοδοξίας εναντίον της πολιτιστικής διαχωρητικότητας του Βατικανού 
στην Ανατολή προβαίνουν σε επιχορηγήσεις Ιερών Μονών, οι οποίες 
λειτούργησαν ως κέντρα πολιτισμού στον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής, 
όπως μαρτυρεί ο Ρουμάνος ιστορικός Iorga.19 

Είναι πλέον ο αιώνας που η δαιμόνια εμπορική ικανότητα των 
Ηπειρωτών επιδιώκει, να συντελέσει ουσιαστικά μέσω της αγαστής 
συνεργασίας των λογίων ομογενών της σε μια νέα ιδεολογική 
συγκρότηση του ευρύτερου Βαλκανικού χώρου δι ενός σημαντικού 
πολιτιστικού κέντρου της Ιλλυρικής, της Μοσχοπόλεως.20 
 

                          Συμβολή στην συνεννόηση των λαών της Βαλκανικής  
 
Η Μοσχόπολη21 της Βορείου Ηπείρου, (εικ.7) «ωράϊσμα» της 

Οθωμανικής αυτοκρατο-ρίας», «ήταν κοσμημένη με πολυτελείς οικίες, 

                                                
18 Κ. Παπακωστέα - Danielopulu, Οι Ρουμανοελληνικές πολιτιστικές σχέσεις στους 17ο – 
19ο αιώνες, στο περιοδικό Νέα Εστία, 1994, σ. 288 
19 Jorga Byzance apres Byzance,  ii edit, Bucarest 1971 
20  St. Adhami “un monument du xvii siecle a Voskopoje,” Monument, v 10,1975.  
21 Θεόφραστος Γεωργιάδης, Μοσχόπολις, Αθήναι 1975 

 

 
 

Εικ.7. Μοσχόπολη 
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ωραίαν ρυμοτομία, λιθόδμητες γέφυρες» τυπογραφείο, βιβλιοθήκες, 
γενικά δε παρουσίαζε την όψη μιας Ευρωπαϊκής πόλης, η δε 
«εκλεκτικίστικη» διακριτικότητα των αρχιτεκτονικών ρυθμών της 
μεταλλασσόταν μέσα από τις Βενετσιάνικες και Βιενέζικες μνήμες των 
ταξιδεμένων Μοσχοπολιτών, οι οποίοι όταν πλούτιζαν σεμνύνονταν να 
αφιερώνουν ικανό μέρος της περιουσίας τους και για τον καλλωπισμό των 
ιερών τους ναών. 

Οι περισσότεροι εξ αυτών διατηρούσαν τον ρυθμό της αρχαίας 
Βασιλικής, χωρίς τρούλο και με περιστύλιο από μαρμάρινες κολώνες, 
όπως η σωζομένη μέχρι των ημερών μας τρίκλιτη βασιλική της Κοίμησης 
της Θεοτόκου22 χτισμένη με άσπρη πέτρα και με ιδιόρρυθμη στέγη ενιαία 
και δίριχτη εξωτερικά, ενώ το ξυλόγλυπτο τέμπλο της υποδήλωνε ότι η 
φαντασία του ξυλογλύφου «διά της ευσυνειδήτου εργασίας έλαβε 
ελευθέρα πτήσιν και εσκόρπισε την ζωήν εις τα λυγηρόβλαστα πλαίσια 
των εικονοστασίων».  

Το καύχημα όμως της Μοσχόπολης, υπήρξε η ίδρυση της 
Ακαδημίας, η φροντίδα για την πρόσληψη σ αυτήν επιφανών καθηγητών, 
όπως του (Θ. Καβαλλιώτου, του Ι. Χαλκέως κ.ά ), αλλά και η σύσταση του 
Τυπογραφείου,23 που ιδρύθηκε από τον Γρηγόριο Κωνσταντίνου, (1730) με 
σκοπό την έκδοση όχι μόνο έργων Ελληνικής Γραμματολογίας, αλλά και 
Ορθόδοξης θεολογίας.  

Εξάλλου η διαπολιτισμική προσέγγιση που παρατηρείται μεταξύ 
των λαών της Βαλκανικής Χερσονήσου και της Ηπείρου, ανιχνεύεται και 
στη συγγραφική παραγωγή της Μοσχοπολίτικης λογιοσύνης, διά της 
οποίας επιχειρείται μια τάση στήριξης της συλλογικής ιστορικής 
οντότητας κατά τον 18ον - 19ον αιώνα των Παρίστριων Πριγκιπάτων, αλλά 
και μια προσπάθεια αποδοχής εκ μέρους των Ηγεμονικών οίκων, ενός 
ριζοσπαστικού πολιτικού ουμανισμού, ως απόρροια της Διαφωτιστικής 
κίνησης. Επίκουρος της παιδευτικής αυτής ανέλιξης και ο ελληνικής 
καταγωγής πρίγκιπας Γρηγόριος Γκίκας, που φρόντισε να ιδρύσει στη 
Μολδαβία, υπό το όνομα «Γκικαίον Μουσείον» τέσσερις σχολές, δύο για 
την άσκηση της Ελληνικής διαλέκτου και δύο για την άσκηση της 
Σλαβονικής και Μολδαβικής.  

Λόγιοι Ηπειρώτες ως οι Σέργιος Μυστάκης24 από το Μέτσοβο, 
Νεόφυτος Δούκας από το Ζαγόρι, Χριστόδουλος και Κωνσταντίνος 
Κλωνάρης από το Ζαγόρι, Πολυζώης Κοντός από τα Γιάννενα, 
Κωνσταντίνος Ευσταθίου ή Ευνόμιος από το Τσεπέλοβο, Αναστάσιος από 
τη Άρτα, συνεργάζονται διακριτικά με τους ηγεμόνες γίνονται συνεχιστές 
της ανακαινιστικής προσπάθειας του Καρυοφύλλη, και με νέο 
φιλελεύθερο πνεύμα διδάσκουν θετικές επιστήμες υπηρετώντας τις 
                                                
22 Γ. Γιακουμής, Ορθόδοξα μνημεία στη Βόρειο Ήπειρο, Ιωάννινα 1994 
23 Στ. Γκατσόπουλος, «Μοσχόπολις», Ιωάννινα, 1979 
24 Αθ. Καραθανάσης, Οι Έλληνες λόγιοι στη Βλαχία, 1670 -1714 Θεσσαλονίκη 1982 
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Ευρωπαϊκές ιδέες του εγκυκλοπαιδικού ρεύματος. Ο αρχόμενος 
Διαφωτισμός θα εξακριβώσει την εθνική ταυτότητα του καθενός και θα 
καθορίσει τη δική του προγονική κληρονομιά οι Ρουμάνοι θα 
επικαλούνται τους Ρωμαίους οι Γραικοί – ρωμιοί τους Έλληνες.   

Με την πάροδο του χρόνου το Φαναριώτικο καθεστώς 
εκρουμανίζεται πραγματώνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις, εξαιτίας των 
επαφών με τους Βλάχους Μοσχοπολίτες25που ως οξυδερκείς και οξύνοες 
ομιλούν και διαδίδουν την ελληνική και δια αυτής τον κλασσικό 
οικουμενικό πολιτισμό. 

Άλλωστε μια ιδεολογική συνάφεια διαφαίνεται και στην ομόχρονη 
υπό των καθηγητών της Μοσχόπολης και υπό των Ακαδημαϊκών του 
Ιασίου καλλιέργεια της Λεξικογραφίας, διά της οποίας υποδηλώνεται ότι 
υπήρξε προσπάθεια εκμάθησης της ελληνικής απ τους παίδες των 
Μοισόδακων, όπως υποστηρίζει και ένας από τους λογίους συντάκτες, ο 
Ιερομόναχος Δανιήλ Μοσχοπολίτης διά του έργου του: «Εισαγωγική 
Διδασκαλία περιέχουσα  Λεξικόν  τετράγλωσσον των τεσσάρων κοινών 
διαλέκτων ήτοι της απλής Ρωμαϊκής, της εν Μοισία  Βλαχικής, της 
Βουλγαρικής και της Αλβανιτικής. Την ίδια δε διδακτική εμβέλεια στις 
Παρίστριες Ηγεμονίες επιβεβαιώνει και η τριπλή έκδοση του 
τετράγλωσσου Λεξικού του Γεωργίου Κωνσταντίνου του Ζαγορισίου. 

Είναι εντυπωσιακό ότι οι εκδόσεις του Τυπογραφείου των 
Ηγεμονιών παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με τις αντίστοιχες της 
Μοσχόπολης, τόσο ως προς την περίτεχνη διακόσμηση και το πλήθος των 
επιγραμμάτων, όσο και ως προς τις μακροσκελείς προσφωνήσεις και 
αφιερώσεις. 

Αναφισβήτητα οι Ηπειρώτες, που πλαισίωναν τις αυλές των 
βογιάρων, είτε ως γραμματικοί είτε ως αυλικοί αξιωματούχοι είτε ως 
λόγιοι είχαν την αίσθηση, ότι οι άμεσοι προϊστάμενοί τους ήσαν 
ομοεθνείς τους, γεγονός που συνέβαλε στη δημιουργία αρμονικών 
Ρουμανοελληνικών σχέσεων. 

 
                                                                     Γρηγόριος ο Αργυροκαστρίτης 
 
Εξάλλου αναφερόμαστε σε εποχές που κατά τις επικείμενες 

γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής 
χερσονήσου η πολιτισμική συνεννόηση ανάμεσα στις διαφορετικές 
κοινότητες των Ορθοδόξων θα επιτυγχανόταν διά του λόγου. Γι’αυτό και 
ένας άλλος φιλόμουσος της Ακαδημίας της Μοσχοπόλεως, ο 
Μητροπολίτης Αθηνών, Γρηγόριος ο Αργυροκαστρίτης26 αποβλέποντας 
                                                
 
26 Ευλ. Κουρίλας Λαυριώτης, Γρηγόριος ο Αργυροκαστρίτης ο μεταφραστής της Καινής 
Διθήκης εις το Αλβανικόν, ήτοι αι βάσεις της Αλβανικής φιλολογίας και γλώσσης και η 
Ακαδήμεια της Μοσχοπόλεως,  Τύποις Φοίνικος, εν Αθήναις 1935. 
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στη διάδοση του ορθόδοξου πολιτισμού στην Εγγύς Ανατολή, αλλά και 
στη διατήρηση της γλωσσικής πολυφωνίας μεταγλώτισσε την Καινή 
Διαθήκη (εικ.8) στο Αλβανικό γλωσσικό ιδίωμα, εφόσον η ανάδυση του 
εθνοφυλετισμού θεωρούσε την γλώσσα ως ενοποιητική του έθνους 
δύναμη. Καινοτομώντας έθεσε απέναντι από την Αλβανική μετάφραση,  

αντί του αρχέτυπου κειμένου, 
Νεοελληνικό του Μαξίμου του Καλλιπολίτου. 
Κατά την διατύπωση δε των θεολογικών 
εννοιών, τηρήθηκαν ακραιφνείς εκφράσεις του 
πρωτοτύπου κειμένου, της ελληνικής γραφής, 
γιατί «ως πρεσβυγενείς εν τη εκκλησιαστική 
γλώσση κληρονομίαι» υποδήλωναν τόσον τον 
κοινόν χαρακτήρα των λαών της περιοχής μας, 
όσον και την άμεση αναφορά αυτών προς το 
Βυζάντιο. 
 
            Ηπειρώτες Ιατροφιλόσοφοι στη Ρουμανία 
 

Μια αξιόλογη ομάδα Ηπειρωτών 
διανοουμένων, που συνετέλεσε στη πολιτική και 
πνευματική ανέλιξη της Βλαχίας, ήταν οι ιατροί 
οι αποκαλούμενοι ιατροφιλόσοφοι και για την 
μετεγγραφή στη Δυτική ορολογία οι artisti, 

υπήρξαν εκφραστές ενός ευρύτερου Ουμανιστικού πνεύματος,27 δια της 
θύραθεν παιδείας τους εξασφαλισμένης εκ των επιμελημένων σπουδών 
τους, στις Ακαδημίες (Κωνσταντινουπόλεως και Αυθεντικής) και στα 
Πανεπιστήμια της εποχής ( Halle και Πάντοβας). Με την πάροδο του 
χρόνου γίνονται φορείς του ύφους και των αντιλήψεων μιας 
μεγαλοαστικής τάξης, αφού και οι ίδιοι κληρονομικά ανήκουν σε 
αντίστοιχες ευκατάστατες οικογένειες, αποβαίνοντες ισχυροί συνήγοροι 
της Φωτισμένης Δεσποτείας της Μολδοβλαχίας, στην επίτευξη μιας 
έλλογης ανανέωσης της πολιτειακής λειτουργίας.28 Μεταξύ αυτών 
διακρίναμε τους Μιχαήλ Χρισταρή από τα Ιωάννινα, Αναστάσιο από το 
Μέτσοβο, Φίλιππο Σακελλαρίου από το Βραδέτο, Κωνσταντίνο Φιλίτη, 
29αλλά και τον αοίδιμο Απόστολο Αρσάκη. 

 
 
 
 

                                                
27 Ariadna Camarianο -  Cioran, L’ Epire et les pays Roumains, Jannina 1984, p. 226. 
28 George Gusdorf, ό.π. 
29 Π. Αραβαντινός, Βιογραφική Συλλογή λογίων της Τουρκοκρατίας, Εταιρεία 
Ηπειρωτικών μελετών, Ιωάννινα 1960,σ.211 

 

 
 

Εικ.8. Μετάφραση Γ. 
Αργυροκαστρίτη 
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                                                                                   Ο Απόστολος Αρσάκης 
 
Ο Απόστολος Αρσάκης γνήσιο τέκνο της «ευάνδρου» Ηπείρου, 

όπως χαρακτηριστικά την ονομάζει ο Στράβων,30 καταγόταν από τη 
Χοταχόβα (1792), όπου και παρακολούθησε τα εγκύκλια μαθήματα. 
Αργότερα κατά το 1804 μετέβη στη Βιέννη προκειμένου να τελειοποιήσει 
τις σπουδές του και να διδαχθεί κλασσική παιδεία κοντά στον λόγιο 
Ηπειρώτη Νεόφυτο Δούκα. Αμφότεροι μαθητής και διδάσκαλος, 
ασχολήθηκαν επιμελημένα με την μελέτη των Ελληνικών γραμμάτων 
αμιλλώμενοι ποιος εκ των δύο να παρουσιάσει τους καλύτερους 
εξάμετρους, ιαμβικούς, καρκινικούς και πινδαρικούς στίχους.31 Κατά το 
1807 ο Αρσάκης δημοσίευσε ένα επίγραμμα για το έργο του Ευτρόπιου, 
Επιτομή της Ρωμαϊκής Ιστορίας, που εκδόθηκε από το Νεόφυτο Δούκα. Με 
την ολοκλήρωση των Γυμνασιακών του μαθημάτων, ο Αρσάκης 
αποφάσισε να σπουδάσει Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Halle.  

Γνωρίζοντας την Αρχαία Ελληνική ο Αρσάκης μπορούσε να 
εκφράζεται άριστα και στην Νέα και σ’ αυτήν συνέταξε και δημοσίευσε 
την πραγματεία του με θέμα «Έκθεσις συνοπτική της Ιατρικής ιστορίας», 
έργο διά του οποίου επιχειρείται μια επισκόπηση της ιατρικής επιστήμης. 
Την ίδια χρονιά, 1813 δημοσιεύθηκε στα Λατινικά και η διδακτορική του 
διατριβή υπό τον τίτλο «De Piscium Celebro et Medulla Spinali», στον τομέα 
Συγκριτικής Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Halle 
της Σαξωνίας. 

Κατά το 1814 επανήλθε στο Βουκουρέστι, όπου εξάσκησε την 
ιατρική επιστήμη υπηρετώντας όχι μόνο τους ομογενείς της Βλαχίας, 
αλλά και τους Ρουμάνους πολίτες. Μετά δε τα θυελλώδη γεγονότα των 
Παραδουνάβιων Ηγεμονιών ο Αρσάκης διορίστηκε γραμματέας επί των 
εξωτερικών υποθέσεων και αλληλογραφιών και Γενικός Επόπτης των 
νοσοκομείων του κράτους, αναπτύσσοντας μεγάλη κοινωνική δράση. 

Αργότερα όταν αποκαταστάθηκε το συνταγματικό πολίτευμα32 στη 
Ρουμανία (1857) ο Αρσάκης εκλέχθηκε βουλευτής και φρόντισε επιμελώς 
να αναγνωριστεί ηγεμόνας και των δύο Ηγεμονιών, ο Alexandru Joan 
Cuza,33 ο οποίος μερίμνησε για την ειρηνική συμβίωση εντός της 

                                                
30 Στράβων, Χ, 8 «Καίπερ ούσα τραχεία και ορών πλήρης, όμως ευάνδρει ή τε Ήπειρος 
πάσα και η Ιλλυρίς, νυν δε τα πολλά κωμηδόν και εν ερειπίοις λείπεται». 
31 Ν. Δούκας, Επιστολαί πρός τινας εν διαφόροις περιστάσεσι, εν Αιγίνη, 1839, τ. ΄Β, σ.79, 
Η αγάπη μεταξύ των δύο αυτών ανδρών θα εξακολουθήσει να υπάρχει καθόλον τον βίο 
τους. Έτσι ο Απόστολος Αρσάκης για την έκδοση του Αρριανού υπό του Νεόφυτου Δούκα 
συνέθεσε το εξής επίγραμμα: 

Θαύματι νυσσομένοις μεγαλήτωρ ιστορικοίσι 
ύμνημαι πολλοίς Ανατολίης δαμάτωρ. 

Ψεύδεος εχθρός μαν εχθρώ  μοι οίος αρηρώς, 
τώρα σε και πάντων, Αρριανέ, προτίω 

 
33 Ariadna Camariano -ό.π. 
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επικράτειας των ποικιλώνυμων λαών της.34 Εξάλλου ύστερα από πίεση 
της εκεί ευρισκόμενης Φαναριώτικης κοινωνίας αναλαμβάνει χρέη 
συμβούλου του αυτόχθονα πρίγκιπα Γρηγορίου IV Γκίκα,35οπότε και 
μεταξύ των άλλων δικαιοδοσιών του ο Αρσάκης ως ειδήμων των 
πολιτισμικών πραγμάτων μόλις δόθηκε άδεια από τις αρχές για την 
επαναλειτουργία των σχολείων, εκπόνησε ειδική μελέτη που την 
παρέδωσε στον πρίγκιπα Filipescu, σχετικά με την αναδιοργάνωση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων. Επίσης ως υπουργός των Εξωτερικών στη 
Βλαχία, συμμετείχε στο συνέδριο της Βιέννης όπου και ανέπτυξε μια δεινή 
διπλωματική ενεργητικότητα αγωνιζόμενος υπέρ των συμφερόντων των 
Ηγεμονιών, ενάντια στην Ευρωπαϊκή αδιαλλαξία. 

Για τις ποικίλες 
δραστηριότητές του 
διασώζονται πολλές 
αναφορές στα αρχεία 
της Ρουμανίας. Μεταξύ 
αυτών μνημονεύεται σε 
επίσημο έγγραφο μια 
διπλωματική συνάντη-
ση με τον Άγγλο 
Πρόξενο, ο οποίος όταν 
του ανακοίνωσε ότι οι 
Ρουμάνοι δεν μπορούν 
να επιβάλουν την 
θέλησή τους στην 
Ευρώπη, ο Αρσάκης με 
πλήρη νηφαλιότητα του 

ανταπάντησε πως μπορούσε να έχει δίκιο από την αγγλική οπτική, ο σερ 
Bulwer, αλλά από την ρουμανική, η ένωση των Παραδουνάβιων χωρών 
ήταν υπόθεση ζωής ή θανάτου και θα επιτυγχανόταν οπωσδήποτε, οπότε 
και διαμορφώθηκαν κατά το 1862 τα νέα θεσμικά πλαίσια λειτουργίας του 
κράτους. 

Μνήμων όμως του Ελληνισμού ο Αρσάκης συνέδραμε στην 
πολιτιστική, παιδευτική δραστηριότητα, που είχε ήδη αναπτύξει η 
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία δια της επικουρίας του Ηπειρώτη Γεώργιου 
Γεννάδιου, οπότε και ανέλαβε την ανέγερση του Αρσακείου Μεγάρου στο 
κλεινόν άστυ.  

                                                
34 Ελένης Μπελιά, «Ο Ελληνισμός της Ρουμανίας», δελτίο της Ιστορικής Εθνολογικής 
Εταιρείας, 1983, όπου αναφέρεται ότι η δημιουργία της Ρουμανίας φέρει την υπογραφή 
μεταξύ άλλων και του “Apostolo Arsaki”ο οποίος γνώριζε ικανώς τις συνθήκες και τα 
δικαιώματα των ξένων, όπως υποστήριζε ο Αυστριακός πρόξενος Τιmoni. 
35 N. Iorga, Studii si documente, VIII, p. 73. 

 

 
 

Εικ.9. Αρσάκεια Παρθεναγωγεία 
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Απλούν και απέριττον εξωτερικώς το εις σχήμα Π οικοδόμημα 
(εικ.9) παρουσίαζεν εσωτερικήν μεγαλοπρέπειαν με τα μαρμάρινα 
κλιμακοστάσια, τις διακοσμημένες οροφές και τις ευρύχωρες αίθουσες 
αναδείκνυε το μέτρον της καλαισθησίας της εποχής. Τα άκρα των 
πτερύγων συνέδεεν επί του εδάφους ο περικαλής μαθητικός ναός της 
Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας. Κτίσμα σε σχήμα ελλειψοειδές, δάπεδον 
μαρμάρινον, τέμπλον κάρυνον με ωραίας αγιογραφίας και στέγην 
θολωτήν με πολυχρώμους υάλους.36  

Εξάλλου η σύσταση πρότυπου σχολείου στη γενέτειρά του37 το 1870 
υποδηλώνει τον διακαή πόθο του για την πολιτισμική της 
ανασυγκρότηση, καθώς υπήρξε η τελευταία πράξη παιδείας λίγο πριν 
από τον θάνατό του, όπως καταγράφεται σε επιστολή του, που 
διασώζεται στα Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. 

Το 1874 στις 16 Ιουλίου απέθανε «ο ωραίος» Έλληνας, σε βαθύ 
γήρας, ενώ κατά την παραμονήν του γεγονότος έγραφε στον φίλο του 
στην Αθήνα, Νικόλαο Χατζόπουλο: «Η λυχνία μου σβέννυται, φίλε 
Νικόλαε, ου μόνο ελλείψει ελαίου, αλλά και διότι ουδείς δύναται να 
χορηγήση το τοιούτον».  

Ο θάνατός του εφέλκυσε πολλά ευμενή σχόλια στο Τύπο: 
«Παλιγγενεσία», Αθηνών, 23 Ιουλίου 1874: Εν Βουκουρεστίω της 
Ρουμανίας ετελεύτησε κατ αυτάς ο αληθής ευεργέτης της Ελλάδος 
Απόστολος Αρσάκης. «Κλειώ» Τεργέστης, 31-Σεπτεμβρίου 1874 : «Ο 
Αρσάκης υπήρξεν όντως μέγας ανήρ και κατά την διάνοιαν και κατά το 
φρόνημα και κατά την καρδίαν και κατά τον εθνισμόν». «Δεκέβαλος», 
Βουκουρεστίου 2 Οκτωβρίου1874: «Τη ιζ΄Ιουλίου 1874 Γαία Δακίης κάλυψε 
σαρκίον Αρσάκη Αστήρ εώος και φαεινός…,εν Βουκουρεστίοις. Πολιτικός 
δημόφρων, διπλωμάτης, μετριόφρων, φιλόσοφος Αριστοτελικός 
ιατροχειρουργός Ιπποκρατικός…φιλεθνής υπέρ της Ελλάδος, της Δακίας, 
υπέρ των πτωχών. Ιδού αι κατακοσμήσασαι τον άνδρα αρεταί….» 

Με ειδικό νόμο κατά το 1858 η Βουλή των Ελλήνων και η Γερουσία 
ψήφισε άρθρο μοναδικό δια του οποίου ο Κύριος Απόστολος Αρσάκης 
πολιτογραφείται Έλλην. 38 

 
                                                             Ηπειρώτες Δημοσιογράφοι στη Ρουμανία 

 
Εκδότες και δημοσιογράφοι οι Ηπειρώτες στη Ρουμανία 

αναδείχθηκαν κατά πλειοψηφία θιασώτες της διαβαλκανικής φιλίας 
μεταξύ αυτών δε ο Ζαχαρίας Σαρδέλλης, αλλά και ο Σπύρος Σίμος που 

                                                
36 Αλέξανδρος  Μαμόπουλος, Ο Απόστολος Αρσάκης και η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, 
Αθήνα 1970  
37 Βλ. Πρακτικά Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, 1870, Επιστολή του Αρσάκη εκ του 
Βουκουρεστίου 1870 
38Βλ. σχετικά Φ.Ε.Κ, αρ.1,1858.  
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συνέδεσε το όνομά του με την έκδοση της εφημερίδας «Πατρίς», η οποία 
πρωτοεμφανίσθηκε στη Ρουμανία, διεύρυνε όμως τα πλαίσια του 
πληροφοριακού δικτύου με ανταποκριτές σε όλες σχεδόν τις Βαλκανικές 
χώρες, αλλά και στη Δύση. Επίσης ο Θωμάς Πασχίδης39 επιχειρεί την 
έκδοση εφημερίδος υπό τον τίτλο «Ίρις», επιθυμώντας να κοινοποιήσει μέ- 

σω του Ελληνικού τύπου με 
αμεροληψία και για το κοινό 
συμφέρον, τα σπουδαιότερα 
γεγονότα εγκαίρως, όπως και 
περίληψη των «πλέον περι-
εργοτέρων του εγχώριου τύπου». 
Το 1874 εκδίδει την εβδομαδιαία 
εφημερίδα «Δικέβαλοι». Ως πνεύμα 
ανήσυχο με συνείδηση ελληνική ο 
Πασχίδης,40 αντικρούει κάθε 
δυσφημιστικό σε βάρος της 
Ελλάδος δημοσίευμα στο 
Ρουμανικό ή στον ξένο Τύπο, 
αγωνίζεται για την αφύπνιση και 
τον «αδελφισμό των λαών της 

Ανατολής», ακολουθώντας το κήρυγμα του Ρήγα, του οποίου μάλιστα 
ξανατύπωσε τη Μεγάλη Χάρτα της Ελληνικής Ανατολής. 
 

                                                                Βενετοηπειρωτικές αλληλεπιδράσεις 
 

Η Βενετία, το alterum Byzantium προσέλκυσε έγκαιρα το φιλαπόδημον 
των Ηπειρωτών, ιδιαίτερα μετά την συνθήκη του Κάρλοβιτς (1699), 
εξαιτίας της εμπορικής διακίνησης που εξασφαλιζόταν από την Ιταλική 
αρμάτα, αλλά και της γενικότερης επικοινωνιακής πολιτικής που 
καθιέρωσε κατά τον 18ον αιώνα μεταξύ των ναυτικών κέντρων που 
κατείχε. 

Ιωαννίτες έμποροι και πλοιοκτήτες, αύξησαν την κεφαλαιοκρατική 
τους δύναμη επηρέασαν το κοινωνικό Forum της Βενετσιάνικης 
αριστοκρατίας μετουσίωσαν την οικονομική τους ευρωστία, σε ευεργεσία 
και προς την γενέτειρά τους, όπως οι αρχοντικοί οίκοι, των Μαρουτσαίων, 
του Ρίζου κ.ά καθιερώνοντας τον θεσμό, που ήδη από τον 16ον αιώνα δειλά 
είχε εμφανισθεί μέσω των κληροδοτημάτων και των δωρεών των εύπορων 

                                                
39 Άλκης Μυρσίνη - Μάνθου, Ηπειρώται δημοσιογράφοι στη Ρουμανία, Ανάτυπο εκ της 
Ηπειρωτικής Εστίας, Ιωάννινα 1972.  
40 Νέστωρας Γεωργίτσης, Ηπειρωτικά Χρονικά, παράρτημα Α΄ 1927 

 

 
 

Εικ.10. Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών Σπουδών – Βενετία 
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Ελλήνων, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη του ετερόκλητου κοινωνικά 
συνόλου της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας.41 

Από την μελέτη των σωζομένων εγγράφων και διαθηκών στο 
Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Σπουδών, (εικ.10) διαπιστώνεται ότι με την πάροδο του χρόνου το 
πρόσωπο του ευεργέτη ταυτίζεται με τους Λογάδες του Γένους, που 
λειτουργούν πολλάκις ως οι επιταχυντές των ιδεολογικών διενέξεων στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ενιαίας Ηπείρου, (Αθ. Ψαλίδας - Καπλάνειος 
και Μπαλαναία σχολή.)  

Ενδιαφέρουσα άλλωστε θεωρείται και μια άλλη μορφή 
πνευματικής «ευεργετήσεως» κατά την ορολογία του Ευγένιου Βούλγαρη, 
αναφερόμενη στην εκδοτική δραστηριότητα Ιωαννιτών, του Νικολάου 
Γλυκύ, του Νικολάου Σάρου του Δημητρίου Θεοδοσίου, του Ανδρέα 
Ιουλιανού, του Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη,42 που ίδρυσαν τυπογραφεία στη 
Βενετία, σ εποχή που δεν ευνοούσε τέτοιες ενασχολήσεις, στα οποία 
τυπώθηκαν ελληνικά βιβλία, εκκλησιαστικής φιλολογίας, ακόμη και σε 
Σλαβικές γλώσσες, Φιλοσοφικά, Μαθηματικά (Μαθηματική οδός), 
Λεξικά, και άλλα, που κυκλοφόρησαν, τόσο στη Δύση, όσον και στην καθ 
ημάς Ανατολή καλλιεργώντας την ιδέα μιας Βαλκανικής συνεννόησης. 
(Oυγγροβλαχική Ιστορία του Ηπειρώτου Ματθαίου). 

Άξια μνείας εν προκειμένω θεωρείται και η προσπάθεια σύνταξης 
μιας εμπορικής εγκυκλοπαίδειας εκ μέρους του Ηπειρώτη Ν. 
Παπαδόπουλου, (απ το Τσεπέλοβο 1769), για τον συστηματικώτερο 
καταρτισμό των εμπορευομένων υπό τον τίτλο «Ερμής ο Κερδώος ήτοι 
εμπορική εγκυκλοπαιδεία». 

Εντυπωσιακές όμως είναι και οι ειδήσεις οι αναφερόμενες σε 
έγγραφα των ανακριτικών αρχών, για τη δράση Ηπειρωτών σπουδαστών 
στη Βενετία, μεταξύ των οποίων και του Γιαννιώτη ποιητή και 
ιατροφιλοσόφου Γιάννη Βηλαρά, (1771-1823), οι οποίοι προκειμένου να 
αφυπνίσουν την Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη υπέρ των δικαίων του 
Ελληνισμού προέβαιναν σε έντονες συζητήσεις, ενδεικτικές της 
επιδιωκόμενης ριζοσπαστικής εθνικοπολιτικής αναδιάρθρωσης, στο 
φημισμένο καφενείο της πλατείας του Αγίου Μάρκου, “Florian” 
διακατεχόμενοι από ένα πνεύμα υπέρμετρου φιλελευθερισμού, «alimentati 
da uno spirito liberale».43 

 
 
 

                                                
41 Ι. Βελούδου, Ελλήνων Ορθοδόξων αποικία εν Βενετία, Ιστορικόν υπόμνημα, εκδ .Β’ 
Βενετία 1893 
42 Γ. Ν. Μοσχοπούλου, Οι Έλληνες της Βενετίας και Ιλλυρίας 1768-1797, διδ. Διατ. Αθήνα 
1980. 
43 Κυριακού.-.Ξανθάκη, Η Ελληνική Κοινότητα της Βενετίας, Αθήνα 1988   
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 Η Ξενιτεία των Ηπειρωτών στην Αυστρία – Ουγγαρία 
 

Στη Βιέννη, στη Πύλη της Βαλκανικής, οι νεοαφιχθέντες 
Μοσχοπολίτες44 αναδείχθηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα σε σημαίνοντες 
οικονομικούς παράγοντες, εκμεταλλευόμενοι και την Αυστριακή 
υπηκοότητα που επέβαλε η πολιτική του αυτοκράτορα Ιωσήφ Β΄. Οι 
πράξεις ευεργεσίας τους κατευθύνονται όλο και πιο συχνά στην Αθήνα, 
σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού και αντισυμβατικού αστισμού της 
κοινωνίας.  

Ενδεικτικά μνημονεύεται ο Γεώργιος Σίνας που ωρίμασε μέσα στο 
κλίμα ενός κοσμοπολιτικού ελληνοκεντρισμού στη Βιέννη και έδρασε όχι 
μόνο ως χρηματοφόρο υποκείμενο, αλλά και ως οργανικός διανοούμενος 
τόσον της διεθνούς, όσον και της ελληνικής αστικής τάξης. 
Ανταποκρινόμενος κατεξοχήν στις πνευματικές ανάγκες των Ελλήνων  

λογίων, προέβη στην σύσταση 
του Ιωνικού ρυθμού μεγάρου 
της Ακαδημίας Αθηνών, που 
αποτελεί ένα από τα μέρη της 
αρχιτεκτονικής τριλογίας, 
εθνική βιβλιοθήκη Πανεπι-
στήμιο - Ακαδημία σχεδι-
ασμένα από τον Δανό Χάνσεν, 
με αντικατοπτριζόμενα τα 
χαρακτηριστικά της αρχαίας 
ελληνικής παράδοσης στον 
γλυπτικό και ζωγραφικό 
διάκοσμο. Παράλληλα ευερ-
γετώντας την ελληνική 
επιστήμη ίδρυσε επί του 

λόφου των Νυμφών, το Αστεροσκοπείον Αθηνών και το εφοδίασε με 
κατάλληλα μετεωρολογικά και αστρονομικά όργανα. 

Εξάλλου στο ίδιο διεθνιστικό περιβάλλον κινούμενος και ο ρέκτης 
Σίμων Σίνας45 συνεργεί στην πολιτισμική ανέλιξη της χώρας υποδοχής 
του Ουγγαρίας, συνεισφέροντας μεταξύ άλλων στην ανέγερση του 
Εθνικού θεάτρου, της Βασιλικής του Αγίου Στεφάνου και της Ακαδημίας 
των Εικαστικών Τεχνών. 

Μια άλλη επίσης άγνωστη πτυχή των ενασχολήσεών του 
διαφαίνεται και στην οικονομική ενίσχυση ταλαντούχων καλλιτεχνών της 
εποχής του, όπως των ζωγράφων  Miklόs Izso και Miklόs Barabas στον 
οποίο και ανέθεσε να απαθανατίσει την κατάθεση του θεμελίου λίθου της 
                                                
44 Ιωάννης Παπαδριανός, Οι Έλληνες απόδημοι στις Γιουγκοσλαβικές χώρες 18ον -19ον αι. 
Θεσσαλονίκη 1993 
45Γ. Λαϊου, Σίμων Σίνας, Αθήνα 1972 

 

 
 

Εικ.11. Βιέννη – Επιχειρήσεις Σίνα 
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Γέφυρας των Αλυσίδων, που ένωνε την Βούδα με την Πέστη σε ένα 
μεγάλο πίνακα ζωγραφικής, τιμώντας την μνήμη του πατέρα του,46 ο 
οποίος και υπήρξε συμβαλλόμενο μέλος στην κατασκευή της.  
 

Επίλογος 
 

Προσεγγίζοντας ακροθιγώς τον τελολογικό χαρακτήρα του 
ιδιότυπου φαινομένου της ευεργεσίας διαπιστώσαμε ότι η ατομικότητα 
του Ηπειρώτη, ως έσχατη κοινωνική μονάδα δεν καθορίζεται από την 
πρωταρχική αδιαιρετότητα και μοναδικότητα, αλλά από την 
συνειδησιακή ανάγκη συμμετοχής στα του ετέρου, αποκτώντας κατά 
συνέπειαν την εμπειρία του ιστορικού ατόμου, αυτού δηλαδή που ζει την 
ιστορία πριν την ανασυγκροτήσει. 

Η απόφασή του δε για καθολική παραχώρηση της περιουσίας του 
σε πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς, εθνικούς σκοπούς παραπέμπει 
ερμηνευτικά, σε ένα πλαίσιο συμπεριφοράς, που επιβραβεύεται δια της 

ευρύτερης κοινωνικής καταξίωσης, αλλά 
και διά της υστεροφημίας. 

Οι Ηπειρώτες της διασποράς 
συσπειρώνονταν σε παροικίες-κοινότητες 
που «περιέσφιγγαν ολόκληρη την 
Οθωμανική αυτοκρατορία δίκην νέας 
Ελληνικής Αμφικτυονίας με μεταφυσικήν 
δομήν εις το ηθικόν των υπόβαθρον, αλλά 
και κοινήν μοίραν εις την οδύνην και τον 
πόνον των».47. 

Μέσα σε αυτές τις μικρές κοινωνίες 
του εξωτερικού ο Ηπειρώτης της διασποράς 
όχι μόνο δεν αφομοιώθηκε, αλλά κατέδειξε 
την πολιτισμική ιδιαιτερότητα της Ηπείρου, 
αγωνίστηκε να μορφοποιήσει τη 
φυσιογνωμία του νεώτερου ελληνισμού 
βάσει ρηξικέλευθων αξιών βιώνοντας έστω 
και ως λανθάνουσα ενέργεια την πίστη 

των διαφωτιστών, «ότι η κοινωνική αναμόρφωση» θα προέλθει από την 
ανάπλαση των ιδεών.48 (εικ.12). 

 
 

                                                
46 Σώζεται μέχρι σήμερα στην πινακοθήκη του ουγγρικού εθνικού μουσείου. (Eszter 
B.Kerenyi μουσειολόγος) 
47 Δ. Δανιηλίδης, Η Νεοελληνική κοινωνία και οικονομία,  Αθήναι 1934, σ.138 
48 Βλ. σχετικά, U. Dierse, Ιδεολογία, Σεμινάρια του κέντρου Φιλοσοφικών Ερευνών, Αθήνα 
(εκδ. Δωδώνη) 1981. 

 

 
 

Εικ.12. Ο θυρεός των Αψβούργων, 
κόσμημα από την έκδοση των 

Ελλήνων εμπόρων της Βιέννης, 
“Καισαροβασιλικόν Προνόμιον” 

1783 
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SUMMARY 
Epirotic charity as a cohesive factor between nations both in the west and in 

our east. 
 
The cultural dialectic developed between Western nations and our Eastern 
ones is searched even in the Epirotic emigratory adventure. 
The Epirotes serving sometimes the profitable and sometimes the literate 
Hermes leaded mainly towards two different geopolitical coordinates, in the 
east to Russia-Rumania and in the West to Austria-Venice, where acting as 
evident minorities having the consciousness of a “homo oeconomicus” 
organized flourishing colonies, made themselves known as skilful cultural 
factors, contributed to the development both of the hospitable country by 
exceptional architectural social works as well as their wealth for the spiritual 
illumination of their Race (Zappas, Rizaris, Zosimas etc). 
Saying that, a sense of “co-cirilazation” ia latent in the Epirotes’ behaviour as 
they come in touch with culturally dissimilar groups. 
Besides, a noteworthy group of Epirotic intellectuals, the doctor-philosophers 
presumptions of broadening a Balkan cooperation – sinse Vlaho leaders’ 
devotion to Orthodox tradition among East Christians nations. 
In addition, a lot of Moschopolis scholars went to Vlahia in Rumania, in Iasio, 
came in touch with distinguished leaders, whom they influenced in 
reformation – restruction of their educational policy and spread Greek spirit 
by establishing New Academies. 
The emigrant Epirotes’ charity interest works as a defensive mechanism 
against assimilation but also as consolation of his compatriots a fact that is 
rewarded by a wide social acknowledgment as well as by posthumous fame. 


