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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Με το βίο και το έργο του Μιχαήλ Παπαγεωργίου ασχολήθηκα στα πλαίσια των 

µεταπτυχιακών µου σπουδών στο Τµήµα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του 

Α.Π.Θ. Θυµάµαι, ότι, όταν συζητούσαµε µε την επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. 

Ευαγγελία Αµοιρίδου το θέµα της διπλωµατικής εργασίας µου, το ενδεχόµενο να 

καταπιαστώ µε κάποιο λόγιο της γενέτειράς µου, Σιάτιστας, φάνταζε πολύ ελκυστικό. 

Τελικά, η επιλογή του Μιχαήλ Παπαγεωργίου επικράτησε, καθώς µας ένωνε κι άλλο 

ένα κοινό χαρακτηριστικό, η ιδιότητα του δασκάλου.  

Το πόνηµά µου φιλοδοξεί να καταστήσει γνωστότερη την προσωπικότητα και το 

έργο του Μιχαήλ Παπαγεωργίου και να αναδείξει την σηµασία του, όχι µόνο στην 

επιστηµονική κοινότητα αλλά και στους συντοπίτες µου Σιατιστινούς, οι οποίοι, εκτός 

από εκείνους που ασχολήθηκαν µε την ιστορία του τόπου µου, οι περισσότεροι 

φαίνεται να µη γνωρίζουν πολλά για το Μιχαήλ Παπαγεωργίου και για την προσφορά 

του. 

Το βιβλίο διαρθρώνεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος γίνεται µια προσπάθεια 

αναψηλάφησης των κυριότερων σταθµών του βίου του Μιχαήλ Παπαγεωργίου. Οι 

άµεσες πληροφορίες είναι λιγοστές και δεν επαρκούν για να σχηµατίσει κανείς 

ολοκληρωµένη εικόνα για τον βίο και το έργο του.  Με την συνδροµή των έµµεσων 

πληροφοριών, ωστόσο, φωτίζονται ικανοποιητικά αρκετές πτυχές του. Έτσι, για 

παράδειγµα, µέσα από την γενικότερη κατάσταση της παιδείας στην εποχή του 

προσεγγίζονται οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες µορφώθηκε και εργάστηκε ως 

δάσκαλος. Μέσα από τις πληροφορίες σχετικά µε τις ελληνικές παροικίες του 

εξωτερικού προσεγγίζεται η απόφασή του να µεταναστεύσει  στην Μεσευρώπη, όπου 

έζησε και δραστηριοποιήθηκε στο υπόλοιπο της ζωής του. 

Στο δεύτερο µέρος του βιβλίου αναπτύσσεται η συγγραφική δραστηριότητα του 

Μιχαήλ Παπαγεωργίου, η οποία ήταν σαφώς επικεντρωµένη σε βιβλία εκπαιδευτικής 

χρήσης. Για να κατανοηθεί το µέγεθος της συµβολής του στη βιβλιοπαραγωγή της 

τότε τουρκοκρατούµενης Ελλάδας, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην παραγωγή και 

διακίνηση του βιβλίου εκείνη την εποχή στην τυπογραφία της Διασποράς. Τέλος, 

αφού παρουσιαστεί το σύνολο του έργου του, παρατίθενται «δείγµατα γραφής» από 

τα βιβλία που υπήρχαν διαθέσιµα σε φυσική ή ψηφιακή µορφή. 
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Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην 

πραγµατοποίηση της παρούσης µελέτης, και συγκεκριµένα τους καθηγητές µου στη 

Θεολογική Σχολή κι ιδιαίτερα την κ. Ευαγγελία Αµοιρίδου, τον τέως διευθυντή της 

Μανούσειας Δηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σιάτιστας, κ. Παναγιώτη Μάνιο και 

το προσωπικό αυτής, τον πνευµατικό µου πατέρα, κ. Εφραίµ Τριανταφυλλόπουλο, ο 

οποίος συνεχώς µε παρότρυνε να εντρυφήσω στα Θεολογικά, και τέλος την οικογένειά 

µου, καθώς σεβάστηκε τις επιθυµίες µου, κατανόησε την αποµόνωσή µου και, 

επιπλέον, µε στήριζε καθ’ όλο το διάστηµα της έρευνας και της συγγραφής της 

εργασίας µου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου ήταν λόγιος δάσκαλος του 18ου αιώνα. Η εποχή που 

έζησε ήταν εποχή δύσκολης επικοινωνίας και δυσκολότερης µόρφωσης µε 

αποτέλεσµα να µην έχουν µείνει πολλά ίχνη, για να τη γνωρίσουµε καλύτερα. Οι λίγες 

πληροφορίες που έχουµε στη διάθεσή µας αφορούν σε µικρό αριθµό σηµαντικών 

προσώπων εκείνης της περιόδου. Μολονότι, δε, στην εποχή µας έχουµε άνεση να 

κάνουµε έρευνες, τα κατάλοιπα του παρελθόντος που αφορούν στον Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου παραµένουν δυσεύρετα και λιγοστά, µε αποτέλεσµα να 

δυσκολευόµαστε µέχρι και σήµερα να διευκρινίσουµε διάφορες λεπτοµέρειες της 

ζωής του και να σχηµατίσουµε βέβαιη άποψη για την προσωπικότητα και τη 

δραστηριότητα του λογίου. Στο παρόν σύγγραµµα γίνεται προσπάθεια να 

συγκεντρώσουµε και να συνδέσουµε τις λίγες και διάσπαρτες πληροφορίες, που 

µπορέσαµε να συλλέξουµε, ώστε να διαµορφωθεί µια πληρέστερη εικόνα για το 

Σιατιστινό λόγιο. Δυστυχώς, παρά την προσπάθεια ανεύρεσης των έργων που 

εκδόθηκαν, δε στάθηκε δυνατή η εύρεση όλων. Περιοριστήκαµε, έτσι, στις 

πρωτότυπες εκδόσεις, που βρήκαµε στη Δηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας, και 

σε ψηφιοποιηµένα αντίγραφα άλλων βιβλιοθηκών στο διαδίκτυο. 

Ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου ήταν πολυσχιδής προσωπικότητα, δάσκαλος, 

ιεροκήρυκας, συγγραφέας, µε γνώσεις φιλοσοφίας, θεολογίας, αρχαίας ελληνικής, 

γερµανικής και λατινικής γλώσσας κι ενταγµένος σε κύκλους µορφωµένων της 

Διασποράς. Παρά το γεγονός ότι η προσφορά του δεν µπορεί να κριθεί αµελητέα, στις 

εργασίες που αναφέρονται σε λογίους της ίδιας περιόδου, αυτός σπάνια 

συµπεριλαµβάνεται. Επιπλέον, παρά τον αυξηµένο αριθµό µελετών για τους λογίους 

της εποχής του, για τον ίδιο δεν έγινε συγκεκριµένη µελέτη, µε αποτέλεσµα να 

εξακολουθεί να παραµένει σχεδόν άγνωστος. 

Τις περισσότερες πληροφορίες για το Μιχαήλ Παπαγεωργίου µας παρέχει ο 

γνωστός λόγιος Γεώργιος Ζαβίρας  στο έργο του Νέα Ἑλλὰς ἤ Ἑλληνικὸν Θέατρον1, ο 

οποίος, κατά καλή συγκυρία, είναι ανιψιός και µαθητής του. Κατά συνέπεια, οι βασικές 

πληροφορίες που µας παρέχει για τη ζωή και το έργο του θείου και δασκάλου του, αν 

                                                
1 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς ἤ Ἑλληνικὸν Θέατρον, ἐκδοθέν ὑπό Γεωργίου Π. Κρέµου, ἀνατύπωση, 

A’ ἔκδοσης 1872 (Ἐπιµέλεια - Εἰσαγωγὴ - Εὐρετήριον Τάσου. Ἀθ. Γριτσόπουλου, Ἀθήναι 1972, σσ. 461-
463.  
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και ελάχιστες, θεωρούνται ασφαλείς, ή, τουλάχιστον, δεν έχουν µέχρι τώρα ανατραπεί 

ή διορθωθεί. Μάλιστα, στο εσώφυλλο του βιβλίου Januae Linguarum Reseratae 

Aureae Vestibulum του Κοµένιου2, που χάρισε ο ίδιος ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου στον 

Γ. Ζαβίρα, είχε ήδη καταγραφεί µε ηµεροµηνία 25 Ιουλίου 1764 το προσχέδιο της 

βιογραφίας του πρώτου, που συµπεριλήφθηκε µαζί µε τις βιογραφίες άλλων λογίων της 

τουρκοκρατίας στο έργο που εξέδωσε έναν αιώνα περίπου αργότερα (1872) ο Γ. 

Κρέµος3. Οι διάσπαρτες πληροφορίες που βρίσκουµε σε άλλους µελετητές για τον 

Μιχαήλ Παπαγεωργίου είτε αναπαράγουν αυτές του Γ. Ζαβίρα είτε προσθέτουν λίγα 

και επουσιώδη στην έρευνα, µε αποτέλεσµα να προβαίνουµε πολύ συχνά σε υποθέσεις 

και λογικά συµπεράσµατα, τα οποία περιµένουν επιβεβαίωση ή απόρριψη4. 

Σηµαντική συµβολή στην έρευνα είχαν άλλοι µελετητές. Ο Π .Β .  Πάσχος 5 

εξέδωσε την ανέκδοτη επιστολή του Μιχαήλ Παπαγεωργίου προς τον Αθανάσιο 

Στίρια, σχετικά µε το τροπάριο της Πεντηκοστής και την έκφραση «Θέσπιν 

κατεβρόντησε», όπου γίνεται µια σοβαρή προσπάθεια σκιαγράφησης του Σιατιστινού 

λογίου. O Κ .Θ .  Δηµαράς 6, προβάλλει τα έργα εκείνα του Μιχαήλ Παπαγεωργίου 

και ιδιαίτερα την έκδοση του Προχείρου καὶ εὐπορίστου διδασκάλου τῶν πρωτοπείρων 

ῥωµελιτῶν τῆς γερµανικῆς γλώσσης, τα οποία βοήθησαν την εκµάθηση της γερµανικής 

γλώσσας, την εποχή που άρχισε η στροφή των λογίων προς τα γερµανικά έναντι των 

γαλλικών. Ο  Γ . Λάιος 7 προσθέτει στην έρευνα επί πλέον στοιχεία για τους πιθανούς 

απογόνους του Μιχαήλ Παπαγεωργίου, καθώς και µια πληροφορία που αφορά στην 

                                                
2 Βλ. και Εικόνα 25 στο Παράρτηµα Εικόνων. 
3 Γ .  Ζαβ ί ρ α ς ,  Νέα Ἑλλὰς ἤ Ἑλληνικὸν Θέατρον, ἐκδοθέν ὑπό Γεωργίου Π. Κρέµου, Ἀθήνησι 

1872. 
4 Ο Κ .  Σά θ α ς ,  Βιογραφίαι τῶν ἐν τοῖς γράµµασι διαλαµψάντων Ἑλλήνων, ἀπὸ τῆς καταλύσεως 

τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας µέχρι τῆς ἑλληνικῆς ἐθνεγερσίας (1453¬1821), Ἀθῆναι 1868, σσ. 524-
526., αναφερόµενος στη ζωή και το έργο του Μιχαήλ Παπαγεωργίου δεν προσθέτει κάτι καινούριο, Ο 
Π. Αραβαν τ ι ν ό ς ,  Βιογραφική συλλογή λογίων της τουρκοκρατίας, Ιωάννινα 1960, σ. 124, φαίνεται 
ότι συγχέει το Μιχαήλ Παπαγεωργίου µε τον Μιχαήλ ιερέα τον εκ Σιατίστης, πρόσωπο υπαρκτό µεν 
αλλά όχι το αυτό. Ο Αραβαντινός διαφοροποιείται από τις αναφορές τόσο του Γ. Ζαβίρα όσο και από 
αυτές που βρίσκουµε στο: Α .  Παπαδόπουλο ς  Βρε τό ς , Νεοελληνικὴ Φιλολογία ἤτοι Κατάλογος 
τῶν ἀπὸ πτώσεως τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας µέχρι ἐγκαθιδρύσεως τῆς ἐν Ἑλλάδι Βασιλείας 
τυπωθέντων βιβλίων παρ’ Ἑλλήνων εἰς τὴν ὁµιλουµένην ἤ εἰς τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν γλῶσσαν, µὲ 
βιβλιογραφικὰς καὶ κριτικὰς σηµειώσεις περὶ τῶν αξίων λόγου συγγραµµάτων, συντεθεὶς ὑπό Ἀνδρέου 
Παπαδοπούλου Βρετοῦ, Τόµος Β΄, Αθήνα 1854, σ. 315. 

5 Π .Β .  Πάσ χ ο ς , «Ερµηνευτικά της υµνογραφίας, Α΄ (Μιχ. Παπαγεωργίου, εις το «θέσπιν 
κατεβρόντησε»), Επιστηµονική Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ἐν 
Αθήναις 1996, σ. 325-359. 

6 Κ .  Θ .  Δη µ α ρ ά ς , Νεοελληνικός Διαφωτισµός, Αθήνα 2002, σσ. 287-288. 
7 Γ .  Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι Χατζηµιχαήλ και Μανούση (17ος-19ος αι.), 

Θεσσαλονίκη 1982, σ. 86. Αναφορές στον Μιχαήλ Παπαγεωργίου βρίσκουµε και στις σελίδες 64,65, 87 
και 105. 
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ληξιαρχική πράξη θανάτου του. Ο Φ .  Ζυγούρης 8 διασώζει την πληροφορία ότι ο 

Μιχαήλ Παπαγεωργίου έχει εκδώσει το 1766 το Ἀλφαβητικὸν Βιβλιάριον, πληροφορία 

που δεν τη βρίσκουµε πουθενά αλλού κι, αν εξακριβωθεί, θα είναι πολύ σηµαντική, 

καθώς το σύγγραµµα αυτό θα αποτελεί πλέον το πρώτο σωζόµενο ελληνικό έντυπο 

αλφαβητάριο. Ο Ν .  Ψηµµένος , µε αφορµή τη µελέτη του Π.Β. Πάσχου, που 

προαναφέραµε, ασχολείται µε την αρχαιογνωσία του λογίου9, ενώ σε άλλο άρθρο του 

αποτιµά τον Μιχαήλ Παπαγεωργίου ως φορέα του νεοελληνικού Διαφωτισµού, που 

βοήθησε στη µετακένωση των νεωτερικών ιδεών που διακινούνταν στην Ευρώπη προς 

την ορθόδοξη Ανατολή10. Με τη συµβολή του Μιχαήλ Παπαγεωργίου στο 

νεοελληνικό Διαφωτισµό ασχολείται και ο J .  Α .  Caravolas 11, ο οποίος επαινεί τον 

ίδιο και το συγγραφικό έργο του, ιδιαίτερα αυτό που αφορά στη διδασκαλία της 

γερµανικής γλώσσας12.  

                                                
8 * Φ. Ζυγούρη ς , Ιστορικά σηµειώµατα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, [Επιµέλεια 

Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου], Σιάτιστα 2010, σ. 248. 
9 Ν .  Ψη µ µ έ ν ο ς , «Η αρχαιογνωσία του Μιχαήλ Παπαγεωργίου», Εφηµερίς 317 (2013). 
10 Ν .  Ψη µ µ έ ν ο ς , «Η συµβολή των Σιατιστέων στο Νεοελληνικό Διαφωτισµό», Η Σιάτιστα 

µπροστά στο 2000. Προβλήµατα και προοπτικές. Α΄ Αναπτυξιακό Συνέδριο Δήµου Σιάτιστας, 19-21 
Αυγούστου 1994, Σιάτιστα 1995, σσ. 17-35. 

11 J .  A .  C a r a v o l a s , Histoire de la didactique des langues au siècle des Lumières. Précis et 
anthologie thématique. Presses de l’ Université de Montréal-Gunter Narr Verlag, Montréal/Tübingen 
2000, σσ. 239-244. 

12 Σχετικά µε την υπόλοιπη βιβλιογραφία, κρίνουµε απαραίτητο να παραθέσουµε τους συγγραφείς 
και τα έργα τους που, όπως διαπιστώσαµε κατά την έρευνά µας, κάνουν αναφορά στο Σιατιστινό λόγιο. 
Ο παρακάτω κατάλογος, ίσως όχι πλήρης, ελπίζουµε να συµβάλλει στην έρευνα και να αποτελέσει 
βοήθηµα για επόµενους ερευνητές (Σηµ.: Η παράθεση ακολουθεί αλφαβητική ταξινόµηση µε κριτήριο 
το όνοµα του συγγραφέα): 

Ι. Αποστόλου , Ἱστορία τῆς Σιατίστης, Αθήναι 1929, σ. 63, 49. * Μ .  Γεδ εών , «Ιστορία από 
σκυβάλων. Άθροισµα πρώτον – αποικίαι», Εκκλησιαστική Αλήθεια, 36 (1916), σσ. 111 -112. * Του  
ι δ ί ο υ ,  Η πνευµατική κίνησις του Γένους κατά τον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα, Αθήνα 1976, σ. 12. * Α .  
Βακαλόπουλο ς , Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, Τόµος Δ’. Τουρκοκρατία 1669-1812. Η οικονοµική 
άνοδος και ο φωτισµός του Γένους, σ. 220. * Γ. Γεωργαλά ς , Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. Δ΄ 
(Συµπλήρωµα), σ. 454. * Α. Γ ιοµπλάκη ς , Η Εράτυρα, Θεσσαλονίκη 1985, σσ. 150-151. * Α. 
Δάρδα ς , Σιάτιστα Αδούλωτη, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 21 (και σηµ. 25). * Του  ι δ ί ο υ , Η εκπαίδευση 
στη Δυτική Μακεδονία κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας ως αυτοάµυνα του ελληνισµού, 
Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 88-89 και σσ. 93-94. * Α. Δηµη τρακόπουλο ς ,  Ὀρθόδοξος Ἑλλάς ἤτοι περὶ 
τῶν Ἑλλήνων τῶν γραψάντων κατὰ Λατίνων καὶ περὶ τῶν συγγραµµάτων αὐτῶν, Ἐν Λειψία 1872, σ. 
188. * Τ. Ευαγγ ελ ί δη ς , Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τ. Α΄, Αθήναι 1936, σ. 137 και 147. * Φ. 
Ζυγούρη ς , Ιστορικά σηµειώµατα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, [Επιµέλεια Θεοδώρα 
Ζωγράφου-Βώρου], Σιάτιστα 2010, σσ. 245-248 και σσ. 214, 237, 239, 433, 489,490,491. * Χ. 
Καπνουκάγ ι α ς  - Γ. Γεωργαλά ς , Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. ΚΑ’, σ. 751. * Λ. 
Κούγ ια ς , «Η εκπαίδευση στην Γεράνεια», Σιατιστέων Μνήµη, Λεύκωµα Συλλόγου Σιατιστέων 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1972, σ. Α157-159. * Γ. Λυρ ι τ ζή ς , Αι Μακεδονικαί Κοινότητες της 
Αυστροουγγαρίας επί Τουρκοκρατίας, Κοζάνη 1952, σ. 41 και σ. 46.* Α .  Μέγα ς , «Συµβολή στην 
Βιβλιογραφία της Σιάτιστας» Σιατιστέων Μνήµη, Λεύκωµα Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη 1972, σσ. Β1-24. * Γ. Μέγα ς , «Τα αρχοντικά της Σιάτιστας», Σιατιστέων Μνήµη, 
Λεύκωµα Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1972, σ. Α80. * Ε . Μοάτσο ς , Μεγάλη 
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. ΙΘ’, σ. 562.* Ν .  Μουτσόπουλο ς , Τα αρχοντικά τής Σιάτιστας, ΑΠΘ, 
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Λαµβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρουν οι προαναφερθέντες µελετητές, αλλά όχι 

µόνον αυτά, θα προσπαθήσουµε στη συνέχεια να ανασυνθέσουµε λεπτοµέρειες για το 

βίο του Μιχαήλ Παπαγεωργίου προσθέτοντας όσα στοιχεία ανακαλύψαµε στην 

πορεία της έρευνας και να επισηµάνουµε τα σηµεία εκείνα, τα οποία θα αναδείξουν 

την ιδιαίτερη αξία του συγγραφικού του έργου. 

  

                                                
Θεσσαλονίκη 1964, σσ. 33,35 και 56. * Γ. Μπόν τα ς , «Λόγιοι, συγγραφείς και επιστήµονες εκ 
Σιατίστης», Εφηµερίς, 3 (1960). * Του  ι δ ί ο υ , «Ο Σιατιστινός Δάσκαλος Μιχαήλ Παπαγεωργίου 
(1727-1796)», Ελιµειακά, 52 (2004), σσ. 73-77. * Θ. Νάτσ ι να ς , «Οι Μακεδόνες Πραµµατευτάδες εις 
τας χώρας Αυστρίας και Ουγγαρίας», Θεσσαλονίκη 1939, σσ. 57-58.* Α .  Παπαδόπουλο ς  
Βρε τό ς , Νεοελληνικὴ Φιλολογία ἤτοι Κατάλογος τῶν ἀπὸ πτώσεως τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας 
µέχρι ἐγκαθιδρύσεως τῆς ἐν Ἑλλάδι Βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων παρ’ Ἑλλήνων εἰς τὴν ὁµιλουµένην 
ἤ εἰς τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν γλῶσσαν, µὲ βιβλιογραφικὰς καὶ κριτικὰς σηµειώσεις περὶ τῶν αξίων λόγου 
συγγραµµάτων, συντεθεὶς ὑπό Ἀνδρέου Παπαδοπούλου Βρετοῦ, Τόµος Β΄, Αθήναι 1854, ό.π. σ. 315 µε 
αναφορές στις σελίδες 66, 75, 94 και 132. * Χ.Πούλ ι ο ς , «Κατάλογος των εν τοις γράµµασι 
διαλαµψάντων Μακεδόνων από της καταλύσεως της βυζαντινής αυτοκρατορίας µέχρι της 
εθνεγερσίας», Μακεδονικόν Ηµερολόγιον, 4 (1911), σ. 172, αρ. 22. * Του  ι δ ί ο υ ,  «Σύντοµος έκθεσις 
περί της εν Μακεδονία καταστάσεως των γραµµάτων, από της αλώσεως της Κων/πόλεως µέχρι των 
αρχών της ΙΘ΄ εκατονταετηρίδος», Μακεδονικόν Ηµερολόγιον, 4 (1911) 203. * Σ. Σπεράν τσα ς , Οι 
Έλληνες γιατροί Λογοτέχνες (από την άλωση τής Πόλης ως τα σήµερα), Αθήναι 1961, σ. 78. * Μ. 
Στρακαλή ς , 50 έτη Ελευθερίας, Σιάτιστα 1962, σσ. 121-122. * Μ. Χατσ ι ούλη ς , Έξι αιώνες ζωής 
εκατό χρόνια ελευθερίας, Συνοπτική ιστορική αναδροµή, Σιάτιστα 2012, σ. 115, καθώς και σσ. 55,57, 
59, 101. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Γενικά 

Ο Ζαβίρας13, ανιψιός εκ µητρός του Μιχαήλ Παπαγεωργίου, µας πληροφορεί ότι ο 

Μιχαήλ Παπαγεωργίου γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1727 στη Σιάτιστα. Την 

εποχή αυτή ο χώρος των Βαλκανίων είχε ήδη βιώσει αρκετές αλλαγές σε οικονοµικό, 

κοινωνικό, πολιτισµικό και µορφωτικό επίπεδο και βρισκόταν αντιµέτωπος µε µια νέα 

κατάσταση, η οποία χαρακτηριζόταν από περισσότερη ελευθερία, περισσότερη παιδεία 

και περισσότερες ευκαιρίες πλουτισµού. Η Σιάτιστα, ο τόπος που γέννησε το λόγιο-

δάσκαλο, είχε αρχίσει να διαµορφώνεται ως σηµαντικό πνευµατικό και οικονοµικό 

κέντρο στην περιοχή. Η πνευµατική άνοδός της συνέπεσε µε την οικονοµική άνθηση 

των εµπόρων της, οι οποίοι είχαν αρχίσει να δραστηριοποιούνται εντός και εκτός των 

συνόρων της µικρής αυτής κωµόπολης και να συσσωρεύουν πλούτο. Η συγκυρία αυτή 

συντέλεσε ώστε να διευκολυνθεί η Εκκλησία στην ίδρυση ανώτερου σχολείου, στο 

οποίο φοιτούσαν νέοι που διδάσκονταν από ονοµαστούς δασκάλους. 

2. Η Σιάτιστα 

Η Σιάτιστα, πόλη χτισµένη σε υψόµετρο 944 µ., βρίσκεται στις παρυφές του όρους 

Βέλια, φυσικώς οχυρωµένη, καθώς περιτριγυρίζεται από γυµνούς ορεινούς όγκους. 

Μολονότι υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρξε ως οικισµός από την αρχαιότητα, µιας και 

βρέθηκαν αρχαίοι τάφοι κι άλλα αρχαιολογικά τεκµήρια κοντά στο λόφο του Προφήτη 

Ηλία14, ως πόλη είναι γέννηµα των µεταβυζαντινών χρόνων, τότε που µόνο στα ορεινά 

µέρη θα µπορούσε να αναπτυχθεί ελεύθερα η κοινωνική ζωή των υπόδουλων 

Ελλήνων15. Η πρώτη γνωστή της ονοµασία, µε την οποία αναφέρεται στον κώδικα της 

Μονής της Ζάβορδας, ήταν «Καλύβια»16 και µαρτυρεί ότι τον πυρήνα του αρχικού 

                                                
13 Γ .  Ζαβ ί ρ α ς ,  Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 461. 
14 Γ .  Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι ό.π., σ.10. 
15 Γ .  Μέγα ς ,  «Τα αρχοντικά της Σιάτιστας», Σιατιστέων Μνήµη, Λεύκωµα Συλλόγου Σιατιστέων 

Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1972, σ. Α80. 
16 Βλ. σχετικά Μ .  Χ .  Χα τ ζ η ι ω ά ν ν ο υ , Η ιστορική ́ εξέλιξη των οικισµών στην περιοχή́ του 

Αλιάκµονα κατά ́ την Τουρκοκρατία. Ο κώδικας αρ. 201 της Μονής Μεταµορφώσεως του Σωτήρος 
Ζάβορδας, Αθήνα 2000. 
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συνοικισµού αποτέλεσαν µερικές ποιµενικές καλύβες17. Γύρω στις αρχές του 15ου 

αιώνα, όταν, µετά τη νίκη των Τούρκων στο Κοσσυφοπέδιο (1389), οι Κονιάροι18 

κατέλαβαν τα πεδινά µέρη της περιοχής, οι κάτοικοι προτίµησαν να εγκαταλείψουν τα 

χωριά τους και να καταφύγουν σε ορεινά κρησφύγετα19. Η Σιάτιστα δέχτηκε και τους 

κατοίκους του Σισανίου, που ήταν και έδρα της οµώνυµης Μητρόπολης20, όταν οι 

Τούρκοι το κατέστρεψαν και απαγχόνισαν το µητροπολίτη τους21. Η ασφάλεια που 

παρείχε η γεωγραφική θέση της αλλά και τα γεγονότα των επόµενων αιώνων, που 

ανάγκαζαν τους πληθυσµούς να µετακινούνται, ευνόησαν την ανάπτυξή της. 

Καθώς ο πληθυσµός της πόλης αυξανόταν, άλλαζε και η σύνθεσή του, δεδοµένου 

ότι σιγά σιγά εγκαθίσταντο και κάτοικοι από την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την 

Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Μοσχόπολη, το Σούλι22 και χάρη στη φυσική 

οχυρή της θέση και στη δύναµη του χρήµατος κατόρθωσε να βιώσει µια σχετική 

ανεξαρτησία. Η Σιάτιστα άρχισε να αποκτά άλλη δυναµική κυρίως από τα τέλη του 

17ου αιώνα, όταν άρχισε να µετατρέπεται σε σπουδαίο κέντρο διαµετακοµιστικού 

εµπορίου. Η αυγή του 18ου αιώνα ταυτίζεται µε την αρχή µιας περιόδου ακµής, όπου 

οι Σιατιστινοί έµποροι, κυνηγώντας το όνειρο, αποφάσισαν να φύγουν από τον κλειστό 

και αποµονωµένο ορεινό τόπο τους και να αναζητήσουν καλύτερη τύχη για τους ίδιους 

και τις οικογένειές τους στα σηµαντικότερα εµπορικά, οικονοµικά και πνευµατικά 

κέντρα της εποχής. Οι πραγµατευτάδες της µετέφεραν γούνες, υφάσµατα, κρασιά και 

άλλα προϊόντα, στις αγορές της Ιταλίας, της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης. 

Το εµπόριο απέφερε πολλά κέρδη, τα οποία οι Σιατιστινοί τα επέστρεφαν και τα 

επένδυαν στη γενέτειρα. Τότε άρχισαν και υψώνονται τα αρχοντικά της, από τη µια 

                                                
17 Γ .  Λά ι ο ς ,  Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι, ό.π., σ.10. 
18 Κονιάροι ονοµάζονταν οι έποικοι από το Ικόνιο της Μ. Ασίας, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στις 

περιοχές της Μακεδονίας, µετά τη νίκη των Τούρκων στο Κοσσυφοπέδιο το 1389, µε σκοπό να 
αντιστέκονται στο ντόπιο χριστιανικό πληθυσµό, εδραιώνοντας την τουρκική κατοχή. 

19 Α .  Δάρ δ α ς ,  Η ίδρυση και η λειτουργία του Τραµπαντζείου Γυµνασίου Σιατίστης µε τη Συµβολή 
της Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1997, σ.2. 

20 Ο Α .  Δάρ δ α ς , Η Επισκοπή́-Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 32-
33 αναφέρει ότι η µεταφορά της έδρας από το Σισάνι στη Σιάτιστα έγινε την περίοδο που ο Ζωσιµάς 
έγινε αρχιεπίσκοπος Αχρίδος, δηλ. την περίοδο 1795-1799 για το λόγο ότι το Σισάνι άρχισε να 
παρακµάζει ενώ η Σιάτιστα είχε καταστεί το κυριότερο και ασφαλέστερο αστικό κέντρο της περιοχής. 
Για την επισκοπή Σισανίου, που υπαγόταν στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης αρχικά και σχηµάτισε 
µητρόπολη µε τη Σιάτιστα στη συνέχεια. Βλ. ενδεικτικά και Ι .  Ανασ τ α σ ί ο υ , «Βιβλιογραφία των 
Επισκοπικών καταλόγων του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως και της Εκκλησίας της Ελλάδος», 
Επιστηµονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής; τόµ. 22, παράρτηµα 25, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1979, σ. 
335. και Μ .  Χ .  Χα τ ζ η ι ω ά ν ν ο υ , Η ιστορική εξέλιξη των οικισµών, ό.π., σσ. 39-42. 

21 Α .  Βακα λ ό π ο υ λ ο ς , Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 100. 
22 Γ .  Λά ι ο ς ,  Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι, ό.π., σ. 11 και Ι .  Αποσ τ ό λ ο υ , Ἱστορία τῆς 

Σιατίστης, Αθήναι 1929, σ. 13. 
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ως ανάγκη προστασίας των οικογενειών των εµπόρων, που έµεναν πολύ καιρό χωρίς 

τον άντρα-προστάτη αλλά και από την άλλη ως ένδειξη - επίδειξη πλούτου και 

ευµάρειας. Η οικονοµική άνθιση ήταν επόµενο να φέρει και την άνθιση των 

γραµµάτων και της παιδείας , αφού την εποχή αυτή έχουµε το κίνηµα του 

Διαφωτισµού στη Δύση, µε τον οποίο έρχονται σε επαφή οι απόδηµοι Σιατιστινοί. Η 

φροντίδα των αποδήµων για την παιδεία ανήγαγε γρήγορα την πόλη και σε σπουδαίο 

πνευµατικό κέντρο, καθώς, ήδη από τα τέλη του 17ου αιώνα, λειτουργούσε στη 

Σιάτιστα ανώτερη Σχολή, ενώ η σηµαντική βιβλιοπαραγωγή της την έφερε στην πρώτη 

θέση των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας23.  

3. Η οικογένεια του Μιχαήλ Παπαγεωργίου 

Ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου ανατράφηκε σε οικογένεια µε λευιτική παράδοση, αφού 

τόσο ο πατέρας του Γεώργιος, όπως άλλωστε ο παππούς του αλλά και πολλοί άλλοι 

πρόγονοί του ήταν ιερείς24. Το επώνυµό του συνδέεται µε την ιδιότητα του πατέρα του. 

Δεδοµένου µάλιστα ότι εκείνη την εποχή η ύπαρξη ενός µόνο ιερέα στην πόλη ήταν 

πολύ πιθανή, το γεγονός αυτό θα αποτελούσε ισχυρό χαρακτηριστικό, ώστε να 

διαφοροποιήσει το Μιχαήλ από τους υπόλοιπους συνονόµατούς του. Έτσι, δίπλα στο 

βαφτιστικό όνοµα (Μιχαήλ) προστέθηκε το επώνυµο που αποτελούνταν από το 

ιερατικό αξίωµα του πατέρα του (παπᾶ) και το πατρώνυµο σε πτώση γενική 

(Γεωργίου)25. Στα έργα του υπογράφει ως «Μιχαὴλ παπᾶ Γεωργίου ὁ Σιατιστεὺς», αλλά 

σήµερα αναφέρεται ως Μιχαήλ Παπαγεωργίου. 

Για τη µητέρα του, την «Παπαγιώργινα», δεν έχουµε πληροφορίες ως προς την 

καταγωγή της. Η µόνη πληροφορία που έχουµε γι’ αυτήν είναι του Ζυγούρη, ο οποίος, 

χωρίς να επικαλείται κάποια πηγή αναφέρει ότι είχε διαθέσει το σπίτι της, για να 

µαθαίνουν γράµµατα οι νέοι. Τη συγκεκριµένη πληροφορία την κρίνει ως επισφαλή η 

επιµελήτρια της έκδοσης26. 

                                                
23 Ε .  Α µ ο ι ρ ί δ ο υ ,  «Η συµµετοχή των Δυτικοµακεδόνων στην εκδοτική δραστηριότητα κατά τη 

διάρκεια της τουρκικής κυριαρχίας», ∆ιεθνές Συνέδριο Η ∆υτική Μακεδονία κατά τους Χρόνους της 
Τουρκικής κυριαρχίας µε έµφαση στους ∆υτικοµακεδόνες Αποδήµους στις Βαλκανικές Χώρες (15ος αι. 
έως το1912), Σιάτιστα από 3–1/4/2001, σ.2. Σηµ.: Την πρόσβαση στην ανακοίνωση, η οποία έγινε στο 
Συνέδριο, αλλά δε συµπεριλήφθηκε στα πρακτικά, την επέτρεψε η συγγραφέας. 

24 Ο Γ .  Ζαβ ί ρ α ς ,  Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 461 αναφέρει: «Μιχαὴλ παπᾶ Γεωργίου υἱὸς Γεωργίου 
ἱερέως, οὐ µὴν δὲ ἀλλὰ καὶ ἐκ µιᾶς µακρᾶς καὶ ἀδιακόπου σειρᾶς πολλῶν ἱερέων ἀπόγονος». 

25 Για την παραγωγή των επαγγελµατικών επωνύµων βλ. και Κ .  Ντ ί ν α , Κοζανίτικα επώνυµα 
(1759-1916), Κοζάνη 1995, σ. 86. 

26 Ο δάσκαλος και συγγραφέας Φ .  Ζυ γ ο ύ ρ η ς , Ιστορικά σηµειώµατα περί Σιατίστης, ό.π., σ. 239, 
συγκράτησε όσα έλεγε η παράδοση, τα συγκέρασε µε την εποχή του και αναφέρει συγκεκριµένα: «Στη 
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Η οικογένειά του αποτελούνταν επιπλέον από την αδερφή του Αγνή27, τη µητέρα 

του λογίου Γεώργιου Ζαβίρα και τους αδερφούς του Ιωάννη και Κωνσταντίνο 

Παπαγεωργίου28, οι οποίοι «έζησαν και απέθαναν στο Κέτσκεµετ της Ουγγαρίας, ο 

πρώτος την 18η Ιανουαρίου 1818 σε ηλικία 80 ετών και ο δεύτερος στις 20 Ιανουαρίου 

1823 σε ηλικία 91 ετών»29. Απόγονοι του Μιχαήλ Παπαγεωργίου πρέπει να θεωρηθούν 

και οι Γεώργιος Papp30, ο οποίος διακρίθηκε ως δάσκαλος στο σχολείο του Κέτσκεµετ 

και εξέδωσε αναγνωστικό στην Ουγγρική γλώσσα31 και πιθανότατα κι ο Απόστολος 

Πάππ, που γεννήθηκε και πέθανε στο Κέτσκεµετ32. Στην πόλη αυτή αναφέρονται 

απόγονοι του Μιχαήλ Παπαγεωργίου µέχρι πρόσφατα 33. 

  

                                                
Σιάτιστα ύστερα από ́τα 1700 η στοιχειώδης εκπαίδευση γίνονταν, όπως γνωρίζοµε από την παράδοση, 
στο σπίτι της Παπαγεώργινας από αυτήν την ίδια –µητέρα του Μιχαήλ Παπαγεωργίου, του συντάκτη 
και εκδότη του πρώτου Ελληνικού Αλφαβηταρίου». Για την πληροφορία αυτή εκφράζονται επιφυλάξεις 
από την επιµελήτρια της έκδοσης του βιβλίου, κ. Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου καθώς µε την 
υποσηµείωση 13, σηµειώνει: «Παπαγεώργινα: Σε τετράδιο σηµειώσεών του ο Φ.Ζ. την αναφέρει όχι ως 
µητέρα αλλά ως απόγονο του Μ. Παπαγεωργίου, που είναι και πιθανότερο, αν φυσικά υπάρχει συγγενική 
σχέση. Πάντως, αποδεικτικό στοιχείο της σχέσης τους δεν έχουµε και το όνοµα µόνο δεν είναι αρκετό. 
Ο Ι. Αποστόλου , Ἱστορία τῆς Σιατίστης, Αθήναι 1929, σ. 55, αναφέρει κάποια «Παπαγεώργαινα, 
διδασκάλισσα ιδιωτικού σχολείου», η οποία έδρασε, όµως, κατά τα µέσα του 19ου αιώνα, χωρίς αναφορά 
κάποιας συγγενικής σχέσης. Πρβλ. Α .  Σπ ύ ρ ο υ , «Η Δηµοτική Εκπαίδευσις της Χώρας», Λεύκωµα 
Σιατιστέων Μνήµη, ό.π., σ. Α159. 

27 Γ .  Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι, ό.π., σ. 66. 
28 Ό.π.,  σ. 64. 
29 Βλ. σχετικά P r o s s e r  P i r o s k a , «Görögök sírfeliratai Magyar temetökben» Magyar-Görög 

Tanulmányok, 19 (1942). 
30 Γ .  Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι, ό.π., σ. 64. 
31 Ε. H o r b a t h , Ουγγρο-Ελληνική βιβλιογραφία, Βουδαπέστη 40, σ. 56. 
32 Γ .  Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι, ό.π., σ. 64. 
33 Ο Α .  Βακα λ ό π ο υ λ ο ς , Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π., τ. Δ΄, σ. 220, αναφερόµενος στο 

Μιχαήλ Παπαγεωργίου µας διασώζει την πληροφορία ότι απόγονοί του «ζουν ακόµη και σήµερα στο 
Kecskemet της Ουγγαρίας». Καθότι η έκδοση του συγκεκριµένου βιβλίου πραγµατοποιήθηκε το 1976, 
µας επιτρέπει να το θεωρήσουµε ως terminus ante quem. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 

 

1. Η παιδεία στην εποχή του Μιχαήλ Παπαγεωργίου 

Για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε τη συνεισφορά του δασκάλου Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου και τη σηµασία του έργου του, θα πρέπει να γνωρίσουµε την κατάσταση 

της παιδείας της εποχής του και τις δυσκολίες ή τις ιδιαιτερότητες που αυτή 

παρουσίαζε. Επειδή, δε, η εποχή που έδρασε ταυτίζεται µε την εποχή που εκδηλώθηκε 

το πνευµατικό ρεύµα του νεοελληνικού Διαφωτισµού, το οποίο σηµατοδότησε την 

αλλαγή στη σκέψη, στη νοοτροπία και, εν τέλει, στη συνείδηση του Ρωµιού και 

οδήγησε στην προαγωγή του Ελληνισµού, θα αναφερθούµε εκτενώς και σ’ αυτό. 

1.1. Η παιδεία το 18ο αιώνα  

Με το λυκόφως του 17ου αιώνα είχε αρχίσει η αναγέννηση στο χώρο της παιδείας, 

η οποία συνεχίστηκε µε πιο έντονους ρυθµούς και το 18ο αιώνα, την εποχή δηλαδή που 

γεννήθηκε κι έζησε ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου. Η εκπαίδευση, έτσι όπως άρχισε να 

διαµορφώνεται ύστερα από πάνω από δυο αιώνες στασιµότητας και απραξίας, 

µολονότι δεν ήταν σε επίπεδο που θα το θεωρούσαµε ικανοποιητικό, είχε τα εξής 

ποιοτικά χαρακτηριστικά34: 

1) Την ίδρυση πολλών καλά οργανωµένων σχολείων µέσης βαθµίδας, στα οποία 

διδάσκονταν και µαθήµατα ανωτέρου επιπέδου, 2) την παγίωση ενός προγράµµατος 

σπουδών, κορµό του οποίου αποτελούσαν τα µαθήµατα που απέβλεπαν στην καλή 

εκµάθηση της αρχαίας ελληνικής και των δογµάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, 3) την 

ανέγερση ειδικών διδακτηρίων, 4) τη µεγάλη αύξηση του αριθµού των µαθητών, 5) την 

εµφάνιση πολλών αξιόλογων λογίων που έδρασαν όχι πια ως µεµονωµένοι δάσκαλοι, 

αλλά ως καθηγητές και διευθυντές συγκροτηµένων σχολών και 6) την εκτύπωση και 

                                                
34 Κ .  Χα τ ζ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνικά Σχολεία στην περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας (1453-1821), 

Θεσσαλονίκη 1991, σ. 59. 
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κυκλοφορία ολοένα και περισσότερων σχολικών εγχειριδίων, είτε αυτά αποτελούσαν 

πρωτότυπες συγγραφές, είτε ήταν µεταφράσεις ξένων έργων στην ελληνική. 

Καθώς η εκπαίδευση συγκεντρώνει όλες τις υπάρχουσες πνευµατικές δυνάµεις, οι 

εκπρόσωποί της κατευθύνουν αναγκαστικά τη συγγραφική τους διάθεση προς 

διδακτικά έργα και το πρόγραµµα της διδασκαλίας έχει τη δυνατότητα να ανανεώνεται 

και να πλουτίζεται αδιάκοπα. Όπως προκύπτει από τις πηγές, από την άλωση και µετά, 

στα ελάχιστα σχολεία που λειτούργησαν στις υπόδουλες ελληνικές χώρες, η εσωτερική 

διάρθρωση και τα αναλυτικά προγράµµατα ήταν τελείως άγνωστα35. Στα σχολεία τώρα, 

που ίδρυαν µε δαπάνες τους οι πλούσιοι Φαναριώτες κι έµποροι των παροικιών του 

εξωτερικού36, οι φωτισµένοι δάσκαλοι φρόντιζαν «να εισαγάγουν τις νέες ιδέες που 

γνώριζαν ευρύτατη διάδοση στην Ευρώπη και να προσαρµόσουν τα προγράµµατά τους 

στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό στα ευρωπαϊκά πρότυπα»37. «Η απουσία κάθε αρχής η 

οποία να ελέγχει και να καθοδηγεί τις σχολές συντέλεσε ώστε η προσωπικότητα και 

µόνο του δασκάλου να δίνει χαρακτήρα και περιεχόµενο στη σχολή. Επόµενο είναι, 

λοιπόν, ο έλεγχος για οποιοδήποτε πνευµατικό ζήτηµα τις περισσότερες φορές να 

αρχίζει και να λήγει µε την εκπαίδευση»38. 

Η εκπαίδευση παρεχόταν συνήθως, σε τρεις κύκλους γνώσεων. Ο πρώτος, ο 

κατώτερος, παρείχε τη στοιχειώδη µόρφωση και συνήθως ήταν ανεξάρτητος. Ο 

δεύτερος, ο µέσος, παρείχε την ελληνοπαιδεία, δηλαδή την τεχνολογία της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας (γραµµατική-σύνταξη-κείµενα). Ενδεχοµένως, ο κύκλος αυτός 

µπορούσε να αποτελέσει προέκταση του πρώτου, ανάλογα µε τις δυνατότητες που 

προσέφερε η σχολή. Κανονικά όµως ήταν συνδεµένος µε τον τρίτο, του οποίου 

αποτελούσε προπαρασκευαστικό τµήµα39. Ο τρίτος και ανώτερος αυτός κύκλος 

παρείχε τη µελέτη της φιλοσοφίας και των επιστηµών.  

                                                
35 Κ .  Χα τ ζ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνικά Σχολεία, ό.π.,  σ. 328. 
36 Τ .  Ευα γ γ ε λ ί δ η ς , Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από αλώσεως µέχρι 

Καποδιστρίου), τ. Α΄, σσ. LXXΙX-LXXX.: «…εἶτα δὲ σχολεῖα εἰδικὰ κτίρια τῇ άνελπίστῳ, σὺν τῷ χρόνω 
προϊόντι, ἀνοχὴ τῶν κρατούντων πρὸς τοῦτο προδιατιθεµένων ὑπὸ ἰσχυόντων Ἑλλήνων, ἀνωτέρων τοῦ 
Κράτους λειτουργῶν, οἷον µεγάλων διερµηνέων, ἤ διερµηνέων τοῦ στόλου καὶ ἡγεµόνων εἶτα τῶν 
παραδουναβίων ἡγεµονιῶν, ἤρχισαν νὰ διαλύωσι τὸ παχυλὸν τῆς ἀµαθείας σκότος τὸ ἐπὶ τῆς ἑλληνίδος 
γῆς ἐξαπλωθέν, µετὰ τὴν ἅλωσιν τοῦ Βυζαντίου. Πάντως δὲν ἦσαν ὡς ἔδει τὰ σχολεῖα». 

37 Κ .  Χα τ ζ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνικά Σχολεία, ό.π., σ. 336. 
38 Α .  Αγ γ έ λ ο υ , Πλάτωνος Τύχαι, Η λόγια παράδοση στην τουρκοκρατία, Ερµής, [ανατύπωση], 

Αθήνα 1985, σ. 13. 
39 Α .  Αγ γ έ λ ο υ , «Η Εκπαίδευση», Των Φώτων Β΄. Όψεις του νεοελληνικού διαφωτισµού, Αθήνα 

1999, σσ. 391-392. 
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Αναλυτικότερα, στον πρώτο κύκλο ανήκαν τα «κοινά σχολεία» ή «σχολεία των 

κοινών και ιερών γραµµάτων». Ο µικρός αριθµός των µαθητών που φοιτούσαν σ’ αυτά 

επέτρεπε τη λειτουργία τους σε χώρους που εξυπηρετούσαν τις στοιχειώδεις ανάγκες. 

Έτσι, τα όποια διδακτήρια δεν είχαν τη µορφή µε την οποία τα γνωρίζουµε σήµερα, 

αλλά επρόκειτο για κάποια οικήµατα τα οποία «ἦσαν µικρὰ καὶ ταπεινὰ ἐν µὲν ταῖς 

µεγαλοπόλεσι παρὰ τοῖς µητροπολιτικοῖς µεγάροις, ἐν δὲ ταῖς κωµοπόλεσι παρὰ τοῖς 

χωρίοις, παρὰ τοῖς ιεροῖς ναοῖς καὶ ταῖς παρακειµέναις Μοναῖς»40. Ως διδακτικά 

εγχειρίδια χρησιµοποιούνταν ορισµένα λειτουργικά βιβλία, όπως η Οκτώηχος, το 

Ψαλτήρι, το Ωρολόγιο, το Ευχολόγιο, το Πεντηκοστάριο, το Τριώδιο κ.ά.41.µε τα οποία 

οι µαθητές µάθαιναν τα βασικά, δηλαδή ανάγνωση, γραφή και αριθµητική. Το ρόλο 

του διδάσκοντα στα κοινά σχολεία αναλάµβαναν αρχικά οι ιερείς ή µοναχοί κι 

αργότερα δάσκαλοι χωρίς τυπικά προσόντα. Σε µια περίοδο που οι ανάγκες για 

διδακτικό προσωπικό αυξάνονταν µε γρήγορους ρυθµούς, οι δάσκαλοι των κοινών 

σχολείων χρειάζονταν να διαθέτουν µόνο ουσιαστικά προσόντα, ήτοι κύρος και 

εµπειρία, αν και σε πολλές περιπτώσεις απουσίαζαν ακόµη κι αυτά. Η αδυναµία 

πολλών δασκάλων να ανταποκριθούν στο ρόλο τους δεν προβληµάτιζε ούτε τον 

εκπαιδευτικό κόσµο ούτε την κοινωνία. «Το παραδοσιακό σχήµα, το οποίο µοιάζει να 

κληρονοµήθηκε από το Βυζάντιο, θα περάσει πολύς καιρός για να αµφισβητηθεί»42. Οι 

αντιπαιδαγωγικές µέθοδοι, τα βιβλία που ήταν µακριά από το κέντρο ενδιαφέροντος 

των παιδιών και σε γλώσσα ακατάληπτη δεν ήταν δυνατόν να έχουν αποτελέσµατα. 

«Το Αλφαβητάριο ως έκδοση θα αργήσει να κάνει την εµφάνισή του. Το πρώτο 

ονοµατισµένο κυκλοφορεί µόλις το 1771»43 και είναι το Μέγα Ἀλφαβητάριον του 

Μιχαήλ Παπαγεωργίου.  

Η µέση κι ανώτερη εκπαίδευση παρεχόταν στα «ελληνικά σχολεία» που έφεραν 

διάφορα ονόµατα: Ακαδηµία, Λύκειον, Μουσείον, Ελληνοµουσείον, Παιδαγωγείον, 

Φροντιστήριον, Οµακόϊον, Γυµνάσιον, Σχολείον, Σχολή44. Σε ό,τι αφορά το αναλυτικό 

πρόγραµµα των σχολείων της δεύτερης βαθµίδας, από τις πηγές γνωρίζουµε ότι στον 

κύκλο των αρχαρίων («πρωτοπείρων») διδάσκονταν τα «γραµµατικά», ενώ στον κύκλο 

                                                
40 Τ .  Ευα γ γ ε λ ί δ η ς , Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, ό.π., τ. Α΄, σσ. LXXXI. 
41 Κ .  Χα τ ζ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνικά Σχολεία, ό.π., σ. 329 και Α .  Κουµ α ρ ι α ν ο ύ ,  Λ .  Δρο ύ λ ι α ,  

E  L e y t o n ,  Το ελληνικό βιβλίο 1476-1830, Αθήνα 1986, σσ.75-95. 
42 Α .  Αγ γ έ λ ο υ , «Η Εκπαίδευση», Των Φώτων Β΄, ό.π., σ. 450. 
43 Ό.π.,  σ. 450. 
44 Τ .  Ευα γ γ ε λ ί δ η ς , Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, ό.π., τ. Α΄, σ. LXXXΙ. 
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των προχωρηµένων «τὰ τῆς κυκλοπαιδείας µαθήµατα»45, που το περιεχόµενό τους 

αποτελεί τον κορµό της εκπαιδευτικής πράξης46. Όταν κάποιος µαθητής ολοκλήρωνε 

τους δύο κύκλους σπουδών της µέσης βαθµίδας, αποκτούσε στη συνέχεια το δικαίωµα 

να παρακολουθήσει σε ορισµένα «ελληνικά σχολεία» τα «τελειότερα µαθήµατα», 

δηλαδή φιλοσοφία και θεολογία, στα οποία από τα τέλη του 17ου αιώνα και µετά θα 

προστεθούν τα µαθηµατικά47. Αργότερα, κάτω από την επίδραση των ιδεών του 

Διαφωτισµού, ανάπτυξη θα γνωρίσουν οι θετικές επιστήµες48. Τα σηµαντικότερα 

ελληνικά ανώτερα σχολεία λειτούργησαν στην Κωνσταντινούπολη (Πατριαρχική 

Σχολή), το Άγιο Όρος (Καθολικό Σχολείο, Αθωνιάδα Σχολή), τη Θεσσαλονίκη, τα 

Ιωάννινα, την Πάτµο (Πατµιάδα), την Άρτα, τη Χίο, τη Δηµητσάνα, τη Βέροια, τη 

Σµύρνη (Ευαγγελική Σχολή), την Κύπρο, την Τραπεζούντα την Αδριανούπολη, την 

Αθήνα (Σχολή Επιφανίου και Σχολή Ντέκα), τη Ρόδο, τα Άγραφα, τη Μοσχόπολη (Νέα 

Ακαδήµεια)49. Ανώτερα ελληνικά σχολεία λειτουργούσαν επίσης στην Ιταλία και στα 

Ρουµανικά πριγκιπάτα (Βουκουρέστι, Ιάσιο).  

1.2. Παράγοντες διαµόρφωσης της παιδείας  

Αρχικά η όποια παιδεία παρεχόταν στους υπόδουλους ήταν υπόθεση της 

Εκκλησίας, του µόνου θεσµού της βυζαντινής παράδοσης που έµεινε σχεδόν άθικτος50. 

Η Εκκλησία είχε αναλάβει την αποστολή να διατηρήσει την ταυτότητα του Γένους και 

να εξασφαλίσει µε διάφορους τρόπους την επιβίωση και την ανάκαµψή του51. Στοιχεία 

πολλά σχετικά µε τη λειτουργία σχολείων δεν υπάρχουν, για να βοηθήσουν την έρευνα, 

όµως γνωρίζουµε ότι την περίοδο µετά την άλωση όσα σχολεία λειτουργούσαν 

                                                
45 Ο Κ. Χα τ ζ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνικά Σχολεία, ό.π., σ. 330 κ.ε. µας πληροφορεί ότι µε τον όρο 

«γραµµατικά» εννοούσαν τη γραµµατική και το συντακτικό της αρχαίας ελληνικής, που διδάσκονταν µε 
βάση τα κλασικά εγχειρίδια του Θεόδωρου Γαζή ή του Κωνσταντίνου Λάσκαρη. Αντικειµενικός σκοπός 
της διδασκαλίας στον κύκλο αυτόν ήταν η µύηση των µαθητών στην «τέχνη τοῦ ορθῶς λέγειν καὶ 
γράφειν διά τῆς τῶν Θεῶν φωνῆς». Στον επόµενο κύκλο διδάσκονταν τα παρακάτω µαθήµατα: 1) αρχαία 
ελληνικά, 3) ρητορική, 3) λογική. 

46 Α .  Σκ α ρ β έ λ η -Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ , Μαθηµατάρια των Ελληνικών Σχολείων κατά την 
Τουρκοκρατία, Αθήναι 1993, σ. 211. 

47 Σχετικά µε τα µαθηµατικά ο Χα τ ζ ό π ο υ λ ο ς ,  Ελληνικά Σχολεία, ό.π., σ. 333, αναφέρει ότι 
προτέθηκαν στα τέλη του 17ου καις τις αρχές του 18ου αιώνα, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει πως η 
διδασκαλία τους καθιερώθηκε επίσηµα από τότε σε όλα τα «ελληνικά σχολεία». 

48 Ό.π.,  σ. 211. 
49 Βλ. σχετικά Τ .  Ευα γ γ ε λ ί δ η ς , Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, ό.π., τ. Α΄, σσ. LXXX-LXXXI 

και Κ .  Χα τ ζ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνικά Σχολεία, ό.π., σσ. 60-167, καθώς και Πίνακα 1, σ. 306. 
50 π. Γ .  Με τ α λ λ η ν ό ς , Τουρκοκρατία: Οι Έλληνες στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, Αθήνα 2000, 

σ. 62. 
51 Ό.π., σ. 47. 
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συστήνονταν κάτω από την προστασία της και η υποτυπώδης εκπαίδευση παρεχόταν 

από κληρικούς52. Καθώς η θρησκεία αποτελούσε τον κύριο ενοποιητικό παράγοντα των 

υποδουλωµένων χριστιανών53, η διατήρηση της θρησκευτικής συνείδησης των 

υποδούλων ήταν ο πρωταρχικός στόχος της Εκκλησίας, τουλάχιστον τις πρώτες µετά 

την άλωση δεκαετίες, ενώ η παιδεία δεν αποτελούσε προτεραιότητα. Γι’ αυτό και οι 

όποιοι πόροι είτε του Πατριαρχείου είτε των λίγων δωρητών δεν επαρκούσαν ή δεν 

κατευθύνονταν προς την εκπαίδευση, αλλά, όπως ήταν φυσικό, κατέληγαν στην ίδρυση 

ή τη συντήρηση µοναστηριών κι εκκλησιών54.  

Επιπλέον, δε θα πρέπει να παραγνωρίσουµε το γεγονός ότι από τους κόλπους της 

Εκκλησίας προήρθαν δύο γεγονότα που αποτέλεσαν σταθµό στα εκπαιδευτικά 

πράγµατα των δύο πρώτων αιώνων µετά την άλωση: Πρώτον η ίδρυση της 

Πατριαρχικής Σχολής της Κωνσταντινούπολης, η οποία «ἐγένετο ἡ γεραρὰ Μεγάλη 

τοῦ Γένους Σχολὴ µετὰ τῶν θυγατέρων αὐτοῖς προστατευοµένη ἀείποτε ὑπὸ τῆς 

Ἐκκλησίας»55 και δεύτερον η απόφαση της Συνόδου του 1593 που συγκάλεσε ο 

Πατριάρχης Ιερεµίας Β΄ ο Τρανός, σύµφωνα µε την οποία οι κατά τόπους µητροπολίτες 

και επίσκοποι επιφορτίστηκαν µε τη φροντίδα ίδρυσης και λειτουργίας σχολείων στην 

περιφέρειά τους56. Έτσι, κατά τα µέσα του 16ου αιώνα εµφανίζονται υποτυπωδώς 

                                                
52 Η G .  B u c k l e r , «Η Βυζαντινή Εκπαίδευση», Βυζάντιο-Εισαγωγή στο Βυζαντινό πολιτισµό 

(επιµ. N.H. Baynes - H. St. Moss), Αθήνα 1986, σ. 314, αναφερόµενη στην παιδεία κατά τα βυζαντινά 
χρόνια θέλει την Εκκλησία να ασκεί έλεγχο στα της εκπαίδευσης κατά τους τέσσερις περίπου 
τελευταίους αιώνες. Αναφέρει συγκεκριµένα ότι «από τον καιρό των Κοµνηνών µέχρι και την πτώση 
της αυτοκρατορίας η δηµόσια εκπαίδευση, ακόµα κι όταν προβλεπόταν απ’ το κράτος, σε µεγάλο βαθµό 
ελεγχόταν από την Εκκλησία και το Πατριαρχείο της».  

53 Υπενθυµίζεται ότι στο ποίµνιο του Οικουµενικού Πατριαρχείου συγκαταλέγονταν κι άλλοι λαοί 
Ορθοδόξων, όπως Σλάβοι, Βούλγαροι, Ρουµάνοι κλπ. Η εδώ αναφορά της δραστηριότητας της 
εκκλησίας επιµερίζει το έργο της επί του «ελληνικού» ποιµνίου της. 

54 Μ .  Γ ε δ εώ ν , Παιδεία καὶ πτωχεία παρ’ ἡµῖν κατὰ τοὺς τελευταίους αἰώνας, Ἐν 
Κωνσταντινουπόλει 1893, σσ. 17-18: «Ἴσως ὀλίγος ὑπῆρχε παρ’ ὀλίγοις πλοῦτος, ἀλλ’ οὖτος ἤ 
ἐκρύπτετο ἤ κατεσπαταλάτο εἰς ἴδρυσιν καὶ προικισµὸν µικρῶν καὶ µεγάλων µοναστηρίων, κυρίως κατὰ 
τὸν Ις΄ καὶ τὸν ΙΖ΄ αἰῶνα, ἀφαιρούµενος οὔτως εἰπεῖν ἀπὸ τῶν σχολείων, ἅτινα συνεπῶς ἐλεεινὰς 
ἐκέκτηντο προσόδους. […] Ἠ συντήρησις τῶν ἐκκλησιῶν καὶ ἡ προσήλωσις προσοδοφόρων κτηµάτων 
εἰς µονὰς τῆς Ἀνατολῆς µετὰ τὸν ΙΕ΄ αἰῶνα µέγα µέρος ἀπερρόφα τοῦ πλούτου, ὅν ὁ διαθέτης ἤ δωρητής 
ἠγνόει ὅτι προτιµότερον ἦν εἵπερ ἔδιδε πρὸς ἵδρυσιν µικρᾶς σχολῆς. Οἱ τῶν τοιούτων µονῶν ἱδρυταὶ 
ἔπρεπε πρὸς τοῦτο νὰ νουθετηθῶσι δεόντως, ἀλλὰ δυστυχῶς οὐδείς πρὸς τοῦτο παρώρµα…».  

55 Μ .  Παρα ν ί κ α ς , Σχεδίασµα περί τῆς ἐν τῷ ἑλληνικῷ ἔθνει καταστάσεως τῶν γραµµάτων ἀπό 
αλώσεως µέχρι τῶν ἀρχῶν τῆς ἐνεστώσης (ΙΘ) ἑκατονταετηρίδος ἐν Κωνσταντινοπόλει 1867, σ. 35. Βλ. 
σχ. και Τ .  Γ ρ ι τ σ ό π ο υ λ ο υ , Πατριαρχική µεγάλη του γένους Σχολή, Ἐν Ἀθήναις 1911. 

56 Στα πρακτικά της συνόδου, την οποία συγκάλεσε το Φεβρουάριο του 1593 ο Οικουµενικός 
Πατριάρχης Ιερεµίας Β΄ ο Τρανός µε πρόταση του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Μελετίου Πηγά, έχει 
καταγραφεί η ακόλουθη απόφαση: «Κανών έβδοµος: Ὥρισεν ἡ ἅγια Σύνοδος ἕκαστον ἐπίσκοπον ἐν τῇ 
ἑαυτοῦ παροικίᾳ φροντίδα καὶ δαπάνην τὴν δυναµένην ποιεῖν, ὥστε τὰ θεῖα καὶ ἱερὰ γράµµατα δύνασθαι 
διδάσκεσθαι· βοηθεῖν δὲ κατὰ δύναµιν τοῖς ἐθέλουσι διδάσκειν καὶ τοῖς µαθεῖν προαιρουµένοις, ἐὰν τῶν 
ἐπιτηδείων χρείαν ἔχουσι». Βλ. σχετικά: Τ .  Ευα γ γ ε λ ί δ η ς , Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, ό.π., τ. Α΄, 
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οργανωµένα σχολεία. «Επρόκειτο βέβαια για ελάχιστα σχολεία µε µικρό σχετικά 

αριθµό µαθητών, κυρίως κληρικών, στα οποία διδάσκονταν συνήθως µαθήµατα µέσου 

επιπέδου και σε σπάνιες περιπτώσεις ανωτέρου»57.  

Κατά την περίοδο που εξετάζουµε, λοιπόν, η Εκκλησία φαίνεται ότι αρχίζει 

να ενδιαφέρεται περισσότερο για την εκπαίδευση, καθώς ο ρόλος της στη συνείδηση 

των Ελλήνων αλλά και η κοσµική εξουσία, της οποίας ήταν φορέας, την καθιστούσε 

ως έναν από τους ισχυρούς παράγοντες, που µπορούσαν να διαδραµατίζουν 

καθοριστικό ρόλο στα της παιδείας. Τα σχολεία την περίοδο αυτή πολλαπλασιάζονται 

τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά58, ενώ οι Έλληνες λόγιοι - οι 

περισσότεροι κληρικοί - προσπαθούν να εισαγάγουν και να διαδώσουν τις 

επιστηµονικές γνώσεις που επικρατούν στην Ευρώπη, προκαλώντας µάλιστα πολλές 

φορές την αντίδραση των πιο συντηρητικών, που συνέχιζαν να εµµένουν µε φανατισµό 

στα πατροπαράδοτα και να ακολουθούν, συχνά µε εµµονική πίστη, τη βυζαντινή 

παράδοση59. 

Μολονότι όµως η θέση της Εκκλησίας ήταν πλεονεκτική, νέες δυνάµεις άρχισαν 

να δραστηριοποιούνται στο χώρο της παιδείας. Από το δεύτερο µισό του 17ου αιώνα 

άρχισε, να γίνεται αισθητή η παρουσία µιας ισχυρής πολιτικά και οικονοµικά τάξης, 

αυτής των Φαναριωτών. Οι Φαναριώτες είχαν σηµειώσει σπουδαίες επιδόσεις στο 

εµπόριο και στα επιστηµονικά επαγγέλµατα. Η οικονοµική ευµάρεια που απέκτησαν 

τους επέτρεπε να µορφωθούν στη Δύση και να σταδιοδροµήσουν ως λόγιοι, πράγµα 

που τους έδωσε τη δυνατότητα να αναλάβουν την καθοδήγηση της ανώτερης ελληνικής 

εκπαίδευσης και να καταλάβουν αξιώµατα στην πατριαρχική αυλή60. Λόγω της 

γλωσσοµάθειάς τους και της υψηλής τους µόρφωσης, ανήλθαν στο αξίωµα του 

«Μεγάλου Διερµηνέα», το οποίο και κατείχαν συνεχώς σχεδόν επί δύο αιώνες. Το 

γεγονός ότι από νωρίς εντάχθηκαν σε ένα συγκεκριµένο σχήµα σκέψης και ήθους είχε 

ως αποτέλεσµα να διαµορφώσουν και τα πλαίσια µέσα στα οποία θα κινούνταν η 

                                                
σ. 235, Κ .  Σά θ α ς , Βιογραφικόν σχεδίασµα περί του πατριάρχου Ιερεµίου Β΄ (1572-1594), Εν Αθήναις 
1870, σ. 91 και Α. Βακα λ ό π ο υ λ ο ς , Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, τ. Β΄, σ. 305. 

57 Κ .  Χα τ ζ ό π ο υ λ ο ς ,  Ελληνικά Σχολεία, ό.π., σ. 45. 
58 Α .  Βακα λ ό π ο υ λ ο ς , Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, Τουρκοκρατία 1453-1669, Οι ιστορικές 

βάσεις της Νεοελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας, τόµος Β΄, Θεσσαλονίκη 21976, σ.311. 
59 Α .  Βακα λ ό π ο υ λ ο ς , Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, Τουρκοκρατία 1669-1812, Η οικονοµική 

άνοδος και ο φωτισµός του Γένους, τόµος Δ΄, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 312. 
60 Π .  Κ ι τ ρ οµ η λ ί δ η ς , Νεοελληνικός Διαφωτισµός, Αθήνα 1996, σσ. 32-33. 
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απαραίτητη παιδεία που έπρεπε να λάβει κάποιος, ώστε να µπορέσει να ενταχθεί στον 

κύκλο τους. 

Εκτός όµως από τους Φαναριώτες, άλλη µια τάξη αρχίζει να αναδύεται στις αρχές 

του αιώνα και να σχηµατοποιείται µε αργούς ρυθµούς. Πρόκειται για την τάξη των 

εµπόρων, οι οποίοι άρχισαν να δραστηριοποιούνται όχι µόνο στα εµπορικά κέντρα της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας αλλά και προς τις νέες αγορές των παραδουνάβιων 

περιοχών και των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης. Οι νέοι προορισµοί προέκυψαν 

ύστερα από µια σειρά ευνοϊκών στρατιωτικών, πολιτικών, κοινωνικών και 

οικονοµικών εξελίξεων, οι οποίες συνέβαλαν στη σταθεροποίηση της διαταραγµένης 

εσωτερικής κατάστασης της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Με την ισχύ που έδινε στους 

εµπόρους ο πλουτισµός και εξαιτίας της ελεύθερης συνείδησης που αυτοί είχαν 

διαµορφώσει στο εξωτερικό, έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τη διάδοση των 

γραµµάτων και τη σύσταση σχολείων µε το σύστηµα της ευεργεσίας61, συµβάλλοντας 

έτσι στην ανανέωση της παιδείας. 

Οι δύο αυτές τάξεις συνέβαλαν σηµαντικά στη διαµόρφωση και σχηµατοποίηση 

της παιδείας της εποχής τους καθώς αποτέλεσαν τους φορείς του ρεύµατος της 

κοινωνικής, πνευµατικής και πολιτισµικής αλλαγής, που συντελέστηκε τα επόµενα 

χρόνια µε το κίνηµα του νεοελληνικού Διαφωτισµού. 

1.3. Ζητήµατα παιδείας στην εποχή του Μιχαήλ Παπαγεωργίου 

Την εποχή που έζησε ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου κυριαρχούσε στην Ευρώπη ο 

Διαφωτισµός, ο οποίος δεν αποτελούσε ένα φιλοσοφικό σύστηµα, αλλά έναν νέο τρόπο 

σκέψης που εξέφραζε τη χειραφέτηση του ευρωπαϊκού πνεύµατος από τα δεσµά της 

µεσαιωνικής κοσµοθεωρίας. Στόχευε στην απαλλαγή της ανθρώπινης σκέψης από το 

σκότος της αµάθειας, της πλάνης, της άγνοιας και της προκατάληψης µε την 

επικράτηση του ορθού λόγου, του κριτικού πνεύµατος και του ελεύθερου στοχασµού62. 

Έδινε βαρύτητα στην αγωγή, κήρυττε την ανεξιθρησκία και το σεβασµό της 

αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Ως πολιτική στάση ο Διαφωτισµός αντιµαχόταν το 

δεσποτισµό, το φανατισµό, τη µισαλλοδοξία την κοινωνική αδικία και ενστερνιζόταν 

                                                
61 Χ .  Τ ζ ή κ α ς , Θέµατα Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (Σηµειώσεις και Κείµενα), 

Θεσσαλονίκη 2010, σ.10. 
62 Π. Κ ι τ ρ οµ η λ ί δ η ς , Νεοελληνικός Διαφωτισµός, ό.π., σ.13. 
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τα ιδεώδη της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης των ανθρώπων και των 

λαών63. 

1.3.1. Ο νεοελληνικός Διαφωτισµός 

Ο Διαφωτισµός µεταδόθηκε µέσω των παροικιών και στον υπόδουλο ελληνισµό, 

µε κάποια όµως καθυστέρηση, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν στις 

τουρκοκρατούµενες ελληνικές περιοχές. Ο «νεοελληνικός Διαφωτισµός», όπως 

ονοµάστηκε, προέκυψε από τον ευρωπαϊκό µε τη µεγάλη όµως και βασική διαφορά ότι 

ο ελληνισµός πέρασε στην περίοδο του Διαφωτισµού χωρίς να θητεύσει στην 

Αναγέννηση64. Βέβαια, ίσως κάτι τέτοιο να ήταν περιττό, αφού ο ελληνισµός δε 

χρειαζόταν να «ανακαλύψει», όπως η Δύση, την ελληνική κλασική αρχαιότητα, καθώς 

αυτός αποτελούσε τη φυσική συνέχειά του. Πάντως, όπως και στον ευρωπαϊκό 

Διαφωτισµό έτσι και στον νεοελληνικό, ιδέες όπως αυτές της ελευθερίας, της 

δικαιοσύνης, της ανεξιθρησκίας, κάτω από το πρίσµα του ορθολογισµού, 

αποσκοπούσαν στο φωτισµό των Ελλήνων, ώστε αυτοί να απαλλαγούν από κάθε 

µορφή εξουσίας και να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους. Ο φωτισµός θα µπορούσε 

να γίνει µέσω της παιδείας κι γι’ αυτό το λόγο το βάρος άρχισε να δίνεται στην ίδρυση 

σχολείων, στην έκδοση βιβλίων και στη µελέτη θετικών επιστηµών οι οποίες µάλιστα 

προσπαθούσαν να συνδεθούν µε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. 

Μια εµφανής διάσταση της διαδικασίας της πνευµατικής αλλαγής ήταν η 

γεωγραφική κατανοµή στον οθωµανοκρατούµενο ελληνικό χώρο αλλά και έξω απ’ 

αυτόν. Οι περιοχές στις οποίες πρωτοφάνηκαν τα σηµάδια της πολιτισµικής ανανέωσης 

ήταν τα Ιόνια νησιά, οι παραδουνάβιες ηγεµονίες και το τρίγωνο που σχηµατίζεται από 

τα Ιωάννινα, τη Θεσσαλονίκη και τις πόλεις της Βορειοδυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη, 

Καστοριά, Σιάτιστα) φτάνοντας µέχρι τη Μοσχόπολη. Προέκταση της γεωγραφικής 

βάσης του ελληνικού Διαφωτισµού συνιστούσαν τα µεγάλα κέντρα ακµής του 

ελληνικού στοιχείου: η Βενετία, τα λατινοκρατούµενα νησιά και τα νησιά του Αιγαίου. 

Τέλος, στην Ανατολή µπορούµε να αναφέρουµε τη Σµύρνη και τις βόρειες ακτές της 

Μαύρης Θάλασσας, µε κέντρο την Οδησσό65. 

                                                
63 Κ .  Χα τ ζ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνικά Σχολεία, ό.π., σσ. 13-14. 
64 Κ. Θ. Δη µ α ρ ά ς , Νεοελληνικός Διαφωτισµός, ό.π., σ. 26. 
65 Πιο αναλυτικά για την κατανοµή βλ. Κ. Θ. Δη µ α ρ ά ς , Νεοελληνικός Διαφωτισµός, ό.π., σ. 27 

και Π. Κ ι τ ρ οµ η λ ί δ η ς , Νεοελληνικός Διαφωτισµός, ό.π., σσ. 71-74. 
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Η επίδραση του νεοελληνικού Διαφωτισµού γίνεται αισθητή από την στιγµή που 

γίνονται πιο πυκνές οι σχέσεις µε τη Δύση και ως χρονική αφετηρία µπορούµε να 

θεωρήσουµε το 1750 (µεταξύ 1709 και 1774). Όπως αναφέρει κι ο Κ.Θ. Δηµαράς66 το 

αρχικό όριο προσδιορίζεται µε την ανάθεση σε ελληνικά χέρια των παριστρίων 

ηγεµονιών, όπου δηµιουργούνται ισχυροί ηµιανεξάρτητοι πυρήνες δεκτικότητας των 

δυτικών πολιτισµικών στοιχείων και το τελικό όριο αναφέρεται στη συνθήκη του 

Κιουτσούκ-Καϊναρτζή µε την οποία ξεκίνησε ο νέος ελληνισµός. Σ’ αυτή την πρώιµη 

φάση γίνονται εµφανείς οι πρώτες ανολοκλήρωτες αναζητήσεις της ορθολογικής 

κοσµοθεωρίας. Πρώιµοι φορείς του ανανεωτικού πνεύµατος θεωρούνται ο Μεθόδιος 

Ανθρακίτης, ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος, ο Αντώνιος Κατήφορος κι ο µαθητής του 

Βικέντιος Δαµοδός. Οι µεγάλοι διανοητές, ο Ευγένιος Βούλγαρης κι ο Νικηφόρος 

Θεοτόκης, που «εισήγαγαν στην ελληνική παιδεία τις προϋποθέσεις της φιλελεύθερης 

σκέψης»67 µαζί µε το Νικόλαο Ζερζούλη απαρτίζουν τους εκπροσώπους της πρώτης 

και πλήρως συνειδητής γενιάς του Διαφωτισµού.  

Από το 1774 (Συνθήκη Κιουτσούκ-Καϊναρτζή) µέχρι και το ξέσπασµα της 

επανάστασης του 1821, ο νεοελληνικός Διαφωτισµός διανύει την ώριµη φάση του και 

εµφανίζονται οι επόµενες δυο γενιές εκπροσώπων του. Η µία (δεύτερη γενιά) 

σχηµατίστηκε από µαθητές του Βούλγαρη: τον Ιώσηπο Μοισιόδακα, το Χριστόδουλο 

Παµπλέκη κι άλλους ελάσσονες. Εξέχουσα µορφή της γενιάς αυτής αποτελεί ο 

Δηµήτριος Φωτιάδης-Καταρτζής, ο λαµπρότερος εκπρόσωπος του φαναριώτικου 

Διαφωτισµού68. Ο Καταρτζής πρότεινε την ουσιαστική µεταρρύθµιση της εκπαίδευσης 

συµβάλλοντας στη θεµελίωση της επιστήµης της Παιδαγωγικής, που µόλις τότε 

εµφανιζόταν στην Ευρώπη, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική τόσο στις 

αντιπαιδαγωγικές µεθόδους των δασκάλων της εποχής, όσο και στο πρόγραµµα και το 

περιεχόµενο των διδασκόµενων µαθηµάτων. 

Την άλλη (τρίτη γενιά) αποτελούσαν οι µαθητές του Μοισιόδακα και του 

Καταρτζή, ο Γρηγόριος Κωνσταντάς και ο Δανιήλ Φιλιππίδης, ο Ρήγας Βελεστινλής69 

                                                
66 Κ. Θ. Δη µ α ρ ά ς , Νεοελληνικός Διαφωτισµός, ό.π., σσ. 26-27. 
67 Π. Κ ι τ ρ οµ η λ ί δ η ς , Νεοελληνικός Διαφωτισµός, ό.π., σ. 71. 
68 Ὀ.π., σ.76. 
69 Ο Λ. Αξ ε λ ό ς , Ρήγας Βελεστινλής. Σταθµοί και όρια στην διαµόρφωση της εθνικής και 

κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα, Αθήνα 2003, σσ. 439-442, γράφει: «Ο Ρήγας, όπως η δράση του 
µας φανερώνει, αναζητούσε εναγωνίως κάθε τρόπο, κάθε δίαυλο που θα του έδινε την δυνατότητα να 
επικοινωνήσει µε τους σε δεινή θέση ευρισκόµενους συµπατριώτες του. Γι’ αυτό και ξεκινάει από τις 
πιο απλές και πρακτικές µορφές πληροφόρησης, που είναι η προφορική ζύµωση και προπαγάνδα ή η 
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και ο Κωνσταντίνος Σταµάτης, που µαζί µε άλλους λογίους συνέθεταν την 

παραδουνάβια οµάδα. Η ελληνική διανόηση της Βιέννης αποτελούσε προέκταση της 

οµάδας αυτής, ενώ δυο ακόµη κύκλοι, ο ένας στο Παρίσι γύρω από τον Αδαµάντιο 

Κοραή και ο άλλος στα Ιωάννινα γύρω από τον Αθανάσιο Ψαλίδα, ολοκληρώνουν την 

εικόνα της ώριµης φάσης του Διαφωτισµού70. Η ειδοποιός διαφορά της νέας 

κατάστασης που διαµορφώνεται στην παιδεία εκφράζεται πλέον µε την πεποίθηση ότι 

«δεν προσφέρει πλέον µόνο γνώσεις, αλλά επιδιώκει να διαµορφώσει ανθρώπινες 

συνειδήσεις»71. 

1.3.2. Το γλωσσικό ζήτηµα 

Ένα από τα σπουδαιότερα προβλήµατα που καλούνταν να αντιµετωπίσει ο 

Διαφωτισµός ήταν το πρόβληµα της αγωγής και κατ’ επέκταση του γλωσσικού 

οργάνου που θα έπρεπε να χρησιµοποιηθεί για τη συγγραφή και διδασκαλία των 

βιβλίων. Στο θέµα της γλώσσας στο νεοελληνικό Διαφωτισµό δύο σαφείς τάσεις 

«ξεκινηµένες ουσιαστικά από την ίδια πνευµατική και ψυχική διάθεση, καταλήγουν σε 

δυο γλωσσικές θεωρίες εκ διαµέτρου αντίθετες»72. Από τη µια βρίσκονταν οι 

«δηµοτικιστές», όπως οι Ρήγας Βελεστινλής, ο Δηµήτριος Καταρτζής, ο Γρηγόριος 

Κωνσταντάς, ο Αθανάσιος Χριστόπουλος, ο Ιωάννης Βηλαράς, ο Διονύσιος Σολωµός 

κ. ά., οι οποίοι θεωρούσαν ότι η πνευµατική αναγέννηση δεν πρόκειται να πετύχει, αν 

δεν καθιερωθεί ως όργανο της καθολικής παιδείας η ζωντανή, όσο γίνεται πιο κοντά 

στην καθοµιλουµένη γλώσσα. Από την άλλη οι «αρχαϊστές», όπως οι Άνθιµος Γαζής, 

Νεόφυτος Δούκας, Νικηφόρος Θεοτόκης, Παναγιώτης Κοδρικάς κ.ά., οι οποίοι 

πρόβαλλαν το επιχείρηµα ότι, για να αναγεννηθεί ο ελληνισµός και να αποκτήσει την 

προγονική δόξα, θα πρέπει να παραµείνει πιστός στην αρχαία ελληνική γλώσσα, τη 

µόνη που µπορεί να εκφράσει τις τέχνες και τις επιστήµες σε αντίθεση µε την εθνική, 

που είναι χαλασµένη, χυδαία και βάρβαρη. Στο δίληµµα της προαγωγής των ζωντανών 

γλωσσών και ιδιαιτέρως των εθνικών ιδιωµάτων ή της συνέχισης της χρήσης των 

                                                
απαγγελία µε συνοδεία αυλού (συµβολικός τρόπος) επαναστατικών τραγουδιών, για να καταλήξει στο 
χειρόγραφο σηµείωµα, την ανακοίνωση και τη διαφήµιση µέσω εφηµερίδας ή βιβλίου και να φτάσει 
στην ανώτερη µορφή µαζικής εκδόσεως - σε µεγάλο για την εποχή του αριθµό αντιτύπων - βιβλίων, 
φυλλαδίων, εικόνων και χαρτών, έντυπου µε δύο λόγια επικοινωνιακού υλικού, µέσα στο οποίο 
συνυπάρχουν - πέραν της κυρίως ύλης - στοιχεία πληροφόρησης, διαφήµισης και προπαγάνδας». 

70 Π. Κ ι τ ρ οµ η λ ί δ η ς , Νεοελληνικός Διαφωτισµός, ό.π., σ.77. 
71 Α. Αγ γ έ λ ο υ , «Η Εκπαίδευση», Των Φώτων Β΄, ό.π., σ. 405.  
72 Κ. Θ. Δη µ α ρ ά ς , Νεοελληνικός Διαφωτισµός, ό.π., σ. 316. 
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νεκρών γλωσσών, που ως τότε αποτελούσαν το µοναδικό µέσο αγωγής, ο Αδαµάντιος 

Κοραής, ο σηµαντικότερος εκπρόσωπος του νεοελληνικού Διαφωτισµού73 αντέταξε τη 

«µέση οδό», την καθιέρωση, δηλαδή ενός κατανοητού γλωσσικού ιδιώµατος, που 

δανειζόταν στοιχεία από την αρχαία ελληνική αλλά και την καθοµιλουµένη της εποχής 

του74. Βέβαια η γλώσσα του λαού θα έπρεπε πρώτα να «καθαριστεί», δηλαδή να 

απαλλαγεί από ξένες λέξεις, οι οποίες θα αντικαθίσταντο από αρχαίες ελληνικές ή 

νεόπλαστες λέξεις. Η άποψη αυτή, όπως ήταν φυσικό, είχε ως αποτέλεσµα να 

συγκεντρώσει τα πυρά και από τις δυο παρατάξεις75. Ο Κοραής ήταν ο εµπνευστής της 

«µετακένωσης», έννοιας που εξέφραζε την ανάγκη να ευθυγραµµίσει ο ελληνισµός την 

παιδεία του µε την παιδεία της υπόλοιπης Ευρώπης. Ο Κοραής είχε συνδέσει , επίσης, 

«αναπόσπαστα στη συνείδησή του τα κλασικά γράµµατα και την ελευθερία»76. Δεν είχε 

καµία αµφιβολία ότι, εάν έφερνε τους συµπατριώτες του σε στενότερη επαφή µε τις 

ηθικές αρχές των ένδοξων προγόνων εφοδιάζοντάς τους µε εκδόσεις των κλασικών, 

που ο ίδιος ετοίµαζε µε πάθος και φιλολογική ακρίβεια, τη µία µετά την άλλη, θα 

µπορούσε να υποτάξει την αµάθεια77. Ο Κοραής εργάστηκε µε ζήλο και για τον 

εκσυγχρονισµό της νεοελληνικής παιδείας, κάνοντας ρηξικέλευθες προτάσεις και 

υποδείξεις για την ίδρυση σχολείων, τη µετάκληση δασκάλων, την υιοθέτηση 

ευρωπαϊκών διδακτικών µεθόδων, τη µετάφραση και συγγραφή κατάλληλων 

εκπαιδευτικών βιβλίων κ.ά.78. 

Μετά την επανάσταση του 1821 δηµιουργήθηκαν εντελώς άλλες συνθήκες, που 

επηρέασαν τον πνευµατικό τοµέα. Όσοι ανήκαν στον πνευµατικό κύκλο του Κοραή, 

όπως ο Κωνσταντίνος Κούµας, επάνδρωναν τα νέα σχολεία και µετέφεραν το µήνυµα 

των νέων ιδεών σε όλο τον ελληνικό κόσµο79. Άλλοι πάλι, όπως ο Κωνσταντίνος 

Οικονόµος ή ο Νεόφυτος Βάµβας, «µέσα σε περισπασµούς τους οποίους επιβάλλει η 

                                                
73 Κ. Χα τ ζ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνικά Σχολεία, ό.π., σ. 364. 
74 Κ Ντ ί ν α ς , «Ο νεοελληνικός διαφωτισµός και το γλωσσικό ζήτηµα», Πρακτικά Πανελληνίου 

συνεδρίου Νεοελληνικός Διαφωτισµός του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης, Κοζάνη 8-10.11.1996, 
Κοζάνη 1999, σσ. 331-349. 

75 Λ. Πολ ί τ η ς , Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 1985, σ. 99. 
76 Κ. Θ. Δη µ α ρ ά ς , Νεοελληνικός Διαφωτισµός, ό.π., σσ. 335-347. 
77 M. V i t t i , Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 2003, σσ. 189-190. 
78 Κ. Μαλαφά ν τ η ς , «Η πολλαπλή συµβολή του Διαφωτισµού στη διαµόρφωση της 

νεοελληνικής παιδείας», ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Με το βλέµµα στραµµένο στο Μέλλον Παιδαγωγικό 
Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης: Είκοσι χρόνια δηµιουργίας και προσφοράς στην Επιστήµη, την 
Εκπαίδευση και την Κοινωνία», Αθήνα 2000, σ. 406. 

79 Π. Κ ι τ ρ οµ η λ ί δ η ς , Νεοελληνικός Διαφωτισµός, ό.π., σ. 77. 
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ανάγκη να συγκροτηθεί το νέο Κράτος τρέπονται προς αρχές που αποµακρύνονται 

ολοένα και περισσότερο από την διδασκαλία του Κοραή, και στις οποίες συνδυάζονται 

ο αυξανόµενος νεοκλασικισµός µε την αυστηρή τήρηση των θρησκευτικών 

παραδόσεων, σε βάρος του άλλου στοιχείου του ελληνικού Διαφωτισµού, δηλαδή της 

δυτικής επίδρασης»80. 

Έτσι, το κίνηµα του νεοελληνικού Διαφωτισµού, που ξεκίνησε και στη συνέχεια 

υιοθετήθηκε µε ενθουσιασµό από τις οµάδες των εµπόρων και των διανοούµενων που 

ήρθαν σε επαφή µε τη Δύση και τις ιδέες της «Φωτισµένης Ευρώπης», προσπάθησε να 

αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση για την πνευµατική και κατ’ επέκταση την 

εθνική απελευθέρωση του ελληνισµού, χωρίς ωστόσο να κατορθώσει να βρει απήχηση 

στα πλατιά κοινωνικά στρώµατα, τα οποία τον υποδέχτηκαν µε καχυποψία ή 

εχθρότητα. Στερούµενος, κατά συνέπεια, του κοινωνικού ερείσµατος παρέδωσε τη 

θέση του στο ροµαντικό ελληνισµό. 

Στο γλωσσικό ζήτηµα ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου δεν πήρε θέση - άλλωστε δεν ήταν 

θεωρητικός του Διαφωτισµού - αλλά, στα συγγράµµατά του διακρίνουµε τη χρήση της 

δηµώδους γλώσσας Προτίµησε να χρησιµοποιεί την «απλή ελληνική», αφού έτσι θα 

µπορούσε να επικοινωνήσει µε το κοινό στο οποίο στόχευε, δηλαδή την πλατιά λαϊκή 

βάση, η οποία είτε αγνοούσε ανάγνωση και γραφή είτε ερχόταν πρώτη φορά σε επαφή 

µε τη γερµανική γλώσσα. Στα έργα, όµως, που προλόγισε, προβάλλει ως 

αρχαιογνώστης και εξαιρετικός χειριστής της αρχαίας γλώσσας, αλλά δε θα πρέπει να 

ξεχνούµε ότι απευθύνεται σε ειδικό – εγγράµµατο κοινό. Στα επιγράµµατα ή 

ηεροελεγεία, τέλος, που βρίσκουµε σε έργα άλλων η χρήση της αρχαίας γλώσσας δε 

θα πρέπει να µας ξενίζει, καθότι ήταν επιβεβληµένη. 

2. Η µόρφωση του Μιχαήλ Παπαγεωργίου 

2.1. Τα πρώτα γράµµατα στη Σιάτιστα 

Η ιστορία της εκπαίδευσης της Σιάτιστας την περίοδο της τουρκοκρατίας 

παρουσιάζει δυσκολίες, επειδή απουσιάζουν οι πηγές οι οποίες θα διευκόλυναν το έργο 

του ερευνητή. Εποµένως, µια πρώτη εικασία που θα µπορούσαµε να κάνουµε είναι ότι 

και στη Σιάτιστα επικρατούσε η ίδια κατάσταση µε τις υπόλοιπες υποδουλωµένες 

                                                
80 Κ. Θ. Δη µ α ρ ά ς , Νεοελληνικός Διαφωτισµός, ό.π., σ. 22. 
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περιοχές, η οποία χαρακτηρίζεται από την απουσία κάθε µορφής συστηµατικής 

εκπαίδευσης81. Ωστόσο, η ύπαρξη ανώτερης σχολής στη Σιάτιστα από τα τέλη του 17ου 

αιώνα αφήνει περιθώριο να υποθέσουµε ότι µπορεί και να υπήρχε κάποιο υποτυπώδες 

σχολείο της στοιχειώδους εκπαίδευσης, κάτι όµως που µέχρι σήµερα δεν έχει 

επιβεβαιωθεί. 

Από τα µέσα του 17ου αιώνα η κατάσταση στα της παιδείας στη Σιάτιστα φαίνεται 

ότι αλλάζει. Απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί η εµφάνιση Σιατιστινών λογίων και 

βιβλιογράφων82. Σηµαντικότατο ρόλο στην αναβάθµιση της παρεχόµενης παιδείας 

έπαιξε η λειτουργία σχολής, που αναφέρεται µε την ονοµασία «σχολή Ζωσιµά», 

«σχολή Σιάτιστας» ή «φροντιστήριον Ἑλληνικών µαθηµάτων»83. Η ίδρυσή της πρέπει 

να αναζητηθεί την περίοδο που µια µεγάλη µορφή, ο Ζωσιµάς (µέσα 17ου αιώνα - 1746) 

είχε τεθεί επικεφαλής της Μητροπόλεως Σισανίου84. Οι περισσότεροι µελετητές που 

ασχολήθηκαν µε το θέµα συµφωνούν στο ότι η σχολή ιδρύθηκε στα τέλη του 17ου 

αιώνα85. Ως terminus ante quem θα πρέπει να θεωρηθεί το 1706, που ο λόγιος και 

εγκωµιαστής του Ζωσιµά, Ναουσαίος περιηγητής, Αναστάσιος Μιχαήλ την αναφέρει 

                                                
81 Ο Ι. Αποσ τ ό λ ο υ , Ἱστορία τῆς Σιατίστης, ό.π., σ. 55, σηµαντικός ιστοριογράφος της ιστορίας 

της Σιάτιστας, από το έργο του οποίου αντλούµε πολλές πληροφορίες, επισηµαίνοντας τη δεδοµένη 
έλλειψη γραπτών πηγών για την εκπαιδευτική κατάσταση στη Σιάτιστα το 18ο αιώνα, αναφέρει τα 
παρακάτω: «Οὐδέν σηµεῖον γραπτόν ἔχοµεν περὶ τῶν σχολείων τῆς κατωτέρας ἐκπαιδεύσεως τῆς εποχῆς 
του 1700-1800. Δυνάµεθα ὅµως νὰ εἰκάσωµεν ὅτι ταύτα θὰ ἦσαν µικρὰ καὶ ταπεινὰ διευθυνόµενα ὑπὸ 
τῶν ἱερέων τῆς πόλεως οἵτινες εἰς τὴν οἰκίαν των ἤ εἰς τὸν νάρθηκα τῆς Ἐκκλησίας ἐδιδάσκοντο ὑπὸ τὸ 
ἀµυδρὸν τῆς Κανδήλας φῶς εἰς τοὺς νεαροὺς παῖδας µαζὶ µὲ τὸ ψαλτήρι καὶ τὸ φτωήχι (ὁκτώηχος)». 

82 Αναφερόµαστε στον βιβλιογράφο Γεώργιο Παπαδόπουλο και στον Ιβηρίτη ιεροµόναχο 
Κυπριανό. Βλ. σχετ. και Α. Δάρ δ α ς , Η ίδρυση και λειτουργία του Τραµπαντζείου, ό.π. σσ. 3-4. 

83 Με την ονοµασία «φροντιστήριον Ἑλληνικών µαθηµάτων» αναφέρεται σε πατριαρχικό σιγίλιο 
του 1818. Βλ. σχ. Κ. Δ ε λ ι κ ά ν η ς , Πατριαρχικῶν Ἐγγράφων Τόµος Τρίτος, ἤτοι τὰ ἐν τοῖς κώδιξι τοῦ 
Πατριαρχικοῦ Ἀρχειοφυλακείου σωζόµενα ἐπίσηµα ἐκκλησιαστικὰ ἔγγραφα τὰ ἀφορώντα εἰς τὰς σχέσεις 
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου πρὸς τὰς Ἐκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας καὶ Μολδαβίας, Σερβίας, 
Ἀχρίδων καὶ Πεκίου (1564 – 1863) οἶς προστίθεται ἱ- στορικὴ µελέτη περὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδων, ἐκ 
τοῦ Πατρι- αρχικοῦ Συπογραφείου, ἐν Κωνσταντινουπόλει 1905, σσ. 839-846, αρ. 1526. Εκεί 
παρατίθενται πληροφορίες σχετικά µε τη σχολή της Σιάτιστας και την επαναλειτουργία της. 

84 Σύµφωνα µε το Α .  Δάρ δ α ς , Η Επισκοπή́-Μητρόπολη Σισανίου, σ.13, ο Ζωσιµάς εποίµανε τη 
Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης για 60 έτη (1686-1746) µε ενδιάµεση προαγωγή δύο φορές σε 
αρχιεπίσκοπο Αχρίδος (1695-1699 και 1707-1709). Βλ. σχετικά και Γ .  Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι 
εµπορικοί οίκοι ό.π., σσ. 17-40. 

85 Ο Γ .  Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι ό.π., σσ. 21-22 τοποθετεί την ίδρυσή της πριν 
το 1700 και συγκεκριµένα κατά την περίοδο 1695-1699, που ο Ζωσιµάς ήταν αρχιεπίσκοπος Αχρίδας, 
άποψη µε την οποία συµφωνεί κι ο Α .  Δάρ δ α ς , Η Επισκοπή-́Μητρόπολη Σισανίου, σ.36. Ο Τ .  
Γ ρ ι τ σ ό π ο υ λ ο ς , «Γεώργιος Ζαβίρας, ὁ Σιατιστεύς, θεράπων τοῦ Λογίου Ἑρµοῦ καὶ τοῦ Κερδῴου», 
Πνευµατικοὶ ἄνδρες τῆς Μακεδονίας κατὰ τὴν Τουρκοκρατίαν, Θεσσαλονίκη 1972, σσ. 145-146 
τοποθετεί την ίδρυση την περίοδο 1686-1694. Ο Δ. Σ ι ά σ ι ο ς , «Η Σχολή Ζωσιµά», Σιατιστινά 7 (1992) 
12, αναζητώντας τη χρονολογία ίδρυσης γράφει: «Κατά την άποψή µου, η πιθανότερη χρονολογία για 
την σύσταση και λειτουργία της σχολής βρίσκεται και στις δύο απόψεις µε κάποιο συγκερασµό (σ.σ. οι 
δύο απόψεις είναι οι προαναφερθείσες, του Γ. Λάιου και του Τ. Γριτσόπουλου). 
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στο έργο του Πυκτάκιον περιηγηµατικόν86. Τη σχολή της Σιάτιστας, η οποία, µάλιστα, 

βρισκόταν υπό την προστασία του Πατριαρχείου, ο Μανουήλ Γεδεών την κατατάσσει 

ανάµεσα στις παλιότερες σχολές87. Ο Ζωσιµάς µερίµνησε για τον εξοπλισµό της µε 

κατάλληλα µέσα, ανέλαβε τη δαπάνη για τη λειτουργία της και επιπλέον φρόντισε να 

την επανδρώσει µε ονοµαστούς δασκάλους της εποχής. Μεταξύ αυτών µαρτυρείται ότι 

την περίοδο 1721-1723 διετέλεσε σχολάρχης ο Μεθόδιος Ανθρακίτης, συνοδευόµενος 

από µαθητές που αργότερα εξελίχτηκαν σε σπουδαίες πνευµατικές µορφές, όπως ο 

Μπαλάνος Βασιλόπουλος και ο Σεβαστός Λεοντιάδης88. Τα επόµενα χρόνια ανέλαβαν 

τη σχολαρχία και δίδαξαν κι άλλοι ονοµαστοί δάσκαλοι89 µεταξύ αυτών και ο Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου την περίοδο 1752-175590. Στη σχολή συνέρρεαν για να φοιτήσουν νέοι 

όχι µόνο από τη Σιάτιστα αλλά και από την Καστοριά, τη Θεσσαλονίκη και τη 

Μοσχόπολη91. Στα µέσα δε του 18ου αιώνα και συγκεκριµένα την εποχή που δίδασκε ο 

Νικόλαος Βάρκοζης η φήµη και η ποιότητα των σπουδών της την είχαν αναγάγει σε 

«µικρογραφία κάποιου Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου»92. Εκτός από τις πρώτες δυο 

δεκαετίες, που διακοπτόταν από καιρού εις καιρόν το εκπαιδευτικό της έργο, φαίνεται 

ότι λειτουργούσε συνεχώς από την εποχή του Μεθόδιου Ανθρακίτη µέχρι και το 

                                                
86 Δ. Σ ι ά σ ι ο ς , «Η Σχολή Ζωσιµά», Σιατιστινά 7 (1992) 13. 
87 Μ. Γ ε δ εώ ν , Η πνευµατική κίνησις του Γένους κατά τον ΙΗ ΄και ΙΘ΄ αιώνα, Αθήνα 1976, σ. 2. 

Η ύπαρξη της σχολής µαρτυρείται και στο Γ .  Κωνσ τ α ν τ ί ν ο υ , Λεξικὸν Τετράγλωσσον, Περιέχον 
δηλαδή τας τέσσαρας ταύτας διαλέκτους, Ελληνικήν, πεζήν, ήτοι απλήν Γραικικήν, Λατινικήν, και Ιταλικήν, 
1801, σ. 8, υπ. (α), ο οποίος µας διασώζει έναν κατάλογο 36 ανώτερων σχολείων που λειτουργούσαν 
στην οθωµανοκρατούµενη Ελλάδα «καὶ ὅπου ἂν ἡ ἡµετέρα διάλεκτος πολιτεύεται καὶ ἡ εὐσέβεια τῆς 
Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας κηρύττεται...». 

88 Γ .  Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι ό.π., σ. 26 και Α. Δάρ δ α ς , Η ίδρυση και η 
λειτουργία του Τραµπαντζείου Γυµνασίου, ό.π., σσ. 13-14. 

89 Εκτός από το Μεθόδιο Ανθρακίτη οι ερευνητές αναφέρουν ότι δίδαξαν ή ανέλαβαν τη σχολαρχία 
της σχολής: Ο Ηπειρώτης Χρύσανθος Ζιτσαίος, εφηµέριος Τρανσιλβανίας (1725-1728;), ο Νικόλαος 
Σχολάριος (1732-1742), ο Παΐσιος Δήµαρος, µετέπειτα µητροπολίτης Παραµυθίας και Βουθρωτού 
(1736-1742), ο ιερέας Μιχαήλ από τη Σιάτιστα, ο Γιαννιώτης δάσκαλος Νικόλαος Βάρκοζης (1744;-
1749) ο οποίος δίδαξε και σχολάρχησε για µια εξαετία, ο λόγιος δάσκαλος Μιχαήλ Παπαγεωργίου 
(1752-1755), ο Νικόλαος εξ Ιωαννίνων (αργότερα Νεκτάριος Λιτζάς και Αγράφων), ο ιεροδιάκονος 
Καλλίνικος Μπάρκοζης εξ Ιωαννίνων (1760-1768), ο Τιµόθεος (1774-1793;), ο µαθητής του 
Καλλίνικου, ιερέας Κωνσταντίνος Παπανικολάου εκ Σιατίστης (1775-1800), ο Αργύριος Παπαρίζος ο 
Σιατιστεύς (1806-1821). Για τους διδάσκοντες στη σχολή της Σιάτιστας βλ. σχετικά: Μ. Παρα ν ί κ α ς , 
Σχεδίασµα, ό.π., σσ. 54-55, Τ .  Ευα γ γ ε λ ί δ η ς , Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, ό.π., τ. Α΄, σσ. 147-148, 
Α. Δάρ δ α ς , Η ίδρυση και η λειτουργία του Τραµπαντζείου Γυµνασίου, ό.π., σσ. 16-26, Ι Αποσ τ ό λ ο υ , 
Ἱστορία τῆς Σιατίστης, ό.π. σσ. 49-51 και Φ .  Ζυ γ ο ύ ρ η ς , Ιστορικά σηµειώµατα περί Σιατίστης, ό.π., 
σσ. 243-248. 

90 Τ .  Ευα γ γ ε λ ί δ η ς , Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, ό.π., τ. Α΄, σ. 147. Το έτος 1755 το αναφέρει, 
πάντως, µε επιφύλαξη. 

91 Α. Δάρ δ α ς , Η Επισκοπή́-Μητρόπολη Σισανίου, σ.36, και Γ .  Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι 
εµπορικοί οίκοι, ό.π., σ. 22.  

92 Ν .  Ψη µ µ έ ν ο ς , «Η συµβολή των Σιατιστέων στο Νεοελληνικό Διαφωτισµό», Η Σιάτιστα 
µπροστά στο 2000, ό.π., σ. 29. 
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ξέσπασµα της Ελληνικής Επανάστασης έστω κι αν κατά περιόδους υπολειτουργούσε93. 

Η ύπαρξη της σχολής, οι ονοµαστοί δάσκαλοι που δίδαξαν σ’ αυτήν, οι άντρες που 

διέπρεψαν στον πνευµατικό στίβο µε τη διδασκαλία και τα έργα τους δικαιολογούν την 

άποψη ότι η Σιάτιστα ήταν κατά το 18ο αιώνα ένα από τα πιο αξιόλογα πνευµατικά 

κέντρα της οθωµανοκρατούµενης χώρας94. 

Η απουσία ρητής µαρτυρίας για κάτι διαφορετικό, επιτρέπει την υπόθεση ότι ο 

Μιχαήλ Παπαγεωργίου έµαθε τα πρώτα γράµµατα στην πατρίδα του κοντά στον 

κληρικό πατέρα του, ο οποίος πιθανόν να προόριζε και τον ίδιο για ιερωµένο, µιας και, 

όπως προαναφέρθηκε, η οικογενειακή παράδοση ήθελε τα αγόρια να γίνονται 

κληρικοί. Όταν, όµως, χρειάστηκε να λάβει πιο συστηµατική µόρφωση, ο παπα -

Γιώργης εµπιστεύτηκε τη µόρφωση του γιου του στον Παΐσιο Δήµαρο95, µετέπειτα 

µητροπολίτη Παραµυθίας και Βουθρωτού, από τον οποίο ο Μιχαήλ «ἐµαθητεύθη τὰ 

γραµµατικὰ καὶ ἐγκύκλια γράµµατα»96.  

Ο Παΐσιος καταγόταν από τα Ιωάννινα. Έλαβε ανώτερη µόρφωση στη Μπαλαναία 

Σχολή των Ιωαννίνων κι όταν ενηλικιώθηκε έγινε κληρικός και δίδαξε για επτά χρόνια, 

από τα 1736 ως τα 174297, χρονιά που γύρισε στα Ιωάννινα, για να αναλάβει τη 

διεύθυνση της «Δεύτερης» σχολής (σ.σ. του Επιφανίου) των Ιωαννίνων. Για οκτώ 

χρόνια διετέλεσε διευθυντής και παράλληλα δίδασκε φιλοσοφία και γραµµατική. 

Αµέσως µετά χειροτονήθηκε επίσκοπος Παραµυθίας και Βουθρωτού, θέση που κατείχε 

για τέσσερα χρόνια. Όταν παραιτήθηκε από το επισκοπικό αξίωµα έφυγε για τη 

Μολδαβία και συγκεκριµένα για το Ιάσιο98. Λόγω του Ρωσοτουρκικού πολέµου, πήγε 

στην Ουγγαρία κι από κει, µέσω Βιέννης, κατέληξε στην Κέρκυρα. Το κυριότερο έργο 

                                                
93 Α. Δάρ δ α ς , Η ίδρυση και η λειτουργία του Τραµπαντζείου Γυµνασίου, ό.π., σ. 21 και Τ .  

Ευα γ γ ε λ ί δ η ς , Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, ό.π., τ. Α΄, σ. 147. 
94 Την άποψη αυτή ενστερνίζεται και ο Ν .  Ψη µ µ έ ν ο ς , «Η συµβολή των Σιατιστέων στο 

Νεοελληνικό Διαφωτισµό», Η Σιάτιστα µπροστά στο 2000, ό.π., σ. 30, ο οποίος θεωρεί τη Σιάτιστα ως 
«έναν από τους πλέον αξιόλογους διαύλους επικοινωνίας του δούλου Γένους ακόµα και προς τα 
φιλοσοφικά πεπραγµένα της κεντρικής Ευρώπης στα µέσα του 18ου αιώνα». 

95 Για το βίο και το έργο του Παΐσιου Δήµαρου, βλ. Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σσ. 506-507, 
Π. Αραβ α ν τ ι ν ό ς , Βιογραφική Συλλογή, ό.π., σ. 51.και Κ. Σά θ α ς , Βιογραφίαι, ό.π., σ. 482. 

96 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 461. 
97 Ο Α. Δάρ δ α ς  Η ίδρυση και η λειτουργία του Τραµπαντζείου Γυµνασίου, ό.π., σ. 18, υπ. 47 

διορθώνει τους Τ. Ευα γ γ ε λ ί δ η , Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, ό.π., τ. Α΄, σ. 147, και Μ. 
Παρα ν ί κ α ς , Σχεδίασµα, ό.π., σ. 54, που µάλλον λανθασµένα αναφέρουν ότι ο Παΐσιος δίδαξε στη 
Σιάτιστα τα έτη 1761-67, γιατί τότε βρισκόταν στο Ιάσιο. 

98 Α. Δάρ δ α ς , Η ίδρυση και η λειτουργία του Τραµπαντζείου Γυµνασίου, ό.π., σ. 18. 
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του ήταν η επιτοµή της λογικής του Κορυδαλλέα, η οποία δεν εκδόθηκε, αλλά σώζεται 

χειρόγραφη99. 

2.2. Μετάβαση στα Γιάννενα -Ανώτερες σπουδές  

Ήταν συχνό φαινόµενο της εποχής τόσο για τους δασκάλους όσο και για τους 

µαθητές να µετακινούνται από περιοχή σε περιοχή κι από σχολείο σε σχολείο. Οι µεν 

δάσκαλοι αναζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας ή υψηλότερο µισθό, οι δε 

µαθητές µετακινούνταν από το ένα σχολείο στο άλλο, για να συµπληρώσουν τις 

σπουδές τους ή για να µαθητεύσουν κοντά σε ένα σπουδαίο δάσκαλο.  

Μολονότι λειτουργούσαν ανώτερες σχολές και στη Σιάτιστα και στην Κοζάνη 

αυτή την εποχή, το επίπεδο σπουδών τους ή η απουσία κάποιου ονοµαστού δασκάλου 

ίσως αποτέλεσαν λόγους να µη φοιτήσει σ’ αυτές, οπότε Μιχαήλ Παπαγεωργίου 

µετέβη για ανώτερες σπουδές στα Γιάννενα. 

2.2.1. Η κατάσταση της εκπαίδευσης στα Γιάννενα 

Τα Γιάννενα αποτελούσαν ένα σηµαντικό πνευµατικό κέντρο, το οποίο φαίνεται 

από τις πηγές ότι παρουσίαζε εκπαιδευτική δραστηριότητα100 από την εποχή του 

Βυζαντίου ακατάπαυστα, ακόµα και µετά την οθωµανική κατάκτηση101. Ιδιαίτερα από 

τα µέσα του 17ου έως τα µέσα του 18ου αιώνα τα Γιάννενα αποτελούσαν την πνευµατική 

πρωτεύουσα του υπόδουλου Γένους στα οποία είχε συντελεστεί η λεγόµενη 

«γιαννιώτικη αναγέννηση»102.  

Όσον αφορά στα εκπαιδευτήρια, ήδη από τα βυζαντινά χρόνια υπήρχαν η σχολή 

των Δεσποτών (1204) και η σχολή Φιλανθρωπινών (1292) η οποία λειτουργούσε, 

ακατάπαυστα µέχρι τα µέσα του 17ου αιώνα103. Το 17ο αιώνα συνέβη κάτι 

                                                
99 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 507 και Μ. Γεδεών, Η πνευµατική κίνησις του Γένους, ό.π., σ. 

20. 
100 Για την παιδεία στα Γιάννενα οι πληροφορίες µας προέρχονται από τους: Κ .  Χα τ ζ ό π ο υ λ ο ς ,  

Ελληνικά Σχολεία, ό.π. σσ. 88-105, Π. Αραβ α ν τ ι ν ό ς , Χρονογραφία τῆς Ἠπείρου, τῶν τε ὁµόρων 
ἑλληνικῶν καὶ ἰλλυρικῶν χωρῶν διατρέχουσα κατὰ σειρὰν τὰ ἐν αὐταῖς συµβάντα ἀπὸ τοῦ σωτηρίου ἔτους 
µέχρι τοῦ 1854, τόµος Β΄, Ἐν Αθῆναις, 1856 και Μ. Γεδεών, Η πνευµατική κίνησις του Γένους, ό.π., σσ. 
275-284, 130-134, 142-143, 182-183, 226-228, Ε. Χρυσ ο β έ ρ γ η , Η συµβολή των ιταλικών 
πνευµατικών και οικονοµικών κέντρων στην εκπαιδευτική κίνηση των Ιωαννίνων (15ος – 18ος αι. ), 
Μεταπτυχιακή Εργασία, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2011. 

101 Κ .  Χα τ ζ ό π ο υ λ ο ς ,  Ελληνικά Σχολεία, ό.π., σ. 89. 
102 Ε. Χρυσ ο β έ ρ γ η , Η συµβολή των ιταλικών πνευµατικών και οικονοµικών κέντρων, ό.π. σ. 78. 
103 Κ .  Χα τ ζ ό π ο υ λ ο ς ,  Ελληνικά Σχολεία, ό.π., σ. 89. 
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πρωτοποριακό για τα δεδοµένα της εποχής και του τουρκοκρατούµενου ελληνικού 

χώρου: η παιδεία πέρασε στα χέρια των ιδιωτών104. Στα 1647 ο πλούσιος Γιαννιώτης 

έµπορος της Βενετίας, Eπιφάνιος ο Ηγούµενος105, διαθέτοντας ένα µεγάλο χρηµατικό 

ποσό, ίδρυσε τη σχολή «Επιφανίου», η οποία κάλυψε το κενό που είχε δηµιουργηθεί, 

όταν διακόπηκε η λειτουργία της σχολής Φιλανθρωπινών. Όταν, κατά τα τέλη του 17ου 

αιώνα, ιδρύθηκε και δεύτερο σχολείο στα Γιάννενα, πήρε και την επωνυµία «Μικρά» 

ή «Δεύτερη» σχολή106. Το πρόγραµµα σπουδών της ήταν πρωτοποριακό, καθώς, εκτός 

από τη λόγια παράδοση, διδάσκονταν και «επιστηµονικά µαθήµατα». 

Μια άλλη σπουδαία σχολή, η οποία λειτούργησε το 1676, λίγες δεκαετίες µετά τη 

σχολή Επιφανίου, ήταν η σχολή του Γκιόνµα ή Γκ(ι)ούµα107, που ονοµάστηκε 

«Πρώτη»108 αλλά και «Μεγάλη» σχολή σε αντιδιαστολή µε τη σχολή του Επιφανίου. 

Με σχολάρχη το Μεθόδιο Ανθρακίτη η σχολή αύξησε το κύρος και την ακτινοβολία 

της κι έγινε ξακουστή σε όλα τα Βαλκάνια. Όταν το 1723 ανέλαβε τη σχολαρχία ο 

Μπαλάνος Βασιλόπουλος η σχολή µετονοµάστηκε σε «Μπαλαναία σχολή»109. Με τους 

Μπαλάνους τα Γιάννενα περνούν στη δεύτερη φάση της «γιαννιώτικης αναγέννησης» 

χαρακτηριστικό της οποίας είναι η πνευµατική οπισθοδρόµηση της παιδείας110. 

                                                
104 Ε. Χρυσ ο β έ ρ γ η , Η συµβολή των ιταλικών πνευµατικών και οικονοµικών κέντρων, ό.π. σ. 

115. 
105 Η προσωνυµία «Ηγούµενος» οφείλεται στο µοναχικό του σχήµα.  
106 Η λειτουργία της άρχισε 10 χρόνια µετά την ίδρυσή της, λόγω της αδυναµίας του ιδρυτή να τη 

στελεχώσει, και από το 1658 που αναφέρεται ο πρώτος δάσκαλος Σπυρίδων Τριανταφυλλίδης δίδαξαν 
σηµαντικοί δάσκαλοι, όπως ο Λεοντάρις Γλυκής, αδερφός του τυπογράφου Νικολάου Γλυκή, ο Μιχαήλ 
Μήτρου (µετέπειτα µητροπολίτης Αθηνών Μελέτιος) και Παρθένιος Κατζούλης. Η σχολή Επιφανίου 
άρχισε να φθίνει, όταν λίγες δεκαετίες αργότερα από την ίδρυσή της άρχισε να λειτουργεί στα Γιάννενα 
η σχολή Γκιόνµα ή Γκιούµα, την οποία δεν µπόρεσε να ανταγωνιστεί. 

107 Ο Γκούµας, εύπορος Γιαννιώτης έµπορος στη Βενετία ήταν ο ιδρυτής και χρηµατοδότης της. Ο 
πρώτος σχολάρχης, νεωτεριστής Βησσαρίων Μακρής, εισήγαγε καινοτοµίες στη µέθοδο τις οποίες 
συνέχισε και επαύξησε µε µεγάλη επιτυχία ο διάδοχός του Γεώργιος Σουγουρφής. 

108 Την ονοµασία «Πρώτη» την αναφέρει ο Κ .  Χα τ ζ ό π ο υ λ ο ς ,  Ελληνικά Σχολεία, ό.π., σ. 90, 
αναφερόµενος στη σχολή Επιφανίου. Όµως άλλοι ερευνητές (Τ. Ευα γ γ ε λ ί δ η ς , Η παιδεία επί 
Τουρκοκρατίας, ό.π. σ. 156, συγκλίνουν στο ότι «Πρώτη» ονοµάζεται η σχολή Γκούµα. ο Π. 
Αραβ α ν τ ι ν ό ς , Χρονογραφία τῆς Ἠπείρου, ό.π., σ. 276, αναφερόµενος στη σχολή Γκιούµα αιτιολογεί 
την ονοµασία αυτή ως εξής: «Τῆς σχολῆς ταύτης λαβούσης ἐν τάχει τὸν τίτλον “Πρώτη σχολὴ τῶν 
Ἰωαννίνων” διὰ τὴν ἀξιολογότητα τῶν εἰσοδηµάτων της…». 

109 Τη σχολαρχία της σχολής Γκούµα ανέλαβε ο Μπαλάνος Βασιλόπουλος, όταν παραιτήθηκε ο 
Μεθόδιος Ανθρακίτης, κάτω από την πίεση και τις έντονες αντιδράσεις των αντιπάλων του, οι οποίοι 
τον κατηγόρησαν για αθεΐα. Έκτοτε, και µέχρι την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, η 
διεύθυνση περνούσε σε γόνο της οικογένειας Μπαλάνου. Η σχολή την περίοδο αυτή ταυτίστηκε µε το 
συντηρητισµό και το σχολαστικισµό. 

110 Ε. Χρυσ ο β έ ρ γ η , Η συµβολή των ιταλικών πνευµατικών και οικονοµικών κέντρων, ό.π. σ. 
115. 
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Λίγο πριν σταµατήσει η προβληµατική λειτουργία της «Μικράς σχολής», οι 

Γιαννιώτες µεγαλέµποροι Σίµος και Λάµπρος Μαρούτσης, που δραστηριοποιούνταν 

στη Βενετία, διέθεσαν ένα µεγάλο ποσό, για να την ανακαινίσουν εκ βάθρων. Η σχολή 

Επιφανίου µετονοµάστηκε προς τιµήν τους σε «Μαρούτσειος» ή «Μαρουτσαία» κι 

αποτέλεσε «έναν από τους λίγους πνευµατικούς φάρους του ελληνισµού στα µαύρα 

εκείνα χρόνια»111. Το πρόγραµµα σπουδών της, σύµφωνα µε τις εντολές των 

ευεργετών, περιλάµβανε γραµµατική, αρχαία ελληνική και λατινική γλώσσα, φυσικές 

επιστήµες και φιλοσοφία, σύµφωνα ὀµως µε τις νέες µεθόδους. Σχολάρχης ανέλαβε ο 

Ευγένιος Βούλγαρης112, ο «πατριάρχης του ελληνικού Διαφωτισµού»113, ο οποίος 

καινοτόµησε στο πρόγραµµα και στη µέθοδο διδασκαλίας. Η Μαρουτσαία σχολή 

πρόσφερε σηµαντικές υπηρεσίες στην πνευµατική ανάπτυξη του Γένους όσο καιρό 

λειτουργούσε114.  

                                                
111 Η φράση ανήκει στον Ν. Μπού λ ι ο , Θυσίες στο βωµό του Χριστού και της Πατρίδος (Μεγάλοι 

Εθνικοί Ευεργέτες) Ελεύθερο παιδικό ανάγνωσµα, Τεύχος Α΄, Αθήνα 1908, σ. 25. 
112 Για το βίο και το έργο του Ευγένιου Βούλγαρη βλ. Π. Αραβ α ν τ ι ν ό ς , Βιογραφική συλλογή 

λογίων, ό.π., σσ. 29-33, Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σσ. 290-298, Κ. Σά θ α ς , Βιογραφίαι, ό.π., σσ. 
566-571, Αν δ .  Παπα δ ό π ο υ λ ο ς -Βρ ε τ ό ς , Biographie de l’ archeveque Eugene Bulgari : redigee 
sur des documents authentiques : Suivie d’ un ouvrage en latin du meme auteur 1800-1876, De l’ 
Imprimerie de P. A. Sakellarios, Αθήνα 1860, Α. Σ τ ο ύ ρ ζ α ς , Αναµνήσεις και εικόνες. Ευγένιος 
Βούλγαρις και Νικηφόρος Θεοτόκης πρόδροµοι της νοητικής και εθνικής εξεγέρσεως της Ελλάδος, µτφρ. 
Κ. Σούτσος, Αθήνα 1858, Κ .  Θ .  Δη µ α ρ ά ς , Νεοελληνικός Διαφωτισµός, Αθήνα 2002, Π. Νού τ σ ο ς , 
«Ευγένιος Βούλγαρης και Francis Bacon. Τα “νοσοποιά αίτια της δυνάµεως του Γνωστικού” και τα 
“είδωλα του νου”». Ηπειρωτικά Χρονικά, 22 (1980) 151-161, Κ .  Θ .  Δη µ α ρ ά ς , Ιστορία της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Από τις πρώτες ρίζες ως την εποχή µας, Αθήνα 1987, Ν .  Ψη µ µ έ ν ο ς  
(επιµ.), Η Ελληνική Φιλοσοφία από το 1453 ως το 1821, 2 τόµοι, Αθήνα 1988 & 1989, Π .  Νού τ σ ο ς , 
«Ιστοριογραφικά προβλήµατα της νεοελληνικής φιλοσοφίας. Η περίπτωση του Ευγενίου Βούλγαρη», 
Δωδώνη τόµ. ΚΕ (1996) 49-56, Λ .  Παπα ϊω ά ν ν ο υ , Η σχολή της Κοζάνης και ο Ευγένιος Βούλγαρης, 
Θεσσαλονίκη 1989, Ε .  Αγ γ ε λ οµ ά τ η -Τσο υ γ κ α ρ ά κ η  (Επιµ.), Πρακτικά Διεθνούς Επιστηµονικού 
Συνεδρίου. Κέρκυρα, 1-3 Δεκεµβρίου 2006. «Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Ιστορίας », Αθήνα 2009. 
Βλ.επίσης και τις Διδακτορικές διατριβές: Μ  Πα τ η ν ι ώ τ η ς , Απόπειρες διαµόρφωσης επιστηµονικού 
λόγου στον ελληνικό χώρο του 18ου αιώνα. Αρχές της φυσικής φιλοσοφίας στο έργο του Ευγένιου 
Βούλγαρη και του Νικηφόρου Θεοτόκη, Διδακτορική διατριβή, Διαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Ιστορίας 
και Φιλοσοφίας των Επιστηµών και της Τεχνολογίας, Αθήνα 2001, Χ .  Κολ ο β ο ύ , Το εκπαιδευτικό 
έργο του Ευγενίου Βουλγάρεως στον ελλαδικό χώρο, Διδακτορική διατριβή, Θεολογική Σχολή-Τµήµα 
Θεολογίας ΕΚΠΑ, Αθήνα 2008, Α .  Καλα µ ά τ α ς , Ευγένιος Βούλγαρις (1716-1806): σκιαγράφηση των 
πολιτισµικών αλλαγών και των ιδεολογικών ζυµώσεων στον 18ο αιώνα, Διδακτορική διατριβή, Τµήµα 
Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ 2011. 

113 Φ. Ηλ ι ο ύ , «Νεοελληνικός Διαφωτισµός», Ιστορία Νέου Ελληνισµού, ό.π., σ. 18. 
114 Ο Αναστάσιος Μοσπινιώτης κι ο Τρύφων Μετσοβίτης, οι οποίοι ανέλαβαν τη σχολαρχία στη 

συνέχεια δεν µπόρεσαν να καλύψουν το κενό που δηµιουργήθηκε µε την αποχώρηση του Βούλγαρη. Η 
σχολή, τελικά έκλεισε, όταν καταλύθηκε η Ενετική Δηµοκρατία (1797) και χάθηκαν τα κληροδοτήµατα 
των Μαρουτσαίων, καθώς δεσµεύτηκαν τα χρήµατά τους στη Βενετία. 
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2.2.2. Η φοίτηση κοντά στον Ευγένιο Βούλγαρη 

Καθώς η Σιάτιστα επικοινωνούσε µε τα Γιάννενα κι αποτελούσε µια γέφυρα που 

διευκόλυνε τη µετάβαση από τη Μακεδονία προς την Ήπειρο115, ήταν φυσικό να 

δέχεται την πνευµατική ακτινοβολία τους. Ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου µετέβη στα 

Γιάννενα, πιθανόν, για να λάβει ανώτερη µόρφωση κοντά σε κάποιους από τους πιο 

ονοµαστούς δασκάλους. Από την πληροφορία που µας διασώζει ο Ζαβίρας, ότι 

«ἐµαθητεύθη τὰ µὲν γραµµατικὰ καὶ εγκύκλια µαθήµατα ἐν τῆ πατρίδι αὐτοῦ […] τὰ 

δὲ φιλόσοφα ἐν ἰωαννίνοις παρὰ τῷ κλεινῴ εὐγενίῳ τῷ Βουλγάρει τῷ τότε ἐκεῖ 

σχολαρχήσαντι»116, συµπεραίνουµε ότι ο Παπαγεωργίου φοίτησε στη Μαρούτσειο 

(Μαρουτσαία) σχολή των Ιωαννίνων, όπου ευτύχησε να έχει δάσκαλο το σχολάρχη 

της, τον Κερκυραίο Ευγένιο Βούλγαρη (1716-1806).  

Ο Ευγένιος Βούλγαρης, µαθητής του Αντώνη Κατήφορου και πιθανόν του 

Μεθόδιου Ανθρακίτη117 αποτελούσε µεγάλη φυσιογνωµία της εποχής του. Ήταν 

γνώστης της ελληνικής, λατινικής, ιταλικής, γαλλικής, ρωσικής και εβραϊκής 

γλώσσας118, «ανακαινιστής της ελληνικής παιδείας, ορθολογιστής, αλλά και θαυµαστής 

της εµπειρικής µεθόδου στην έρευνα του φυσικού κόσµου»119. Η προσωπικότητά του, 

οι ικανότητές του και οι αξιόλογες σπουδές του εκτιµήθηκαν από τους αδερφούς 

Μαρούτση οι οποίοι τον επέλεξαν ως σχολάρχη στη νεοϊδρυθείσα τότε Μαρουτσαία 

σχολή. Η επιλογή αυτή τους δικαίωσε, καθώς ο Ε. Βούλγαρης δε δίστασε να εισάγει 

καινοτοµίες στη διδασκαλία του και να ανεβάσει το κύρος της σχολής καθιστώντας την 

ως ένα νέο πνευµατικό κέντρο. Καθότι ανήσυχο πνεύµα και νεωτεριστής, γοητεύτηκε 

από τις ιδέες των διαφωτιστών, όπως των Λοκ, Λάιµπνιτς και Βολφ και τις 

µεταλαµπάδευε στους µαθητές του, µέσα από τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών 

«άνευ ψυχαγωγίας»120. Ακολουθώντας τη µέθοδο του εκλεκτισµού επέλεγε από τις νέες 

                                                
115 Α. Τσο π α ν ά κ η ς , «Το Σιατιστινό ιδίωµα», Μακεδονικά 2 (1953) 267. 
116 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 461. 
117 Οι µελετητές διαφωνούν σχετικά µε το, αν ο Μ. Ανθρακίτης ήταν δάσκαλος του Ε. Βούλγαρη. 

Βλ. σχ. Α. Γ ο ύ δ α ς , Βίοι Παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, 
τόµ. Β΄: Παιδεία, Εν Αθήναις, 1870, ό.π., σ. 2. 

118 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 290, Α. Γ ο ύ δ α ς , Βίοι Παράλληλοι, ό.π., σ. 7, Α. 
Δη µ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς , Ορθόδοξος Ελλάς ήτοι περί των Ελλήνων των γραψάντων κατά Λατίνων και 
περί των συγγραµµάτων αυτών, Εν Λειψία 1872, σ. 190. 

119 Γ. Καρά ς , Οι θετικές επιστήµες στον ελληνικό χώρο (15ος-19ος αιώνας), Αθήνα 1977, σ. 95. 
120 Κ. Λάππ α ς , «Οργάνωση και λειτουργία των σχολείων 1770-1821», Ιστορία του Νέου 

Ελληνισµού, 1770-2000, Τόµος 2ος: Η «ψυχαγωγική µέθοδος» συνίσταται στην απόδοση κάθε λέξης του 
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φιλοσοφικές αντιλήψεις εκείνες που δεν προκαλούσαν προβλήµατα στη χριστιανική 

πίστη121. Συνέθετε τις νέες δυτικές επιστηµονικές θεωρίες µε την ορθόδοξη παράδοση, 

υιοθετούσε τη δυτική σκέψη παραµένοντας στην εκκλησιαστική πρακτική122. Αυτό το 

παρατηρούµε και στο πρόγραµµα σπουδών της σχολής, το οποίο υιοθετούσε τα 

επιτεύγµατα της δυτικοευρωπαϊκής σκέψης προσαρµοσµένα στην πνευµατική 

παράδοση του τόπου, εγκαινιάζοντας µια νέα περίοδο για τα ελληνικά γράµµατα. 

Εκτός από τη φιλοσοφία διδάσκονταν για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο 

συστηµατικά γνωστικά των φυσικών επιστηµών, όπως η άλγεβρα, η αστρονοµία, η 

χηµεία µε την επιστηµονική µέθοδο της υπόθεσης και της πειραµατικής απόδειξης.  

Για τις περιόδους της σχολαρχίας του στη Μαρουτσαία σχολή επικρατεί 

ασυµφωνία ανάµεσα στους µελετητές123. Οι περισσότεροι συµφωνούν στο ότι 

διατέλεσε σχολάρχης της σχολής σε δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος αρχίζει µε την 

έναρξη της λειτουργία της Μαρουτσαίας σχολής το 1742 και τερµατίζεται το 1746, µε 

την παραίτηση του Βούλγαρη, όταν συκοφαντήθηκε από τους αντιπάλους του και 

ιδιαίτερα τον Μπαλάνο Βασιλόπουλο, µε την κατηγορία ότι οι νεωτερισµοί που 

εισήγαγε µε τη διδασκαλία του ήταν επικίνδυνοι για τους νέους. Κάτω από την πίεση 

αυτή, µετέβη στην Κοζάνη, ύστερα από πρόσκληση, για να ηγηθεί στη νεοσύστατη 

σχολή, όπου δίδαξε ως τις αρχές του 1750. Επανήλθε στη Μαρούτσειο σχολή και το 

1753 αναγκάστηκε «φθονούµενος καὶ προπηλακιζόµενος µέχρι σηµείου οὐκ 

                                                
πρωτότυπου κειµένου µε συνώνυµες λέξεις της νέας ελληνικής. Περισσότερα για την ψυχαγωγική 
µέθοδο βλ. και Α .  Σκ α ρ β έ λ η -Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ , Μαθηµατάρια, ό.π., σσ. 295-299. 

121 Δ. Βαλ α ή ς , Πτυχές από την πνευµατική κίνηση, ό.π., σ. 17. 
122 Χ .  Κολ ο β ο ύ , Το εκπαιδευτικό έργο του Ευγενίου Βουλγάρεως, ό.π., σ. 263. 
123 Οι περισσότεροι µελετητές (Μ. Παρα ν ί κ α ς , Σχεδίασµα, ό.π., σ. 65, Τ .  Ευα γ γ ε λ ί δ η ς , Η 

παιδεία επί Τουρκοκρατίας, ό.π., τ. Α΄, σ. 160, Κ .  Χα τ ζ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνικά Σχολεία, ό.π., σσ. 94-96, 
Κ. Σά θ α ς , Βιογραφίαι, ό.π., σ. 567) συµφωνούν µε όσα αναφέρουµε στη συνέχεια περί σχολαρχίας του 
Ε. Βούλγαρη σε δύο περιόδους, 1742-1746 και 1750-1753 στη Μαρουτσαία σχολή των Ιωαννίνων και 
ενδιάµεσα, 1746-1749, στη σχολή Κοζάνης. Η Χ .  Κολ ο β ο ύ , Το εκπαιδευτικό έργο του Ευγένιου 
Βουλγάρεως, Αθήνα 2008, σ. 22 προσδιορίζει την πρώτη περίοδο κατά τα έτη 1742-1745 και τη δεύτερη 
κατά τα έτη 1749-1753, εκθέτοντας και τις απόψεις άλλων µελετητών στη σ. 40. Διαφοροποιείται µε 
µεγάλη απόκλιση ο Π. Αραβ α ν τ ι ν ό ς , Βιογραφική Συλλογή, ό.π., σσ. 279-280, ο οποίος αναφέρει ότι 
η σχολαρχία του Ε. Βούλγαρη στα Ιωάννινα άρχισε το 1748 και διήρκησε περίπου δύο έτη. Τα υπόλοιπα 
τρία έτη, µέχρι το 1753 που πήγε στην Αθωνιάδα σχολή διετέλεσε σχολάρχης στην Κοζάνη. Ο Χ. 
Πα τ ρ ι ν έ λ η ς , «Οι πρώτοι δάσκαλοι της Σχολής Κοζάνης (Από τον Γεώργιο Κονταρή ως τον Ευγένιο 
Βούλγαρη)», Ο Ερανιστής, 20 (1995) 19, ο οποίος ασχολείται σχετικά µε το θέµα της θήτευσης του Ε. 
Βούλγαρη ως σχολάρχη, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι Ευγένιος Βούλγαρης δίδαξε: α) στα Ιωάννινα 
(Σχολή Μαρούτση) από το 1742 πιθανότατα ως τα τέλη του 1745, β) στη Σχολή Κοζάνης από τα τέλη 
του 1745 ως τα τέλη του 1748 ή τις αρχές του 1749, γ) στα Ιωάννινα (β΄ θητεία) από τα τέλη του 1748 
ή τις αρχές του 1749 και πάντως πριν από τις 24 Φεβρουαρίου 1749 ως την άνοιξη του 1753. 
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ἀνεκτοῦ»124 να φύγει για την Αθωνιάδα Ακαδηµία, για να αφήσει κι εκεί ανεξίτηλη τη 

σφραγίδα του έργου του.  

Το 1759 ο Ε. Βούλγαρης ανέλαβε τις τύχες της Πατριαρχικής σχολής της 

Κωνσταντινούπολης. Υπήρξε εισηγητής νεότερων φιλοσοφικών ιδεών και η µέθοδος 

που εισηγούνταν ανέτρεπε το σύστηµα του Θεόφιλου Κορυδαλλέα, που είχε 

κυριαρχήσει στην ανώτερη βαθµίδα των ελληνικών σχολείων από τα µέσα του 17ου 

αιώνα που στηριζόταν στη διδασκαλία της φιλοσοφίας µε τη χρήση της 

νεοαριστοτελικής µεθόδου125. Το 1761 παραιτήθηκε και µετέβη στο Βουκουρέστι, τη 

Μολδαβία, και δυο χρόνια αργότερα στη Λειψία. Το 1766 εξέδωσε τη «Λογική», έργο 

ιδιαίτερα διαδεδοµένο στον ελληνόφωνο πνευµατικό χώρο, που η εισαγωγή του στα 

σχολεία, µολονότι ήταν επιθυµητή από τους διδάσκοντες, γινόταν «µετά δυσκολίας»126, 

γιατί αντιδρούσαν οι θιασώτες του παλαιού συστήµατος. Η φήµη του έφτασε στη 

Ρωσία, όπου το 1771 η Μεγάλη Αικατερίνη Β΄ τον κάλεσε στην Πετρούπολη και τον 

ενέταξε στην αυλή της. Το 1775, κι αφού διέτρεξε µέσα διάστηµα λίγων µηνών όλους 

τους βαθµούς της εκκλησιαστικής ιεραρχίας χειροτονήθηκε στη Μόσχα αρχιεπίσκοπος 

Σλαβινίου και Χρεσώνος, θέση που εγκατέλειψε το 1779. Το 1789 επέστρεψε και 

έµεινε στην Πετρούπολη µέχρι το τέλος της ζωής του, το 1806. 

Γνωρίζοντας, ότι ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου είχε δάσκαλο το σχολάρχη Ευγένιο 

Βούλγαρη, κι επίσης ότι περί το 1750 είχε πλέον ολοκληρώσει τις σπουδές του και είχε 

επιστρέψει στη Σιάτιστα µπορούµε να εικάσουµε ότι φοίτησε στη Μαρούτσειο σχολή 

κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας της σχολαρχίας του Βούλγαρη, θεωρώντας το 

έτος 1742 ως terminus ad quem. Επειδή, όπως προαναφέραµε, ο Ευγένιος Βούλγαρης, 

εκτός από φιλοσοφία δίδασκε, επίσης, ελληνικά, λατινικά και φυσικές επιστήµες µε τη 

χρήση πειραµάτων127, συµπεραίνουµε ότι ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου παρακολούθησε 

µέρος ή το σύνολο των µαθηµάτων αυτών και δέχτηκε τις επιδράσεις του διαφωτιστή 

δασκάλου του, ο οποίος προφανώς του εµφύσησε το ελεύθερο πνεύµα του ευρωπαϊκού 

Διαφωτισµού.  

                                                
124 Τ .  Ευα γ γ ε λ ί δ η ς , Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, ό.π., τ. Α΄, σ. 160. 
125 Κ. Χα τ ζ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνικά Σχολεία, ό.π., σ. 65. 
126 Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μ .  Γ ε δ εώ ν , Η πνευµατική κίνησις του Γένους, ό.π., σ. 20: «Τὸ 

1766 ὁ Εὐγένιος Βούλγαρης ἐξέδωκεν τὴν Λογικὴν αὐτοῦ, µετὰ δυσκολίας εἰσαχθείσαν εἰς τὰ σχολεὶα 
ἡµῶν ἔνεκα τῆς ἀντιδράσεως τῶν παλαιοφιλοσόφων κατὰ τῶν νέων». 

127 Τ. Ευα γ γ ε λ ί δ η ς , Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, ό.π., τ. Α΄, σ. 160. 
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Επιπλέον, στα Γιάννενα θα είχε και την ευκαιρία να ωφεληθεί πολλά από τα βιβλία 

που υπήρχαν εκεί λόγω της παράδοσης της πόλης στην εκδοτική δραστηριότητα128. 

Ενδεχοµένως, εκεί να πρωτοήρθε σε επαφή µε το βιβλίο, το οποίο στη συνέχεια 

υπηρέτησε. 

2.3. Μετάβαση στο εξωτερικό -Ανώτατες σπουδές 

Μετά από ένα χρονικό διάστηµα αρκετών ετών, χωρίς να µπορούµε να το 

προσδιορίσουµε επακριβώς, ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου αποφάσισε να µεταβεί σε χώρες 

της ελεύθερης Ευρώπης. Δε γνωρίζουµε το σκοπό της µετάβασής του, γνωρίζουµε, 

όµως, ότι κατά την παραµονή του σ’ αυτές παρακολούθησε ένα τρίτο κύκλο σπουδών, 

ανώτατων αυτή τη φορά.  

Αρχικά µετέβη στη Γερµανία, όπου διδάχτηκε Γερµανικά και Λατινικά. Δεν 

υπάρχουν πληροφορίες για το πού έδρασε ακριβώς, αλλά φαίνεται ότι η επάρκεια που 

απέκτησε στη γερµανική γλώσσα του έδωσαν την ευκαιρία να διευρύνει το µορφωτικό 

του ορίζοντα όχι προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση.  

Ενδεχοµένως η φιλοµάθειά του, η ανάγκη του να αποκτήσει ευρύτερη παιδεία ή 

ίσως και η εργασία στους Έλληνες των παροικιών τον οδήγησαν στη Βιέννη της 

Αυστρίας, που αποτελούσε τότε ένα από τα µεγαλύτερα πνευµατικά κέντρα της εποχής. 

Στο πανεπιστήµιο της Βιέννης ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου «ἠκροάσατο τὰ φιλοσοφικὰ 

κατὰ τοὺς νεωτέρους µαθήµατα καὶ µέρος τὰ τῆς ἰατρικῆς»129. Η ενασχόλησή του µε 

την ιατρική είχε συνέχεια, καθώς αργότερα µετέφρασε «τὴν ἀνατοµίαν τοῦ Κούλρου 

ἐκ τῆς λατινικῆς εἰς τὴν ἡµετέραν ἁπλῆν διάλεκτον»130. Το γεγονός ότι είχε µεταφράσει 

αυτό το βιβλίο, το οποίο απαιτούσε ειδικές γνώσεις και ιατρική ορολογία, αποδεικνύει 

ότι είχε αποκτήσει ευχέρεια και στη λατινική γλώσσα, κάτι που ενισχύεται και από το 

ότι µετέφρασε «λόγους τινὰς τοῦ Κικέρωνος ἐκ τῆς λατινικῆς εἰς τὴν ἑλληνικὴν 

διάλεκτον»131.  

Καθώς δεν έχουµε άλλες πληροφορίες, σχετικά µε τη µόρφωσή του, υποθέτουµε 

ότι έκλεισε ο κύκλος σπουδών του στη Βιέννη. Όλη αυτή η µόρφωση, τη συγκεκριµένη 

                                                
128 Για παράδειγµα αναφέρουµε τους Γιαννιώτες τυπογράφους αδερφούς Θεοδοσίου, που 

δραστηριοποιούνται εκδοτικά στη Βενετία. 
129 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 461. 
130 Βλ. περισσότερα ό.π., σ. 463 κ.ε. 
131 Βλ. περισσότερα ό.π., σ. 463 κ.ε. 
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χρονική περίοδο µάλιστα, που ο αναλφαβητισµός ήταν ο κανόνας και οι λίγοι γνώριζαν 

γραφή και ανάγνωση, του επέτρεψε όχι απλά να σταδιοδροµήσει ως δάσκαλος, αλλά 

και να µπορέσει µε άνεση να αναπτύξει αξιοσηµείωτη, για τα δεδοµένα της εποχής, 

συγγραφική δραστηριότητα. Επιπλέον, καθώς κατά το µεγαλύτερο µέρος του βίου του 

ήταν σε αδιάκοπη επαφή µε τα πνευµατικά κέντρα της ελεύθερης Ευρώπης, δεν µπορεί 

να έµεινε ανεπηρέαστος από τις νεωτερικές ιδέες που πρέσβευε ο Διαφωτισµός, έστω 

κι αν αυτό δε φαίνεται στα έργα του, καθότι ήταν περισσότερο πρακτικά παρά 

θεωρητικά132. 

  

                                                
132 Ο Ν. Ψηµ µ έ ν ο ς  στο άρθρο του «Η συµβολή των Σιατιστέων στο Νεοελληνικό Διαφωτισµό», 

Η Σιάτιστα µπροστά στο 2000. Προβλήµατα και προοπτικές. Α΄ Αναπτυξιακό Συνέδριο Δήµου Σιάτιστας, 
19-21 Αυγούστου 1994, σ. 33, παρατηρεί εύστοχα: «Ο µη θεωρητικός χαρακτήρας των έργων αυτών, 
[σ.σ. αναφέρεται στα έργα των Σιατιστινών λογίων της διασποράς του 18ου αιώνα, Γ. Ζαβίρα, Θ. 
Δηµητρίου, αδερφών Πούλιου, αδελφών Καρακάσση] που αποτελεί και το κοινό γνώρισµά τους, 
απαντάται, ωστόσο, κατά το µάλλον ή ήττον και στην υπόλοιπη βιβλιογραφική παραγωγή των 
Σιατιστινών λογίων. Ακόµη και ο Παπαγεωργίου, που παρέµεινε ως το τέλος της ζωής του διδάσκαλος 
των γραµµατικών και εγκυκλίων µαθηµάτων, συγγράφει και µεταφράζει βιβλία, που στην πλειονότητά 
τους έχουν στόχο τους άµεσα ή έµµεσα την πράξη –πότε τη σχολική, πότε την εµπορική και πότε τη 
θρησκευτική και εκκλησιαστική». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

1. Δάσκαλος στις οθωµανοκρατούµενες περιοχές 

Κατά τα ειωθότα της εποχής και δεδοµένης της απουσίας ειδικών σχολών για την 

κατάρτιση δασκάλων η φοίτηση σε ανώτερη σχολή εξασφάλιζε στους αποφοίτους τη 

δυνατότητα να εργασθούν ως δάσκαλοι. Κάποιοι κατόρθωναν να εργαστούν στα 

λιγοστά οργανωµένα σχολεία που υπήρχαν ως δάσκαλοι, και συχνά πλαισιώνονταν από 

«υποδιδασκάλους», οι οποίοι ήταν εµπειρικοί δάσκαλοι, συνήθως πληµµελώς 

καταρτισµένοι. Όσοι δεν απασχολούνταν σε σχολεία εργάζονταν ως οικοδιδάσκαλοι 

σε εύπορες οικογένειες.  

1.1. Σιάτιστα –Σέλιτσα  

Όταν ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου περάτωσε τις σπουδές του, επέστρεψε στη 

γενέτειρα, για να εργαστεί. Όσοι ασχολήθηκαν µε το θέµα τοποθετούν χρονικά την 

επιστροφή του κοντά στο 1750133. Ελλείψει στοιχείων για τη λειτουργία κοινού 

σχολείου την εποχή εκείνη στη Σιάτιστα, η εργασιακή του σχέση ως οικοδιδασκάλου 

ή ως διδασκάλου περισσότερων µαθητών παραµένει αδιευκρίνιστη. 

Το 1752, πάντως, ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου φαίνεται ότι διατέλεσε σχολάρχης της 

Σχολής της Σιάτιστας134. Η τοποθέτησή του σε µια τέτοια θέση αποδεικνύει ότι το 

επίπεδο των σπουδών του ήταν τέτοιο, που του επέτρεπε να διδάσκει, εκτός από τα 

µαθήµατα της «κυκλοπαιδείας» και «τελειότερα µαθήµατα», δηλαδή φιλοσοφία, 

θεολογία και µαθηµατικά135. 

                                                
133 Α. Δάρ δ α ς , Η ίδρυση και η λειτουργία του Τραµπαντζείου Γυµνασίου, ό.π., σ. 19. Επίσης, ο Α. 

Δάρ δ α ς  «Από την ιστορία της παιδείας στη Σιάτιστα-Οι δάσκαλοι του 18ου αιώνα», Εφηµερίς, 61 
(1988) 3, αναφέρει: «Στη Σιάτιστα δίδαξε γύρω στο 1750, όπως αποδεικνύεται ότι ο ανιψιός του, Γ. 
Ζαβίρας σε ηλικία οκτώ ετών, δηλαδή το 1752, διδάχτηκε τα εγκύκλια µαθήµατα». 

134 Μ. Παρα ν ί κ α ς , Σχεδίασµα, ό.π., σ. 54, Ι. Αποσ τ ό λ ο υ , Ἱστορία τῆς Σιατίστης, ό.π., σ.49, 
Φ .  Ζυ γ ο ύ ρ η ς , Ιστορικά σηµειώµατα περί Σιατίστης, ό.π., σ. 245. 

135 Για το θέµα βλ. Κ. Χα τ ζ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνικά Σχολεία, ό.π., σ. 343 κ.ε. 
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Με την παραµονή του Μιχαήλ Παπαγεωργίου στη Σιάτιστα συνδέεται και η 

διδακτική του δραστηριότητα στην κοντινή Σέλιτζα (Εράτυρα)136, χωρίς ωστόσο να 

έχουµε επιπλέον πληροφορίες ούτε για τη διάρκεια της παραµονής του εκεί ούτε για 

τις συνθήκες εργασίας του. 

Το διάστηµα της παραµονής και εργασίας του στη Σιάτιστα και τις γύρω περιοχές 

υπολογίζεται σε µια πενταετία περίπου. Δε γνωρίζουµε πότε ακριβώς αναχώρησε από 

εκεί, αλλά το 1755 ήταν ακόµη στη Σιάτιστα, καθώς το έτος αυτό αναφέρεται ως το 

τελευταίο της σχολαρχίας του στη σχολή της πόλης137. Επιπλέον, επειδή µαρτυρείται 

στο αρχοντικό Νεραντζόπουλου στη Σιάτιστα η ύπαρξη επιγράµµατος το οποίο φέρει 

την υπογραφή του Μιχαήλ Παπαγεωργίου και ηµεροµηνία 1755138, το έτος αυτό θα το 

θεωρήσουµε ως terminus post quem της µετοίκησής του εκτός των ορίων της 

γενέτειρας. 

1.2. Μελένικο 

Στο µεταξύ, είτε επειδή ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου δεν εξασφάλισε τους 

επιθυµητούς όρους της παραµονής του στη Σιάτιστα και τη γύρω περιοχή είτε επειδή 

η φήµη ενός Σιατιστινού δασκάλου µε το όνοµα Μιχαήλ Παπαγεωργίου είχε αρχίσει 

να φτάνει από τα στόµατα των εµπόρων στα αυτιά ανθρώπων που ενδιαφέρονταν για 

την παιδεία και αναζητούσαν ικανούς δασκάλους, «ἐκαλέσθη εἰς µελένικον»139 κι 

εγκαταστάθηκε για διάστηµα το οποίο δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε επακριβώς, 

µιας και από το Ζαβίρα το µόνο που πληροφορούµαστε είναι ότι η παραµονή του εκεί 

διήρκησε «ἱκανόν χρόνον»140.  

Την περίοδο εκείνη στη Μακεδονία είχε αναπτυχθεί αξιόλογη εκπαιδευτική 

προσπάθεια και σε ορισµένες πόλεις και κωµοπόλεις της υπήρχαν σχολεία, που είτε 

γιατί είχαν παράδοση στα γράµµατα είτε γιατί είχαν φωτισµένους ιερείς και 

προύχοντες, µπόρεσαν να διατηρήσουν ένα ψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης µε 

                                                
136 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 461 και Τ. Ευαγγελίδης, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 

τ. Α΄, σ. 137. 
137Τ. Ευα γ γ ε λ ί δ η ς , Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, ό.π., τ. Α΄, σ. 147. 
138 Βλ. σχ. Ι. Αποσ τ ό λ ο υ , Ἱστορία τῆς Σιατίστης, ό.π., σ.63 και Ν. Μου τ σ ό π ο υ λ ο ς , Τα 

αρχοντικά της Σιάτιστας, Θεσσαλονίκη 1964, σσ. 55-56. 
139 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ.461. 
140 Ό.π., σ.461. 
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ανώτερη σχολή141. Ανάµεσα σ’ αυτές διακρίνεται και το Μελένικο, η παλιά βυζαντινή 

πόλη που ήταν κάποτε το σπουδαιότερο πολιτιστικό κέντρο της Βορειοανατολικής 

Μακεδονίας (σήµερα Melenik στη Νότια Βουλγαρία)142, γνωστό στους ερευνητές και 

για το περίφηµο καταστατικό της κοινοτικής διοίκησης, το «Κοινόν Μελενίκου», µε 

το οποίο καταργούνταν η προαιώνια διάκριση των κοινωνικών τάξεων143. Το Μελένικο 

αποτελούσε έναν από τους κυριότερους διαµετακοµιστικούς σταθµούς144 και 

εντασσόταν στη βασικότερη οδό, που συνέδεε τη Θεσσαλονίκη µε τις αυστριακές και 

ουγγρικές χώρες. Η οδός αυτή ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, συνέχιζε µέσω Σερρών, 

Μελενίκου, Σόφιας, Βιδινίου, περνούσε τα αυστριακά σύνορα στην Όρσοβα και µέσω 

Τέµεσβαρ, Πέστης, Ράαµπ έφτανε στη Βιέννη145. Θέλοντας να αναβαθµίσουν την 

παιδεία τους, είναι λογικό οι κάτοικοι του Μελενίκου να αναζήτησαν ικανούς 

δασκάλους, που θα µπορούσαν να φέρουν εις πέρας το δύσκολο αυτό έργο. 

Στο Μελένικο ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου, ως δάσκαλος, δίδαξε «τὰ ἑλληνικὰ 

µαθήµατα»146 Το ασαφές «ἑλληνικὰ µαθήµατα» συνδυαζόµενο µε τη µετέπειτα 

εκδοτική δραστηριότητα µας οδηγεί στη σκέψη ότι πιθανόν να επρόκειτο για γλώσσα, 

γραµµατική, Όµηρο, ιστορία κτλ. 

Συµπληρωµατικά, θα αναφέρουµε εδώ άλλη µια δραστηριότητα την οποία 

ανέπτυξε ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου, αυτήν του ιεροκήρυκα. Προφανώς, η ευγλωττία 

που διέθετε, η βαθιά θρησκευτική του πίστη, που καλλιεργήθηκε στο οικογενειακό του 

περιβάλλον, σε συνδυασµό µε τη µόρφωσή του τού έδωσαν την ευκαιρία να αναπτύξει 

παράλληλα κι αυτή τη δραστηριότητα. Σύµφωνα, λοιπόν, µε το Ζαβίρα, σχεδόν κάθε 

εβδοµάδα εκφωνούσε «ἐπ’ ἄµβωνος»147 οµιλίες µε µεγάλη αποδοχή από το 

εκκλησιαστικό κοινό της Σιάτιστας, της Σέλιτζας, του Μελενίκου και της 

Φιλιππούπολης. Από την αναφορά, ότι στη Φιλιππούπολη ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου 

                                                
141 Γ. Δάρ δ α ς , Η ίδρυση και η λειτουργία του Τραµπαντζείου Γυµνασίου, ό.π., σ. 31. 
142 Σ. Ηλ ι α δ έ λ η ς , Μακεδόνες απόδηµοι στη Μεσευρώπη (1650 – 1950). Η συµβολή τους στην 

οικονοµία και στον πολιτισµό, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 68. 
143 Χ. Ζαφ ε ί ρ η ς , Βαλκάνιος Πραµατευτής, ό.π., σ.41. 
144 Α. Κολ τ σ ί δ α ς , Η Ιστορία Του Μελένικου - Η Διαχρονική Πορεία Του Ελληνισµού κοινωνία – 

οικονοµία – πολιτισµός - εθνικοί αγώνες, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 197. 
145 Α. Βακα λ ό π ο υ λ ο ς , Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π., τ. Β΄, σ.468. 
146 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ.461. 
147 Ο Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ.461. Επίσης στη σ.463 και συγκεκριµένα στον κατάλογο 

των ανέκδοτων έργων του Μιχαήλ Παπαγεωργίου στη 16η εγγραφή αναφέρει: «λόγοι διάφοροι 
πολλώτατοι οὕς ἐξεφώνησε ἐν σιατίστῃ σέλιτζα Μελενίκῳ καὶ φιλιππουπόλει˙ ἐξ ὧν τινὲς σώζονται ἐν 
τῇ πατρίδι ἄλλοι δὲ πολλώτατοι παρ’ ἡµῖν». 
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εκφώνησε λόγους, µπορούµε µε ασφάλεια να εικάσουµε τη µετάβασή του κι εκεί κατά 

το χρόνο διαµονής του στο Μελένικο. Το γεγονός ότι η Φιλιππούπολη αναφέρεται από 

το Ζαβίρα µόνον ως ένας από τους τόπους που ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου εκφώνησε 

λόγους κι όχι ως τόπος που δίδαξε, µας κάνει να υποθέσουµε, επίσης, µε αρκετή 

βεβαιότητα ότι η µετάβαση αυτή ήταν περιστασιακή. 

 

2. Δάσκαλος στις ελληνικές παροικίες της Αυστροουγγαρίας 

2.1. Γενικά για τις ελληνικές κοινότητες 

Η Οθωµανική Αυτοκρατορία από τα τέλη του 17ου αιώνα είχε αρχίσει πλέον να 

αποσταθεροποιείται. «Η οικονοµική στασιµότητα ή παρακµή ολόκληρης της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ήταν απόλυτα ταυτισµένη µε την εδαφική σύµπτυξη της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας»148. Μια σειρά από συνθήκες, όπως του Κάρλοβιτς 

(1699), του Πασσάροβιτς (1718) και του Bελιγραδίου (1739) καθόρισαν τα σύνορα 

ανάµεσα στην Οθωµανική Αυτοκρατορία και στην Αυτοκρατορία των Αψβούργων και 

περιόρισαν τους Οθωµανούς εδαφικά σε ξηρά και σε θάλασσα. Ιδιαίτερης σηµασίας 

ήταν και η συνθήκη ειρήνης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774), που υπογράφτηκε 

ύστερα από τις πολεµικές συγκρούσεις της Ρωσίας µε τους Τούρκους. Η συνθήκη αυτή 

έδωσε ώθηση στο ελληνικό θαλάσσιο εµπόριο, καθώς ο εµπορικός στόλος των 

ελληνικών πλοίων που έπλεαν ελεύθερα στις θάλασσες αυξήθηκε θεαµατικά. Στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη διαµορφώθηκαν, πλέον, νέες γεωπολιτικές και 

γεωοικονοµικές συνθήκες, οι οποίες µετέβαλαν ριζικά το συσχετισµό των δυνάµεων 

στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας και έδωσαν προνόµια διακίνησης στους 

ορθόδοξους χριστιανούς. 

Καθώς οι Αυστριακοί και Ρώσοι έµποροι δεν ήταν σε θέση να καλύψουν τις 

αυξηµένες ανάγκες του εµπορίου στους νέους δρόµους, που πλέον ένωναν τις αγορές 

της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µε αυτές της Κεντρικής Ευρώπης και των χωρών της 

Μαύρης Θάλασσας, έσπευσαν οι ορθόδοξοι χριστιανοί Βαλκάνιοι έµποροι, κι ιδιαίτερα 

οι Μακεδόνες, να καλύψουν αυτό το κενό. Καραβάνια των βαλκάνιων εµπόρων 

διέσχιζαν τους ηπειρωτικούς δρόµους, κατέληγαν στις αγορές των οικείων τους 

                                                
148 Tr. S t o j a n o v i c h ., «Ο κατακτητής Ορθόδοξος Βαλκάνιος έµπορος». Στο Σ Ασδραχάς (επιµ.) 

Η οικονοµική δοµή των Βαλκανικών χωρών (15ος-19ος αιώνας), Αθήνα 1979, σ. 303. 
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τρανσυλβανικών και ουγγρικών πόλεων (Μπρασόβ, Σιµπίου, Μίσκολτς, Τόκαϊ κ.ά.), 

όπου άκµαζαν οι «κοµπανίες» τους, έφταναν στην κεντρική Πέστη και τα γύρω 

εµπορικά κέντρα (Κέτσκεµετ, Gyöngyös, Széged, Eger κ.ά.) και από εκεί κατέληγαν 

στην αψβουργική πρωτεύουσα, τη Βιέννη, ή προωθούνταν στη µεγάλη ευρωπαϊκή 

εµποροπανήγυρη της Λειψίας149. Οι έµποροι και το αρκετό υπηρετικό προσωπικό που 

έπαιρναν µαζί τους αποτέλεσαν τον πρώτο πυρήνα των µεταναστών. Πολύ γρήγορα 

άρχισε να καταφτάνει κι ένα πλήθος ατόµων, όπως λόγιοι, σπουδαστές αλλά και 

φλογεροί επαναστάτες που έκαναν σχέδια για εξέγερση και προσπαθούσαν µε κάθε 

τρόπο να ξεσηκώσουν τους οµοεθνείς τους. Όλοι µαζί δηµιούργησαν τις ελληνικές 

παροικίες, οι οποίες έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία των χωρών υποδοχής 

αλλά και στην εξέλιξη των πραγµάτων στην οθωµανοκρατούµενη Ελλάδα. 

Η ελληνική Διασπορά στην Κεντρική Ευρώπη περιλάµβανε ως επί το πλείστον 

ανθρώπους που προέρχονταν από τη Μακεδονία. Το µεγάλο µεταναστατευτικό ρεύµα, 

που για τους Μακεδόνες είχε αρχίσει ήδη από το 1611-12, εντάθηκε το 18ο αιώνα κι 

είχε ως αποτέλεσµα την εγκατάσταση των αποδήµων αρχικά στη Βενετία και αργότερα 

στις επαρχίες της Σερβίας, ιδιαίτερα δε στην Αυστρία, Ουγγαρία και Ρουµανία150. Οι 

µετανάστες από τη Μακεδονία µπόρεσαν να ξεχωρίσουν µε την τιµιότητά τους, την 

ευφυΐα τους και την εργατικότητά τους και κατάφεραν να δηµιουργήσουν αξιόλογες 

ελληνικές παροικίες µε άρτια οργάνωση. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ουγγρική γλώσσα 

η λέξη «Görög», που σηµαίνει Έλληνας, χρησιµοποιήθηκε και για να αποδώσει το 

νόηµα της λέξης «έµπορος»151. Ο Βαλαής παρατηρεί ότι από τις ελληνικές παροικίες 

της Ευρώπης παρουσίαζαν µεγαλύτερη ακµή οι κοινότητες της Βιέννης, της 

Βουδαπέστης, του Ιασίου, του Βουκουρεστίου, της Οδησσού, της Βενετίας, της 

Τεργέστης του Παρισιού και του Άµστερνταµ152. Σε όλες τις παραπάνω παροικίες, πλην 

αυτής των Παρισίων, υπήρχαν απόδηµοι Μακεδόνες, που προέρχονταν από την 

Κοζάνη, Σιάτιστα, Σέλιτσα (Εράτυρα), Βογατσικό, Καστοριά, Κλεισούρα, Βλάστη, 

Σέρβια, Κατράνιτσα, Νάουσα, Βέροια, Δοϊράνη, Μελένικο, Σέρρες, Μοσχόπολη, 

                                                
149 Ό .  Κα τ σ ι α ρ δ ή - H e r i n g , «Από την Οθωµανική κατάκτηση στην εδραίωση του 

Νεοελληνικού Κράτους», Οι Έλληνες στη Διασπορά 15ος-21ος αι., Αθήνα 2006, σ. 39. 
150 Σ. Ηλ ι α δ έ λ η ς , Μακεδόνες απόδηµοι στη Μεσευρώπη, ό.π., σ. 21-22. 
151 Σ. Λά µ π ρ ο υ , Σελίδες εκ της ιστορίας του εν Ουγγαρία και Αυστρία µακεδονικού ελληνισµού: 

Πρυτανικός λόγος, Εν Αθήναις 1912, σ. 28. 
152 Δ. Βαλ α ή ς , Πτυχές από την πνευµατική κίνηση στον υπόδουλο και τον παροικιακό ελληνισµό 

κατά την περίοδο του 18ου-19ου αιώνα, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 12. 
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Μοναστήρι κ.ά153. Έτσι, από την Τεργέστη µέχρι την Οδησσό δηµιουργήθηκε η 

λεγόµενη «Μακεδονία του εξωτερικού»154. 

Η θρησκεία και η γλώσσα αποτελούσαν τον συνεκτικό ιστό της οµάδας των 

αποδήµων των παροικιών, η οποία φρόντιζε για την οργάνωση εκκλησιών, σχολείων 

και φιλανθρωπικών καταστηµάτων, καθώς και για την έκδοση βιβλίων155. Οι απόδηµοι 

συσπειρώνονταν µε κέντρο συνήθως την εκκλησία, η κατασκευή της οποίας 

αποτελούσε το πρώτο µέληµά τους, όταν πλέον καταλάβαιναν ότι η παραµονή τους 

εκεί είχε έναν σχετικά µόνιµο χαρακτήρα. Επίσης, «φρόντιζαν όχι µόνο για την 

ανέγερση ορθόδοξου ναού αλλά και για την ίδρυση σχολείου και τη στελέχωσή του 

µε ικανούς δασκάλους»156 το οποίο επόπτευαν οι ηγέτες της κοινότητας. Η ζήτηση για 

δασκάλους στις παροικίες αύξαινε όσο αυξανόταν κι ο πληθυσµός τους. Έτσι, για να 

καλυφθούν οι ανάγκες οι απόδηµοι καλούσαν δασκάλους από την Ανατολή ή τους 

επέλεγαν ανάµεσα στους λογίους που ζούσαν στην πόλη τους157. Οι παροικίες µε τις 

εκκλησίες, τα σχολεία, τα κοινωφελή ιδρύµατα και τα εµπορικά καταστήµατα, έγιναν 

εθνικές «θυγατρικές εστίες, οι οποίες εθέρµαναν την εθνική συνείδηση και 

διατήρησαν τη συνοχή του απόδηµου Ελληνισµού, στήριξαν την υπόδουλη Πατρίδα 

υλικά και ηθικά και επιπλέον ωφέλησαν πολλαπλά τη χώρα, που τους δέχτηκε 

φιλόξενα158». Από τις ευηµερούσες ελληνικές παροικίες της Ευρώπης ξεκίνησε η 

διείσδυση των αντιλήψεων του ευρωπαϊκού Διαφωτισµού στον υπόδουλο ελληνισµό. 

Οι ιδέες του Διαφωτισµού «επηρέασαν τη σκέψη και την παιδεία του Ελληνισµού 

επιφέροντας σηµαντικές αλλαγές σε όλους τους τοµείς της ζωής του»159. 

Η ανάπτυξη της Σιάτιστας και της Δυτικής Μακεδονίας γενικότερα συµπίπτει µε 

την «οριστική στροφή του αποδηµικού ρεύµατος των Δυτικοµακεδόνων προς την 

Αυστροουγγαρία160» Σ’ αυτές τις παροικίες δραστηριοποιήθηκε κι ο Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου, για το λόγο αυτό θα τις εξετάσουµε λεπτοµερέστερα. 

                                                
153 Σ. Ηλ ι α δ έ λ η ς , Μακεδόνες απόδηµοι στη Μεσευρώπη, ό.π., σσ. 45-46. 
154 Ο όρος ανήκει στον ιστορικό Σπύρο Λάµπρου. 
155 Μ .Χ .  Χα τ ζ η ϊ ω ά ν ν ο υ  «Δίκτυα της διασποράς: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις», Τετράδια 

Εργασίας Τεύχος 28, Αθήνα 2005. 
156 Δ. Βαλ α ή ς , Πτυχές από την πνευµατική κίνηση, ό.π., σ. 14. 
157 Ό .  Κα τ σ ι α ρ δ ή - H e r i n g ,  Οι Έλληνες στη Διασπορά, ό.π., σ. 46. 
158 Γ. Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι, ό.π., σσ. 42-43. 
159 Δ. Βαλ α ή ς , Πτυχές από την πνευµατική κίνηση, ό.π., σ. 13. 
160 Θ. Τ ζώ ν ο ς , «Διεθνές περιβάλλον και Δυτικοµακεδόνες απόδηµοι στην Τουρκοκρατία» στον 

τόµο Πρακτικών Διεθνούς Συνεδρίου Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της τουρκικής Κυριαρχίας 
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Η Αυστρία το 18ο αιώνα εξελίχτηκε από µία µη ανταγωνιστική εµπορική χώρα σε 

µια εµπορική υπερδύναµη, καθώς προς τα τέλη του ίδιου αιώνα ήταν η ευρωπαϊκή 

χώρα µε το µεγαλύτερο αριθµό εισαγωγών και εξαγωγών. Η εξέλιξή της αυτή 

σχετίζονταν άµεσα µε το µεταναστευτικό ρεύµα των Βαλκανίων εµπόρων της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, που άρχισαν να συρρέουν ιδιαίτερα προς τη Βιέννη161. 

Η Βιέννη αποτέλεσε πόλο έλξης για τους εµπόρους της Ανατολής, οι οποίοι 

ετύγχαναν προνοµιακού δασµού 3%162. Έτσι οι Βαλκάνιοι έµποροι άρχισαν να την 

προτιµούν από τη Βενετία, η οποία ως προορισµός άρχισε να εγκαταλείπεται µε τη 

σύµβαση του Πασσάροβιτς (1718), αφού δηµιουργήθηκαν για τη Βιέννη ευνοϊκότεροι 

όροι, όσον αφορά στο εµπόριο µεταξύ Αυστρίας και Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Η 

ακµάζουσα εµπορική κοινότητα της Βιέννης άρχισε να αυξάνει εντυπωσιακά163.  

Οι Έλληνες απόδηµοι από νωρίς οργανώθηκαν σε δύο εµπορικές «κοµπανίες», οι 

οποίες συσπειρώθηκαν γύρω από δύο εκκλησίες, του Αγίου Γεωργίου (1726)164 και της 

Αγίας Τριάδος (1787)165, συγκροτώντας παράλληλα, µε κέντρο την καθεµιά χωριστά, 

δύο µεγάλες κοινότητες της ελληνικής παροικίας οι οποίες είχαν διαφοροποιηµένες 

κατευθύνσεις. Η µία επεδίωκε την αυστριακή υπηκοότητα, για να δραστηριοποιηθεί 

πιο έντονα, ενώ η άλλη διατηρούσε την οθωµανική, που της εξασφάλιζε 

φοροελαφρύνσεις. Ο ρόλος, πάντως, και των δύο κοινοτήτων στην οικονοµική ζωή 

της χώρας ήταν εξαιρετικά σηµαντικός. Την «Ελληνική οδό» (Griechengasse), όπου 

βρίσκονταν τα εµπορικά καταστήµατα και τα σπίτια των Ελλήνων, θα την διέσχισε 

πολλές φορές ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου, ο οποίος έζησε και δραστηριοποιήθηκε 

αρκετά χρόνια στην πρωτεύουσα της Αυστρίας.  

                                                
µε έµφαση στους Δυτικοµακεδόνες απόδηµους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αι. έως το 1912), Σιάτιστα 
2003, σσ. 29 - 35. 

161 T r .  S t o j a n o v i c h ., Η οικονοµική δοµή των Βαλκανικών χωρών, ό.π., σ. 310. 
162 Γ. Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι, ό.π., σ. 41. 
163 Η C .  P h i l i ,  «Greek mathematical publications in Vienna in the 18th–19th centuries», 

Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire. Proceedings of a Symposium held in Budapest on 
August 1, 2009 during the XXIII ICHST, Praha 2010, σ. 138, αναφέρει ότι «τα αυτοκρατορικά 
διατάγµατα της δυναστείας των Αψβούργων έδωσαν στους Έλληνες την ευκαιρία να αποτελέσουν 
σηµαντικές εµπορικές ενώσεις και εταιρείες (κοµπανίες), οι οποίες έγιναν το σύµβολο της ελληνικής 
Κοινότητας στην Αυστρία. Αυτό το καταδεικνύει ο αριθµός τους ο οποίος αυξήθηκε από 79 µέλη το 
1767 σε 4.000 το 1814».  

164 Στον Σ. Ηλ ι α δ έ λ η , Μακεδόνες απόδηµοι στη Μεσευρώπη, ό.π., σ. 74 βρίσκουµε την 
πληροφορία ότι η άδεια για ανέγερση ναού είχε δοθεί το 1726 από τον αυτοκράτορα, Κάρολο Στ΄ και 
λειτουργούσε σε µικρά οικήµατα, µέχρι που το 1802 ο Κοζανίτης Γ. Καραγιάννης έκανε ηγεµονική 
δωρεά και εγκαινιάστηκε το 1804 ο σηµερινός µεγαλοπρεπής ναός.  

165 Α. Βακα λ ό π ο υ λ ο ς , Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π., τ. Δ΄, σ. 229. 
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Η Βιέννη ήταν «το λίκνο της ελευθερίας και της ελευθεροτυπίας»166 καθώς µε το 

διάταγµα του αυτοκράτορα Ιωσήφ Β΄, το 1784, επιτρεπόταν η ελεύθερη κυκλοφορία 

εντύπων στα εδάφη της αυτοκρατορίας του. Το γεγονός αυτό, όπως ήταν φυσικό, 

µετέτρεψε τη Βιέννη σε πόλο έλξης πολλών σπουδαίων λογίων της εποχής, οι οποίοι 

τύπωναν στα τυπογραφεία της βιβλία και περιοδικά µε προορισµό τον ελληνισµό της 

διασποράς αλλά και της οθωµανοκρατούµενης Ελλάδας. Το 19ο αιώνα άρχισε να 

εκδίδεται ο Ερµής ο Λόγιος, περιοδικό που αποτελούσε την κύρια έκφραση του 

ελληνικού διαφωτισµού167. Δικαίως, εποµένως, ο Κοραής την αποκαλούσε ως «το 

εργαστήριο της νέας των Γραικών φιλολογίας»168. 

Εκτός από την Αυστρία, οι Δυτικοµακεδόνες ανέπτυξαν έντονη εµπορική 

δραστηριότητα και στην Ουγγαρία169. Οι έµποροι έφταναν στις ουγγρικές πόλεις µε τα 

καραβάνια τους ως πραµατευτάδες και πουλούσαν την πραµάτεια τους στα πανηγύρια. 

Το γεγονός ότι η οικονοµία της ήταν υποδεέστερη έναντι της Αυστρίας και των άλλων 

Κληρονοµικών Χωρών της Αυτοκρατορίας είχε αντίκτυπο και στους 

ελληνορθόδοξους εµπόρους Οθωµανούς υπηκόους, οι οποίοι ανέπτυξαν πυκνό 

εµπορικό δίκτυο µε τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, εκµεταλλευόµενοι το 

ευνοϊκό δασµολογικό καθεστώς που ίσχυε γι’ αυτούς170. Η συνεχής ζήτηση των 

                                                
166 Χ. Ζαφ ε ί ρ η ς , Βαλκάνιος Πραµατευτής – Οδοιπορία µνήµης σε ελληνικές κοινότητες και 

παροικίες, Αθήνα 1998, σ. 261. 
167 Κ. Θ. Δη µ α ρ ά ς , Νεοελληνικός Διαφωτισµός, ό.π., σ. 67. 
168 Ό.π.,  σ. 62. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του Δηµαρά στη σ. 288, ότι ο Κοραής 

αποκαλούσε τη Βιέννη ως «το εργαστήριο της νέας των Γραικών φιλολογίας» παρά την κακή ιδέα που 
είχε για την Αυστρία. 

169 Για την ιστορική ́διαδροµή ́των Ελλήνων στην Ουγγαρία βλ. Σ. Λά µ π ρ ο ς , «Σελίδες εκ της 
ιστορίας του εν Ουγγαρία και Αυστρία Μακεδονικού Ελληνισµού́», Νέος Ελληνοµνήµων, Η’ (1911) 
257-300.* Το υ  ι δ ί ο υ , «Ἔρευναι ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις καὶ ἀρχείοις Ρώµης, Βενετίας, Βουδαπέστης 
καὶ Βιέννης», Νέος Ελληνοµνήµων, IH’ (1924) 48-69.* Ε .  Ν ι κ ο λ α ΐ δ ο υ , «Συµβολή στην ιστορία 
τεσσάρων ελληνικών κοινοτήτων της Αυστροουγγαρίας (Zemun, Novi Sad, Orsova, Temesvar)», 
Δωδώνη Θ΄ (1980) 323-373.* Γ .  Λυρ ι τ ζ ή ς , Αι µακεδονικαί κοινότητες της Αυστροουγγαρίας επί 
Τουρκοκρατίας, Κοζάνη 1952.* Σ .  Παπα δ ό π ο υ λ ο ς , «Οι ελληνικές κοινότητες της Ουγγαρία και η 
συµβολή τους στην οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας», Δωδώνη IH’ (1989) 93-103.*·Έ ν τ ε ν  Φ ι ο ύ β ε ς , Οι Έλληνες της Ουγγαρίας, 
Θεσσαλονίκη, Ι.Μ.Χ.Α, 1965.* Το υ  ι δ ί ο υ ,  «Οι κατάλογοι των πολιτογραφηθέντων Ελλήνων 
πάροικων της Πέστης και Βούδας στην περίοδο 1687-1848», Μακεδονικά 6 (1964-1965) 106-119.* 
Το υ  ι δ ί ο υ , «Επιτύµβιοι επιγραφαί Ελλήνων εις την Ουγγαρίαν», Ελληνικά ΙΘ΄ (1966) 296-347.* Το υ  
ι δ ί ο υ , «Characteristics of the Greeks in Hungary (1550-1850)», στο John M. Fossey - Jacques Morin 
(επιµ.), Proceedings of the First International Congress on the Hellenic Diaspora From Antiquity to 
Modern Times, τ. Β΄, Άµστερνταµ 1991, σσ. 141-153.* E.  H o r v a t h , Η ζωή και τα έργα του Γεωργίου 
Ζαβίρα, Αθήνα 1937.* Το υ  ι δ ί ο υ , «Πώς καθρεφτίζονται οι ελληνοουγγρικές σχέσεις στα αρχεία και 
στις Βιβλιοθήκες της Δυτικής Μακεδονίας», Το Νέον Κράτος Δ΄ (1940) 548-557. 

170 Ό .  Κα τ σ ι α ρ δ ή - H e r i n g , «Η Ελληνική διασπορά στην Κεντρική Ευρώπη: ο χώρος, η 
κοινωνία και οι άνθρωποι» στο: Νίκος Φωκάς (επιµ.), Ελληνική διασπορά στην Κεντρική Ευρώπη, 
Βουδαπέστη 2012, σ. 29. 
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προϊόντων τους κι η αύξηση του κύκλου εργασιών τους οδήγησε στο στήσιµο των 

πρώτων εµπορικών σταθµών. «Στις πόλεις που δραστηριοποιούνταν οι έµποροι 

ιδρύονταν αρχικά “κοµπανίες” - ενώσεις εµπόρων - οι οποίες, µέσω προνοµίων, 

εξελίχθηκαν σε κοινότητες171» µε σηµαντική δράση σε πολλούς τοµείς. Στην ουγγρική 

ιστοριογραφία, οι Έλληνες παρουσιάζονται ως η επιχειρηµατική µειονότητα που 

οδήγησε την ουγγρική οικονοµία από ένα (µεσαιωνικό) αγροτικό σύστηµα στην 

κεφαλαιοκρατική και πιστωτική οικονοµία172. Οι κυριότερες ελληνικές παροικίες ήταν 

στις πόλεις Semlin, Novi Sad, Temesvar, Arad, Szeged, Szentes, Kecskemet Debrecen, 

Tokaj, Miskole, Eger, Vac, Budapest και άλλες173. Εκτός από την εµπορική 

δραστηριότητα στις ελληνικές παροικίες της Ουγγαρίας παρατηρήθηκε άνθιση και 

στην παιδεία. Το 18ο αιώνα ιδρύθηκαν πολλά σχολεία «ανάµεσα στα οποία ξεχώριζαν 

του Zimony, Brasov και του Kecskemet, το οποίο µάλιστα εξακολουθούσε να 

λειτουργεί ως τα 1872, καθώς και της Πέστης, όπου «δίδαξαν διακεκριµένοι δάσκαλοι 

του Γένους, όπως ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου από τη Σιάτιστα»174. Επίσης, παρατηρείται 

και άνθιση στον τοµέα του βιβλίου. Στα ουγγρικά τυπογραφεία τυπώθηκαν 

αναγνωστικά, διδακτικά, παιδαγωγικά βιβλία αλλά και επιστηµονικά, επαγγελµατικά 

και λογοτεχνικά, άλλα πρωτότυπα κι άλλα σε µεταφράσεις175. 

Από τις πιο σηµαντικές παροικίες της Ουγγαρίας ήταν αυτή της Πέστης. Στον 

κατάλογο των Ελλήνων αποδήµων που πολιτογραφήθηκαν στη Βούδα και Πέστη την 

περίοδο 1687 – 1848 και που µας διασώζει ο µελετητής της ιστορίας των ελληνικών 

παροικιών στην Ουγγαρία Έντεν Φιούβες176, φαίνεται ότι οι απόδηµοι προέρχονταν 

κατά βάση από τις πόλεις και κωµοπόλεις της Δυτικής Μακεδονίας ή από άλλες που 

βρίσκονται κοντά σ’ αυτήν. Όπως προαναφέρθηκε, οι απόδηµοι συνήθως 

συσπειρώνονταν γύρω από µια εκκλησία. Στην κοινότητα της Πέστης υπήρχε η 

σερβική εκκλησία του Αγ. Γεωργίου Πέστης, όπου εκκλησιάζονταν αρχικά Έλληνες 

                                                
171 Ό .  Κα τ σ ι α ρ δ ή - H e r i n g ,  «Η ελληνική διασπορά. Το εµπόριο ως γενικευµένη εθνική 

εξειδίκευση», Ιστορία του Νέου Ελληνισµού 1770 – 2000, Πολιτική πραγµατικότητα – Οικονοµική και 
κοινωνική οργάνωση: Η Οθωµανική κυριαρχία 1700-1821, τόµος Α΄, Αθήνα 2003, σ. 106. 

172 Ε .  Δηµ η τ ρ ι ά δ η ς ,  Δ .  Δρα κ ο ύ λ η ς ,  Γ .  Τσό τ σ ο ς ,  «Μακεδόνες της Διασποράς στους 
οικισµούς της Βόρειας Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης». Οι Μακεδόνες στη διασπορά (17ος, 
18ος και 19ος αιώνας), Θεσσαλονίκη 2011, σ. 28. 

173 Γ. Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι, ό.π., σ. 42. 
174 Α. Βακα λ ό π ο υ λ ο ς , Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π., τ. Δ΄, σ. 220. 
175 Γ. Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι, ό.π., σ. 65. Θα πρέπει να αναφέρουµε εδώ ότι 

στην Πέστη το 1788 ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου εξέδωσε το Μικρόν Ἀλφαβητάριον. 
176 Ε. Φ ι ο ύ β ε ς , «Οι κατάλογοι των πολιτογραφηθέντων Ελλήνων παροίκων της Πέστης και 

Βούδας στην περίοδο 1687 – 1848», Μακεδονικά 6 (1965) 106 -119. 
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και Σέρβοι και η λειτουργία γινόταν εναλλάξ στα σερβικά και ελληνικά177. Το 1780 οι 

επικεφαλής και οι κάτοικοι της ελληνικής κοινότητας, µεταξύ των οποίων υπήρχαν 

και Σιατιστινοί, αποφάσισαν να χτίσουν τη δική τους εκκλησία υποβάλλοντας σχετικό 

αίτηµα στις αρχές της πόλης178. Στον κατάλογο µε τα ονόµατα που συνοδεύει το αίτηµα 

συναντούµε και αυτό του Μιχαήλ Παπαγεωργίου179. Ο ναός, που αφιερώθηκε στην 

Κοίµηση της Θεοτόκου, εγκαινιάσθηκε το 1790 και τα θυρανοίξια έγιναν από τον 

Έλληνα ορθόδοξο επίσκοπο Βούδας, Διονύσιο Παπαγιαννούση-Πόποβιτς, τον 

Αύγουστο του 1801180. Η ελληνική κοινότητα της Πέστης δέχτηκε ως κληρονοµιά την 

πολύτιµη βιβλιοθήκη του ανεψιού του Μιχαήλ Παπαγεωργίου, Γ. Ζαβίρα181.  

Εκτός από την Πέστη µια άλλη πόλη που δέχτηκε µεγάλο πλήθος Ελλήνων 

αποδήµων ήταν το Miskolc (Μισκόλτς), χτισµένο στη βορειοανατολική Ουγγαρία 

στην κοιλάδα του ποταµού Σίνβα. Η παρουσία των Ελλήνων εκεί χρονολογείται 

περίπου στα τέλη του 17ου αιώνα κι η εγκατάστασή τους έγινε βαθµιαία και πάντα 

παράλληλα µε την εξασφάλιση των στοιχείων εκείνων που εγγυούνταν την οικονοµική 

τους σταθερότητα182. Το εµπόριο υφασµάτων την πόλη ελέγχονταν εξ’ ολοκλήρου από 

Σέρβους και Έλληνες, καθώς «όλα τα µαγαζιά, εκτός από ένα, ήταν δικά τους»183. Στο 

Μισκόλτς χτίστηκαν η µεγαλύτερη εκκλησία και η µεγαλύτερη «ελληνική αυλή» στην 

πόλη184. Η ανθίζουσα ελληνική κοινότητα επιδίωξε να εξασφαλίσει δασκάλους 

                                                
177 Χ. Ζαφ ε ί ρ η ς , Βαλκάνιος Πραµατευτής, ό.π., σ. 266. 
178 Γ. Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι, ό.π., σ. 65. 
179 Από το διαδικτυακό άρθρο του Γ. Πρά π α  «Η των Γραικών τε και Βλάχων Εκκλησία της 

Πέστης» https://www.academia.edu/2583182/_18_-19 (ανάκτηση 21-7-2014) πληροφορούµαστε ότι 
ιδρυτική πράξη για την ανέγερση του ναού υπογράφτηκε αρχικά το 1788 από Έλληνες και Βλάχους, 
όταν πλέον είχαν βρεθεί οι πόροι για την ανέγερσή του. Το αίτηµα των Ελλήνων προς την Αντιβασιλεία 
για την έκδοση άδειας ανέγερσης δηµιούργησε ένταση ανάµεσα στους Σέρβους και τους Έλληνες κι έτσι 
ο ανώτατος δικαστής της Πέστης, που επιλήφθηκε του θέµατος, ανέθεσε στον Goszlath Ferenc να 
διερευνήσει το θέµα και να κάνει µία έκθεση. Στην έκθεση, η οποία υποβλήθηκε τελικά στις 2 Ιουλίου 
1789, εµπεριέχονται τρεις κατάλογοι: ο πρώτος περιέχει τα ονόµατα των οικογενειών και των µελών 
συνολικά, που ζητούν αρχικά την ανέγερση της εκκλησίας, ο δεύτερος του Σέρβου επισκόπου, µε την 
εθνοτική σύνθεση των πιστών µε βάση τα επισκοπικά µητρώα κι ο τρίτος µε επιπλέον άτοµα που ήταν 
υπέρ της ανέγερσης ξεχωριστού ναού από τους Σέρβους. Το όνοµα «Michael Papa Georg» βρίσκεται 
στον τελευταίο κατάλογο. 

180 Ο Διονύσιος Παπαγιαννούσης-Πόποβιτς καταγόταν από τα Σέρβια Κοζάνης. Τοποθετήθηκε 
στην Κοζάνη ως έγγαµος ιερέας και µετά τη χηρεία του χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Βελιγραδίου. Το 
1790 µετατέθηκε στη Βουδαπέστη ως ο πρώτος ορθόδοξος Επίσκοπος των Ελλήνων της Ουγγαρίας. 

181 Γ. Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι, ό.π., σ. 65. 
182 Κ. Καρα κώσ τ α , «Όταν οι Μοσχοπολίτες ταξιδεύουν στην κοιλάδα του ποταµού Σίνβα. Οι 

εγκαταστάσεις των Μοσχοπολιτών στο Μίσκολτς µέσα από το κρατικό αρχείο της ουγγρικής πόλης» 
Μακεδονικά 38 (2009) 153-173. 

183 T r .  S t o j a n o v i c h ., Η οικονοµική δοµή των Βαλκανικών χωρών, ό.π., σ. 305. 
184 Η Ε .  Τσα ρ ο υ χ ά - S z à b o , «Ουγγαρία», Οι Έλληνες στη Διασπορά 15ος-21ος αι, Αθήνα 2006, 

σ.176, αναλύοντας τον όρο «ελληνική αυλή» εννοεί τα κτήρια εκείνα όπου βρίσκονταν γύρω από τους 
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ελληνικής γλώσσας, καταβάλλοντας προσπάθεια και αρκετά µεγάλα ποσά, ώστε να 

µη «διακοπεί η παράδοση και οι διάδοχοι να µη υστερούν των προκατόχων»185. 

2.2. Η διδασκαλική δράση 

Λαµβάνοντας υπόψη τους σταθµούς της ζωής του Μιχαήλ Παπαγεωργίου και τις 

χρονολογίες έκδοσης των έργων του, όπως παρατίθενται στο Ζαβίρα186, µπορούµε να 

εξαγάγουµε το συµπέρασµα ότι µετά τη Σιάτιστα (1755) µεσολάβησε µία περίοδος 

δώδεκα χρόνων µέχρι να εκδοθεί το πρώτο σύγγραµµά του, Εἴσοδος ῥαδία εἰς τὴν 

Γερµανικὴν γλῶσσαν στη Βιέννη (1767). Στο διάστηµα αυτό πήγε στο Μελένικο, τη 

Γερµανία και τη Βιέννη. Επειδή η Βιέννη φαίνεται ως τόπος έκδοσης όλων σχεδόν 

των βιβλίων του, όσο ήταν εν ζωή ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου και διέθετε αξιόλογη 

ελληνική παροικία, όπου µπορούσε να ενσωµατωθεί, υποθέτουµε ότι εγκαταστάθηκε 

και δίδαξε εκεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα (1767 – 1778 και 1792-1796). Με βάση 

την πληροφορία που µας διασώζει ο Ευαγγελίδης, ότι στη Βιέννη «πρὸ τοῦ 1804, οἱ 

αὐτόθι Ἕλληνες ἐδιδάσκοντο ἰδιωτικῶς»187, συµπεραίνουµε ότι ο Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου δίδασκε στους ελληνόπαιδες της βιεννέζικης παροικίας, ως 

οικοδιδάσκαλος. Κάτι άλλο που γνωρίζουµε από το Ζαβίρα188 είναι ότι κατά την 

παραµονή του στη Βιέννη διορίστηκε, «ἐπὶ µισθῷ βασιλικῷ» µάλιστα, στο Κολέγιο 

της Αγίας Βαρβάρας ως έµµισθος καθηγητής των ελληνικών µαθηµάτων σε Λατίνους 

ιερείς και ανώτερους κληρικούς. Εκεί γνώρισε τον Κολλάριο189, περίφηµο 

βιβλιοθηκάριο της Καισαρικής βιβλιοθήκης της Βιέννης, µε τον οποίο συνδέθηκε µε 

πολύ ισχυρούς δεσµούς φιλίας.  

Μετά τη Βιέννη µετέβη στην Ουγγαρία. Η ύπαρξη ικανού αριθµού σχολείων190 

µας επιτρέπει να υποθέσουµε ότι δίδαξε ως δάσκαλος σε κάποιο ή κάποια απ’ αυτά. 

                                                
ναούς, όπως το σχολείο, το σπίτι του ιερέα και διδασκάλου, το γραφείο της «κοµπανίας» και της 
κοινότητας, το ορφανοτροφείο και το πτωχοκοµείο τα οποία γίνονταν µε δαπάνες των Ελλήνων της 
αντίστοιχης πόλης. 

185 Γ. Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι, ό.π., σ. 63. 
186 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 462. 
187 Τ. Ευα γ γ ε λ ί δ η ς , Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, Αθήναι 1936, τ. Β΄, σ. 428. Πρβλ.  
188 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 461. 
189 Πρόκειται για τον Adam František Kollár von Kereszten. Βλ. και  ενότητα 3.3.1. Ἀπάντησις εἰς 

τοὺς τοῦ Κολλαρίου συλλογισµοὺς τοῦ βασιλικοῦ βιβλιοφύλακος περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου 
πνεύµατος του Β΄ Κεφαλαίου του Β΄ Μέρους της παρούσης εργασίας. 

190 Ο Ö Füves, Οι Έλληνες της Ουγγαρίας, Θεσσαλονίκη 1965, σ. 8, αναφέρει ότι οι τα σχολεία που 
ίδρυσαν οι Έλληνες της Ουγγαρίας έφταναν τα 26 µέχρι τα µέσα του 18ου αιώνα. Η Ε .  Τσα ρ ο υ χ ά -
S z à b o , «Φηµισµένες ελληνικές οικογένειες του παρελθόντος», Ελληνισµός 6(2009) 19, αναφέρει 
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Όσον αφορά στο χρονικό διάστηµα που δραστηριοποιήθηκε, ελλείψει επαρκών 

στοιχείων, εικάζουµε ότι συνολικά η παραµονή του στις εκεί παροικίες, που κατά το 

Ζαβίρα191 έζησε και δίδαξε ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου, διήρκεσε δεκατέσσερα περίπου 

έτη (1778-1792). Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγουµε λαµβάνοντας ως ορόσηµα τις 

εκδόσεις των βιβλίων του στην Πέστη, ήτοι του Μικροῦ Ἀλφαβηταρίου (1778) και του 

Προχείρου καὶ εὺπορίστου διδασκάλου τῶν πρωτοπείρων Ῥωµελιτῶν τῆς Γερµανικῆς 

γλώσσης (1792)192. Την άποψή µας ενισχύει το γεγονός ότι το 1783 που εκδόθηκε η 

Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία193 του Μελετίου, Μητροπολίτη Αθηνών το όνοµα του Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου συµπεριλαµβάνεται στους συνδροµητές της Πέστης και στην έκθεση 

του Goszlath Ferenc, σχετικά µε το θέµα της ανέγερσης εκκλησίας στην Πέστη µε 

ηµεροµηνία 2 Ιουλίου 1789, το όνοµα «Michael Papa Georg» περιέχεται στον 

κατάλογο των κατοίκων που συνηγορούν. 

Στοιχεία άλλα για τη λεπτοµερή διδασκαλική δράση του Μιχαήλ Παπαγεωργίου 

στην Ουγγαρία δεν έχουµε, πέρα απ’ αυτά που αναφέρει ο Ζαβίρας, ότι δίδαξε σε 

σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων της Βούδας, της Πέστης, του Miskolc (Μισκόλτς) 

και της Αγρίας194. 

Περί το 1792 εγκατέλειψε την Ουγγαρία κι επέστρεψε στην ελληνική παροικία 

της Βιέννης. Διέµεινε στην οδό Rothurmgasse beim Golden Kreuz No 690195 ασκώντας 

τα διδακτικά και συγγραφικά του καθήκοντα µέχρι τη στιγµή που προσβλήθηκε «ὑπὸ 

µιᾶς σφορδᾶς κωλλικῆς νόσου»196, η οποία αποτέλεσε και την αιτία του θανάτου του. 

Ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου «πέθανε άτεκνος και φτωχός»197 και το γεγονός αυτό ίσως 

ήταν κι ένας από τους λόγους που πολλά από τα έργα του έµειναν ανέκδοτα. Τις 

                                                
σχετικά: «Σχετική ́απόφαση του Συµβουλίου Τοποτηρητών του 1795 κάνει µνεία για 17 ελληνόφωνα 
σχολεία στη χώρα». 

191 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σσ. 461-462. 
192 Οι εκδόσεις που πραγµατοποιήθηκαν από το 1778 ως το 1792 είναι οι εξής: Ἀλφαβητάριον 

Μικρόν (Πέστη 1778), Οἰκιακὸς καὶ πρόχειρος διδάσκαλος (Βιέννη 1783), Τὸ Μέγα Ἀλφαβητάριον 
(Βουκουρέστι 1783), Τὸ Μέγα Ἀλφαβητάριον (Πέστη 1788), Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος διδάσκαλος 
(Πέστη 1792). 

193 Μελ έ τ ι ο ς ,  Μητ ρ ο π ο λ ί τ η ς  Αθη νώ ν ,  Ἐκκλησιαστική Ἱστορία Μελετίου Μητροπολίτου 
Ἀθηνῶν, ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας ᾳψπγ, 1783, σ. κγ΄. 

194 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σσ. 461-462. 
195 Γ. Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι, ό.π., σ. 87, υποσηµ. 1. 
196 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 462. 
197 Γ. Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι, ό.π., σ. 86. 
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τελευταίες µέρες της ζωής του είχε κοντά του το συµπολίτη του Δηµήτριο Ψαρά198, ο 

οποίος συνυπέγραψε και το έγγραφο, όπου κατεγράφησαν τα ελάχιστα υπάρχοντά 

του199. Τα βιβλία που είχε στη βιβλιοθήκη του, πιθανόν µε τη φροντίδα των αδερφών 

του, Ιωάννου και Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου, εµπλούτισαν µετά θάνατον τη 

βιβλιοθήκη της παροικιακής κοινότητας του Kecskemet (Κέτσκεµετ)200, στην οποία, 

ως επί το πλείστον ζούσαν Σιατιστινοί και Κοζανίτες201. Το ηµερολόγιο την ηµέρα του 

θανάτου του έδειχνε 19 Ιουνίου του 1796 κι ο Μιχαήλ, αν υπολογίσουµε την ηλικία 

του µε τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στο Ζαβίρα202 ήταν 69 ετών. Οφείλουµε, 

ωστόσο, να παραθέσουµε και την πληροφορία που µας δίνει ο Λάιος203, ότι στο Toten-

protokoll του αρχείου του Δήµου της Βιέννης αναγράφεται πως, όταν πέθανε, ήταν 74 

ετών και ότι η ληξιαρχική πράξη θανάτου του βρίσκεται στα Κρατικά Αρχεία της 

Βιέννης Allgemeines Verwaltungsarchiv (Wien) Fz 11-45-1796. 

3. Επιφανείς µαθητές 

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του και της δραστηριοποίησής του εντός της 

οθωµανοκρατούµενης Ελλάδας, ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου υπήρξε δάσκαλος σε 

µαθητές οι οποίοι αργότερα ξεχώρισαν για το έργο τους και την προσφορά τους. 

Το 1752 ήταν το έτος κατά το οποίο ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου άρχισε να διδάσκει 

τα «ἐγκύκλια µαθήµατα»204 στον οκτάχρονο τότε Γεώργιο Ζαβίρα, ο οποίος ήταν 

                                                
198 Ο Φ .  Ζυ γ ο ύ ρ η ς , Ιστορικά σηµειώµατα περί Σιατίστης, ό.π., σ.214 τον χαρακτηρίζει ως έναν 

από τους πρώτους ευεργέτες της Σιάτιστας. Βλ. και Γ. Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι, ό.π., 
σσ. 76-77. 

199 Γ. Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι, ό.π., σ. 87. 
200 Ό.π.,  σσ. 63-64. 
201 Περισσότερα βλ. I v a n  H a j n o c z y , Ιστορία του Ελληνισµού του Kecskemet, Βουδαπέστη 

1939. 
202 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 462. 
203 Γ. Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι, ό.π., σ. 87, υποσηµ. 1. Ο Δη µ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς , 

Ορθόδοξος Ελλάς, ό.π., σ. 188 αναφέρει ότι η ηµεροµηνία του θανάτου του σηµειώνεται «ἐν τῷ βιβλίῳ 
τοῦ αὐτόθι ναοῦ». 

204 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 246. Στην αυτοβιογραφία του Γ. Ζαβίρα διαβάζουµε: Ο 
Γεώργιος Ζαβίρας «τῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς αυτοῦ Ηλικίας, ἤρξατο µανθάνειν τὰ στοιχεῖα τῶν Γραµµάτων, 
τῷ ἔκτῳ ἔτει τὰ γραµµατικὰ, καὶ τῷ ὀγδόῳ τὰ ἐγκύκλια µαθήµατα παρὰ τῷ πρὸς Μητρὸς αυτοῦ θείῳ 
Μιχαὴλ τοῦ Παπᾶ Γεωργίου…». Βλ. σχετ. και εισαγωγή στο ίδιο έργο, σ. ΧVΙΙΙ, καθώς και Ε. 
Σ τ α µ α τ ι ά δ η ς  «Γεώργιος Ζαβίρας» στο Χρυσαλλίς, τόµ. 2, 44 (1864)  624. Ο Κ. Σά θ α ς , Βιογραφίαι, 
ό.π., σ. 540, µάλλον από παρανόηση, θεωρεί ότι ο Γ. Ζαβίρας διδάχτηκε, όταν ήταν τεσσάρων χρονών 
τα στοιχειώδη γράµµατα από το Μιχαήλ Παπαγεωργίου ενώ όταν έγινε οκτώ χρονών διδάχτηκε από τον 
Μιχαήλ Σιατιστεί και Νικόλαο Βάρκοζη τα εγκύκλια γράµµατα. Λέει συγκεκριµένα: «Τετραέτης ἤρξατο 
νὰ διδάσκηται τὰ στοιχειώδη µαθήµατα παρὰ τῷ πρὸς µητρὸς θείῳ αυτοῦ, Μιχαὴλ Παπαγεωργίῳ, 
ὕστερον δὲ τὰ ἐγκύκλια παρὰ Μιχαὴλ Σιατιστεῖ, καὶ Νικολάῳ Βάρκοση…». 
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ανιψιός του, από την πλευρά της µητέρας του Αγνής, πληροφορία που είναι ακριβής, 

καθώς µας τη διασώζει ο ίδιος ο Γ. Ζαβίρας στην αυτοβιογραφία του.  

Ο Γεώργιος Ζαβίρας αναδείχτηκε σε σηµαντική µορφή της διανόησης, µε 

ιδιαίτερη φιλοµάθεια και πνευµατικότητα και µας άφησε παρακαταθήκη πολλά 

συγγράµµατα, καθώς επίσης και µια βιβλιοθήκη την οποία δώρισε στην ελληνική 

κοινότητα της Πέστης. Αποτέλεσε το βασικό βιογράφο, όχι µόνο του Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου, αλλά και του συνόλου σχεδόν των λογίων της εποχής της 

Τουρκοκρατίας από το 1453 έως το 1804, χρονιά που απεβίωσε. Όλα τα στοιχεία, που 

αφορούσαν στη βιογραφία και στα έργα των λογίων, τα συγκέντρωσε στο έργο του Νέα 

Ἑλλὰς ἤ Ἑλληνικὸν Θέατρον, το οποίο αποτελεί βασικό έργο αναφοράς για τους 

ερευνητές. Είναι πολύ πιθανόν ο δάσκαλος θείος του, Μιχαήλ Παπαγεωργίου, να είχε 

θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη αυτής της πολύπλευρης προσωπικότητας. Πάντως, 

οι δύο αυτοί πνευµατικοί άντρες ήταν στενά συνδεµένοι και πιθανόν να συναντιούνταν 

στις πόλεις της Ουγγαρίας ή της Αυστρίας, καθώς και οι δύο ταξίδευαν συχνά. 

Οπωσδήποτε, δε, επικοινωνούσαν δι’ αλληλογραφίας, καθώς ο Ζαβίρας αναφέρει ότι 

διέθετε πολλές επιστολές του Μιχαήλ Παπαγεωργίου205. 

Την ίδια εποχή ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου χρηµάτισε δάσκαλος και άλλου γνωστού 

Σιατιστέα, του λογίου Μιχαήλ Δούκα, στον οποίο δίδαξε «τὰ γραµµατικὰ καὶ ποιητικὰ 

µαθήµατα»206. Ο Μιχαήλ Δούκας «θέλων δὲ νὰ ἀρχίσῃ καὶ τὰ φιλοσοφικὰ, ἐµποδίσθη 

παρὰ τοῦ πατρὸς του ὅστις ἐφοβήθη µήπως καὶ τῶν φιλοσοφικῶν µαθηµάτων 

ἀκροατὴς γενόµενος ἤθελε διαπτύσῃ τὸν ἐµπορικὸν βίον περὶ ὅν αὐτός 

ἐνεκελινδεῖτο»207. Τελικά, ο Μιχαήλ Δούκας δεν ευδοκίµησε ως έµπορος, όπως 

επιθυµούσε ο πατέρας του, κι έτσι, µετά από παραµονή ενός έτους στο εκεί εργαστήριο 

της οικογένειας, µετέβη στη Βιέννη, όπου «ἐσπούδαξε τὴν Γερµανικὴν καὶ Γαλλικὴν 

διάλεκτον»208 και εξέδωσε διάφορα συγγράµµατα. 

                                                
205 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 463: «Ἐπιστολαὶ ἑλληνικαὶ πρὸς διαφόρους γλαφυρώταται 

αἵτινες σώζονται ἐν Σιατίστῃ, καὶ παρ' ηµῖν καὶ πολλαὶ µετὰ τὸν θάνατόν του ἀπωλέσθησαν». 
206 Ό.π.,  σσ. 421-422. 
207 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 421. Ενδιαφέρον έχει κι η συνέχεια, την οποία παραθέτουµε: 

«ὁ δὲ Μιχαὴλ κλαίων ἅµα καὶ ὁδυρόµενος, ἐδέετο τοῦ πατρὸς µακροθυµῆσαι ἐπαυτῷ καὶ αφήσῃ τοῦτον 
ὅπως καὶ τὰ φιλοσοφικὰ ὄργια µυηθῆ, ἀλλ’ ἰδών ὅτι µάτην πλίνθον ἔπλυνε κατὰ τὴν παροιµίαν, ἄκων 
καὶ µὴ βουλόµενος ὑπήκουσε τῇ πατρικῇ βίᾳ καὶ ὑπέκλινε τὸν αὐχένα εἰς τὰς πατρικὰς προσταγὰς». 

208 Ό.π.,  σ. 422. 
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Ένας άλλος επιφανής άνδρας, ο Κωνσταντίνος Μιχαήλ209, ο οποίος καταγόταν από 

την Καστοριά και χαρακτηριζόταν ως ιατροφιλόσοφος, ειδήµων µάλιστα της 

ελληνικής λατινικής, γαλλικής και γερµανικής γλώσσας, κάτι το οποίο αποδεικνύεται 

από τη χρήση των γλωσσών αυτών στα συγγράµµατά του, υπήρξε αρχικά µαθητής του 

Μιχαήλ Παπαγεωργίου. Ο Κωνσταντίνος Μιχαήλ ολοκλήρωσε τις σπουδές του γύρω 

από την ιατρική και τη φιλοσοφία στην Ακαδηµία της Βιέννης, συνεισφέροντας 

σηµαντικά στους τοµείς αυτούς. Από τα συγγράµµατά του το σηµαντικότερο και είναι 

η Διαιτητική (1794)210, ένα βιβλίο που πραγµατεύεται ποικίλα θέµατα σχετικά µε την 

υγιεινή διατροφή. Του κυρίως θέµατος προτάσσεται η πρώτη ελληνική µελέτη πάνω 

στην ιστορία και την εξέλιξη της ιατρικής αναφέροντας ιατρικές πραγµατείες από τα 

αρχαία κείµενα του Ιπποκράτη και του Πλάτωνα µέχρι και συγχρόνων του Γερµανών 

και Αυστριακών γιατρών.  

Τέλος, γνωρίζουµε, ότι ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου δίδαξε τα πρώτα γράµµατα και 

στον µοναχό Ιωνά (1739-1825)211. Ο Ιωάννης, όπως ήταν το όνοµά του όταν ήταν 

λαϊκός, είχε παντρευτεί τη δεύτερη από τις εννιά θυγατέρες του Σιατιστινού εµπόρου 

Νίκου Χατζηµιχαήλ. Διατέλεσε δάσκαλος από το 1776 ως το 1800 και ήταν µάλιστα 

«ο πρώτος δάσκαλος που δίδαξε φανερά στη Γεράνεια»212. Χρηµάτισε δε, το 1791, 

υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης Κοζάνης213. Ως δάσκαλος εργάστηκε µε πάθος και, 

ελλείψει διδακτηρίου, χρησιµοποιούσε για σχολείο το σπίτι του. Αυτό βρισκόταν κάτω 

από το σηµερινό ναό των Παµµεγίστων Ταξιαρχών, τον οποίο έχτισε ο ίδιος, 

διαθέτοντας σχεδόν το σύνολο της περιουσίας του, αφού πλέον είχε λάβει το µοναχικό 

σχήµα.

                                                
209 Τα στοιχεία που αναφέρονται εδώ για τον Κωνσταντίνο Μιχαήλ προέρχονται από τον Γ. 

Ζαβ ί ρ α , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σσ. 411-412 και τον Κ. Στάικο, Τα τυπωµένα στη Βιέννη ελληνικά βιβλία 
1749-1800, Αθήνα 1995, σ.78, αρ. 23. 

210 Για τη Διαιτητική, βλ. Κ. Σ τ ά ι κ ο ς , Τα τυπωµένα στη Βιέννη, ό.π., σ.218, αρ. 68. 
211 Τις πληροφορίες αντλούµε κυρίως από το Γ. Μπό ν τ α ς , «Ιωνάς Μοναχός», Σιατιστέων Μνήµη, 

ό.π., σ. Γ104., Α. Δάρ δ α ς , Ο Ιερός Ναός των Ταξιαρχών και Τριών Ιεραρχών Σιάτιστας και ο κτίτορας 
αυτού Ιωνάς µοναχός, σσ. 32-33, Λ. Κού γ ι α ς , «Η εκπαίδευση στην Γεράνεια», Σιατιστέων Μνήµη, 
ό.π., σ. Α157, καθώς και Γ. Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι, ό.π., σ. 105. 

212 Λ. Κού γ ι α ς , «Η εκπαίδευση στην Γεράνεια», Σιατιστέων Μνήµη, ό.π., σ. Α157. 
Σ.σ:«Γεράνεια» είναι η κάτω συνοικία της Σιάτιστας. Η άνω συνοικία ονοµάζεται «Χώρα». Ο 
συγγραφέας του άρθρου, πιθανόν µε το επίρρηµα «φανερά» να υποδηλώνει την πεποίθησή του για την 
ύπαρξη «Κρυφού Σχολειού», που σύµφωνα µε την παράδοση λειτουργούσε σε κρύπτη στο Ναό της αγ. 
Παρασκευής στη Γεράνεια. 

213 Για τη βιβλιοθήκη Κοζάνης και την πλούσια ιστορία της βλ. και Χ .  Καρα ν ά σ ι ο ς , 
«Επισκόπηση ιστορίας της βιβλιοθήκης της Κοζάνης», Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου τοπικής ιστορίας Κοζάνη 
27-30 Σεπτεµβρίου 2012, 100ή επέτειος της απελευθέρωσης της Κοζάνης, Κοζάνη 2014. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 

ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

1. Γενικά 

Το βιβλίο αποτελεί πνευµατικό αγαθό, αποτυπώνει τη σκέψη του συγγραφέα ή 

των συγγραφέων, την κοινοποιεί στους αναγνώστες, των οποίων ενδέχεται να 

επηρεάσει τη σκέψη - άλλοτε λιγότερο κι άλλοτε περισσότερο - και σίγουρα µπορεί 

να την κινητοποιήσει. Κοινοποιεί πρότερες γνώσεις, είναι πηγή πληροφόρησης και 

µόρφωσης, επικοινωνεί µε όλες τις επιστήµες και τις τέχνες και αποτελεί αναφαίρετο 

πολιτιστικό αγαθό όλων των ανθρώπων.  

Το υλικό στο οποίο αποτυπώνεται διαφέρει από εποχή σε εποχή, αλλά οι 

λειτουργίες που επιτελεί παραµένουν πάντα σηµαντικές. Ο πολιτισµός του ανθρώπου 

και η µετάδοση της γνώσης κάθε προηγούµενης γενιάς θα ήταν υποδεέστερος, αν δεν 

υπήρχαν οι πλάκες, ο πάπυρος, οι περγαµηνές, το χαρτί που θα διέσωζαν τη 

συσσωρευµένη σοφία µέσα στους αιώνες.  

2. Το βιβλίο στα χρόνια της τουρκοκρατίας 

Η διάσωση και η διάδοση των πάσης φύσεως κειµένων οφείλεται σε ανθρώπους 

που αγαπούσαν τη γνώση, που τη διαφύλατταν και την αναπαρήγαν. Η αναπαραγωγή 

του βιβλίου αποτελούσε µέγα πρόβληµα, αφού χρειάζονταν χρήµατα, κόπος και 

χρόνος. Στα µοναστήρια οργανωνόταν συστηµατική αντιγραφή βιβλίων, αν και η 

περίπτωση λάθους πολλές φορές αλλοίωνε το πνεύµα τους, εσκεµµένα ή µη. Τα 

σηµαντικότερα απ’ αυτά τα προβλήµατα έπαψαν να υφίστανται µετά την εφεύρεση 

της τυπογραφίας από το Γουτεµβέργιο, λίγο µετά τα µέσα του 15ου αιώνα, η οποία 

άλλαξε την ιστορία του γραπτού λόγου, καθώς τώρα υπήρχε πλέον η δυνατότητα της 

ταχύτερης, φθηνότερης και µαζικότερης παραγωγής κάθε λογής εντύπου. Στην 

Ευρώπη η τυπογραφία διαδόθηκε ταχύτατα, τόσο που δεκαπέντε χρόνια µετά το 

θάνατο του Γουτεµβέργιου είχαν ιδρυθεί εργαστήρια τυπογραφίας σε 110 ευρωπαϊκές 
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πόλεις214. Η έναρξη της τυπογραφίας συµπίπτει χρονικά µε την πτώση της 

Κωνσταντινούπολης, κι οπωσδήποτε επηρέασε την ελληνική τυπογραφία, καθώς η 

παραγωγή του ελληνικού εντύπου πραγµατοποιείται για πάνω από τρεις αιώνες έξω 

από τον ελλαδικό χώρο215. 

Οι φορείς της πνευµατικής παραγωγής του Βυζαντίου, οι λόγιοι, είχαν ξεκινήσει 

να εγκαταλείπουν µαζικά την Κωνσταντινούπολη αρκετά χρόνια πριν την άλωση, 

αναζητώντας στη Δύση νέα κέντρα πολιτισµού, ώστε να µπορούν να δρουν ελεύθερα 

κι όχι να βρίσκονται εγκλωβισµένοι σε ένα κλίµα αβεβαιότητας, θρησκευτικών 

συγκρούσεων και πολιτικών ανταγωνισµών. Ο µεγαλύτερος αριθµός αυτών 

κατέφθανε σε πόλεις της Ιταλίας (Ρώµη, Φλωρεντία, Μιλάνο, Νάπολη, Βενετία) και 

σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Ο Μανουήλ Χρυσολωράς, ο Ιωάννης 

Αργυρόπουλος, ο Δηµήτριος Χαλκοκονδύλης, ο Ιάννος Λάσκαρις ήταν οι λόγιοι στους 

οποίους οι νεολατινικοί λαοί και οι Γερµανοί χρωστούν τις αρχές των ελληνικών 

σπουδών216. 

Την περίοδο της Αναγέννησης οι άνθρωποι έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 

ανθρωπιστικές σπουδές. Η µελέτη σε βάθος των αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων 

συγγραφέων αποτελούσε αναγκαία συνθήκη για την πνευµατική ολοκλήρωση του 

ανθρώπου της Αναγέννησης. Περνώντας στην ελληνική φάση του αναγεννησιακού 

ουµανισµού, η παραγωγή βιβλίου στράφηκε σε αρχαιοελληνικά λογοτεχνικά, 

ιστορικά, ρητορικά και θεολογικά κείµενα. 

Στα χρόνια του Διαφωτισµού ήταν έντονη η πεποίθηση ότι η απελευθέρωση θα 

πρέπει να είναι διπλή, όχι µόνο από τους τυράννους αλλά και από όσους θέλουν να 

κρατούν τους ανθρώπους υποδουλωµένους στην αµάθεια, για να τους χειραγωγούν. 

Τα ελληνικά βιβλία επέτρεψαν τη διάδοση και διάχυση των ιδεών µε µεγαλύτερη 

ταχύτητα και σε µεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή, όπου υπήρχαν ελληνόφωνοι 

πληθυσµοί ή έποικοι. Η αύξηση των εκδόσεων ταυτίστηκε όχι µόνο µε την κάλυψη 

                                                
214 Α. Κυρ ι α τ ζ ή , Πνευµατική κίνηση και ιδεολογικά ρεύµατα του γένους και του ελληνισµού στους 

χρόνους της οθωµανικής κυριαρχίας µέσα από τις εκδόσεις των φυλλαδίων, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 20. 
215 Γ. Μπώκο ς , Τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία στο χώρο της «καθ’ ηµάς ανατολής» (1627-1827), 

Αθήνα 1998, σ. 17. 
216 Α. Βακα λ ό π ο υ λ ο ς , Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, Αρχές και διαµόρφωσή του, τόµος Α΄, 

Θεσσαλονίκη 1974, σ. 381. 
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θρησκευτικών ή εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά µε κάτι ακόµα πιο βαθύ: την 

ανάκαµψη του γένους. 

 

3. Παραγωγή και διακίνηση του βιβλίου 

Κατά την περίοδο από τα µέσα του 15ου αιώνα µέχρι την ελληνική επανάσταση 

κυκλοφόρησαν περίπου 5.000 τίτλοι βιβλίων217. Στο σύνολό τους τυπώθηκαν σε 

τυπογραφεία πόλεων του εξωτερικού, στις οποίες ανθούσαν ελληνικές κοινότητες. Το 

γεγονός αυτό µας επιτρέπει να µιλήσουµε για το ελληνικό βιβλίο των τυπογραφείων 

της Διασποράς. 

Είδη Βιβλίων 1476-1500 

Ις΄ αιώνας ΙΖ΄ αιώνας ΙΗ΄ αιώνας 
1801-1820 Σύνολο 

α΄ β΄ α΄ β΄ α΄ β΄ 

Λειτουργικά 3 76 29% 218 58% 223 46% 217 46% 261 50% 723 42% 284 24% 2005 40% 

Θεολογικά  3 1% 28 7% 61 13% 56 12% 61 12% 158 9% 13 1% 409 8% 

Αρχαίοι & Βυζαντινοί 
συγγραφείς, λεξικά, 
γραµµατικές 

29 129 50% 59 16% 85 18% 44 9% 70 14% 222 13% 231 20% 840 17% 

Ιστορικά, φιλολογικά, 
φιλοσοφικά, 
φυσιογνωστικά κλπ. 

 22 8% 14 4% 23 5% 29 6% 54 10% 273 16% 296 25% 711 14% 

Λαϊκά θρησκευτικά  5 2% 17 5% 40 8% 74 16% 36 7% 171 10% 125 11% 468 9% 

Λαϊκά λογοτεχνικά  25 10% 30 8% 46 9% 43 9% 25 5% 105 6% 151 13% 425 8% 

Διάφορα    8 2% 7 1% 12 3% 10 2% 65 4% 80 7% 182 4% 

ΣΥΝΟΛΟ 32 260  374  485  475  517  1717  1180  5040  

Μέσος αριθµός εκδόσεων 
κατά έτος 1.3 5.2  7.48  9.7  9.5  10.34  34.34  59  14.7  

Πίνακας 1. Η εκδοτική κίνηση ως προς τα είδη βιβλίων και χρονικές περιόδους από το 1476 ως 
το 1820, κατά τον Πατρινέλη 218 

                                                
217 Ο Φ. Ηλ ι ο ύ , Προσθήκες στην Eλληνική Bιβλιογραφία. A. Tα βιβλιογραφικά κατάλοιπα του É. 

Legrand και του H. Pernot (1515-1799), Αθήνα 1973, σ. 29, υποσ. 2, αναφέρει σχετικά: «Από τις 5.968 
βιβλιογραφικές µονάδες που συγκροτούν το άθροισµα των δηµοσιευµένων ληµµάτων της Ελληνικής 
Βιβλιογραφίας από το 15ο αιώνα ως το1820 πρέπει, µε βάση τα πιο πάνω κριτήρια, να αφαιρεθούν 2.270 
µονάδες (περιλαµβάνω σ’ αυτές που αφαιρούνται και τις διπλές αναγραφές: συµπληρώσεις ή 
επαναλήψεις). Μένουν έτσι ελληνικά βιβλία βιβλιογραφηµένα:3.698. […]Η συνολική παραγωγή του 
ελληνικού βιβλίου στην Τουρκοκρατία (γνωστά έντυπα +εκτίµηση των απωλειών κατά προσέγγιση) 
πρέπει να είναι της τάξης των 5.000 τίτλων». 

218 Τα στοιχεία του πίνακα προέρχονται από το Χ. Πα τ ρ ι ν έ λ η ς , Το ελληνικό βιβλίο κατά την 
Τουρκοκρατία (1474-1820): Περιλήψεις φροντιστηριακών µαθηµάτων, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 35. Οι 
απόλυτοι αριθµοί παραµένουν οι ίδιοι, όµως µερικά ποσοστά διαφέρουν, λόγω της εδώ µεγαλύτερης 
ακρίβειας κατά τη στρογγυλοποίηση. 



 

!

  70 

Το βιβλίο σήµερα παράγεται πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, διακινείται σε πολύ 

σύντοµο χρονικό διάστηµα σε κάθε γωνιά της γης, το αναζητούµε και το βρίσκουµε 

µε ευκολία και το κόστος του συνεχώς µειώνεται. Στρέφοντας, όµως, τη µατιά µας στο 

παρελθόν διαπιστώνουµε ότι τα πράγµατα δεν ήταν πάντοτε έτσι. Από την ώρα που 

ένας συγγραφέας αποφάσιζε να εκδώσει το χειρόγραφό του περνούσε πολύς καιρός 

και έπρεπε να ξεπεραστούν πολλά εµπόδια µέχρι να το πιάσει ο αναγνώστης στα χέρια 

του.  

Αρχικά πρέπει να σκεφτούµε ότι τυπογραφεία υπήρχαν µόνο στην ελεύθερη 

Ευρώπη, εποµένως ένας συγγραφέας εντός της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, που 

αποφάσιζε να εκδώσει το πόνηµά του, έπρεπε πρώτα να βρει τρόπο να φτάσει αυτό 

στα χέρια κάποιου εκδότη, που θα έκρινε, αν το βιβλίο που είχε στα χέρια του, 

µπορούσε να εκδοθεί. Το βασικό κριτήριο της έκδοσης του βιβλίου, βέβαια, δεν ήταν 

η αρτιότητα του περιεχοµένου του, αλλά το δυνάµει εκδοτικό κέρδος. Επιπλέον, οι 

ελληνικές εκδόσεις κρίνονταν «αντιεµπορικές» στα εκδοτικά κέντρα της Δύσης, εκτός 

από τα ορθόδοξα λειτουργικά βιβλία, που η πώλησή τους ήταν κατά κανόνα 

εξασφαλισµένη εκ των προτέρων219. 

Στην παραγωγή ενός βιβλίου εµπλέκονταν πολλά πρόσωπα, πέραν του 

τυπογράφου, ο οποίος συνήθως ήταν κι ο διευθυντής. Αυτοί ήταν ο αρχιτεχνίτης, που 

µπορούσε να είναι ένας τυπογράφος ή ένας στοιχειοθέτης. Πρέπει να αναφέρουµε εδώ 

ότι µολονότι η ζήτηση για ελληνικά κείµενα αυξανόταν διαρκώς, η πολύπλοκη 

στοιχειοθεσία των βυζαντινών συµπλεγµάτων κι ο µικρός αριθµός διαθέσιµων και 

έµπειρων στοιχειοθετών µε γνώση της ελληνικής γλώσσας και των απαιτήσεών της 

δεν αυξανόταν ανάλογα220. Για να γίνει κάποιος τυπογράφος ή στοιχειοθέτης έπρεπε 

να µαθητεύσει τουλάχιστον για πέντε χρόνια σε έναν τυπογράφο ως βοηθός, συνήθως 

χωρίς να αµείβεται. Για τη διόρθωση των ελληνικών βιβλίων όλοι σχεδόν οι εκδότες 

απασχολούσαν Έλληνες ως διορθωτές και γενικότερα ως επιµελητές των εκδόσεών 

τους. Οι διορθωτές δεν εξασκούσαν την εργασία αυτή ως κύριο επάγγελµα, αλλά 

µπορεί να ήταν λόγιοι, φιλόλογοι, δάσκαλοι ή ιερωµένοι221. 

                                                
219 Γ. Β ε λ ο υ δ ή ς , Το ελληνικό τυπογραφείο των Γλυκήδων, ό.π., σ. 104. 
220 Γ. Ματ θ ι ό π ο υ λ ο ς , Ανθολόγιο Ελληνικής Τυπογραφίας. Συνοπτική ιστορία της τέχνης του 

έντυπου ελληνικού βιβλίου από το 15ο ως τον 20ό αιώνα, Ηράκλειο 2009, σ. 19. 
221 Ο Γ. Β ε λ ο υ δ ή ς , Το ελληνικό τυπογραφείο των Γλυκήδων, ό.π., σσ. 58-59 µας πληροφορεί ότι 

µε την από 23/12/1671 απόφαση των Αναµορφωτών στην Ιταλία το επάγγελµα του διορθωτή 
αναγνωρίστηκε ως δηµόσιο λειτούργηµα και η αµοιβή των διορθωτών ορίστηκε µε νόµο. 
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Το κόστος ενός βιβλίου καταλαβαίνουµε ότι ήταν µεγάλο, λόγω των πολλών 

εµπλεκοµένων για την παραγωγή του και αυξανόταν, όπως και σήµερα, από τον όγκο 

του, την ποιότητα του χαρτιού και της µελάνης, την ύπαρξη εικονογράφησης, το είδος 

της βιβλιοδεσίας, τα µεταφορικά, τον αριθµό των αντιτύπων (τιράζ - tirage), δηλαδή 

το µέγεθος του αναγνωστικού κοινού στο οποίο απευθυνόταν. Τα λειτουργικά - 

εκκλησιαστικά και σχολικά βιβλία είχαν µειωµένη τιµή, λόγω του τιράζ, καθότι το 

αναγνωστικό κοινό ήταν διαθέσιµο να το υποστηρίξει, ενώ τα λόγια βιβλία, εξαιτίας 

του περιορισµένου κοινού, ήταν ακριβότερα κι εποµένως πιο δύσκολα να εκδοθούν.  

Καθώς ο εκδότης δεν ήταν πάντα διατεθειµένος ή δεν µπορούσε να ρισκάρει την 

έκδοση του βιβλίου - εκτός αν έκρινε ότι έχει εµπορικό ενδιαφέρον κι ο συγγραφέας 

δεν µπορούσε να χρηµατοδοτήσει ο ίδιος την έκδοσή του - το βιβλίο θα έπρεπε ή να 

παραµείνει ως χειρόγραφο ή να αναζητηθούν πόροι από κάποια άλλη πηγή. Τη λύση 

για τη χρηµατοδότηση σε µερικές περιπτώσεις από το 17ο αιώνα και µετά την έδινε ο 

λεγόµενος «χορηγός», που µπορούσε να είναι ένας εύπορος ιδιώτης ή ένα ίδρυµα, 

όπως η εκκλησία, το σχολείο, οι επαγγελµατικές ενώσεις - συντεχνίες κλπ.  

Ένας άλλος τρόπος χρηµατοδότησης ήταν η εύρεση συνδροµητών222. Την 

αναζήτηση ενός ελάχιστου αριθµού συνδροµητών έκανε άλλοτε ο συγγραφέας κι 

άλλοτε ο εκδότης µέσω ταχυδροµείου απευθυνόµενος σε φίλους, γνωστούς, κληρικούς 

ή προύχοντες. Το κάλεσµα γινόταν µε µια σχετική προκήρυξη, τη λεγόµενη «είδηση», 

η οποία έπρεπε να διαδοθεί ταχύτατα και σε όσο το δυνατό ευρύτερα όρια. Η είδηση 

είτε εκδιδόταν αυτοτελώς είτε εµπεριεχόταν σε κάποιο άλλο βιβλίο του ιδίου συνήθως 

συγγραφέα και σ’ αυτήν αναφέρονταν τα πλεονεκτήµατα της συνδροµής και οι όροι 

της. Αν το βιβλίο έβρισκε το δρόµο για την εκτύπωση, υπήρχε σε µερικές περιπτώσεις 

στην αρχή ή στο τέλος του βιβλίου ένας κατάλογος µε τα ονόµατα των συνδροµητών 

και ενίοτε το επάγγελµά τους και ο αριθµός των αντιτύπων που είχαν προπληρώσει. 

Επειδή την περίοδο της τουρκοκρατίας οι εκδόσεις γίνονταν στις παροικίες, 

συνδροµητές γίνονταν αυτοί που µπορούσαν να διαθέσουν χρήµατα κι ήταν συνήθως 

έµποροι, Φαναριώτες, κληρικοί ή εύποροι µετανάστες που σπούδαζαν. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκδόσεις στην Ιταλία. Από τη στιγµή που 

αποφασιζόταν η έκδοση, έπρεπε να εκδοθεί σχετική άδεια (licienza), η οποία 

                                                
222 Ο Χ. Πα τ ρ ι ν έ λ η ς , Το ελληνικό βιβλίο, ό.π., σ. 56, µας δίνει την πληροφορία ότι το 1749 

κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο που καλύφθηκε µε την προεγγραφή συνδροµητών. Ως το 1829 
κυκλοφόρησαν µε το σύστηµα αυτό πάνω από 100 βιβλία, κυρίως λόγια. 
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εξασφάλιζε και προνόµιο έκδοσης, το «provilegio». Αν ο εκδότης βρισκόταν στην 

Βενετία, έπρεπε επιπλέον να καταθέσει αντίγραφο συγγράµµατος που πρόκειται να 

εκδοθεί σε µία επιτροπή λογοκριτών, τη λεγόµενη Riformatori dello Studio di Padova 

η οποίοι ερευνούσε, για να διαπιστώσει, αν και κατά πόσο το συγκεκριµένο 

σύγγραµµα ήταν εναντίον της καθολικής πίστης. Αφού ελεγχόταν το περιεχόµενο και 

δεν υπήρχε κάτι µεµπτό, τότε χορηγούσαν την άδεια προς εκτύπωση223. Βέβαια, 

λογοκρισία υπήρχε κι αλλού κι η αυστηρότητά της ποίκιλλε από τόπο σε τόπο κι από 

εποχή σε εποχή και από ένα σηµείο και µετά ανιχνεύονταν και οι επαναστατικές 

πολιτικές ιδέες οι οποίες µπορεί να κρύβονταν µέσα στο κείµενο. 

Η άδεια έκδοσης ήταν συνδεµένη µε το πρόσωπο του εκδότη - τυπογράφου κι όχι 

του συγγραφέα, ο οποίος εξασφάλιζε µόνο τη συγγραφική ιδιοκτησία κι όχι την 

οικονοµική εκµετάλλευση, εκτός κι αν υπήρχε έγγραφη συµφωνία µεταξύ των δύο. 

Για ένα βιβλίο που τυπωνόταν για πρώτη φορά ο εκδότης µπορούσε να αποκτήσει 

αποκλειστικό προνόµιο (privilegio exclusivo), το οποίο είχε εικοσαετή διάρκεια. Αν 

επρόκειτο για επανέκδοση (ristampa) περιοριζόταν στα 10 χρόνια, αν το βιβλίο δεν 

είχε τυπωθεί στα τελευταία 20 χρόνια και για 5 χρόνια, εφόσον το βιβλίο είχε µείνει 

ατύπωτο επί 10 χρόνια. Η άδεια τυπωνόταν συνήθως στη αρχή του υπό έκδοση βιβλίου 

και το αργότερο ένα µήνα µετά την άδεια έπρεπε να πάει στο τυπογραφείο. Μετά την 

έκδοση ο τυπογράφος ήταν υποχρεωµένος να καταθέσει αντίγραφα στις βιβλιοθήκες 

της Βενετίας, της Πάδοβας και στην «Αυλική βιβλιοθήκη της Βιέννης»224. 

Τη διακίνηση και τη διάθεση στην αγορά την αναλάµβανε συνήθως ο ίδιος ο 

τυπογράφος - εκδότης, ο οποίος φρόντιζε, µέσω πραµατευτών συνήθως, να φτάσουν 

τα βιβλία στις αγορές µεγάλων πόλεων και σε πανηγύρια. Το ρόλο του πράκτορα 

βιβλίων τον αναλάµβανε συχνά κι ο δάσκαλος ή ο παπάς. Η φύλαξη κι µεταφορά των 

βιβλίων ενείχε τους ίδιους κινδύνους, όπως κάθε άλλο εµπόρευµα. 

Ύστερα απ’ αυτά καθίσταται φανερή η δυσκολία της παραγωγής και της 

διακίνησης ενός βιβλίου αλλά και η διαπίστωση ότι ο συγγραφέας µε την απόφασή 

του να συγγράψει ένα βιβλίο και να το τυπώσει σπανίως απέβλεπε στο κέρδος, αλλά 

                                                
223 Ε. Α µ ο ι ρ ί δ ο υ , «Η συµµετοχή των Δυτικοµακεδόνων στην εκδοτική δραστηριότητα κατά τη 

διάρκεια της τουρκικής κυριαρχίας», Η ∆υτική Μακεδονία κατά τους Χρόνους της Τουρκικής κυριαρχίας, 
ό.π., σ.2. Σηµ.: Την πρόσβαση στην ανακοίνωση, η οποία έγινε στο Συνέδριο, αλλά δεν δε 
συµπεριλήφθηκε στα πρακτικά, την επέτρεψε η συγγραφέας. 

224 Για περισσότερες πληροφορίες περί λογοκρισίας βλ. Γ. Β ε λ ο υ δ ή ς , Το ελληνικό τυπογραφείο 
των Γλυκήδων, ό.π., σσ. 79-89. 
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η επιλογή του αυτή πήγαζε από µια εσωτερική του ανάγκη. η οποία απέβλεπε είτε να 

καταστήσει τον αναγνώστη κοινωνό των ιδεών που εξέφραζε είτε να τον βοηθήσει µε 

τον τρόπο του να ενηµερωθεί, να κατανοήσει, να µάθει. 

4. Εκδοτικά κέντρα του ελληνικού βιβλίου 

Το ελληνικό βιβλίο αποτέλεσε για αιώνες το συνδετικό κρίκο του Ελληνισµού της 

Διασποράς, βοήθησε τους Έλληνες να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, τη γλώσσα 

τους, τη θρησκευτική τους συνείδηση και να αναπτύξουν µια άµιλλα µε κίνητρο την 

εθνική ιδέα για την απελευθέρωση της πατρίδας. Κατά την περίοδο από τα τέλη του 

15ου αιώνα ως την έναρξη της επανάστασης οι Έλληνες της Διασποράς έθεσαν σε 

κυκλοφορία στις πόλεις που δραστηριοποιούνταν πάνω από επτά χιλιάδες τίτλους 

έντυπων βιβλίων, φυλλαδίων, µονόφυλλων, εφηµερίδων και περιοδικών225. 

Όσον αφορά στα εκδοτικά κέντρα στα οποία υπήρχε παραγωγή και διακίνηση 

βιβλίων γραµµένα στην ελληνική γλώσσα, γνωρίζουµε ότι λειτούργησαν τυπογραφεία 

στη Βενετία, τη Ρώµη, τη Βιέννη, την Πέστη, τη Λειψία, το Παρίσι, το Βουκουρέστι, 

το Ιάσιο, την Κωνσταντινούπολη, της Μοσχόπολη το Άγιο Όρος, τη Μόσχα και την 

Πετρούπολη. Λόγω του ειδικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν, αλλά κυρίως γιατί 

σχετίζονται µε τη συγγραφική δραστηριότητα του Μιχαήλ Παπαγεωργίου, επιλέξαµε 

να αναφερθούµε στα τυπογραφεία της Βενετίας, Βιέννης, Βούδας και Πέστης. 

4.1. Η τυπογραφία στη Βενετία 

Πολλοί ναυτικοί, έµποροι και λόγιοι, πριν ακόµα την πτώση της 

Κωνσταντινούπολης αλλά κυρίως µετά, γοητεύονται από τη Βενετία, όπου 

εγκαθίστανται και δραστηριοποιούνται, µε αποτέλεσµα η όµορφη πόλη της Ιταλίας να 

συγκεντρώσει µεγάλο αριθµό αποδήµων. Ίσως να έπαιζε ρόλο και το ότι οι κάτοικοί 

της και το περιβάλλον της ήταν οικεία στους Βυζαντινούς, καθότι οι εµπορικές σχέσεις 

που είχαν αναπτύξει οι δυο λαοί εκτείνονταν σε µεγάλο βάθος χρόνου και η πολύχρονη 

παρουσία των Ενετών στην Κωνσταντινούπολη από το 1204 και µετά είχε αφήσει 

µέσα στ’ άλλα το βενετσιάνικο χρώµα στη φυσιογνωµία της Πόλης. Η δηµιουργία 

δυναµικής ελληνικής παροικίας στη Βενετία εξηγεί το γιατί η πόλη αυτή αποτέλεσε τo 

σηµαντικότερο κέντρο παραγωγής του ελληνικού βιβλίου. Εκεί τυπώθηκε το 1471 και 

                                                
225 Κ .  Σ τ ά ι κ ο ς -Τ .  Σκ λ α β ε ν ί τ η ς , Πεντακόσια Χρόνια Έντυπης Παράδοσης του Νέου 

Ελληνισµού (1499-1999), Αθήνα 2000, Εισαγωγή σ. κγ. 
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το πρώτο βιβλίο µε κείµενο στα ελληνικά, η γραµµατική του Μανουήλ Χρυσολωρά 

µε τίτλο Ἐρωτήµατα226, που µαζί µε τη Γραµµατικὴ του Θεόδωρου Γαζή, την Ἐπιτοµὴ 

τῶν ὀκτὼ τοῦ λόγου µερῶν του Κωνσταντίνου Λάσκαρι, τα Ἐρωτήµατα του Δηµητρίου 

Χαλκοκονδύλη και το Ἑλληνολατινικὸ Λεξικὸ του Johannes Crastonus 

αντιπροσωπεύουν τον κορµό των γραµµατολογικών βιβλίων, τα οποία θα γνωρίσουν 

συχνές επανεκδόσεις για τουλάχιστον 100 χρόνια227. Στη Βενετία συστάθηκε το πρώτο 

ελληνικής ιδιοκτησίας τυπογραφείο το 1493 από τους Κρητικούς Ζαχαρία Καλλιέργη 

και Νικόλαο Βλαστό οι οποίοι εξέδωσαν στον ένα χρόνο λειτουργίας του τέσσερα 

βιβλία κι ανάµεσά τους τη µνηµειώδη editio princeps του Etymologicum Magnum, ένα 

από τα ωραιότερα αρχέτυπα228 και το πρώτο έντυπο της κρητικής λογοτεχνίας, τον 

Ἀπόκοπο του Μπεργαδή229. Όλα σχεδόν τα ελληνικά βιβλία που τυπώθηκαν στην 

Ιταλία το ΙΕ΄ αιώνα, που απαραιτήτως είχαν και λατινική µετάφραση, εξυπηρετούσαν 

τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των σχολείων ή των πανεπιστηµίων της Ιταλίας και 

λόγω του χαρακτήρα τους (γραµµατικά και λεξικογραφικά έργα) ήταν απαραίτητα. 

Σπουδαία ώθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής τυπογραφίας στη Βενετία έδωσαν 

Γιαννιώτες τυπογράφοι. Ο Νικόλαος Γλυκύς (1670), ο Νικόλαος Σάρρος (1687) και 

οι Πάνος και Δηµήτριος Θεοδοσίου (1762) ίδρυσαν τυπογραφεία στην πόλη, που για 

δύο περίπου αιώνες εκτύπωσαν µεγάλο όγκο ελληνικών βιβλίων230. Την περίοδο 1700 

- 1820 τα τρία αυτά τυπογραφεία µαζί µε το επίσης σηµαντικό τυπογραφείο του Ιταλού 

Αntonio Bortoli καλύπτουν το 62% της συνολικής παραγωγής του ελληνικού 

                                                
226 Π. Λά µ π ρ ο υ , Περί της αρχής και προόδου της τυπογραφίας εν Ελλάδι, Αθήνα 1999, σ. 18. 
227 Μ. Ι. Μανο ύ σ α κ α ς , Οι απαρχές της ελληνικής τυπογραφίας, Αθήνα 1989, σ. 5. 
228 Γ. Β ε λ ο υ δ ή ς , Το ελληνικό τυπογραφείο των Γλυκήδων στη Βενετία (1670-1854), Αθήνα 1987, 

σ. 13. Βλ. και Π. Λάµπρου, Περί της αρχής και προόδου της τυπογραφίας εν Ελλάδι, ό.π., σ. 19. 
229 Κ .  Σ τ ά ι κ ο ς -Τ .  Σκ λ α β ε ν ί τ η ς , Πεντακόσια Χρόνια, ό.π., σ, 7. 
230 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ν.  Σκ ι α δ ά ς , Χρονικό της Ελληνικής Τυπογραφίας – 

Σκλαβιά, Διαφωτισµός, Επανάσταση, 1476-1828, Τ. Α΄, Αθήνα: 1976, σσ. 24-50. Εκεί αναφέρεται ότι ο 
Νικόλαος Γλυκύς τύπωσε 67 συνολικά βιβλία µέχρι το θάνατό του το 1694. Ο γιος του Μιχαήλ και ο 
εγγονός του Δηµήτριος µέχρι το 1716 εξέδωσαν µόνο 16 βιβλία. Όταν το τυπογραφείο πέρασε στον 
εγγονό Νικόλαο, που ονοµάστηκε «νεότερος» για λόγους διάκρισης, το τυπογραφείο βρήκε την παλιά 
του αίγλη και µέχρι το 1788, που πέθανε είχαν τυπωθεί 299 βιβλία, αριθµός ρεκόρ για τα δεδοµένα της 
εποχής που εξετάζουµε. Πληροφορίες για την οικογένεια και το τυπογραφείο των Γλυκήδων βλ. και Κ. 
Μέρ τ ζ ι ο ς , Ηπειρωτικά Χρονικά,10 (1935), Ηπειρωτικά Χρονικά, τ. 11(1936), Ηπειρωτικά Χρονικά, 
13 (1938). Το τυπογραφείο του Σάρρου δεν παρήγαγε µεγάλο αριθµό βιβλίων ούτε κι ο τυπογράφος είχε 
τόσες σχέσεις µε τους λογίους της εποχής του όπως είχε η οικογένεια των Γλυκήδων. Παρ’ όλα αυτά 
βλέπουµε να προλογίζει ένα βιβλίο του ο Ηλίας Μηνιάτης κι ένα άλλο να το επιµελείται ο Μεθόδιος 
Ανθρακίτης. Τέλος, στο τυπογραφείο του Θεοδοσίου συντάχτηκαν συνήθως εκκλησιαστικά βιβλία. 
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βιβλίου231, ενώ µόνο το τυπογραφείο των Γλυκήδων την περίοδο 1670 - 1820 τύπωσε 

το ένα τρίτο (32%) της συνολικής παραγωγής ελληνικού βιβλίου, ήτοι 1.246 από τα 

3.900 βιβλία232. Πρόκειται για βιβλία θεολογικά, γραµµένα από εξέχοντες ιεράρχες, 

εκδόσεις αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, γραµµατικές, ιατρικά βιβλία, λεξικά, βιβλία 

ποίησης, βιβλία φυσικών επιστηµών, εµπορικούς οδηγούς, οδηγούς ναυτιλλοµένων 

για τα οποία εκατοντάδες λόγιοι εργάστηκαν233. Θα ήταν παράλειψη να µην 

αναφερθούµε και στη συµβολή του Ιταλού τυπογράφου Άλδου Μανούτιου, ο οποίος 

από το 1494 που ίδρυσε τυπογραφείο και µέχρι το θάνατό του το 1515234, διέσωσε 

πολλά αρχαία χειρόγραφα από τη φθορά και µε τις καλαίσθητες εκτυπώσεις τους τα 

έκανε κτήµα σε µεγαλύτερο αριθµό αναγνωστών235.  

Τα τυπογραφεία της Βενετίας κάλυπταν τέσσερις περίπου αιώνες ακατάπαυστης 

τυπογραφικής παραγωγής, αλλά ήδη από τον ΙΗ΄ αιώνα αυτή άρχισε να µειώνεται 

παράλληλα µε τη µείωση της πολιτικής ισχύος της πόλης. Άλλα τυπογραφεία άρχισαν 

να δραστηριοποιούνται στις περιοχές των ηµιαυτόνοµων βορειοδυτικών περιοχών της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και των Κεντροευρωπαϊκών κρατών, καθότι πολλοί 

Έλληνες εµπορεύονταν µέσω των χερσαίων εµπορικών οδών προς τις περιοχές αυτές.  

4.2. Η τυπογραφία στη Βιέννη 

Μετά τη Βενετία το βάρος της ελληνικής τυπογραφίας µετατοπίστηκε προς τη 

Βιέννη, η οποία εξελίχτηκε στο πιο παραγωγικό κέντρο του ελληνικού βιβλίου236. Τους 

λόγους που συνέβη αυτό πρέπει να τους αναζητήσουµε πρώτα στο ότι τα πνευµατικά 

                                                
231 Χ. Πα τ ρ ι ν έ λ η ς , Το ελληνικό βιβλίο κατά την Τουρκοκρατία (1474-1820): Περιλήψεις 

φροντιστηριακών µαθηµάτων, Θεσσαλονίκη 1989, σ.18. Οι απόλυτοι αριθµοί είναι 2.260 τόµοι από τους 
3.526 της συνολικής παραγωγής ελληνικών βιβλίων. 

232 Τα στοιχεία προκύπτουν από τον πίνακα που παραθέτει ο Γ. Β ε λ ο υ δ ή ς , Το ελληνικό 
τυπογραφείο των Γλυκήδων, ό.π., σ. 141. 

233 Ν. Σκ ι α δ ά ς , Χρονικό της Ελληνικής Τυπογραφίας, ό.π., τόµ. Α΄, σ.41. 
234 Π. Λά µ π ρ ο υ , Περί της αρχής και προόδου της τυπογραφίας εν Ελλάδι, ό.π., σ. 19. 
235 Ο Άλδος, ως τυπογράφος ήταν καινοτόµος. Αυτός εφηύρε τα Italics (πλάγια γράµµατα) και το 

µικρόσχηµο βιβλίο, το οποίο κρίθηκε πιο βολικό και συνάµα ήταν πιο φθηνό. Η συµβολή του στη 
διάδοση των ελληνικών γραµµάτων κρίνεται σπουδαία, καθώς, όπως µας πληροφορεί ο Ν. Σκ ι α δ ά ς , 
Χρονικό της Ελληνικής Τυπογραφίας, ό.π., σ. 48-49, εκτύπωσε Αριστοτέλη, Αριστοφάνη, Θουκυδίδη, 
Σοφοκλή, Ηρόδοτο, Ξενοφώντα, Ηρωδιανό, Δηµοσθένη, Πλούταρχο, Αισχίνη, Λυσία, Πλάτωνα, 
Πίνδαρο, Αθήναιο, Διοσκουρίδη, λεξικογράφους, όπως Ιούλιο Πολυδεύκη, Στέφανο Βυζάντιο, Ησύχιο, 
φιλοσόφους, αστρονόµους κλπ.  

236 Ο Χ. Πα τ ρ ι ν έ λ η ς , Το ελληνικό βιβλίο, ό.π., σ. 30, αναφέρει ότι συνολικά µεταξύ 1750 και 
1820 εκδόθηκαν στα διάφορα τυπογραφεία της Βιέννης πάνω από 400 εκδόσεις ελληνικών βιβλίων, αν 
και η σηµασία των εκδόσεων αυτών έγκειται όχι τόσο στην ποσότητα όσο στην ποιότητα και το 
νεωτερικό τους χαρακτήρα. 
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ρεύµατα και ιδιαίτερα του Διαφωτισµού ήταν αισθητά έξω από την Ιταλία Έπειτα, 

στην αυστριακή πρωτεύουσα από τα µέσα του ΙΗ΄ αιώνα δραστηριοποιήθηκαν δύο 

ελληνικές κοινότητες, οι οποίες µπορούσαν να συµµετάσχουν µε ποικίλους τρόπους 

σε πλείστους τοµείς της ζωής της Αυτοκρατορίας, καθώς τους είχαν εκχωρηθεί 

προνόµια. Τέλος, το διάταγµα που εξέδωσε ο αυτοκράτορας Ιωσήφ Β΄, που επέτρεπε 

την ελεύθερη κυκλοφορία βιβλίων στα εδάφη της αυτοκρατορίας του, είχε ως 

αποτέλεσµα την ανάπτυξη ελληνικών εκδοτικών επιχειρήσεων µε έντονη 

δραστηριότητα. Έτσι, τα τυπογραφεία της Βιέννης µετατράπηκαν σε µεγάλα κέντρα 

παραγωγής βιβλίου µε προσανατολισµό κυρίως τα Βαλκάνια, την εποχή που αυτά 

άρχιζαν να διεκδικούν σιγά σιγά την ελευθερία τους από την τουρκική κατοχή. 

Ο προστατευτισµός και το αυστηρά ελεγχόµενο σύστηµα αδειοδότησης 

τυπογραφείων από τις αυστριακές αρχές δεν επέτρεπαν εύκολα την ίδρυση 

ανεξάρτητων ελληνικών τυπογραφείων, µε αποτέλεσµα Βιεννέζοι τυπογράφοι, όπως 

ο J. Trattner, J. Baumeister, J. Kurzbock κ.ά., να επιχειρούν µε τις εκδόσεις τους να 

πάρουν το εµπόριο των ελληνικών εκδόσεων στα χέρια τους237. Προς τα τέλη, όµως, 

του ΙΗ΄ αιώνα η παραγωγή του ελληνικού βιβλίου περνά σε ελληνικά χέρια µε 

πρωταγωνιστές το Ζακυνθινό Γεώργιο Βεντότη238 και τους Σιατιστινούς αδερφούς 

Μαρκίδες Πούλιου. Στο τυπογραφείο του Βεντότη µεταξύ άλλων εκτυπώθηκαν η 

Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία του Μελετίου, Μητροπολίτη Αθηνών και εκλαϊκευµένα 

επιστηµονικά συγγράµµατα, όπως η Περιγραφὴ τοῦ Παντὸς του ιδίου. Οι αδερφοί 

Μαρκίδες Πούλιου, Γεώργιος και Πούλιος, ανέλαβαν το 1792 το τυπογραφείο του 

Baumeister. Το τυπογραφείο των Μαρκιδών Πούλιου έγινε το εκδοτικό όργανο του 

Ρήγα Βελεστινλή, που κοινοποίησε στους απανταχού Έλληνες τις ιδέες του 

οραµατιστή επαναστάτη. Στις 31-12-1790 εξέδωσαν την πρώτη ελληνική σωζόµενη 

εφηµερίδα µε τον τίτλο Ἐφηµερίς239, χαρίζοντας έτσι το όνοµά της σε όλο τον έντυπο 

                                                
237 Γ. Ματ θ ι ό π ο υ λ ο ς , Ανθολόγιο Ελληνικής Τυπογραφίας, ό.π., σ.21. 
238 Ο Γ. Λά ι ο ς  τον αποκαλεί «πατέρα της Ελληνικής δηµοσιογραφίας». Ο Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα 

Ἑλλὰς, ό.π., σ. 245, στ. 11150 κ.ε. αναφέρει για τον Βεντότη σχετικά: «…ταύτην τὴν τυπογραφίαν (σ.σ. 
τοῦ Βαουµαϊστέρου) ὕστερον ὁ βεντότης ἠγόρασε καὶ διὰ βασιλικοῦ προνοµίου πρῶτος τῶν Ἑλλήνων 
συνέστησεν ἐκεῖ ἑλληνικὴν τυπογραφίαν ἐν ἧ ἐτυπώθησαν διάφορα βιβλία εἰς τὴν γλῶσσαν µας οὐ µὴν 
δὲ ἀλλά καὶ πρῶτος ἐχρηµάτισεν εἰς τὸ γένος ἡµῶν ὁποῦ ἐξέδοτο ἐφηµερίδας εἰς τὴν γλῶσσαν µας καὶ 
Καλενδάρια τοιαῦτα ὁποῦ οὐδέποτε εἶχε πρότερον τὸ γένος µας…». 

239 Βλ. και Εικόνα 1 στο Παράρτηµα Εικόνων. 
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τύπο240. Η Ἐφηµερίς προσέφερε στο διάσπαρτο Ελληνισµό πλήθος ειδήσεων και 

πληροφοριών περί του πολιτισµικού και πολιτικού γίγνεσθαι της Δύσης, ενώ 

συγχρόνως συνέβαλε στην καλύτερη οργάνωση του συστήµατος των συνδροµητών 

για την προαγορά και διακίνηση των βιβλίων και των άλλων εντύπων. Από το 1792, 

χρονιά που το τυπογραφείο του Baumeister πέρασε στα χέρια τους, µέχρι το 1798, που 

αυτό έκλεισε ύστερα από την καταστολή του κινήµατος του Ρήγα και την εκδίωξη από 

τους Αυστριακούς των εκδοτών ως συνεργατών του, οι αδερφοί Μαρκίδες Πούλιου 

τύπωσαν στο τυπογραφείο τους περίπου 30 τίτλους βιβλίων και συνέχισαν την 

εκτύπωση της Ἐφηµερίδος241. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι στη Βιέννη πραγµατοποιήθηκαν οι πρώτες 

εκδόσεις όλων σχεδόν των έργων - έξι από τα επτά εκδοθέντα έργα - του Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου242 

4.3. Η τυπογραφία στη Βούδα και την Πέστη 

Στην Ουγγαρία το πρώτο ελληνικό βιβλίο τυπώθηκε το 1713243 και από το 1787 

και µέχρι το 1867 εκτυπώθηκαν περίπου ενενήντα ένα (91) βιβλία244. Τα έντεκα (11) 

απ’ αυτά τυπώθηκαν σε επαρχιακά τυπογραφεία και τα ογδόντα (80) στη Βούδα και 

την Πέστη, αποδεικνύοντας ότι το πνευµατικό κέντρο της Ουγγαρίας ήταν η 

πρωτεύουσά της245. Τα τυπογραφεία ανήκαν κατά κύριο λόγο σε Ούγγρους, ενώ η 

ύπαρξη ελληνικού τυπογραφείου αποδεικνύεται, κατά τον E. Horvath246, µόνο από το 

Μέγα Ἀλφαβητάριον του Μιχαήλ Παπαγεωργίου. Όσον αφορά στη θεµατολογία τους, 

                                                
240 Α .  Κουµ α ρ ι α ν ο ύ ,  Λ .  Δρο ύ λ ι α ,  E  L e y t o n ,  Το ελληνικό βιβλίο, ό.π., σσ. 296. Για 

τους αδερφούς Μαρκίδες Πούλιου και τη δράση τους, βλ. και Γ. Λά ι ο ς , Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί 
οίκοι, ό.π., σσ. 89-97 και Εικόνα 1 στο Παράρτηµα Εικόνων. 

241 Τ .  Σκ λ α β ε ν ί τ η ς ,  Κ .  Σ τ ά ι κ ο ς ,  Β .  Κρ εµ µ υ δ ά ς ,  Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης: 
Κατάλογος Έκθεσης, Αθήνα 2000, σ. 132. 

242 Πρόκειται για τα: 
1) Εἴσοδος ῥαδία εἰς τὴν Γερµανικὴν γλῶσσαν, Βιέννη 1767. 
2) Ἀλφαβητάριον Γερµανικὸν, Βιέννη 1768. 
3) Λεξικὸν Ῥωµαιϊκογερµανικὸν , Βιέννη 1768. 
4) Το Μέγα Ἀλφαβητάριον, Βιέννη 1771. 
5) Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος διδάσκαλος τῶν πρωτοπείρων ῥωµελιτῶν τῆς γερµανικῆς γλώσσης, 

Βιέννη 1772. 
6) Οἰκιακὸς καὶ πρόχειρος διδάσκαλος τῶν ἀρχαρίων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, Βιέννη 1783. 
243 Πρόκειται για τη Γραµµατικὴ του Ηπειρώτη Χρύσανθου Ζηταίου. 
244 E. H o r v a t h , Magyar-görög Bibliografia - Oυγγροελληνική βιβλιογραφία, Budapest 1940, σ. 

23. 
245 E. H o r v a t h , Magyar-görög Bibliografia, ό.π.,  σσ. 30-31. 
246 Ό.π.,  σ. 31. 
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πρόκειται για θρησκευτικά και σχολικά βιβλία, αλλά και ιστορικά εγκυκλοπαιδικά, 

επιστηµονικά και λίγα λογοτεχνικά247. Η παραγωγή του βιβλίου στην Ουγγαρία δεν 

ήταν σηµαντική σε αριθµό, συγκρινόµενη µάλιστα µε τις εκδόσεις της Βενετίας ή της 

Βιέννης, ήταν όµως σηµαντική η προσφορά της στον ελληνισµό της ελληνικής 

Διασποράς και στην αφύπνιση του κοινού απελευθερωτικού αισθήµατος. Στην Πέστη 

τυπώθηκαν τρία βιβλία του Μιχαήλ Παπαγεωργίου και στη Βούδα ένα248.   

                                                
247 E. H o r v a t h , σσ. 25-26. 
248 Πρόκειται για τα: Ἀλφαβητάριον Μικρόν (1778-α΄ έκδοση), Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος 

διδάσκαλος των πρωτοπείρων τῆς γερµανικῆς γλώσσης (1792-β΄ έκδοση) και το Μέγα Ἀλφαβητάριον 
(1778-γ΄ έκδοση, 1800-δ΄ έκδοση και 1879-η΄ έκδοση). Στη Βούδα τυπώθηκε µόνο το Μέγα 
Ἀλφαβητάριον στην ζ΄ και τελευταία έκδοσή του, το 1818. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

1. Γενικά 

Η εµπειρία του Μιχαήλ Παπαγεωργίου ως δασκάλου, η παιδεία και οι γνώσεις που 

είχε αποκτήσει, λόγω των σπουδών και των συναναστροφών του µε σπουδαίους 

λόγιους του εξωτερικού, του εξασφάλισαν τα εχέγγυα της συγγραφής των έργων του. 

Δεδοµένης της µέχρι τώρα έλλειψης πλήρους καταλόγου ή σχετικής µονογραφίας, οι 

πληροφορίες µας για το συγγραφικό έργο του Μιχαήλ Παπαγεωργίου συγκλίνουν στο 

ότι από το συνολικό του έργο εκδόθηκαν οκτώ συγγράµµατα, ενώ από τα υπόλοιπα 

κάποια έµειναν ανέκδοτα ή ηµιτελή.  

Το κοινό που απευθυνόταν ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου µε τα έργα του ήταν οι νέοι, 

που έρχονταν σε πρώτη επαφή είτε µε την ελληνική είτε µε τη γερµανική γλώσσα. 

Όπως προκύπτει, από τα στοιχεία που έχουµε για σύνολο του έργου του, έγραφε µε 

διττό σκοπό: Από τη µια για να καλύψει τις ανάγκες των οµογενών κι από την άλλη για 

να ανταλλάξει ιδέες µε τους κύκλους των διανοούµενων της εποχής του και µάλιστα 

σε πολλά και ξεχωριστά επιστηµονικά πεδία, κάτι που αυξάνει ακόµη παραπάνω την 

αξία των έργων του αλλά και φωτίζει την προσωπικότητά του. Εκτός από τα διδακτικά 

εγχειρίδια που εξέδωσε, έχει συνδράµει σε βιβλία άλλων συγγραφέων, είτε ως 

επιµελητής εκδόσεων, είτε προλογίζοντάς τα είτε γράφοντας σ’ αυτά επιγράµµατα και 

ηεροελεγεία. Από τις συχνές αναφορές του Ζαβίρα ότι διέθετε αρκετά χειρόγραφα του 

θείου του, µας κάνει να σκεφτούµε ότι ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου δυσκολευόταν να τα 

εκδώσει, µολονότι το επιθυµούσε και το επιδίωκε, καθώς οι πόροι ήταν λιγοστοί και ο 

θεσµός των συνδροµητών µόλις που είχε αρχίσει να κάνει την εµφάνισή του, ως 

πρακτική για την έκδοση βιβλίων. Έτσι, έργα θεολογικού περιεχοµένου, φιλολογικού 

ενδιαφέροντος, λόγοι που εκφωνήθηκαν «ἐπ’ ἄµβωνος», µεταφράσεις έργων από τα 

λατινικά, επιστολές κλπ, που αποτελούν ένα µεγάλο µέρος του συνολικού συγγραφικού 

του έργου, έµειναν ανέκδοτα. Τον κατάλογο των έργων του Μιχαήλ Παπαγεωργίου 

διασώζει ο Γ. Ζαβίρας 249. 

                                                
249 Οι Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 462 και Κ. Σά θ α ς , Βιογραφίαι, ό.π., σσ. 524-526 

παραθέτουν κατάλογο των έργων του Μ. Παπαγεωργίου, από τον οποίο απουσιάζουν α) το 
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2. Εκδοθέντα έργα  

2.1. Διδακτικά εγχειρίδια 

Το συγγραφικό έργο του Μιχαήλ Παπαγεωργίου είναι επικεντρωµένο σε 

γλωσσικά εγχειρίδια κυρίως για την εκµάθηση της ελληνικής ή της γερµανικής 

γλώσσας. Τα πρώτα απευθύνονταν σε αυτούς που αποφάσιζαν να µάθουν τα βασικά 

περί γραφής κι ανάγνωσης και τα δεύτερα σε όσους αποφάσιζαν να εγκαταλείψουν 

την πατρίδα για να εγκατασταθούν και να εργαστούν ως έµποροι κυρίως στις 

ελληνικές παροικίες της Κεντρικής Ευρώπης, όπου κυρίαρχη γλώσσα ήταν η 

γερµανική. Ιδιαίτερα το δεύτερο εγχείρηµα ήταν καινοτόµο, καθώς «τα εγχειρίδια στα 

ελληνικά για την εκµάθηση άλλων οµιλούµενων γλωσσών είναι σπανιότατα µέχρι τα 

µέσα του 18ου αιώνα και µόλις µετά το 1750 αρχίζουν να εκδίδονται γραµµατικές, 

λεξικά, διάλογοι και πλήρεις µέθοδοι για την εκµάθηση των κυριότερων οµιλούµενων 

γλωσσών»250. Επιπροσθέτως, η επαφή που είχε µε τα εκπαιδευτικά βιβλία του 

εξωτερικού ίσως του έδωσε την ιδέα της συγγραφής αντίστοιχων εγχειριδίων 

γραµµένα στα ελληνικά, καθώς αυτά απουσίαζαν από την ελληνική βιβλιοπαραγωγή. 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε ότι ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου φαίνεται ότι ήταν 

θαυµαστής του παιδαγωγού Κοµένιου και γνώριζε πολύ καλά τα έργα του, τα οποία 

ήταν διαδεδοµένα στην Ευρώπη και είχαν διεισδύσει στα εκπαιδευτικά συστήµατα 

πολλών χωρών, ιδιαίτερα της Ουγγαρίας251. Θέλοντας ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου να 

ωφελήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τους νέους που άρχιζαν να µαθαίνουν 

γράµµατα, προσπάθησε να συντονιστεί µε δοκιµασµένες παιδαγωγικές µεθόδους όπως 

αυτές που εισηγείται ο Κοµένιος υιοθετώντας µάλιστα στα έργα του θεµατολογία που 

συναντάµε και στο έργο του δεύτερου252. 

                                                
Ἀλφαβητάριον Γερµανικὸν και β) το Λεξικὸν Ῥωµαιϊκογερµανικὸν , έργα που αναφέρει ο Φ. Ηλ ι ο ύ , 
Προσθήκες A΄, σσ.190-191, αρ. 151 και σσ. 194-197, αρ. 152 αντίστοιχα. 

250 J .  A .  C a r a v o l a s , Histoire de la didactique des langues au siècle des Lumières. Précis et 
anthologie thématique, Montréal/Tübingen 2000, σ. 239. 

251 Βλ. και Seidler Andrea, «Η ανάδυση του λόγου περί εθνικής ταυτότητας στον ουγγρικό τύπο 
του 18ου αιώνα», Διασπορά - Δίκτυα Διαφωτισµός, Τετράδια Εργασίας 28 (2005) 36-37. 

252 Αναφερόµαστε  στα έργα του Μιχαήλ Παπαγεωργίου, Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος διδάσκαλος 
τῶν πρωτοπείρων ῥωµελιτῶν τῆς γερµανικῆς γλώσσης καθώς και στο Οἰκιακὸς καὶ πρόχειρος διδάσκαλος 
τῶν ἀρχαρίων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης στα οποία διακρίνουµε πολλές οµοιότητες τόσο στη µορφή όσο 
και στη θεµατολογία τους µε το έργο του Κοµένιου Januae Linguarum Reseratae Aureae Vestibulum, 
ένα λεξικό για την εκµάθηση της λατινικής Το συγκεκριµένο έργο το χάρισε ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου 
στον ανιψιό του, Ζαβίρα, όπως βλέπουµε και στην Εικόνα 25 στο Παράρτηµα Εικόνων. 
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Τα έργα του Μιχαήλ Παπαγεωργίου που ακολουθούν τα παραθέτουµε µε 

χρονολογική σειρά έκδοσης. 

2.1.1. Ἀλφαβητικὸν Βιβλιάριον  

Ἀλφαβητικὸν Βιβλιάριον/ Χάριν τῶν µαθησοµένων νέων τὰς/ πρώτας ἀρχὰς καὶ τὴν 

ἀνάγνωσιν τῶν/ ἱερῶν ἡµῶν Γραµµάτων. µεθοδι-/ κῶς συνετέθη µὲν/ παρὰ ΜΙΧΑΗΛ 

ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ/ τοῦ Σιατιστέως/ Ἐτυπώθη δὲ, δι’ ἐξόδων καὶ δαπάναις/ τοῦ 

ἐντιµοτάτου Ἄρχοντος τῶν Κο-/ τακίων, κυρίου/ ΡΑΔΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗ ΒΟΥΛΗ/ τοῦ ἐκ τῆς 

πόλεως ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ/  Ἐν τῇ ΒΙΕΝΝΗ τῆς Ἀουστρίας/ παρὰ τῷ Λεοπόλδῳ Καλιβόδᾳ 

τῷ τῆς/ Ἀκαδηµίας Τυπογράφῳ/ ἐν ἔτει 1766. 

Την πληροφορία, για την ύπαρξη του του Ἀλφαβητικοῦ Βιβλιαρίου ως έργου που 

συγγράφηκε από τον Μιχαήλ Παπαγεωργίου και εκδόθηκε στη Βιέννη το 1766, µας 

τη διασώζει ο Φ. Ζυγούρης253. Το αλφαβητάριο αυτό δεν εντοπίστηκε, κατά την έρευνά 

µας, ούτε και βρέθηκε αναφορά του, όταν το αναζητήσαµε σε καταλόγους της 

ελληνικής βιβλιογραφίας του 18ου αιώνα. Η πληροφορία του Ζυγούρη µάλλον 

επαληθεύεται µέσα από τις φωτογραφίες, που δηµοσιεύονται σε άρθρο στο 

διαδίκτυο254, σχετικά µε την εκπαίδευση στη Σιάτιστα κατά το 18ο και 19ο αιώνα κάτι 

που µας κάνει να πιστεύουµε ότι το εν λόγω έργο αποτελεί το πρώτο έντυπο ελληνικό 

αλφαβητάριο, καθώς επίσης και το πρώτο από τα συγγράµµατα του Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου. Ωστόσο, διατηρούµε µια µικρή επιφύλαξη, έως ότου µελετηθεί το 

θέµα διεξοδικά στο µέλλον. 

Αν και δεν είχαµε κάποιο αντίτυπο στη διάθεσή µας, για να µελετήσουµε τη δοµή 

και το περιεχόµενό του ούτε βρέθηκαν πληροφορίες στους σχετικούς βιβλιογραφικούς 

καταλόγους, από τις λίγες σελίδες που είναι δηµοσιευµένες στο διαδίκτυο, φαίνεται 

ότι πρόκειται για την πρώτη αυτοτελή έκδοση έργου του Μιχαήλ Παπαγεωργίου , που 

λάνθανε. Το Ἀλφαβητικὸν Βιβλιάριον αποτέλεσε τον προποµπό των υπόλοιπων 

βιβλίων του Μιχαήλ Παπαγεωργίου που αφορούσαν στην εκµάθηση της ελληνικής 

                                                
253 Φ .  Ζυ γ ο ύ ρ η ς , Ιστορικά σηµειώµατα περί Σιατίστης, ό.π., σ. 248. Εκεί αναφέρεται: «Στα 1766 

εκδόθηκε το Αλφαβητάριο από τον Παπαγεωργίου µε τον τίτλον ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΝ (…) 
εν έτει 1766». 

254 Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου «Στιγµές και εικόνες από την Εκπαίδευση στη Σιάτιστα και η 
ανέγερση και λειτουργία του Α΄ Δηµοτικού Σχολείου της», διάλεξη που εκφωνήθηκε στη Σιάτιστα στις 
11-11-2012 στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα εκατόχρονα του 1ου Δηµοτικού Σχολείου Σιάτιστας. 
Ανακτήθηκε από το διαδίκτυο http://www.siatistanews.gr/3obiblio/05_1o_Dimotiko_100_xronia/ 
index.html (12-11-2014). 
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γλώσσας, καθώς παρουσιάζει οµοιότητες µε µεταγενέστερα εκδοθέντα έργα του. Το 

γεγονός, ότι τα γράµµατα (κεφαλαία και πεζά), οι συλλαβές, οι προσευχές που 

οφείλουν να γνωρίζουν οι µαθητές, καθώς και µια «Σύντοµη χριστιανική διδασκαλία» 

που περιέχονται στο Ἀλφαβητικὸν Βιβλιάριον περιλαµβάνονται και στο Μέγα 

Ἀλφαβητάριον, που κυκλοφόρησε πέντε χρόνια αργότερα, το 1771. Επίσης, όχι µόνο 

η ύπαρξη κοινών ληµµάτων αλλά και ο τρόπος παράθεσης αυτών σε δύο στήλες, στη 

µία εκ των οποίων βρίσκονται οι λέξεις οι «ελληνικές» (δηλ. αρχαιοελληνικές) και στη 

άλλη, τη διπλανή οι αντίστοιχες «ἁπλαῖ» (της οµιλούµενης ελληνικής) είναι µια 

πρακτική που εκτός από το Ἀλφαβητικὸν Βιβλιάριον τη συναντούµε και στο Οἰκιακὸς 

καὶ πρόχειρος διδάσκαλος τῶν ἀρχαρίων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. 

2.1.2. Εἴσοδος ῥαδία εἰς τὴν Γερµανικὴν γλῶσσαν  

Εἴσοδος ῥαδία εἰς τὴν Γερµανικὴν γλῶσσαν ἤτοι, Βιβλίον ὠφελιµώτατον, διὰ ἕναν 

ὁποῦ ποθεῖ, εὐκόλως διὰ νὰ µάθῃ τὴν Γερµανικὴν Γλῶσσαν, ὡσὰν ὁποῦ περιέχει τὸ 

Γερµανικὸν Ἀλφαβητάριον, τὸ Πρόθυρον Ταύτης, καὶ τινας ἀναγκαίους διαλόγους. 

Χάριν τῆς τῶν ἀρχαρίων τῆς Γλώσσης ταύτης ὠφελείας, ἐρανισθέντα τε, καὶ 

µεταφρασθέντα εἰς τὴν ἁπλῆν ἡµῶν Διάλεκτον, παρὰ τοῦ Μιχαὴλ Παπαγεωργίου τοῦ 

Σιατιστέως. Ἐτυπώθησαν δι’ ἐξόδων, καὶ φιλοτίµου δαπάνης, τοῦ τιµιωτάτου, καὶ 

χαριεστάτου ἐν πραγµατευταῖς, κυρίου, κυρίου Θεοδώρου Δούκα Λαζάρου Τοῦ ἐκ τῆς 

αὐτῆς πόλεως Σιατίστης. Ἐν ἔτει 1767. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας. Παρὰ τῷ Λεοπόλδῳ 

Καλιβόδᾳ τῷ τῆς Ἀκαδηµίας Τυπογράφῳ255. 

                                                
255 É. L e g r a n d , Bibliographie hellénique, Τόµ II, ό.π., σ. 64, αρ. 658 ( ο οποίος αναφέρει ότι 

αντίτυπο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Ευαγγελικής Σχολής στη Σµύρνη), Θ. Παπα δ ό π ο υ λ ο ς , 
Ελληνική βιβλιογραφία, ό.π., σ. 344, αρ. 4615 (αναφέρει ότι αντίγραφα βρίσκονται και στη Μονή της 
Μεγίστης Λαύρας στο Άγιο όρος), Φ. Ηλ ι ο ύ , Προσθήκες, Α΄, ό.π., σ.191, αρ. 151. Βλ. και Εικόνα 3 
στο Παράρτηµα Εικόνων. 

Ο Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 462, σε αντίθεση µε τους προαναφερθέντες, αναφέρει, 
λανθασµένα κατά τη γνώµη µας, ως έτος έκδοσης το 1764 αντί του έτους 1767. Αν πρόκειται για 
ανακρίβεια και δεν παρεισέφρυσε τυπογραφικό λάθος, τότε υπάρχει διαφορά τριών (3) χρόνων µεταξύ 
του χρόνου έκδοσης, που αναφέρει ο Ζαβίρας και αυτού που αναγράφεται στο έντυπο. Αν λάβει ωστόσο 
κανείς υπόψη το χρόνο, που οπωσδήποτε µεσολαβούσε από τη στιγµή που ο συγγραφέας δίνει το 
χειρόγραφο στον εκδότη, τότε ίσως ο Ζαβίρας να εννοεί το χρόνο που ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου 
παρέδωσε το έργο του προς έκδοση. Διαφορετικά, είναι απορίας άξια η ανακρίβεια αυτή και µη 
αναµενόµενη για έναν άνθρωπο των γραµµάτων και των εκδόσεων, όπως ήταν ο Γ. Ζαβίρας. Εξάλλου, 
ο Μ. Παπαγεωργίου στον πρόλογο του έργου του Ἀλφαβητάριον Γερµανικὸν, που εκδόθηκε το 1768 
αναφέρει: «Ὁ λόγος ὁποῦ µὲ ἐκίνησε καὶ φέτο διὰ νὰ εκδώσω εἰς φῶς, τὸ προεκδοθὲν Ἀλφαβητάριον 
εἶναι οὗτος. Ἐγώ αφ’οὗ πέρυσι (σ.σ. άρα το 1767) τόποις ἐξέδωκα τὸ ὀνοµαζόµενον Βιβλίον ΕΙ΄ΣΟΔΟΣ 
ῬΑΔΙ΄Α εἰς τὴν Γερµανικὴν Γλῶσσαν…». 



 

!

  83 

Το σύγγραµµα Εἴσοδος ῥαδία εἰς τὴν Γερµανικὴν γλῶσσαν αποτέλεσε το πρώτο 

χρονολογικά τυπωµένο έργο και το πρώτο από τα βιβλία του Μιχαήλ Παπαγεωργίου 

που συνέβαλαν στη γερµανοµάθεια. Είχε διαπιστώσει νωρίς, ότι η ελληνική γλώσσα 

παραχωρούσε τη θέση της, ως καθοµιλουµένη ανάµεσα στους Έλληνες της διασποράς, 

στη γλώσσα του τόπου υποδοχής, ιδιαίτερα όσο η επαγγελµατική δραστηριοποίηση 

των παροίκων προσανατολιζόταν στην εσωτερική αγορά της παροικίας256. 

Γνωρίζοντας, δε, από πρώτο χέρι τη δυσκολία που προέκυπτε από την έλλειψη 

σχετικών εγχειριδίων και έχοντας την εµπειρία του δασκάλου, προσπάθησε να 

συµβάλει σηµαντικά στη βελτίωση της επικοινωνίας άρα και της καθηµερινότητας των 

Ελλήνων µεταναστών σε ένα ξένο περιβάλλον. Έτσι, εξέδωσε αυτό το «εισαγωγικό» 

βιβλίο, όπως λέει κι ο τίτλος του, αυτό που θα ονοµάζαµε σήµερα «µέθοδο 

διδασκαλίας» των γερµανικών, γραµµένη στα ελληνικά, για να µπορέσει ο 

αναγνώστης να µάθει εύκολα τη γερµανική γλώσσα. Για να το πετύχει αυτό, πρόταξε 

το γερµανικό αλφαβητάριο και στη συνέχεια παρέθεσε µεταφρασµένους εκείνους τους 

διαλόγους που θεωρούσε άκρως απαραίτητους για την αποκατάσταση της 

επικοινωνίας των αποδήµων. Κρίνοντας από την πλευρά της ελληνικής γλώσσας το 

σύγγραµµα Εἴσοδος ῥαδία εἰς τὴν Γερµανικὴν γλῶσσαν, θεωρούµε ότι αποτελεί ένα 

καινοτόµο και εύχρηστο εγχειρίδιο, που βοήθησε πολύ τους Έλληνες αποδήµους257. 

Το Εἴσοδος ῥαδία εἰς τὴν Γερµανικὴν γλῶσσαν είναι το µοναδικό ελληνικό βιβλίο 

που τυπώθηκε στο τυπογραφείο του Kaliwoda258, το οποίο ήταν ένα από τα πιο 

ξακουστά τυπογραφεία της εποχής. 

                                                
256 Βλ. και σχετικά της Όλ γ α ς  Κα τ σ ι α ρ δ ή  -  H e r i n g : «Εκπαίδευση στη Διασπορά. Προς µια 

παιδεία ελληνική ή προς ‘‘θεραπεία’’ της πολυγλωσσίας», Νεοελληνική παιδεία και κοινωνία. Πρακτικά 
Διεθνούς Συνεδρίου αφιερωµένου στη µνήµη του Κ. Θ. Δηµαρά, Αθήνα 1995, σσ. 153- 176. 

257 Για τη συνολική αποτίµηση του συγκεκριµένου έργου εκφράζουµε επιφύλαξη, καθώς η έλλειψη 
γνώσης της γερµανικής γλώσσας από µέρους µας, δεν µας επιτρέπει να εκφέρουµε εµπεριστατωµένη 
άποψη. 

258 Όπως µας πληροφορεί ο Κ. Σ τ ά ι κ ο ς , Τα τυπωµένα στη Βιέννη, ό.π., σ. 24, ο Johann Leopold 
Kaliwoda (1705-1781) δραστηριοποιήθηκε ως τυπογράφος τα έτη 1734-1775. Το 1734 είχε ανακηρυχθεί 
πανεπιστηµιακός τυπογράφος και το 1738 είχε λάβει τον τίτλο του αυτοκρατορικού τυπογράφου. Τα 
τυπογραφικά στοιχεία, που κατασκευάζονταν στο χυτήριο που είχε εγκαταστήσει ο ίδιος το 1750, όχι 
µόνο τροφοδοτούσαν όλα τα τυπογραφεία της Βιέννης και της Ευρώπης αλλά θεωρήθηκαν τα 
κοµψότερα που είχαν χυθεί ποτέ στην Ευρώπη. Ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου είναι ο µόνος Έλληνας που 
εκτύπωσε στο τυπογραφείο του Johann Leopold Kaliwoda. 
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2.1.3. Ἀλφαβητάριον Γερµανικὸν 

Ἀλφαβητάριον Γερµανικὸν. χρήσιµον πολλά, εἰς ἕναν ὁποῦ ποθεῖ εὔκολα διὰ νὰ 

µάθῃ τῶν Γερµανικῶν Γραµµάτων τὴν ἀνάγνωσιν. συντεθὲν, καὶ τύποις ἐκ δευτέρου 

ἐκδοθὲν, παρὰ τοῦ Μιχαὴλ παπᾶ Γεωργίου τοῦ Σιατιστέως 1768. Ἐν τῇ Βιέννῃ τῆς 

Ἀουστρίας, παρὰ τῇ Σουλτζινιανῆ Τυπογραφία259. 

Το Ἀλφαβητάριον Γερµανικὸν και το Λεξικὸν Ρωµαιϊκογερµανικὸν, ενώ 

εκδόθηκαν ως αυτοτελή έργα, δεν προορίζονταν αρχικά για αυτοτελή. Και τα δύο 

αποτελούσαν µέρη της Γερµανικῆς Γραµµατικῆς στην οµιλούµενη ελληνική, 

σύγγραµµα που ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου ολοκλήρωσε µετά την έκδοση του πρώτου 

έργου του, αλλά ελλείψει ιδίων πόρων αναζήτησε συνδροµητές, για να µπορέσει να 

εκδώσει.260. Ο µικρός αριθµός συνδροµητών, που εκδήλωσε ενδιαφέρον, δεν επέτρεψε, 

τελικά, την έκδοσή της, αλλά το γεγονός αυτό όχι µόνο δεν πτόησε τον Παπαγεωργίου, 

αλλά ένα χρόνο µετά την έκδοση του πρώτου του βιβλίου (1767) αποφάσισε να 

εκδώσει στη Βιέννη χωριστά τα δύο σηµαντικότερα µέρη της ανέκδοτης Γραµµατικής: 

το αλφαβητάριο, µε τον τίτλο Αλφαβητάριον Γερµανικὸν (Βιέννη, 1768) και το λεξικό 

της µε τον τίτλο Λεξικὸν Ρωµαιϊκογερµανικὸν (Βιέννη 1768). 

Το Ἀλφαβητάριον Γερµανικὸν261, ένα σύγγραµµα 20 µόλις σελίδων σχήµατος 8ου 

απευθυνόταν σε όσους έρχονταν σε επαφή πρώτη φορά µε τη γερµανική γλώσσα. 

Κατά την οµολογία του συγγραφέα στην προλογική επιστολή µε τίτλο «Τῷ εὐγνώµονι 

ἀναγνώστῃ»262, η έκδοσή της είχε σκοπό να καλύψει ένα κενό που διαπίστωσε, όταν 

πλέον είχε ολοκληρώσει τη συγγραφή της - ανέκδοτης - Γερµανικῆς Γραµµατικῆς, ότι 

αυτή περιείχε γερµανικές λέξεις, χωρίς φωνολογική µεταγραφή στα ελληνικά. Το 

γεγονός αυτό την καθιστούσε προσβάσιµη µόνο σε όσους γνώριζαν να διαβάζουν 

                                                
259 Φ. Ηλ ι ο ύ , Προσθήκες, Α΄, ό.π., σσ. 190-194, αρ. 151, ο οποίος σηµειώνει πως δεν γνωρίζει 

πρώτη, αυτόνοµη, έκδοση του Γερµανικοῦ Άλφαβηταρίου και πως το Εἴσοδος ῥαδία... που δηµοσίευσε 
ο Παπαγεωργίου την προηγούµενη χρονιά περιείχε και Γερµανικό Αλφάβητο. Πρβλ. και: Γ .  Λαδά ς  
–  Α .  Χα τ ζ η δ ή µ ο ς , Ελληνική βιβλιογραφία: Συµβολή στο δέκατο όγδοο αιώνα: Προσθήκες 
διορθώσεις και συµπληρώσεις στην Ελληνική βιβλιογραφία των Émile Legrand, Louis Petit και Hubert 
Pernot, Τόµος Β΄, Αθήνα 1976, σ. 84, αρ. 454, καθώς και Θ. Παπα δ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνική βιβλιογραφία 
(1466ci-1800), σ. 344, αρ. 4612. Βλ. και Εικόνα 4 στο Παράρτηµα Εικόνων. 

260 Την ύπαρξη της Γερµανικῆς Γραµµατικῆς µαρτυρεί κι ο Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 463, 
ο οποίος φαίνεται ότι κατείχε το χειρόγραφο καθώς στον αριθµό 9 της αρίθµησης των έργων του Μιχαήλ 
Παπαγεωργίου αναφέρει σχετικά: «Γραµµατικὴν γερµανικὴν πληρεστάτην. σώζεται παρ’ ἡµῖν 
χειρόγραφος».  

261 Φ. Ηλ ι ο ύ , Προσθήκες, Α΄, ό.π., σ. 191. 
262 Μ .  Παπα γ εω ρ γ ί ο υ , Ἀλφαβητάριον Γερµανικὸν, σ.3. 
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γερµανικά. Θέλοντας, λοιπόν, να διευρύνει το κοινό, το οποίο θα ωφελούνταν από το 

βιβλίο, συνέγραψε το Ἀλφαβητάριον Γερµανικὸν, ώστε οι αναγνώστες του, ακόµα κι 

αν δεν είχαν έρθει πιο πριν σε επαφή µε τη γερµανική γλώσσα θα είχαν πλέον την 

ευκαιρία µε αυτόνοµη µελέτη να διακρίνουν τα γράµµατα, να τα αντιστοιχίσουν µε 

κάποιο φώνηµα κι εποµένως να µάθουν να διαβάζουν τα γερµανικά. Βέβαια, το ότι 

δεν εκδόθηκε η Γερµανικὴ Γραµµατικὴ δε µειώνει την αξία του Άλφαβηταρίου 

Γερµανικοῦ, καθότι δε θίγεται η αυτονοµία του έργου. 

Η καινοτοµία του Γερµανικοῦ Άλφαβηταρίου συνίστατο στο ότι δε χρειαζόταν η 

καθοδήγηση δασκάλου, µιας και ήταν κατάλληλο για αυτόνοµη µελέτη, 

αποδεικνύοντας ότι ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου εµπιστεύτηκε την αξία της µεθόδου της 

αυτοδιδασκαλίας, που µόλις έξι χρόνια πριν (1762) εκθείαζε ο Jean-Jacques Rousseau 

στο µνηµειώδες έργο του Αιµίλιος ή Περί αγωγής. 

2.1.4. Λεξικὸν Ρωµαιϊκογερµανικὸν 

Λεξικὸν Ῥωµαιϊκογερµανικὸν Χάριν τῶν ἀρχαρίων τῆς Γερµανικῆς Γλώσσης, 

ἐρανισθὲν µέν, παρὰ τοῦ Μιχαὴλ παπᾶ Γεωργίου τοῦ Σιατιστέως, ἐτυπώθη δὲ δι’ 

ἐξόδων, καὶ φιλοτίµου δαπάνης, τοῦ τιµιωτάτου, καὶ χρησιµωτάτου ἐν πραγµατευταῖς 

κυρίου, κυρίου, Στατήρη Δήµου Σκιάκου, τοῦ ἐκ πόλεως Τζιαρίτζιανης, ἐν ἔτει 1768. Ἐν 

τῇ Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας, παρὰ τῇ Σουλτζινιανῆ Τυπογραφία.263 

Το Λεξικὸν Ῥωµαιϊκογερµανικὸν ήταν το δεύτερο τµήµα, που όπως 

προαναφέρθηκε, συµπεριλαµβανόταν στην ολοκληρωµένη, πλην όµως ανέκδοτη, 

Γερµανικὴ Γραµµατικὴ. Πρόκειται για ένα ελληνογερµανικό λεξικό 90 σελίδων 

σχήµατος 8ου264, στο οποίο περιέχονται δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι λέξεις, τις οποίες 

µάλιστα ο συγγραφέας προτρέπει τον αναγνώστη να τις µάθει απ’ έξω, ώστε να 

προοδεύσει265. Η κάθε λέξη, εκτός από τη γερµανική της γραφή, παρατίθεται και µε τη 

                                                
263 Φ. Ηλ ι ο ύ , Προσθήκες, Α΄, ό.π., σσ. 194-197, αρ. 152, όπου µας πληροφορεί ότι αντίγραφο 

βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Ελληνικής Κοινότητας της Τεργέστης (ακατάταχτο). Επίσης, 
δηµοσιεύεται ολόκληρη η προλογική επιστολή του συγγραφέα προς τον αναγνώστη. Πρβλ. και: Θ. 
Παπα δ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνική βιβλιογραφία, ό.π., σ. 344, αρ. 4616, καθώς και Γ .  Λαδά ς  –  Α .  
Χα τ ζ η δ ή µ ο ς , Ελληνική βιβλιογραφία: Συµβολή στο δέκατο όγδοο αιώνα, Τόµος Β΄, ό.π., σ. 85, αρ. 
456. Βλ. και Εικόνα 5 στο Παράρτηµα Εικόνων. 

264 Φ. Ηλ ι ο ύ , Προσθήκες, Α΄, ό.π., σ. 194. 
265 Μ. Παπα γ εω ρ γ ί ο υ , Λεξικὸν Ρωµαιϊκογερµανικὸν, σ. 2, «…τοῦτο δὲν περιέχει µυριάδας 

Λέξεις, ὁποῦ καθ’ ὑπόθεσιν νὰ µὴν ἠµπορεί ὁ µαθητὴς εὔκολα διὰ νὰ εὕρῃ τὰ σηµαινόµενα, ἀλλὰ δὺο 
χιλιάδας καὶ ἑκατὸν εἴκοσι, ὁποῦ ὁ ἐπιµελὴς µαθητὴς, εἰς ὀλίγου καιροῦ διάστηµα, ἠµπορεῖ καὶ ἀπ’ ἔξω 
νὰ τὰς µάθῃ, ἐὰν θέλῃ νὰ εὐδοκιµήσῃ εἰς τὴν Γερµανικὴν Γλῶσσαν». 
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φωνολογική µεταγραφή της στα ελληνικά, ώστε να µπορεί να την προφέρει σωστά ο 

αναγνώστης266 και αµέσως µετά παρατίθεται η µετάφρασή της στα ελληνικά.  

Αξιοσηµείωτο είναι ότι ενώ τα ρήµατα είναι ταξινοµηµένα µε αλφαβητική σειρά 

τα ουσιαστικά και επίθετα βρίσκονται κατανεµηµένα σε θεµατικά κεφάλαια. 

2.1.5. Τὸ Μέγα Ἀλφαβητάριον 

Τὸ Μέγα Ἀλφαβητάριον εκδόθηκε για πρώτη φορά στη Βιέννη το 1771 στο 

τυπογραφείο του Κουρτζβέκ κι αποτελεί έργο σταθµό στην ιστορία των διδακτικών 

βιβλίων, καθώς πρόκειται για το πρώτο έντυπο ελληνικό αλφαβητάριο267. Γράφτηκε 

αρχικά για να καλύψει τα κενά του ελληνισµού268, αφού δεν υπήρχε µέχρι τότε έντυπο 

βασικό εγχειρίδιο για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, έλλειψη που εντόπισε 

νωρίς ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου. «Ως έµπειρος δάσκαλος γνώριζε ότι το πρώτο 

σκαλοπάτι των ελληνικών µαθηµάτων παραµένει πάντα η εκµάθηση της αλφαβήτου 

και ως γιος ιερέα ταύτιζε το περιεχόµενο της παιδείας µε την κατά Χριστόν αγωγή των 

παιδιών»269, γι’ αυτό στο σύγγραµµα, εκτός από τα γράµµατα και τις συλλαβές, 

περιλαµβάνονται προσευχές και στοιχεία κατήχησης. Το Μέγα Ἀλφαβητάριον 

διαδόθηκε γρήγορα και στις ελληνικές παροικίες και τις περιοχές της υποδουλωµένης 

Ελλάδας, γεγονός που αποδεικνύεται από την αυξηµένη ζήτησή του και τις πολλές 

επανεκδόσεις του. Η κυκλοφορία, δε, της κάθε έκδοσης υπερέβαινε τον αριθµό των 

χιλίων αντιτύπων, που ήταν ο µέσος όρος για κάθε βιβλίο270.  

                                                
266 Ο Μ. Παπα γ εω ρ γ ί ο υ , Λεξικὸν Ρωµαιϊκογερµανικὸν, στον πρόλογο σηµειώνει ότι το βιβλίο 

περιέχει «…ἐν πρώτοις τὰς Γερµανικὰς Λέξεις, καὶ µὲ τὰ ψηφία τῆς Διαλέκτου µας γεγραµµένας, καὶ 
µὲ τὰ Γερµανικὰ Γράµµατα τὰς αυτὰς, διὰ νὰ γένῃ τὸ Βιβλίδιον τοῦτο χρήσιµον, τόσον εἰς ἐκείνους 
ὁποῦ ἰξεύρουσι νὰ ἀναγιγνώσκουσι τὴν Γερµανικὴν Γλῶσσαν, καὶ µὲ Γερµανικὰ ψηφὶα. ὁπόσον καὶ εἰς 
ἐκείνους ὁποῦ δὲν τὴν ἰξεύρουσι, νὰ τοὺς ἀναπληροῖ τὴν χρείαν, διὰ µέσου τῶν Γραµµάτων τῆς Γλώσσης 
µας». 

267 Ο Μ. Γ ε δ εώ ν , Η πνευµατική κίνησις του Γένους, ό.π., σ. 16, παρατηρεί: «Ἀπό τοῦ 
Ἀλφαβηταρίου ἀρχόµενοι τῆς ἀφηγήσεως εἴδωµεν ἄνω ὅτι κατὰ τὸν ΙΗ΄ αἰῶνα έστεροῦντο τούτου οἱ 
µαθηταὶ, ἤ τουλάχιστον τὸ περιελθὸν εἰς γνώσιν µου ἐστὶ χειρόγραφον, ἴσως δὲ πρῶτον ἐτυπώθη τῷ 
1771 ἐν Βιέννῃ τὸ Μέγα Ἀλφαβητάριον τοῦ Μιχαὴλ Παπαγεωργίου». 

268 Β. Καρ δ ά σ η ς , «Η εκπαίδευση στη διασπορά», Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς, Έρευνα 
και Διδασκαλία, τόµος Β΄, σ. 89. 

269 Ν. Ψηµ µ έ ν ο ς , «Η αρχαιογνωσία του Μιχαήλ Παπαγεωργίου», Εφηµερίς, 317 (2013) 4. 
270 Ο Φ. Ηλ ι ο ύ , Προσθήκες, Α΄, ό.π., σσ. 193-194, αρ. 151, υποσηµείωση 3, αναφέρει: «Άλλο ένα 

βιβλίο του Μ. Παπαγεωργίου, το Μέγα Ἀλφαβητάριον τυπώνεται σε αριθµό εντύπων που ξεπερνά 
αρκετά το γνωστό µέσο όρο των 1.000 αντιτύπων που, όπως έδειξε ο Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ, Ιστ. Νεοελλ. 
Λογοτεχνίας, Αθ.19684, 118 αποτελεί το κανονικό τράβηγµα του ελληνικού βιβλίου στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας. Στον πρόλογό του στην τρίτη έκδοση του Μεγάλου Αλφαβηταρίου (Πέστα, 1800, σ. 3) 
ο Κ. Γεωργιάδης – Κούτζικος µας πληροφορεί ότι οι δυο πρώτες εκδόσεις (ίσως µάλιστα να µιλά µόνο 
για τη δεύτερη: η διατύπωση δεν είναι καθαρή) τυπώθηκαν “εις πολλές χιλιάδας”». Αν µάλιστα λάβει 
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Ο όρος «Αλφαβητάριο» επικράτησε για τα βιβλία της πρώτης σχολικής βαθµίδας 

παράλληλα προς άλλες ονοµασίες αυτών, όπως παιδαγωγία, παιδαγωγός των νέων, 

παιδοµαθία, παιδοδηγία, κλπ271. Το βιβλίο αυτό, αποτελεί µορφικό και µεθοδολογικό 

πρότυπο για µια ολόκληρη σειρά αλφαβηταρίων και πρωτο-σχολικών βιβλίων που θα 

εκδίδονται για πολλά χρόνια272. 

Εκδόσεις του Μεγάλου Ἀλφαβηταρίου: 

1. ΤΟ ΜΕΓΑ/ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ./ Ἐν ᾧ περιέχονται τὰ Εἰκοσιτέσ/σαρα Γράµµατα 

διαφόρως γεγραµµένα. αἱ/ Συλλαβαί.·αἱ συντείνουσαι πρὸς τὴν ὀρθὴν ἀνάγνω/σιν 

Προσῳδίαι·ἡ ἀνήκουσα τοῖς παισί Προσευχή· τὰ/ ἀναγκαῖα πρὸς Σωτηρίαν· ὁ Πίναξ 

τῶν Λογαριασ/µῶν τῶν Ἑλληνικῶν ψηφίων· ὁ Πυθαγορικὸς Πίναξ/ καὶ τελευταῖον αἱ 

κατὰ συντοµίαν γεγραµµέναι/ Συλλαβαί. ἐρανισθέντα273 παρὰ/ Μιχαὴλ παπᾶ Γεωργίου/ 

τοῦ Σιατιστέως./ Τύποις δὲ ἐκδοθέντα, προτροπῇ καὶ δαπάνῃ274/ τοῦ ἐκλαµπροτάτου, καὶ 

εὐγενεστάτου Ἄρχοντος/ Κυρίου, Κυρίου,/ ΚΩΝΣΤ. ΑΛΕΞΑΝΔ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ/ τοῦ 

ΓΑΪΟΥ./ τοῦ παναγίου, καὶ ζωοδόχου τάφου τῆς Ἱερουσαλὴµ Ἱππέως./ Τῆς 

Κραταιοτάτης, καὶ γαληνοτάτης, Αὐτοκράτορος/ τῶν Ῥωµαίων, τῆς τε Οὑγγαρίας, καὶ 

Βοχεµίας Βασι/λίσσης, τῆς Ἀουστριακῆς Βουλῆς Συµβούλου./ Ἐν ΒΙΕΝΝΗ τῆς 

Ἀουστρίας./ Παρὰ Ἰωσὴφ τοῦ Κουρτζβέκ, τῷ Αὐτοκρατο/ρικῷ καὶ Βασιλικῷ Ἀνατολικῷ 

τε, καὶ Ἰλλυρικῷ/ Τυπογράφῳ./ ἐν ἔτει ᾳψοα΄275. 

Το βιβλίο είναι µεγέθους 8ου µε 38 φύλλα µη αριθµηµένα, διηρηµένα σε 5 

τετράδια των 8 φύλλων. Το τελευταίο τετράδιο έχει 6 φύλλα. Οι αριθµοί των 

                                                
κανείς υπόψη το µέσο αριθµό των αντιτύπων της κάθε έκδοσης, εύκολα υπολογίζει και το µέσο όρο των 
τυπωθέντων αντιτύπων. 

271 Ε. Κεφα λ λ η ν α ί ο υ , Νεοελληνικά αλφαβητάρια (1771-1981), Αθήνα 1995, σ. 13. 
272 Π  .Μπε ρ ε δ ή µ α ς ,  «Η εικόνα του “Πατρός” στην εικονογράφηση των Αλφαβηταρίων της 

Τουρκοκρατίας. Ο Πόλεµος των εκκλησιών, η εικονογράφηση των βιβλίων, οι “χάρτινες εικόνες» της 
Διασποράς και οι δηµιουργοί τους», Εικαστική Παιδεία, 23 (2007) 32. Με την άποψη αυτή ταυτίζεται 
και η Ε. Κεφα λ λ η ν α ί ο υ , Νεοελληνικά αλφαβητάρια, ό.π., σ. 24, όταν αναφέρει: «Το ίδιο ακριβώς 
παράδειγµα του αλφαβηταρίου του Παπαγεωργίου µας δίνουν και άλλα αλφαβητάρια, όπως π.χ. του 
Πολυζώη, Κοντού, του Πατριαρχείου κ.λ.π». 

273 Δε διευκρινίζεται, αν «ανθολόγησε», «σταχυολόγησε» από συγκεκριµένα, προϋπάρχοντα 
αντίστοιχα ελληνικά συγγράµµατα ή συνέθεσε το δικό του µε βάση αντίστοιχα γερµανικά, κάνοντας τις 
κατάλληλες προσαρµογές. 

274 Η προτροπή του «Κυρίου, Κωνστ. Ἀλεξάνδ. Φιλιππίδου» δε γίνεται σαφές τι αφορά: προτροπή 
προς συγγραφή ή προτροπή προς έκδοση. Το γεγονός ότι ο ίδιος «δαπάνησε», µάλλον συνηγορεί προς 
το δεύτερο, την έκδοση. Άλλωστε, από την εµπειρία του ως µαθητή και τώρα ως δασκάλου των 
ελληνοπαίδων της διασποράς και µάλιστα σε ένα συγκριτικά πολύ καλύτερο µορφωτικό περιβάλλον από 
αυτό της πατρίδας του, δεν µπορεί παρά να είχε ο ίδιος γνώση περί του θέµατος. 

275 Ε. L e g r a n d , Bibliographie hellénique, ό.π., Τόµ II, σ. 145, αρ. 750, όπου αναφέρεται αντίτυπο 
του Μεγάλου Αλφαβηταρίου στη βιβλιοθήκη της Ελληνικής Κοινότητας της Τεργέστης. Πρβλ και Θ. 
Παπα δ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνική βιβλιογραφία, ό.π., σ. 344, αρ. 4617.  
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τετραδίων είναι από το Α ως το Ε. Το κείµενο είναι µέσα σε πλαίσιο. Ο τίτλος φαίνεται 

και στις δυο πρώτες σελίδες. Στο 1ο φύλλο έχει λευκή τη δεξιά (recto) σελίδα και στην 

αριστερή (verso) έχει ξυλογραφία της Αγίας Τριάδας, όπου κυκλικά αναπτύσσεται η 

φράση «ΕΙΣ ΘΕΟΣ-Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ-ΤΩΝ ΟΛΩΝ»276. Το 2ο φύλλο είναι κενό. Τα 

επόµενα τρία φύλλα περιέχουν την αφιερωµατική επιστολή του συγγραφέα µε τίτλο 

«Τῷ εὐγνώµονι ἀναγνώστῃ»277 (3οr-5οr), η οποία εµπεριέχει και την αναλυτική 

παρουσίαση των ενοτήτων του βιβλίου, καθώς δεν υπάρχει πίνακας περιεχοµένων. 

Εδώ πληροφορούµαστε ότι η «εἴδηση» για την έκδοση του Μεγάλου Ἀλφαβηταρίου 

είχε προηγηθεί προ πολλών χρόνων278.  

2. ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ. Ἐν ᾧ περιέχονται τά Εἰκοσιτέσσαρα Γράµµατα 

διαφόρως γεγραµµένα. αἱ Συλλαβαί.·αἱ συντείνουσαι πρὸς ὀρθὴν ἀνάγνωσιν 

Προσῳδίαι·ἡ ἀνήκουσα τοῖς παισί Προσευχή· τὰ ἀναγκαῖα πρὸς Σωτηρίαν· ὁ Πίναξ τῶν 

Λογαριασµῶν τῶν Ἑλληνικῶν ψηφίων· ὁ Πυθαγορικὸς Πίναξ καὶ τελευταῖον αἱ κατὰ 

συντοµίαν γεγραµµέναι Συλλαβαί. Νῦν πρῶτον Τυπωθείσα ἐπί τῆς Θεοστηρίκτου 

Ἡγεµονίας τοῦ Υψηλοτάτου ἡµῶν Αὐθέντου καὶ Ἡγεµόνος πάσης Οὐγγροβλαχίας 

ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑ ΒΟΕΒΟΔΑ. 

Ἀρχιερατεύοντος τοῦ Πανιερωτάτου Ἁγίου Οὐγγροβλαχίας ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ἐν τῆ Νέα Τυπογραφία ἐν Βουκουρεστίῳ Παρά Νικολάῳ καὶ Ιωάννῃ 

Λαζάρου. Ἐτει 1783. Μαρτίου 1279. 

Η έκδοση αυτή είναι η µοναδική από τα βιβλία του Μιχαήλ Παπαγεωργίου που 

πραγµατοποιήθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουµανίας. Στο οπισθόφυλλο του τίτλου 

υπάρχει σηµείωση από την οποία πληροφορούµαστε το σκοπό της δεύτερης έκδοσης: 

«Ἐσυστήθη ἡ Νέα Τυπογραφία αὕτη τοῦ Ὀρθοδόξου Γένους τῶν Ῥωµαίων ὑπὸ τὴν 

Ἔκλαµπρον Αὐθεντικὴν προστασίαν καὶ Ἡγεµονικὴν ὑπεράσπισιν τοῦ Ὑψηλοτάτου 

καὶ Εὐσεβεστάτου ἡµῶν Αὐθέντου. Συνδροµῇ καὶ κηδεµονίᾳ τοῦ Πανιερωτάτου 

Ἁγίου Οὐγγροβλαχίας, διὰ νὰ τυπώνετε[sic] ἐλευθέρως κάθε Βιβλίον χρήσιµον εἰς 

                                                
276 Γενικά η εικονογράφηση είναι φτωχή. Η Αγ. Τριάδα είναι η µοναδική εικόνα σε όλο το έργο. 

Βλ. και Εικόνα 6 στο Παράρτηµα Εικόνων. 
277 Συνήθως, στις εκδόσεις των εντύπων της περιόδου της Τουρκοκρατίας, αντί προλόγου, 

προτασσόταν ένα είδος επιστολής «τοῖς ἐντευξοµένοις» µιας κι απευθυνόταν σ’ αυτούς που θα 
«ἐντεύξουν», δηλαδή θα αναγνώσουν το βιβλίο. 

278 Ο Μ. Παπα γ εω ρ γ ί ο υ , Το Μέγα Ἀλφαβητάριον, σ.3r, γρἀφει: «Εὐγαίνει τέλος πάντων εἰς τὸ 
φῶς φίλτατε αναγνώστα, καὶ τὸ πρὸ πολλῶν χρόνων ὑποσχεθέν σοι, Μέγα Ἀλφαβητάριον…». 

279 É. L e g r a n d , Bibliographie hellénique, ό.π., Τόµ II, σσ. 421-422, αρ. 1124. Αντίτυπο 
αναφέρεται στη βιβλιοθήκη της Ρουµανικής Ακαδηµίας. Πρβλ και Θ. Παπα δ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνική 
βιβλιογραφία, ό.π., σ. 344, αρ. 4618. 
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τοὺς σπουδαίους, εἰς τὰ σχολεῖα, καὶ εἰς τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας τοῦ ἡµετέρου 

γένους»280. 

3. Για την τρίτη έκδοση του Μεγάλου Ἀλφαβηταρίου στην Πέστη το 1788 δεν 

έχουµε πολλές µαρτυρίες. Όσοι ασχολήθηκαν µε την ελληνική βιβλιογραφία ή το 

παραλείπουν ή το αναφέρουν απλά ή παραπέµπουν στον κατάλογο του Γ. Ζαβίρα, ο 

οποίος την έκδοση αυτή του 1788 την αναφέρει ως δεύτερη281. 

Οι τρεις πρώτες εκδόσεις του Μεγάλου Άλφαβηταρίου έλαβαν χώρα όσο ήταν ο 

Μιχαήλ Παπαγεωργίου εν ζωή. Οι επόµενες εκδόσεις πραγµατοποιήθηκαν µετά το 

θάνατό του. Η διαφοροποίηση του τίτλου των επόµενων εκδόσεων είναι εµφανής κι 

οπωσδήποτε η πρωτοβουλία ανήκει στον εκάστοτε εκδότη. 

4. Τὸ Μέγα Ἀλφαβητάριον καὶ σύντοµος Χριστιανική Διδασκαλία. Νῦν τὸ τρίτον, 

τύποις ἐκδοθέντα, ἀναλώµασι τῶν χρησιµωτάτων ἐµπόρων κυρίων Γεωργίου καὶ 

Διαµαντῆ Πελεγκάδων, τῶν ἐκ Καστορίας. Ἐν Πέστῃ 1800. Τύποις Φραγκίσκου 

Πάτζκου282. 

Η τέταρτη έκδοση τυπώθηκε στο τυπογραφείο του Φραγκίσκου Πάτζκου µε τη 

χρηµατοδότηση των Καστοριανών Γεωργίου και Διαµαντή Πέλεκα. Στον πρόλογο, 

τον οποίο υπογράφει ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης Κούτζικος που ανέλαβε την 

επιµέλεια και τη διόρθωση του βιβλίου, αναφέρονται αρκετά κι ενδιαφέροντα στοιχεία 

για το σύγγραµµα. Όπως ότι το Μέγα Ἁλφαβητάριο παρέµενε επίκαιρο και 

«χρησιµώτατον ἐγχειρίδιον» τριάντα περίπου χρόνια µετά την πρώτη του έκδοση και 

άρχισε να γίνεται σπάνιο, παρά τις πολλαπλές εκδόσεις που γνώρισε. Η αναφορά ότι 

                                                
280 É. L e g r a n d , Bibliographie hellénique, ό.π., Τόµ II, σ. 422. 
281 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 462. Ως δεύτερη έκδοση την αναφέρουν και οι Γ .  Λαδά ς  

–  Α .  Χα τ ζ η δ ή µ ο ς , Ελληνική βιβλιογραφία: Συµβολή στο δέκατο όγδοο αιώνα: Προσθήκες 
διορθώσεις και συµπληρώσεις στην Ελληνική βιβλιογραφία των Émile Legrand, Louis Petit και Hubert 
Pernot, Τόµος Α΄, Αθήνα 1964, σ. 202, αρ. 180 και E .  H o r v a t h , Oυγγροελληνική βιβλιογραφία, ό.π., 
σ. 35, αρ. 5. Ο Θ. Παπα δ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνική βιβλιογραφία, ό.π., σ. 344, αρ. 4618, ενώ δεν το 
καταλογραφεί, στην υποσηµ.1 σηµειώνει τις αναφορές του Ζαβίρα (1788), Κ. Σάθα (1789) και Horvath 
(1788). Τέλος ο Φ. Ηλ ι ο ύ , Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία - Φυλλάδια: 1801-1818, 
Αθήνα 1997, σ. 120 αρ. 1804.77, αναφέροντας τις προηγούµενες εκδόσεις, την έκδοση του 1788 την 
αναφέρει ως τρίτη. Επίσης, οι Γ .  Λαδά ς -Α .  Χα τ ζ η δ ή µ ο ς ,  Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 1796-
1799, Αθήνα 1973, σ.53, αρ. 48 σηµειώνουν ότι το Μέγα Ἀλφαβητάριον στην έκδοση του 1788 «…είναι 
άγνωστο ως σήµερα». 

282. Θ. Παπα δ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνική βιβλιογραφία, ό.π., σ. 345, αρ. 4619, Δ .  Γκ ί ν η ς  -Β .  
Μέξα ς , Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου 
δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, [Πραγµατεῖαι τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν, τ. 11], 
ἐν Ἀθήναις 1941, τόµος Β΄, σσ. 460-461, αρ. 6590, E .  H o r v a t h , Oυγγροελληνική βιβλιογραφία, ό.π., 
σσ. 37-39, εγγρ. 14, όπου περιλαµβάνεται κι ολόκληρος ο πρόλογος της παρούσης έκδοσης 
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ωφελούνται οι νέοι «εἰς ὅλα τὰ παιδαγωγεῖα ὂποῦ τὸ µεταχειρίζονται» είναι ικανή να 

συµπεράνουµε ότι το εν λόγω εγχειρίδιο είχε εισαχθεί στα κοινά σχολεία των 

παροικιών κι ίσως και της οθωµανοκρατούµενων περιοχών της Ελλάδας. Την έλλειψη 

του βιβλίου παρατήρησαν κι οι αδερφοί Πελεγκάδες και χρηµατοδότησαν την έκδοση, 

για να το κάνουν «τοῖς πᾶσιν εὐπόριστον». 

Στην έκδοση του 1800 εµπεριέχεται ένας κατάλογος µε τίτλο «ἑλληνικὰ καὶ ἁπλὰ 

βιβλία ὀποῦ πωλοῦνται, παρὰ τοῖς κυρίοις πελεγκάδες εἰς πέσταν». Ο κατάλογος 

αυτός, κατά τον Ούγγρο E. Horvath, αποτελεί «ένα από τα σπανιότερα τεκµήρια για 

την πνευµατική ζωή και κίνηση των Ελλήνων και παρέχει νέα στοιχεία ως προς τις 

πνευµατικές απαιτήσεις και τον κύκλο του πνευµατικού ενδιαφέροντος των εποίκων 

µας. Από το άλλο µέρος, αποτελεί σχεδόν µοναδική απόδειξη για το σπουδαίο γεγονός 

πως περί τα 1800 στην ουγγρική πρωτεύουσα –ως κέντρο του πνευµατικού βίου της 

χώρας µας - υπήρχαν ελληνικά βιβλιοπωλεία»283. 

Μετά την τέταρτη έκδοση ακολούθησαν δύο εκδόσεις στη Βενετία, το 1804 και 

1806. 

5. Τὸ µέγα Ἀλφαβητάριον· ἐν ᾧ περιέχονται τὰ ΚΔ΄ γράµµατα διαφόρως 

γεγραµµένα αἱ συντείνουσαι πρὸς τὴν ὀρθὴν ἀνάγνωσιν προσωδίαι ἡ ἀνήκουσα ταῖς 

παισὶ προσευχή· τὰ ἀναγκαῖα πρὸς σωτηρίαν ὁ Πίναξ τῶν λογαριασµῶν τῶν Ἑλληνικῶν 

ψηφίων·ὁ Πυθαγορικὸς πίναξ· καὶ τελευταῖον αἱ κατὰ συντοµίαν γεγραµµέναι συλλαβαί 

ἐρανισθέντα παρὰ Μιχαὴλ Παπᾶ Γεωργίου, τοῦ Σιατιστέως. ᾳωδ΄. Ἐνετίῃσιν, 1804, 

Παρά Πάνῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων284.  

6. ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ. Ἐν ᾧ περιέχονται τὰ Εἰκοσιτέσσαρα Γράµµατα 

διαφόρως γεγραµµένα. αἱ Συλλαβαί.·αἱ συντείνουσαι πρὸς την ὀρθὴν ἀνάγνωσιν 

Προσῳδίαι·ἡ ἀνήκουσα τοῖς παισί Προσευχή· τὰ ἀναγκαῖα πρὸς Σωτηρίαν· ὁ Πίναξ τῶν 

Λογαριασµῶν [sic] τῶν Ἑλληνικῶν ψηφίων· ὁ Πυθαγορικὸς Πίναξ καὶ τελευταῖον αἱ 

κατὰ συντοµίαν γεγραµµέναι Συλλαβαί. Ἐρανισθέντα µὲν παρὰ Μιχαὴλ παπᾶ Γεωργίου 

                                                
283 E .  H o r v a t h , Oυγγροελληνική βιβλιογραφία, ό.π., σ. 31. 
284 Φ. Ηλ ι ο ύ , Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα, ό.π., σ. 120, αρ. 1804.77, ο οποίος 

σηµειώνει ότι λανθάνει. Πρβλ. Δ .  Γκ ί ν η ς  -Β .  Μέξα ς , Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. 
Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ 
ἐντύπων ἐν γένει, ἐν Ἀθήναις 1939, τόµος Α΄, σ. 50, αρ. 303 και Α.  Παπα δ ό π ο υ λ ο ς  Βρ ε τ ό ς , 
Νεοελληνικὴ φιλολογία, Τόµ. Β΄, ό.π., σ. 132, αρ. 366.  
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τοῦ Σιατιστέως.ᾳως΄ Ἐνετίησιν. 1086[sic]. Παρὰ Πἀνῳ τω Θεοδωσίου τῷ ἐξ 

Ἰωαννίνων. Con Sovrana Permissione285. 

Η έβδοµη και τελευταία έκδοση πραγµατοποιήθηκε στη Βούδα το 1818. Κι αυτή 

η έκδοση εµφανίζεται µε διαφοροποιηµένο τίτλο από την αρχική: 

7. Τὸ Μέγα Ἀλφαβητάριον. Καὶ Σύντοµος Χριστιανικὴ Διδασκαλία. Νῦν τὸ τέταρτον 

Τύποις ἐκδοθέντα, ἀναλώµασι τοῦ χρησιµωτάτου Κυρίου Δηµητρίου Σακελλαρίου τοῦ 

ἐκ Καστορίας. Ἐν Βούδᾳ Ἐν τῇ Τυπογραφείᾳ [sic] τοῦ Πανδιδακτηρίου, 1818286.  

Επισηµαίνεται πως είναι η έβδοµη και τελευταία έκδοση του γνωστού 

Αλφαβηταρίου κι όχι η τέταρτη που γράφεται στον τίτλο. Το προλογικό κείµενο, το 

οποίο απευθύνεται προς τους Ὁµογενεῖς, υπογράφει ο Ναούµ Σακελλαρίου ἐκ 

Καστορίας. Εκεί διευκρινίζεται ότι πρόκειται για «τὸ πόνηµα τοῦ µακαρίτου Μιχαὴλ 

Παπαγεωργίου». 

2.1.6. Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος διδάσκαλος τῶν πρωτοπείρων ῥωµελιτῶν τῆς 

γερµανικῆς γλώσσης 

Πρόχειρος, καὶ εὐπόριστος/ διδάσκαλος,/ τῶν πρωτοπείρων Ῥωµελιτῶν, τῆς/ 

Γερµανικῆς Γλώσσης./ Τοὐτέστι,/ Βιβλίον ἐπωφελέστατον, καὶ ἀναγκαιότατον, εἰς/ 

ἐκείνους τοὺς Ῥωµελίτας ὁποῦ ποθοῦσι, διὰ νὰ µάθωσι τῶν Γερµα-/νικῶν Γραµµάτων 

τὴν Ἀνάγνωσιν, διαφόρων πραγµάτων Ὀνοµασίας, καὶ/ Συνοµιλίας ἀναγκαιοτάτας, 

ὡσὰν ὁποῦ περιέχει πρῶτον, ΓΕΡΜΑΝΙ/ΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ, δεύτερον 

ΡΩΜΑΙΪΚΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ/ ΛΕΞΙΚΟΝ. καὶ τρίτον, ΓΕΡΜΑΝΟΡΩΜΑΙΪΚΟΥΣ 

ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ. Διὰ/ περισσοτέραν ὠφέλειαν τῶν ἀρχαρίων τῆς Γερµανικῆς γλώσσης, 

συγγρα-/φέντα µὲν τὰ Γερµανικά, καὶ µε Γερµανικά, καὶ Ἑλληνικὰ Γράµµατα,/ καὶ 

ἐρανισθέντα, παρὰ τοῦ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τοῦ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ./ Τύποις δὲ 

                                                
285 Δ.  Γ κ ί ν η ς  -Β .  Μέξα ς , Ελληνική Βιβλιογραφία 1800 -1863, Α΄, ό.π., σ. 73, αρ. 436, Φ. 

Ηλ ι ο ύ , Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα, ό π., σ. 195, αρ. 1806.73, απ’όπου αντλούµε την 
πληροφορία ότι υπήρχαν 38 αντίτυπα στη βιβλιοθήκη της Φλαγγινείου Σχολής στη Βενετία. Στην 
έκδοση που είχαµε στη διάθεσή µας από τη Δηµόσια Βιβλιοθήκη Σιάτιστας παρατηρήσαµε ότι ως έτος 
έκδοσης αναγράφεται 1086 αντί 1806, κάτι που είναι προφανώς τυπογραφικό λάθος, αφού κατά το 1086 
δεν υπήρχε τυπογραφία. Βλ. και Εικόνα 7 στο Παράρτηµα Εικόνων. 

286 Φ. Ηλ ι ο ύ , Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα, ό π., σ. 571, αρ. 1818.94, ο οποίος σχολιάζει: 
«… πρόκειται για την «έβδοµη έκδοση (κι όχι τέταρτη)… Τυπώθηκε εις αρκετάς χιλιάδας αντιτύπων. Η 
τυπογραφική επιστασία και η επιµέλεια της έκδοσης είχαν ανατεθεί από τον χορηγό στον Ναούµ 
Σακελλαρίου, ο οποίος στηρίχτηκε στην “τρίτη” έκδοση του1800». Πρβλ. και: Δ .  Γκ ί ν η ς  -Β .  
Μέξα ς , Ελληνική Βιβλιογραφία 1800 -1863, Α΄, ό.π., σ. 176 αρ. 1102, E .  H o r v a t h , Oυγγροελληνική 
βιβλιογραφία, ό.π., σ. 46, αρ. 45. 
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ἐκδοθέντα, δἰ ἐξόδων καὶ δαπάνης, τῶν τιµιωτάτων/ αὐτοῦ ἀυταδέλφων, κυρίων 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, καὶ ἸΩΑΝΝΟΥ, τῶν τοῦ ῥηθέντος παπᾶ/ Γεωργίου υἱῶν, τῶν 

Σιατιστέων./ Ἐν τῇ Βιέννῃ τῆς ἈΟΥΣΤΡΙΑΣ./ Παρὰ Ἰωσήφ τῷ Κουρτζβέκ, τῷ 

Αὐτοκρατορικῷ, καὶ Βασιλικῷ,/ Ἀνατολικῷ τε, καὶ Ἰλλυρικῷ Τυπογράφῳ./ ἐν ἔτει 

ᾳψοβ΄287. 

Το βιβλίο είναι µεγέθους 8ου µε 16 µη αριθµηµένα φύλλα, 100 σελίδες µε 

αρίθµηση και στο τέλος άλλα 60 φύλλα µη αριθµηµένα. 

Η πρώτη έκδοση πραγµατοποιήθηκε στη Βιέννη το 1772 και χρηµατοδοτήθηκε 

από τους αυτάδελφους του Μιχαήλ, Ιωάννη και Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου288. 

Σύµφωνα µε τους Λαδά-Χατζηδήµο η έκδοση αυτή κυκλοφόρησε σε 3.000 

αντίτυπα289. 

Όπως φαίνεται κι από τον τίτλο του βιβλίου αυτού, πρόκειται για έναν, όπως θα 

λέγαµε σήµερα, «οδηγό άνευ διδασκάλου» για την εκµάθηση των βασικών της 

γερµανικής. Τον κορµό του έργου αποτέλεσαν το Ἀλφαβητάριον Γερµανικὸν και το 

Λεξικὸν Ρωµαιϊκογερµανικὸν του ιδίου συγγραφέα, που εκδόθηκαν λίγο νωρίτερα, το 

1768. Στο νέο σύγγραµµα προστέθηκαν και ελληνογερµανικοί διάλογοι290. 

Η τετρασέλιδη αφιερωµατική επιστολή «τοῖς ἐντευξοµένοις» απευθύνεται, όπως 

χαρακτηριστικά σηµειώνει ο συγγραφέας «τοῖς φιλογερµανοῖς, τὴν τῶν ποθουµένων 

ἐπὶτευξιν»291. Ο νεολογισµός «φιλογερµανός» ανάγεται βάσει των σχετικών µελετών 

στον Παπαγεωργίου και προβάλλει παράλληλα µε τον ήδη αναπτυσσόµενο αυτή την 

                                                
287 É. L e g r a n d , Bibliographie hellénique, ό.π., σσ. 158-159, αρ. 769, ο οποίος αναφέρει ότι 

βρίσκονται αντίτυπα στη βιβλιοθήκη της Σχολής Ανατολικών γλωσσών στο Παρίσι, στην Εθνική 
βιβλιοθήκη Αθηνών και στη Βιβλιοθήκη Αθανασίου Βερναρδάκη στην Αθήνα. Ο Θ. 
Παπα δ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνική βιβλιογραφία, ό.π., σ. 345, αρ. 4621, σηµειώνει ότι «αναφέρεται αντίτυπο 
και στη Γεννάδειο βιβλιοθήκη στην Αθήνα». Βλ. και Α .  Παπα δ ό π ο υ λ ο ς  Βρ ε τ ό ς , Νεοελληνικὴ 
φιλολογία, Τόµ. Β΄, ό.π., σ. 94, αρ. 238. Βλ. και Εικόνα 11 στο Παράρτηµα Εικόνων. 

288 Κ. Σ τ ά ι κ ο ς , Τα τυπωµένα στη Βιέννη, ό.π., σ. 26. 
289 Γ.  Λαδά ς  και Α. Χα τ ζ η δ ή µ ο ς , Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 1791-1795, Αθήνα 1970, 

σσ. 163-164 αρ. 88, σύµφωνα µε τους οποίους η α΄ έκδοση (1772) τυπώθηκε σε τρεις χιλιάδες αντίτυπα. 
Στη συνέχεια χαρακτηρίζουν την έκδοση του 1767 «πρώτη µορφή, µε λιγότερες σελίδες». Προφανώς 
συγχέουν το παρόν έργο µε το πρώτο έργο του Μιχαήλ Παπαγεωργίου, Εἴσοδος ῥαδία εἰς τὴν Γερµανικὴν 
γλῶσσαν. 

290 Φ. Ηλ ι ο ύ , Προσθήκες, Α΄, ό.π., σ. 193, αρ. 151, υποσηµείωση 2. Αναλυτική περιγραφή της 
ύλης του βιβλίου υπάρχει στην ενότητα 2.2. Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος διδάσκαλος τῶν πρωτοπείρων 
ῥωµελιτῶν τῆς γερµανικῆς γλώσσης του Γ΄ Κεφαλαίου του Β΄ Μέρους της παρούσης εργασίας.  

291 Βλ. και Εικόνα 12 στο Παράρτηµα Εικόνων. 
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εποχή «φιλελληνισµό» των Γερµανών και των υπόλοιπων Ευρωπαίων292. Από την 

αρχή κιόλας της επιστολής ο συγγραφέας αναφέρει ότι το βιβλίο αυτό το έγραψε για 

να διευκολύνει τους Έλληνες εµπόρους της διασποράς, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν 

σε χώρες που µιλιόταν η γερµανική293, να εξοικειωθούν µε τη γερµανική γλώσσα. 

Καθότι κι ο ίδιος µετανάστης, ήταν γνώστης αυτών των δυσκολιών294 και καθότι 

δάσκαλος, γνώριζε τον τρόπο µε τον οποίο θα δοµούσε το βιβλίο, ώστε να ωφεληθούν 

πολλά αρκετές οµάδες οµογενών. Το εγχειρίδιο αυτό θα µπορούσε να το 

χρησιµοποιήσει κάθε ενδιαφερόµενος, χωρίς να καθίσταται απαραίτητη η παρουσία 

δασκάλου ή κάποιου άλλου γνώστη της γερµανικής γλώσσας «εἰς τὰς ὥρας ἐκείνας 

ὁποῦ νὰ λάβωσι εὐκαιρίαν, καὶ θελήσωσι, µὲ τὴν ἀνάπαυςὶν των, ἠµποροῦσι διὰ νὰ 

µάθωσιν εὔκολα, κᾄν τὰς ἀναγκαιοτέρας Λέξεις, καὶ Συνοµιλίας, ὁποῦ ἀναγκάζονται 

διὰ τὴν πραγµάτειὰν των διὰ νὰ ἰξεύρωσιν»295.  

Μετά τον πίνακα περιεχοµένων, που έπεται της αφιερωµατικής επιστολής, ο 

Μιχαήλ Παπαγεωργίου παραθέτει την επτασέλιδη «Εἴδηση» της έκδοσης Γερµανικῆς 

Γραµµατικῆς296, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σ’ αυτήν καταβάλλει 

µεγάλη προσπάθεια να πείσει τους εύπορους συµπατριώτες, και ιδιαίτερα όσους είναι 

έµποροι στη Γερµανία, στην Ουγγαρία τη Σερβία κι αλλού, να τον συνδράµουν 

οικονοµικά, ώστε να µπορέσει να εκδώσει τη Γραµµατική, την οποία αναφέρει ότι ήδη 

είχε συγγράψει.297. Κατονοµάζονται δε οι συνδροµητές «εὐεργέται καὶ καλοθελήται 

τοῦ Γένους», ενώ όσοι µπορούν να συνδράµουν και δεν το πράττουν, θεωρούνται 

«φθονεροὶ καὶ βάσκανοι τοῦ καλοῦ τοῦ Γένους», οι οποίοι θα λογοδοτήσουν στο 

Χριστό για το ότι µπορούσαν και δεν έπραξαν το σωστό298. Οι πρώτες δεκαέξι µη 

                                                
292 Βλ. σχετικά Μ. Πε χ λ ι β ά ν ο ς  «Οι “φιλογερµανοί” και ο νεοελληνικός Διαφωτισµός», 

Ορόσηµα ελληνο-γερµανικών σχέσεων�Πρακτικά ελληνο-γερµανικού συνεδρίου, Αθήνα, 16 και 17 
Απριλίου 2010, σσ.31-41 καθώς και. V e l o u d i s  G., Germanograecia. Deutsche Einflüsse auf die 
neugriechi- sche Literatur (1750-1944), Hakkert, Amsterdam 1983, τόµ. II, σ. 531, σηµ. 55. 

293 Οι χώρες που ο Μ. Παπαγεωργίου αναφέρει στο σηµείο αυτό ο συγγραφέας είναι η Γερµανία, 
η Ουγγαρία, η Τρανσυλβανία, το Μπανάτι, η Σερβία και η Κροατία. 

294 Ο Μ. Παπα γ εω ρ γ ί ο υ , Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος διδάσκαλος, στην τρίτη σελίδα της 
«Εἰδήσεως» οµολογεί: «Πόσας λοιπὸν δυσκολίας πάσχουσιν έκεῖνοι οἱ νέοι, τὸ ἰξεύρωσιν ὅσοι ποτὲ 
ἐµπράκτως τὰς έδοκίµασαν…». 

295 Μ. Παπα γ εω ρ γ ί ο υ , Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος διδάσκαλος, ό.π.,  σ .  2  αφιερωµατικής 
επιστολής. 

296 Βλ.σχετικά και ενότητα 3.1. Γερµανικὴ Γραµµατικὴ, του Β΄ Κεφαλαίου του Β΄ Μέρους της 
παρούσης εργασίας. 

297 Η προσπάθεια αυτή, απ’ όσο µέχρι τώρα γνωρίζουµε, δεν τελεσφόρησε. 
298 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα επιχειρήµατα που επικαλείται ο συγγραφέας, ο οποίος 

θέλοντας να αναδείξει τη χρησιµότητα της γραµµατικής και την ανάγκη της σωστής εκµάθησής της 
αναφέρει στην τρίτη σελίδα της «Εἰδήσεως»: «Ὅθεν ἀπὸ µίαν τοιαύτην ασαφή παράδοσιν καὶ στέρησιν 
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αριθµηµένες σελίδες αποτελούν το εισαγωγικό µέρος. Πρώτα παρατίθεται το 

γερµανικό αλφαβητάριο µε κάποια σχόλια για τη γραφή των γραµµάτων, µετά οι 

συλλαβές και ύστερα τρεις προσευχές, η «Εὐχὴ Κυριακὴ», ο «Ἀγγελικός Ἀσπασµός 

στην Παρθένο» και το «Ἅγιος ὁ Θεός». Τέλος υπάρχουν αναλυτικά σχόλια για την 

προφορά των γραµµάτων και των διφθόγγων, για να «ἠµπορεί νὰ κάµνη τὴν 

συνοµιλίαν του ὁ ἄνθρωπος, καὶ νὰ καταλαµβάνηται ἀπὸ τοὺς Γερµανούς καλά»299.  

Το συγκεκριµένο έργο είτε γιατί δεν υπήρχε άλλο αντίστοιχο εγχειρίδιο είτε γιατί 

αναγνωρίστηκε η χρησιµότητά του από τους οµογενείς είχε µεγάλη απήχηση καθώς 

επανεκδόθηκε δύο ακόµη φορές σε µια εικοσαετία, αγγίζοντας έναν, συγκριτικά µε τις 

εκδόσεις της εποχής, υπερβολικό αριθµό αντιτύπων.  

Η δεύτερη έκδοση έγινε στην Πέστη το 1792, στο τυπογραφείο του Φρανκίσκου 

Πάζκο: 

Πρόχειρος καὶ Εὐπόριστος Διδάσκαλος, τῶν πρωτοπείρων Ῥωµελιτῶν, τῆς 

Γερµανικῆς Γλώσσης. Τουτέστι, Βιβλίον ἐπωφελέστατον, καὶ ἀναγκαιότατον, εἰς 

ἐκείνους τοὺς Ρωµελίτας ὁποῦ ποθοῦσι, διά νά µάθωσι τῶν Γερµανικῶν Γραµµάτων 

τήν Ἀνάγνωσιν· διαφόρων πραγµάτων Ὀνοµασίας, καὶ Συνοµιλίας ἀναγκαιοτάτας· 

ὡσὰν ὁποῦ περιέχει πρῶτον, Γερµανικὸν Ἀλφαβητάριον· δεύτερον, 

ρωµαιϊκογερµανικὸν Λεξικὸν· καὶ τρίτον, Γερµανορωµαϊκοδιαλόγους· διὰ 

περισσοτέραν ὠφέλειαν τῶν ἀρχαρίων τῆς Γερµανικῆς Γλώσσης, συγγραφέντα µὲν τὰ 

Γερµανικά, καὶ µὲ Γερµανικά, καὶ Ἑλληνικὰ Γράµµατα, καὶ ἐρανισθέντα, παρὰ τοῦ 

Μιχαὴλ Παπᾶ Γεωργίου, τοῦ Σιατιστέως. Τύποις δὲ ἐκδοθέντα, νῦν τὸ δεύτερον, δι’ 

ἐξόδων, καὶ δαπάνης, τοῦ τιµιωτάτου καὶ χρησιµοτάτου, κυρίου, Γεωργίου 

Κωνσταντίνου Πελέγκα τοῦ ἐκ Καστορίας. Ἐν Πέστᾳ 1792. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ 

Φρανκίσκου Πάτζκο300. 

                                                
τῆς Γραµµατικῆς, τὶ ακολουθεῖ, τὸ συµπεραίνετε καὶ µοναχοὶ σας φίλτατοι ἀναγνῶσται˙ τουτέστι 
µαταιοπονίαι, πολυκαιρίαι καὶ ἀπὸ ἐδῶ βαρύτατα ἔξοδα, ἀγανακτισµοὶ ἄµετροι, καὶ ἀνεκδιήγητοι˙ καὶ 
τὸ ἀξιοδάκρυτον ὁποῦ οἱ νέοι ἐκεῖνοι ἀναῤῥιπιζόµενοι ἀπὸ τὸν ἄµετρον καὶ διακαῆ πόθον ὁποῦ ἔχουσιν 
εἰς τὸ νὰ µάθωσι, λαθεύονται πολλάκις, καὶ δίδωσι τὸν ἐαυτόν τῶν εἰς συναναστροφάς καὶ τοιούτων, 
ὁποῦ ἀπὸ τῶν οποίων τὴν συναναστροφὴν, συµβαίνει πολλάκις νὰ διαφθείρωνται, καὶ τὰ Χρηστά ἤθη 
τῶν περισσοτέρων νέων. καὶ τὸ γελοιωδέστερον ὅταν επανακάµψωσι δὲν ἠµποροῦσιν οἱ περισσότεροι, 
οὐδὲ νὰ µεταφράσωσιν εἰς τὴν γλῶσσαν των, ἐκεῖνα ὁποῦ ἐκ συνηθείας ἔµαθον…». 

299 Μ. Παπα γ εω ρ γ ί ο υ , Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος διδάσκαλος, «Εἴδησις», η οποία παρατίθεται 
αµέσως µετά από τις «Σηµειώσεις περί τῆς προφορᾶς τῶν Διφθόγγων», πριν ακριβώς το ΚΕΦ. Α΄. 

300 Γ.  Λαδά ς  και Α. Χα τ ζ η δ ή µ ο ς , Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 1791-1795, ό.π., σσ. 163-
164 αρ. 88, Θ. Παπα δ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνική βιβλιογραφία, ό.π., σ. 345, αρ. 4622, ο οποίος αναφέρει ότι 
βρίσκεται αντίτυπο στη Γεννάδειο βιβλιοθήκη στην Αθήνα και E .  H o r v a t h , Oυγγροελληνική 
βιβλιογραφία, ό.π., σ. 35, αρ.6. 
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Ο τίτλος δε βλέπουµε να διαφοροποιείται από τον προηγούµενο, πέραν του 

χορηγού και του τυπογράφου. 

Την επόµενη χρονιά, το 1793, ακολούθησε και µια τρίτη έκδοση στη Βιέννη στο 

τυπογραφείο της «Ελληνικής Τυπογραφίας Γεωργίου Βεντότη». Η έκδοση αυτή έχει 

τίτλο:  

Πρόχειρος καὶ Εὐπόριστος Διδάσκαλος, τῶν πρωτοπείρων Ῥωµελιτῶν, τῆς 

Γερµανικῆς Γλώσσης. Τουτέστι, Βιβλίον ἐπωφελέστατον, καὶ ἀναγκαιότατον, εἰς 

ἐκείνους τοὺς Ρωµελίτας ὁποῦ ποθοῦσι, διά νά µάθωσι τῶν Γερµανικῶν Γραµµάτων 

τήν Ἀνάγνωσιν· διαφόρων πραγµάτων Ὀνοµασίας, καὶ Συνοµιλίας ἀναγκαιοτάτας· 

ὡσὰν ὁποῦ περιέχει πρῶτον, Γερµανικὸν Ἀλφαβητάριον· δεύτερον, 

ρωµαιϊκογερµανικὸν Λεξικὸν· καὶ τρίτον, Γερµανορωµαϊκοδιαλόγους· διὰ 

περισσοτέραν ὠφέλειαν τῶν ἀρχαρίων τῆς Γερµανικῆς Γλώσσης, συγγραφέντα µὲν τὰ 

Γερµανικά, καὶ µὲ Γερµανικά, καὶ Ἑλληνικὰ Γράµµατα, καὶ ἐρανισθέντα, παρὰ τοῦ 

Μιχαὴλ Παπᾶ Γεωργίου, τοῦ Σιατιστέως. Νῦν τὸ δεύτερον ἐκδοθέντα, µετὰ προσθήκης 

ἐν τῷ τέλει, Ἱστοριῶν τινων συνοπτικῶν ἠθικῶν, πρὸς γύµνασιν τῶν νέων φιλιτίµῳ 

δαπάνῃ τοῦ τιµιωτάτου δι’ ἐξόδων, καὶ δαπάνης, τοῦ τιµιωτάτου Κωνσταντίνου 

Κουσκουρούλη. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας ᾳψyγ΄. Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας 

Γεωργίου Βεντότη301. 

Με την ίδια λίγο ή πολύ αντίληψη, αρκετά αργότερα του 1772, του έτους δηλαδή 

της πρώτης έκδοσης του βιβλίου του Μιχαήλ Παπαγεωργίου, εκδίδονται επίσης στη 

Βιέννη της Αυστρίας το 1809 οι Διάλογοι Γραικογερµανικοὶ χάριν τῶν µικρῶν 

παιδίων302 του Δηµητρίου Δάρβαρη. Όπως φαίνεται από τον τίτλο ακόµα, ο 

συγγραφέας αποσκοπεί στη συγγραφή βιβλίων για τα παιδιά των «τῶν ἐν τῇ 

ἐπικρατείᾳ τοῦ Καίσαρος παροικούντων ὁµογενῶν», εφόσον η «κοινὴ τῶν Γραικῶν 

διάλεκτος» είναι ξένη προς αυτά. Η εκδοτική αυτή προσπάθεια του Δάρβαρη, η οποία 

                                                
301 Η έκδοση αυτή λαθεµένα γράφει στον τίτλο της «Νῦν τὸ δεύτερον ...». Βλ. και Γ .  Λαδά ς  

κ α ι  Α .  Χα τ ζ η δ ή µ ο ς , Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 1791-1795, ό.π., σ. 263, αρ. 141, οι οποίοι 
διορθώνουν: «Η έκδοση αυτή δεν είναι η δεύτερη, όπως αναγράφεται στον τίτλο, αλλά η τρίτη». Ο Θ. 
Παπα δ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνική βιβλιογραφία, ό.π., σ. 345, αρ. 4623, αναφέρει ότι σώζεται αντίτυπο στην 
Ι.Μ. Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος.  

302 Ο πλήρης τίτλος είναι Διάλογοι Γραικογερµανικοὶ χάριν τῶν µικρῶν παιδίων τῶν ἐν τῇ 
ἐπικρατείᾳ τοῦ Καίσαρος παροικούντων ὁµογενῶν ἐκδοθέντες πρὸς εὐκολωτέραν µάθησιν καὶ κατάληψιν 
τῆς κοινῆς τῶν Γραικῶν διαλέκτου ὑπὸ Δηµητρίου Νικολάου τοῦ Δαρβάρεως· δαπάνῃ τῶν κυρίων 
Αὐταδέλφων Δαρβάρεων. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας Ἐν Τῇ Τυπογραφίᾳ Γεωργίου Βενδώτη. 1809. Βλ. 
Φ. Ηλ ι ο ύ , Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα, σσ. 252-253, αρ. 1809.16. Σε 8ο, σ. 239 + 1 χ.α. 
Πρβλ.: Δ .  Γκ ί ν η ς  -Β .  Μέξα ς , Ελληνική Βιβλιογραφία 1800 -1863, Α΄, ό.π., σ. 89, αρ. 531. 
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«συνέβαλε αποφασιστικά και στη θεαµατική ανανέωση των αναγνωστικών του 

Διαφτισµού»303. δείχνει ότι η προηγηθείσα του Μιχαήλ Παπαγεωργίου είχε απήχηση 

κι άξιζε τον κόπο να τη συνεχίσει κάποιος που ενδιαφερόταν για τη µόρφωση των 

Ελληνοπαίδων της Διασποράς. 

2.1.7 Ἀλφαβητάριον Μικρὸν 

Ἀλφαβητάριον Μικρὸν. Ἐν Πέστᾳ… 1788304. 

Ἀλφαβητάριον Μικρὸν ὑπό Μιχαὴλ Παπαγεωργίου. Ἐν Βιέννῃ 1797305. 

Αν το Ἀλφαβητάριον Μικρὸν ταυτίζεται µε το Ἀλφαβητικὸν Βιβλιάριον δεν το 

γνωρίζουµε, καθότι, όπως αναφέρθηκε, δεν είχαµε στη διάθεσή µας τα παραπάνω 

έργα. Ο Ζαβίρας306, όταν κάνει λόγο για το Αλφαβητάριον Μικρὸν παραθέτοντάς το ως 

δεύτερο στον κατάλογο των εκδοθέντων έργων, ενδεχοµένως να αναφέρεται στην 

έκδοση του 1797, αλλά είναι πιθανό να έχει υπόψη του και το Ἀλφαβητικὸν Βιβλιάριον. 

Η ταύτιση των δύο έργων γίνεται, πάντως, από τον ίδιο το Μιχαήλ Παπαγεωργίου στον 

πρόλογο του Ἀλφαβητικοῦ Βιβλιαρίου307. Όσοι ασχολήθηκαν µε την καταγραφή της 

ελληνικής βιβλιογραφίας αναφέρουν δύο εκδόσεις του Μικροῦ Ἀλφαβηταρίου, ήτοι της 

Πέστης, η οποία έγινε το 1788 και της Βιέννης, που πραγµατοποιήθηκε το 1797, ένα 

χρόνο µετά το θάνατο του Μιχαήλ Παπαγεωργίου, στο τυπογραφείο του Γεωργίου 

Βεντότη308.  

                                                
303 Β. Σ ε ι ρ η ν ί δ ο υ , «Πολιτισµικές µεταφορές και ελληνικές παροικίες. Νέες αναγνώσεις µιας 

παλιάς ιστορίας µε αφορµή το παράδειγµα του Δηµητρίου Δάρβαρη», Μνήµων, τ.31, Αθήνα 2010, σ. 
17. 

304 Θ. Παπα δ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνική βιβλιογραφία, ό.π., σ. 344, αρ. 4613. 
305 Θ. Παπα δ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνική βιβλιογραφία, ό.π., σ. 344, αρ. 4614, Γ .  Λαδά ς -Α .  

Χα τ ζ η δ ή µ ο ς ,  Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 1796 -1799, ό.π., σ.53, αρ. 48 και Τ. 
Ευα γ γ ε λ ί δ η ς , Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, ό.π., τ. Α΄, σ. LXXXII. 

306 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 462, «2. τὸ µικρὸν ἁλφαβητάριον ἐν βιέννῃ τῷ ἔτει ….».  
307 Την πληροφορία ότι το Μικρό Αλφαβητάριο του Μιχαήλ Παπαγεωργίου, το ονοµάζει ο ίδιος 

Αλφαβητικὸν Βιβλιάριον τη βρίσκουµε στην διάλεξη της Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου «Στιγµές και 
εικόνες από την Εκπαίδευση στη Σιάτιστα και η ανέγερση και λειτουργία του Α΄ Δηµοτικού Σχολείου 
της». Εκεί αναφέρονται τα εξής: «Από το Μικρό Αλφαβητάριο του Μιχαήλ Παπαγεωργίου, το 
“αλφαβητικό βιβλιάριον” όπως το ονοµάζει ο ίδιος, που το έγραψε “χάριν των µαθησοµένων νέων τας 
πρώτας αρχάς και την ανάγνωσιν των ιερών ηµών Γραµµάτων…”, παίρνουµε ένα δείγµα του τι 
διδασκόταν (σσ. στα κοινά σχολεία)…». Από την ίδια διάλεξη αντλούµε και πολλά από τα στοιχεία που 
αναφέρουµε εδώ, σχετικά µε το Αλφαβητικόν Βιβλιάριον, καθώς και τις Εικόνες 9 και 10 που 
παρατίθενται στο Παράρτηµα Εικόνων της παρούσης εργασίας. 

308 Βλ. και υποσηµ. 304 και 305. 
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Σε κάθε περίπτωση, το θέµα χρήζει περισσότερης διερεύνησης και 

επιφυλασσόµαστε να αναφερθούµε µε περισσότερη ασφάλεια, όταν µπορέσουµε να 

αποκτήσουµε πρόσβαση στο εγχειρίδιο ή τα εγχειρίδια που αναφέρονται εδώ. 

2.1.8. Οἰκιακὸς καὶ πρόχειρος διδάσκαλος τῶν ἀρχαρίων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης 

Από τη µέχρι τώρα έρευνα προκύπτει ότι το βιβλίο αυτό ήταν το τελευταίο που 

εξέδωσε ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου, τυπώθηκε στη Βιέννη το 1783 και φέρει τον τίτλο:  

ΟΙΚΙΑΚΟΣ, καὶ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ/ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ,/ τῶν ἀρχαρίων τῆς Ἑλληνικῆς 

Γλώσσης,/ Τουτέστι/ Βιβλίον ἀπὸ τὸ ὁποῖον ὁ ἐπιµελής µαθητής, µόνος/ του δύναται νὰ 

µάθῃ, οὐ µόνον Λέξεις ἱκανάς τῆς ἑλλη/νικῆς Γλώσσης, ὡσάν ὁποῦ περιέχει. Α’ ΄ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΝ/ ΜΙΚΡΟΝ. ἀλλ’ ἀκόµι Β’, καὶ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ, ἐν αἷς εἰσι καὶ Γνῶµαί 

τινες καὶ Παροιµίαι. καὶ Γ’, ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ, ὁποῦ/ ἕως τὴν σήµερον, ἄλλο τοιοῦτον εἰς τὸ 

Γένος τῶν Ρωµελιτῶν δὲν ἐφάνη. καὶ πολλοὶ µετὰ προθυµίας τὸ ἐζητοῦσαν. ἐρανισθέν./ 

Παρὰ Μιχαήλ παπᾶ Γεωργίου, τοῦ Σιατιστέως./ τύποις ἐξεδόθη, διὰ κοινὴν ὠφέλειαν 

ὅλων τῶν Ρωµελι-/τῶν νέων, δι’ ἐξόδων καὶ δαπάνης, τῶν Ἐντιµελλογιµωτάτων 

ἀυταδέλφων,/ Κυρίου ΝΑΟΥΜ, καὶ Κυρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,/ ΜΟΣΧΑ,/ τῶν τῆς 

Οὐγγαρίας Εὐγενῶν./ ᾳψπγ΄. ἘΝ ΒΙΕΝΝΗ τῆς ἈΟΥΣΤΡΙΑΣ 1783./ Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ,/ 

ἸΩΣΗΠΟΥ ΒΑΟΥΜΕΪΣΤΕΡΟΥ,/ τοῦ Νοµοδιδασκάλου309. 

Ο Legrand310, ο οποίος το περιγράφει αρκετά αναλυτικά, µας πληροφορεί ότι το 

βιβλίο είναι µεγέθους 8ου µε σελ. 8+128+40+ 8 φύλλα µη αριθµηµένα. Στις σελίδες 

6-8, που δε φέρουν αρίθµηση, παρατίθεται ο πίνακας περιεχοµένων. Οι 128 σελίδες 

που ακολουθούν αφορούν στα δύο πρώτα τµήµατα του έργου και περιέχουν λέξεις και 

φράσεις που τις έχει τακτοποιηµένες µε τρόπο µεθοδικό, όπως ένα σύγχρονο 

εγχειρίδιο µε ξενόγλωσσους διαλόγους. Το τρίτο µέρος, µε ιδιαίτερη σελιδαρίθµηση, 

περιέχει 40 σελίδες µε διαλόγους. Τέλος, στις υπόλοιπες µη αριθµηµένες σελίδες 

βρίσκει κανείς ένα αλφαβητάριο µε στοιχεία κατήχησης και βασικές προσευχές311. 

                                                
309 Ο É. L e g r a n d , Bibliographie hellénique, ό.π., Τόµ II, σσ. 412-413, αρ. 1115, µας πληροφορεί 

ότι βρίσκεται αντίτυπο στην Εθνική βιβλιοθήκη της Αθήνας, ενώ ο Θ. Παπα δ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνική 
βιβλιογραφία, ό.π., σ. 345, αρ. 4620, αναφέρει αντίγραφο και στη Γεννάδειο βιβλιοθήκη στην Αθήνα. 
Πρβλ. Α .  Παπα δ ό π ο υ λ ο ς  Βρ ε τ ό ς , Νεοελληνικὴ φιλολογία, Τόµ. Β΄, ό.π., σ. 75, αρ. 176. Βλ. και 
Εικόνα 16 στο Παράρτηµα Εικόνων. 

310 Ο É. L e g r a n d , Bibliographie hellénique, ό.π., Τόµ II, σ.412-413, αρ. 1115, για το Γ΄ µέρος, 
το οποίο αποτελείται από 40 σελίδες αναφέρει εκ παραδροµής ότι αποτελείται από 140 σελίδες. Την 
αβλεψία αυτή τη διορθώνει στον πίνακα µε τα παροράµατα που βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου. 

311 Στο 3ο µέρος, στις µη αριθµηµένες σελίδες, ο É. L e g r a n d , Bibliographie hellénique, Τόµ II, 
ό.π.,σ. 413, αναφέρει ότι περιέχονται «στίχοι κατ’ ἀλφάβητον µὲ στοιχεῖα κατήχησης καὶ βασικἐς 
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Από τον τίτλο ακόµη συµπεραίνουµε ότι το εκδοθέν αυτό έργο δεν προορίζεται 

για σχολικό εγχειρίδιο αλλά αποτελεί ένα βιβλίο αναφοράς, µια µέθοδο «άνευ 

διδασκάλου» (γι’ αυτό «οἰκιακός»), όπου µπορούσε εύκολα να χρησιµοποιηθεί από 

τον αναγνώστη σε κάθε ζήτηση (έτσι εξηγείται το «πρόχειρος»). Πρόκειται στην ουσία 

για ένα ερµηνευτικό λεξικό της λόγιας προς τη δηµώδη γλώσσα µε την παράθεση 

διαλόγων. Το χρηστικό αυτό σύγγραµµα το έγραψε ο Παπαγεωργίου, επικαλούµενος 

την εµπειρία του ως δάσκαλος και γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν οι 

νέοι στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας312. Είναι, κατά οµολογία του συγγραφέα, 

ένα καινοτόµο για την εποχή του βιβλίο313, καθώς πλέον οι νέοι δε θα «ἠναγκάζοντο 

θέλοντες, καὶ µὴ θέλοντες διὰ νὰ προσµένωσι τὴ σηµασία τῆς κάθε λέξεως νὰ τὴν 

ακούσωσιν ἀπὸ τὸ στόµα τοῦ δασκάλου των εἰς τὴν ἐξήγησιν τῶν µαθηµάτων»314. Η 

χρηστικότητα και η καινοτοµία έκαναν µέχρι και το Ζαβίρα315 να σηµειώσει: «…ὁποῦ 

ἕως τὴν σήµερον ἄλλο τοιοῦτο εἰς τὸ γένος µας δὲν ἐφάνη». Η παράθεση των διαλόγων 

στο τελευταίο µέρος του βιβλίου αποδεικνύει ότι ακολουθεί ως πρότυπα τα βιβλία που 

κυκλοφορούσαν στη Δύση, τα οποία µιµείται316. 

Στην ενδέκατη (ια΄) σελίδα του εντύπου, βρίσκουµε την προλογική επιστολή του 

συγγραφέα µε τίτλο «Τῷ εὐγνώµονι ἀναγνώστῃ»317, όπου µας εξηγεί τους λόγους που 

τον οδήγησαν στη συγγραφή του βιβλίου και παραθέτει τις οδηγίες για τη χρήση του 

από τους νέους στους οποίους απευθύνεται. Όσον αφορά λοιπόν στον τρόπο χρήσης 

του από τους µαθητές, προτείνει να χρησιµοποιούν το βιβλίο συµπληρωµατικά µε την 

Οκτώηχο και το Ψαλτήρι, αποστηθίζοντάς το τµηµατικά, µελετώντας στο σπίτι για µια 

                                                
προσευχές». Καθώς είχαµε την ευκαιρία να µελετήσουµε αντίτυπο που βρίσκεται στη Μανούσειο 
Βιβλιοθήκη της Σιάτιστας, παρατηρήσαµε ότι αυτά δεν περιέχονται. Αν όντως το αντίτυπο που είχε στη 
διάθεσή του ο É. Legrand στα χέρια του κι αυτό που είχαµε εµείς στη διάθεσή µας δε συµπίπτουν, 
σηµαίνει ότι έχουµε ταυτόχρονα δυο διαφορετικές εκδόσεις µε τα ίδια τυπογραφικά βιβλιολογικά 
στοιχεία µε επιπλέον στοιχεία αυτά που είδε ο Legrand. 

312 Μ. Παπα γ εω ρ γ ί ο υ , Οἰκιακὸς καὶ πρόχειρος διδάσκαλος τῶν ἀρχαρίων τῆς ἑλληνικῆς 
γλώσσης, σ. ια΄: «Ἐγώ ἰξεύρωντας διὰ τῆς πείρας, τὴν ὅσην δυσκολίαν πάσχουσιν οἱ εὐφυέστατοι νέοι, 
ἁπάντων τῶν Ρωµελιτῶν, διὰ τὴν µάθησιν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης…». 

313 Ό.π.,  σ. ια΄: «µὲ τὸ νὰ µὴν εἷχον ἔως τώρα, τινά εὔωνα καὶ εὐπόριστα βιβλία». 
314 Ό.π.,  σ. ια΄. 
315 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 462. Το σχόλιο αυτό το εκφράζει κατά την παράθεση του 

βιβλίου Οἰκιακὸς καὶ πρόχειρος διδάσκαλος στον κατάλογο µε τα εκδοθέντα έργα του Μιχαήλ 
Παπαγεωργίου. 

316 Μ. Παπα γ εω ρ γ ί ο υ , Οἰκιακὸς καὶ πρόχειρος διδάσκαλος, σ. ιβ΄: «...κατὰ µίµησιν τῶν 
Βιβλίων ὁποῦ ἔχουσι καὶ οἱ λοιποὶ Εὐρωπαῖοι διὰ τὴν µάθησιν τῆς Λατινικῆς Διαλέκτου...». 

317 Βλ. και Εικόνα 17 στο Παράρτηµα Εικόνων. 
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ώρα περίπου318. Απευθυνόµενος ο συγγραφέας στον κάθε νέο319 που τον κατονοµάζει 

«Ἕλλην τὸ Γένος», σ’ αυτόν που δεν έχει τον «τρόπον διὰ νὰ σπουδάξῃ τὰ 

Γραµµατικὰ µαθήµατα», σ’ αυτόν που «διὰ τὴν ὑστέρησιν τῶν ἀναγκαίων ἔµαθε µόνο 

νὰ ἀναγιγνώσκῃ καὶ νὰ γράφῃ» και σ’ αυτόν που «σπουδάζει τὰ Ἑλληνικὰ 

µαθήµατα»320, προτείνει να το χρησιµοποιήσει, γιατί σε κάθε περίπτωση θα ωφεληθεί. 

Η ωφέλεια προκύπτει και γι’ αυτούς που «ἔχουσι τὰ µέσα καὶ µετά τὰ κοινά ἁπλῶς 

λεγόµενα µαθήµατα καὶ τὰ γραµµατικὰ καὶ ἐπιστήµας»321 θα συνεχίσουν τις σπουδές 

τους, καθώς θα αποκτήσουν γνώσεις απαραίτητες για τη µετάβασή τους από την 

κατώτερη σε ανώτερες βαθµίδες, αλλά και για εκείνους που δε θα προχωρήσουν, µιας 

και θα έχουν πλουτίσει τις γνώσεις τους από «τῶν δισχιλίων καὶ ἐπέκεινα λέξεων»322 

που υπάρχουν στο εγχειρίδιο. 

2.2. Επιστολιµαία διατριβή σχετικά µε το τροπάριο της Πεντηκοστής 

Ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου έγραψε την Ἀπόκρισιν πρὸς τὸν ἐλλογιµώτατον 

Ἀθανάσιον στίρια περὶ τοῦ θέσπιν κατεβρόντησε323 στην Πέστη της Ουγγαρίας στις 5 

Ιουλίου του 1786, κάνοντας προσπάθεια να βρει το νόηµα των λέξεων του τροπαρίου 

της Πεντηκοστής, ώστε ο παραλήπτης της, ο Ἀθανάσιος Στίριας, να το κατανοήσει σε 

βάθος. Πρόκειται, λοιπόν, για µια «επιστολιµαία διατριβή», την οποία εξέδωσε το 1996 

ο Π.Β. Πάσχος από χειρόγραφο που βρήκε στη βιβλιοθήκη της Κοζάνης. Το 

συγκεκριµένο χειρόγραφο φαίνεται πως δεν είναι ιδιόχειρο του Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου324. 

                                                
318 Μ. Παπα γ εω ρ γ ί ο υ , Οἰκιακὸς καὶ πρόχειρος διδάσκαλος, ό.π., σ. ιβ΄: «...Ὅταν µετέβη ὁ 

µαθητὴς εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῆς Ὀκτωήχου, ἄς διωρίσῃ µίαν ὥραν τὴν ἡµέραν κατ’ ἰδίαν εἰς τὸ ὀσπῆτι 
του (ὅταν εὐκαιρῇ) νὰ ἀποστηθίζῃ ἀπὸ τὰς Λέξεις τοῦ Ὀνοµαστικοῦ, ὅσας ποτὲ ἤθελεν ἠµπορέσῃ». 

319 Ό.π.,  σ. ιβ΄: «Δύο τάξεως µαθηταὶ εὐρίσκονται εἰς ὅλα τὰ Γένη. ἄλλοι µὲν ἔχουσι τὰ µέσα καὶ 
σπουδάζωσι µετὰ τὰ κοινὰ ἁπλῶς λεγόµενα µαθήµατα καὶ τὰ Γραµµατικὰ καὶ ἐπιστήµας. ἄλλοι δὲ 
ὑστερούµενοι τούτων, µένουσι µόνον µὲ τὴν εἴδησιν τῆς ἀναγνώσεως καὶ γραψίµατος». 

320 Ό.π.,  σ. ιγ΄. 
321 Ό.π.,  σ. ιβ΄. 
322 Ό.π.,  σ. ιβ΄. Μόνο στο πρώτο µέρος παρατίθενται αριθµηµένες 1525 λέξεις. 
323 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 463: «Ἄρχ(εται): Οὐδὲν δεινὸν οὔδ’ ἀπεικὸς ἄνερ 

ἐλλογιµώτατε·σώζεται παρ’ ἡµῖν χειρόγραφος). 
324 Ο Π.Β. Πάσ χ ο ς  «Ερµηνευτικά της υµνογραφίας, Α΄(Μιχ. Παπαγεωργίου, εις το «θέσπιν 

κατεβρόντησε»), Επιστηµονική Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, εν 
Αθήναις 1996, σ. 336, αναφέρει: «Το κείµενό µας προέρχεται -απ’ όσα έως σήµερα γνωρίζουµε- µόνο 
στον κώδικα 108, της Δηµοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης. Ο κώδικας είναι του ιη΄ αι. χαρτώος, µε 
άλλο χέρι και διαφορετικό χαρτί από τα προηγούµενα, και καταλαµβάνει τα ff. 34r-44v του χειρογράφου. 
Μη έχοντας ένα γνωστό αυτόγραφο του Παπαγεωργίου για να συγκρίνουµε, και βλέποντας τα λάθη του 
χειρογράφου, δεν µπορούµε να µιλήσουµε για αυτόγραφο. Το γράµµα του Μιχαήλ Παπαγεωργίου, 
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Για την προσωπικότητα του Ἀθανασίου Στίρια ο εκδότης του χειρογράφου Π.Β. 

Πάσχος αποφαίνεται ότι µάλλον πρόκειται για τον καθηγητή και συγγραφέα «ἐκ 

Μακεδονίας Ἀθανάσιο Σταγειρίτη»325. Όµως, επειδή στην Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία του 

Μελετίου Μητροπολίτη Αθηνών326, αφενός εκδίδονται επιγράµµατα των Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου και «τοῦ λογιωτάτου Ἀθανασίου Στήρια, τοῦ Μοσχοπολίτου»327 κι 

αφετέρου στον «Κατάλογο τῶν ὑπογραψάντων χάριν συνδροµῆς καὶ βοηθείας διὰ τὴν 

ἔκδοσιν τῆς παρούσης Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας»328 ο «Ἀθανάσιος Δηµητρίου 

Στήρια» συµπεριλαµβάνεται στους συνδροµητές της πόλης «Μισκόλτζα» 329, εύλογο 

είναι να υποθέσει κανείς ότι το πρόσωπο της «επιστολιµαίας διατριβής» δεν είναι ο 

Αθανάσιος Σταγειρίτης, αλλά ο Ἀθανάσιος Δηµητρίου Στήρια, ο Μοσχοπολίτης, µε 

τον οποίο προφανώς ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου γνωρίστηκε στο Μισκόλιτς της 

Ουγγαρίας, τον καιρό που ανέπτυσσε διδασκαλική δράση. 

Για να συνθέσει ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου την εν λόγω επιστολή, στην οποία 

πραγµατεύεται ένα µικρό µέρος του τροπαρίου της Πεντηκοστής αναγκάζεται να 

µελετήσει κείµενα της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας. Έτσι, παράλληλα µε τη 

θεολογική προσέγγιση, αποκαλύπτεται η βαθιά αρχαιογνωσία του. Στο τέλος της 

επιστολής, σύµφωνα µε τον Ψηµµένο, «συνοψίζει εν είδει γενικού συµπεράσµατος και 

µε σχετική διαύγεια λόγου το πώς ξεκινώντας κανείς από τις λέξεις είναι δυνατό να 

κατανοήσει τα όσα ο υµνογράφος της Εκκλησίας µας ποιητική έστω αδεία θέλησε να 

µετακενώσει στο ποίµνιό του παραδίδοντας “τὰ σαφῆ ὅλοις ἱστίοις τῷ γρίφῳ ”»330. 

2.3. Επιγράµµατα – ηρωελεγεία 

Ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου, κατά τη συνήθεια της εποχής σύµφωνα µε την οποία οι 

λόγιοι συνέθεταν µικρά ποιήµατα, επιγράµµατα, ηρωελεγεία και ωδές, για να 

                                                
ανεξάρτητ’ από τη γραφή του κώδικος, φέρει χρονολογία, στο τέλος του κειµένου: «Γέγραπταί µοὶ, ἒτει, 
απψς (=1786), Ιουλίου ε΄, ἐν Πέστᾳ». 

325 Π.Β. Πάσχος«Ερµηνευτικά της υµνογραφίας, Α΄», Επετηρίς, ό.π., σσ. 335-336: Για τον 
Αθανάσιο σηµειώνει: «Πιθανόν να πρόκειται για τον εκ Μακεδονίας λόγιο Αθανάσιο Σταγειρίτη, τον 
οποίο συναντούµε το 1816 στη Βιέννη, ως καθηγητή της ελληνικής γλώσσης στην Καισαροβασιλική 
Ακαδηµία των Ανατολικών γλωσσών και συγγραφέα βιογραφικών διαφόρων προσωπικοτήτων της 
Αρχαίας Ελλάδος, και δεν φαίνεται να έχει σχέση µε το Μοναστήρι της Στυρίας[sic], που αναφέρει ο 
Ζαβίρας». 

326 É. L e g r a n d , Bibliographie hellénique, Τόµ II, ό.π., σ. 400, αρ. 1099. 
327 Μελ έ τ ι ο ς ,  Έκκλησιαστικὴ Ἱστορία, σσ. κγ΄-κδ΄.  
328 Ό .π., σσ. κς΄-λγ΄ 
329 Ό .π., σ. κθ΄. 
330 Ν. Ψηµ µ έ ν ο ς , «Η αρχαιογνωσία του Μιχαήλ Παπαγεωργίου», Εφηµερίς, 317 (2013). 
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κοσµήσουν µ’αυτά τις σελίδες συγγραµµάτων, συνέθεσε, σύµφωνα µε το Ζαβίρα331, 

Ἔπη ἡρωελεγιακά και Ιάµβους στη Γραµµατική - Περὶ σχεδῶν του Μοσχόπουλου, στην 

Ἰταλική Γραµµατική του Θωµά Δηµητρίου, στην Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία του Μελετίου 

και στο Χρονικὸ του Φραντζή.  

Στη Γραµµατικὴ - Περὶ σχεδῶν του Μοσχόπουλου, ενώ ο Ζαβίρας αναγράφει ότι 

υπάρχουν επιγράµµατα του Μιχαήλ Παπαγεωργίου, η έκδοση που είχαµε στα χέρια 

µας περιείχε µόνο επιγράµµατα που έφεραν υπογραφή: «Κ.Χ.Γ. Τζεχάνης»332. 

Σχετικά µε τα επιγράµµατα στα υπόλοιπα έργα, βρήκαµε ότι: α) Στην Ἰταλική 

Γραµµατική του Θωµά Δηµητρίου333 και συγκεκριµένα αµέσως µετά την προλογική 

επιστολή ανωνύµου334 ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου συνέθεσε τα παρακάτω 

επιγράµµατα335:  

«Βαιὸν φιλίης ἀπλέτου τέκµαρ φέρει,/ 

Ὁ Μιχαῆλος, τοῦ Γεωργίου θύτου/ 

Ὁ Σιατιστεὺς, τῷ Σιατίστης γόνῳ/ 

Τουτὶ τὸ δῶρον, τὸ πρὸς τὸν ἀναγνώστην. 

______ 

Ἐπίγραµµα Ἡρωελεγεῖον εἰς τὸν/Ἀναγνώστην./ 

 

Θησεῖ τὸν µίτον ἡ Ἀριάδνη ὥπασε κείνη,/ 

Ἐξελθεῖν τ’ ἄντρου, ῥηϊδίας µὲν ἅπαξ./ 

                                                
331 Πρβλ. Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 463. 
332 Είναι άξιον απορίας, πώς ο Ζαβίρας ανέφερε τον Παπαγεωργίου ως συντάκτη κι όχι τον 

Τζεχάνη, που ορθώς τον αναφέρει ο É. L e g r a n d , Bibliographie hellénique, Τόµ II, ό.π., σ. 184. 
333 Φ. Ηλ ι ο ύ , Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα, ὀ.π., σ. 277, αρ. 1810.25. Ἡ Ἰταλικὴ 

Γραµµατική: Διῃρηµένη, εἰς δύω Βιβλία, ἀµέλει, εἴς τε Ἐτυµολογικόν, εἶτ’ οὖν Τεχνολογικόν, καὶ 
Συντακτικόν, πρὸς εὐχερεστέραν κατάληψιν, καὶ Ρᾳοτέραν εἰσαγωγήν, τῶν ἐπιθυµούντων µαθεῖν αὐτήν: 
Ἐρανισθεῖσα, καὶ εὐµεθόδως, εἰς τὴν καθοµιλουµένην ἡµῶν διάλεκτον, συντεθεῖσα τέποτε καὶ εἰς φῶς 
ἀχθεῖσα, παρὰ τοῦ ἐλλογίµου, κυροῦ Θωµᾶ Δηµητρίου, τοῦ ἐκ τῆς πόλεως Σιατίστης: Νῦν δέ, ἐπιµελῶς 
διορθωθεῖσα, ἀναλώµασιν, αὖθις, τοῦ τιµίου καὶ φιλογενοῦς ἐν πραγµατευταῖς, κυρίου Κωνσταντίνου 
Κουσκουρούλλη τοῦ Λαρισσαίου, ἐτυπώθη, µετὰ προσθήκης τοῦ ὀρθογραφικοῦ Βιβλίου τοῦ Κορτιτζέλλους, 
κτ. Ὡς ἐν τῷ Πίνακι. Κατὰ τὸ ᾳωι´. Σωτήριον ἔτος: καὶ ἐν τῇ, τοῦ, κατὰ τὴν τῆς Ἀουστρίας Βιένναν, 
Βενδώττου. 

334 Συντάκτης της επιστολής αυτής φαίνεται ότι είναι ο ίδιος ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου. Βλ. σχετικά 
και επόµενη ενότητα. 

335 Βλ. και Εικόνα 22 στο Παράρτηµα Εικόνων. 
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Γραµµατικὴ δ’ αὕτη, τῆς τῶν Ιταλῶν διαλέκτου/ 

Νωλεµέως παρέχει, σοὶ ὁδὸν ἥν ποθέεις,/ 

Ῥηϊδίην ἴσχειν, καὶ ἴδµονα ἔµµεναι ὄντως,/ 

Θελξινόου τῆς γλώττης, ἰδὲ καὶ πινυτῆς./ 

Δίζεο οὖν θεάµων, τὸ σοὶ ἧκον τὴν βίβλον ὦκα,/ 

Ἤνποτε λῇς ἀπόνως, ἵδρις ἔµεν ταχέως»336. 

 

Η πληροφορία του Ζαβίρα337 ότι ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου προλόγισε την Ἰταλικὴν 

Γραµµατικὴν συνηγορεί στο ότι και το τελευταίο από τα επιγράµµατα µε τίτλο «Εἰς 

τὸν ἀναγνώστην» ανήκει σ’εκείνον338. 

Τοῦ πρὸς τὸν συγγραφέα ἐξαποστείλαντος, τὴν/ἐπιστολήν./ 

Εἰς τὸν Ἀναγνώστην./ 

 

Τίπτε γε ὦ θεάµων βρενθυνόµενος, σέο αἴρεις/ 

Ὀφρῦς; τὸν γενέτην διζόµενος µαθέµεν;/ 

Θωµᾶς τοῦ Δηµητρίου τελέθει, Σιατιστεὺς/ 

Τὴν πάτρην˙ ἴδρις ἐµπορίης τε λόγων./ 

Εἰ µὲν ἄῤ ἦς πινυτός τις, ἀγάπαε ἔργµατι τῷ δὲ 

Εἰδέγε τῶν κρειττόνων, κάλαµον λάβ’ ἄνερ,/ 

Καὶ γράψον σὺ ἀρείονα ταύτης˙ κᾆτα/ ἔχοις ἄν/ 

Εἰπεῖν τι ξένε˙ Εἰ δ’ αὐτός ἄπειρος ἔει 

Γλωττῶν, ἡ δὲ καὶ ἰδµοσύνης˙ τίπτ’ οὖν τεὸν ὦ τὰν/ 

                                                
336 Το συγκεκριµένο δε φέρει υπογραφή, οπότε εικάζουµε ότι ανήκει στον Μιχαήλ Παπαγεωργίου 

όπως και το προηγούµενο, που δεν τίθεται αµφισβήτησης. 
337 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 463. 
338 Στον επίλογο της επιστολής, που απέστειλε ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου στο Θωµά Δηµητρίου και 

δηµοσιεύεται στην Ἰταλικὴν Γραµµατικὴν, αναγράφονται µεταξύ άλλων και τα παρακάτω: «Διὸ δἰκαιος 
ἄν εἴῃς τὴν ταχίστην ἐς τύπον δοῦναι ταύτην, καὶ σου δέοµαι πρὸς τῆς ἀκιβδήλου ἡµῶν φιλίας, ἵνα καὶ 
τὸ παρὸν ὅ ἐπιστέλλω σοι ἐγκεκλεισµένον ταύτῃ, ἀνωνύµως ἐκδώσῃς έπίγραµµα˙ ἔῤῥωσο˙». 
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Κῆρ, βασκανίᾳ τήκεις, ἰδ’ ἀµύσσες ἄλως;/ 

Οἶδας γὰρ τὸ καλὸν τῆς βασκανίας, ὅτι τήκει/ 

Ὄµατα, καὶ καρδίην φθονεροῦ, ἐπίσης. 

β) Στην Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία του Μελετίου, Μητροπολίτη Αθηνών339 υπάρχουν 

τρία επιγράµµατα του Μιχαήλ Παπαγεωργίου340: 

 

1. Τοῦ λογιωτάτου Μιχαὴλ Παπᾶ Γεωργίου τοῦ Σιατιστέως/ 

Ἐπίγραµµα Ἡρωελεγεῖον./ 

Εἰς τὸν ἀοίδιµον Μελέτιον, τὸν συγγραφέα τῆς βίβλου ταύτης. 

Ηὔχετο πρίν ποτ’ ἐπὶ φθιµένων Άλκίνοος ἔργων,/ 

Τρεῖς τολυπεύσαις κήπους, ἔµεναι κλέος οὗ./ 

Ἀλλ’ ὡς ἠράσθη φθιµένων ἔργων τάλας οὗτος,/ 

Σύµφθιτο καὶ κλέος οὗ, τῶν τότε Πιερίδων / 

Αὐτός ἀτὰρ Μελέτιε, τόδ’ οὐ φθιτόν ἔδρασας ἔργον/ 

Βίβλους τρεῖς συνθεὶς, πλήρεας ἀθανάτων/ 

Άνθῶν πεπνυγµένως γράψας, ὅσα ἔπλετο πάντων/ 

Ἔργµατα Εὐσεβέων, καὶ κακόδοξα ἄλων / 

Τοὔνεκα, καὶ σεῖο κλέος έσσεῖτ’ ἄφθιτον ὦ ’νερ,/ 

Εἰς αἰῶνας ἅπαντάς τ’ ακλόνητον ἀεί. 

______ 

                                                
339 Μελ έ τ ι ο ς ,  Μητ ρ ο π ο λ ί τ η ς  Αθη νώ ν , Ἐκκλησιαστική Ἱστορία Μελετίου Μητροπολίτου 

Ἀθηνῶν. Μετενεχθεῖσα ἐκ τῆς Ἐλληνικῆς εἰς τὴν ἡµετέραν ἁπλοελληνικὴν φράσιν εἰς τόµους τρεῖς 
διαιρεθεῖσα καὶ πλουτισθεὶσα µὲ πολλὰς χρησίµους, καὶ αναγκαίας ὑποσηµειώσεις, καὶ ἂκριβεῖς πίνακας 
παρὰ Γεωργίου Βενδότη ἐκ Ζακύνθου, καὶ παρ’ αυτοῦ διορθωθεῖσα. Νῦν πρῶτον. Τύποις ἐκδοθεῖσα δι’ 
ἐπιστασίας, καὶ ἀκριβοῦς ἐπιµελείας Πολυζώη Λαµπανιτζιώτη τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Καὶ παρ’ αὐτοῦ 
προσφωνηθεῖσα Τῷ Ὑψηλοτάτῳ, Εὐσεβεστάτῳ, καὶ Γαληνοτάτῳ Αυθέντῃ, καὶ Ἡγεµόνι πάσης 
Οὐγγροβλαχίας Κυρίῳ Κυρίῳ Ἰωάννῃ Νικολάῳ Καραντζᾶ. Τόµος Α΄. Περοέχων πρῶτον µὲν µὶαν 
πολυµαθεστάτην Είσαγωγὴν εἰς τἠν Ἐκκλησιαστικὴν Ἱστορίαν, µετὰ ταῦτα δὲ ἄρχεται ἀπὸ Χριστοῦ 
Γεννήσεως ἕως τοὺς Τετρακοσίους Χρόνους. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας ᾳψπγ, 1783. Παρά Ἰωσήπῳ 
Βαουµεϊστέρῳ, Νοµοδιδασκάλῳ, καὶ Τυπογράφῳ, σσ. κβ΄- κγ΄. Πρβλ. και É. L e g r a n d , Bibliographie 
hellénique, Τόµ II, ό.π., σ. 400, αρ. 1099 και Κ. Σ τ ά ι κ ο ς , Τα τυπωµένα στη Βιέννη, ό.π., σ. 62. 

340 Βλ. και Εικόνα 23 στο Παράρτηµα Εικόνων. 
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2. Ἐπίγραµµα Ἡρωελεγεῖον εἰς τὸν ἀναγιγνώσκοντα./ 

 

Ὀτραλέως ποτ’ Άριάδνη, µίτον ὤπασε τ’ ἄντρου/ 

Θησεῖ ἐξελθεῖν, ἄτροµα ἀτρεκέως / 

Ἰστορικὴ δ’ αὕτη Ἐκκλησίας βίβλος ὦ ’νερ,/ 

Ἐµµαπέως παρέχει ἀτραπὸν ῥηϊδίην/ 

Τῷ µεµαῶτι δαῆναι, ἴδµονα ἔµµεναι ὄντως/ 

Εὐσεβέων δογµάτων, ἀλλὰ καὶ ἀλλοτρίων / 

Ἀπρὶξ οὖν φιλοΐστορ ἔχου τῆς δ’ ἱστορίης δὴν,/ 

Ὅππως ἄν γένῃ ἴδρις πολέων δογµάτων / 

______ 

3. Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸν αὐτόν/ 

 

Ἤν ποτε ἰδµοσύνη λῇς Μελλέτιος πόσος ἔσκε / 

Δίξεο τοῦδε βίβλους, ἄς πινυτῶς συνέθη./ 

γ) Τέλος στο Χρονικὸν Γεωργίου τοῦ Φραντζῆ 341 συναντούµε ένα επίγραµµα του 

Μιχαήλ Παπαγεωργίου342: 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ/ 

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ἩΡΩΕΛΕΓΕΙΟΝ,/ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ,/ 

 

Φραγκίσκος Φραντζῇ, ἐπιτράῤῥοθος ἔπλετο Ἄλτερ / 

Φραντζῆς µὲν γράψας ἦν ὁ δὲ δῶκε τύποις./ 

                                                
341 Αναφερόµαστε στον πρώτο από τους τέσσερις τόµους του έργου Χρονικὸν Γεωργίου τοῦ 

Φραντζῆ τοῦ πρωτοβεστιαρίου. Εἰς τέσσερα βιβλία διαιρεθὲν νῦν πρῶτον ἐκδοθὲν ἐπιµελείᾳ: Φραγκίσκ. 
Καρόλου Ἄλτερ, διδασκάλου τῆς ἑλληνικῆς διαλέκτου. Δαπάνῃ δὲ καὶ γράµµασι τῶν Μαρκιδῶν Πούλιου. 
Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας: παρὰ Μαρκιδ. Πούλιου, 1796. Το επίγραµµα αναγράφεται στη σ. δ΄. Πρβλ. 
και: Γ .  Λαδά ς  –  Α .  Χα τ ζ η δ ή µ ο ς , Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 1796 -1799, ό.π., σ. 40, αρ. 
34. 

342 Βλ. και Εικόνα 24 στο Παράρτηµα Εικόνων. 
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Ἐς φῶς ἄξας, κρυθοµένην ἐν βιβλιοθήκῃ,/ 

Ἑσπερίης κλεινῇ. ᾧ χάριν Ἑλλὰς ἔχει,/ 

Κυδαλίµῳ Φραντζίσκῳ, ἐκδόσεως πέρι ταύτης,/ 

Ἱστορίης κεδνῆς, Ἀντολικῶν ὰνέρων./ 

Δίζεο οὖν φίλε, ἀµφοτέραις ταύτην θαµινῶς γε / 

Ἤν ποτε λῇς, ἴδρις ἔµµεναι ἱστορίης / 

Ἀντολικῶν, ἠδ’ ἄλλων, ὧν σὺ ἱµείρεο γνῶναι./ 

Φραγκίσκῳ δ’ εὔχου, ὄλβια πάντα ἔχειν. 

2.4. Επιµέλεια – Προλογισµός έργων 

Ο µεγάλος αριθµός εκδόσεων που είχε ήδη στο ενεργητικό του ο Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου, η διδακτική του εµπειρία και το εύρος των γνώσεών του, του 

επέτρεψαν να υπηρετήσει το βιβλίο και από τη µεριά του επιµελητή εκδόσεων 

διάφορων συγγραφέων. Ο Ζαβίρας µας πληροφορεί ότι η ζ΄ έκδοση της Ὁµολογίας 

Πίστεως343, του µητροπολίτου Κιέβου Πέτρου Μογίλα «ἐγένετο εἰς βιέννην παρὰ 

µιχαὴλ παπᾶ Γεωργίου τοῦ σιατιστέως δαπάνῃ τοῦ ἐκλαµπροτάτου φιλιππίδου Τάϊα 

τῷ ἔτει…»344.  

Στη Γραµµατικὴ-περὶ σχεδῶν345 του βυζαντινού λογίου Μανουήλ Μοσχόπουλου, 

που εκδόθηκε στη Βιέννη το 1783, υπήρξε επιµελητής έκδοσης, την προλόγισε και 

                                                
343 Ο Πέτρος Μογίλας υπήρξε µητροπολίτης Κιέβου. Βλ. σχ. Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σσ. 

514-517. 
344 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 516. Το «φιλιππίδου Τάϊα», είναι τυπογραφικό λάθος, καθώς 

στο πρωτότυπο αναφέρεται ως «Φιλιππίδου Γάϊα», που υπήρξε χορηγός του Μεγάλου Ἀλφαβηταρίου της 
πρώτης έκδοσης (Βιέννη, 1771) και της Γραµµατικῆς-Περὶ σχεδῶν, την οποία αναφέρουµε στη συνέχεια. 

345 É. L e g r a n d , Bibliographie hellénique, Τόµ II, ό.π., σσ. 183-184, αρ. 795, Α.  
Παπα δ ό π ο υ λ ο ς  Βρ ε τ ό ς , Νεοελληνικὴ φιλολογία, Τόµ. Β΄, ό.π., σ. 66, αρ. 146 και Κ. Σ τ ά ι κ ο ς , 
Τα τυπωµένα στη Βιέννη, ό.π., σ. 28, αρ.6, ο οποίος µας πληροφορεί ότι η πρώτη έκδοση δεν τυπώθηκε 
το 1544, όπως αναγράφεται στον τίτλο της, αλλά το 1494 από το Δηµήτριο Χαλκοκονδύλη. Ο πλήρης 
τίτλος της Γραµµατικῆς είναι: Τοῦ Σοφωτάτου, καὶ λογιωτάτου Μανουήλου τοῦ Μοσχοπούλου, ΠΕΡΙ 
ΣΧΕΔΩΝ. ΗΤΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, ἐν σχήµατι τεχνολογικῷ, περὶ Ἐτυµολογίας, εἴτ’ οὖν Τεχνολογίας, 
διαλαµβάνουσα, καὶ εἰς βάθος περὶ Ὀρθογραφίας εὐµεθόδως διδάσκουσα. ἐν ᾗ ἀναπτύσσονται, καὶ αἱ 
πλείους τῶν ἐν αὐτῇ διαληφθεισῶν Λέξεων σηµασίαι, καὶ τινες αὐτῶν παραγωγαί. Τύποις ποτὲ ἐκδοθεῖσα, 
παρὰ Ῥοβέρτου Στεφάνου, νῦν δὲ τὸ δεύτερον µετατυπωθεῖσα, προτροπῇ, καὶ δαπάνῃ, Τοῦ ἐκλαµπροτάτου, 
σοφωτάτου, καὶ εὐγενεστάτου Ἄρχοντος Κυρίου, Κυρίου Κωνστ. Ἀλεξάνδρ. Φιλιππίδου τοῦ Γαΐου. τοῦ 
παναγίου, καὶ ζωοδόχου τάφου τῆς Ἱερουσαλὴµ Ἱππέως. Τῆς Κραταιοτάτης, καὶ γαληνοτάτης, 
Αὐτοκράτορος τῶν Ῥωµαίων, τῆς τε Οὑγγαρίας, καὶ Βοχεµίας Βασιλίσσης, τῆς Ἀουστριακῆς Βουλῆς 
Συµβούλου. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας. Παρὰ Ἰωσὴφ τοῦ Κουρτζβέκ, τῷ Αὐτοκρατορικῷ καὶ Βασιλικῷ 
Ἀνατολικῷ τε, καὶ Ἰλλυρικῷ Τυπογράφῳ. ἐν ἔτει ᾳψογ΄. Βλ. και Εικόνα 21 στο Παράρτηµα Εικόνων.  
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έγραψε τα βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα. Η προλογική επιστολή µε τίτλο «Τοῖς 

ἐντευξοµένοις φιλολόγοις, καὶ ἐρασταῖς τῆς ἑλληνίδος παιδείας, χαίρειν», έκτασης 6 

σελίδων φέρει υπογραφή «ὁ Μ.Π.Γ. ὁ Σιατιστεὺς, Ἀπριλίου ᾳψογ΄». Σ’ αυτήν ο 

Μιχαήλ Παπαγεωργίου εκθειάζει το συγγραφέα της Γραµµατικῆς για τον τρόπο 

προσέγγισής της346 και κυρίως για τη βαρύτητα που δίνει στην ορθογραφία, µέσω της 

οποίας «ἀναπτύσσονται, καὶ αἱ τῶν πλειόνων λέξεων σηµασίαι. καὶ τίνων ἡ παραγωγὴ. 

καὶ τεχνολογία». Μεγάλο µέρος του προλόγου αφιερώνει και στο χορηγό, κ. 

Κωνσταντίνο, Ἀλέξανδρο, Φιλιππίδη Γάια, τον οποίο εγκωµιάζει για την προσφορά 

του στο Γένος «διὸ χάρις πολλὴ τῇ αὐτοῦ ἐκλαµπρότητι, τῇ δι’ ἐπιµελείας ἐχούσῃ, 

πολλοῖς κᾀγαθοῖς τὸ γένος αὐτοῦ κατακοσµῆσαι βιβλίοις». Αµέσως µετά, στη 

«Βιογραφία τοῦ συγγραφέως» µε υπογραφή «ὁ αὐτὸς Μ.Π.Γ., ὁ Σιατιστεὺς», κάνει 

µια λεπτοµερή καταγραφή της Γραµµατικῆς, σύµφωνα µε την Ελληνική βιβλιοθήκη 

του Φαβρικίου και την Turcograecia του Μαρτίνου Κρουσίου347. Η έρευνα του Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου περιλάµβανε µελέτη µεγάλου αριθµού χειρογράφων που υπήρχαν στην 

Καισαρική Βιβλιοθήκη της Βιέννης, φανερώνοντας έτσι τη συστηµατική εργασία και 

τη φροντίδα κάθε έργου που αναλάµβανε.  

Στην Ἰταλική Γραµµατική του Θωµά Δηµητρίου348, εκτός από τα επιγράµµατα που 

ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου συνέταξε, φαίνεται ότι έγραψε και την προλογική επιστολή 

του έργου µε τίτλο «Τῷ ἐλλογιµωτάτῳ κυρίῳ Θωµᾷ τὸ χαίρειν», η οποία είναι 

ανώνυµη. Ακριβέστερα, µετά την παράθεση της ηµεροµηνίας συγγραφής της (Ἐν ἕτει 

αψοη΄, Ὀκτωµβρίου, θ΄, ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξωνίας), αντί υπογραφής φέρει το εξής: 

«Οἶδας τòν παρ’ οὗ»349, δηλ. γνωρίζεις αυτόν από́ τον οποίο προέρχεται (ενν. η 

επιστολή). Το ότι ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου ήταν ο συντάκτης της το τεκµαίρουµε από 

τη µαρτυρία του Γ. Ζαβίρα ότι «ἐν ᾗ (σ.σ. Ἰταλική Γραµµατική) σώζεται τοῦ αὐτοῦ καὶ 

                                                
346 Η Σ. Χο ν δ ρ ί δ ο υ , «Συµβολή στη µελέτη της σχεδογραφίας τον 11ο αιώνα», Βυζαντινά 

Σύµµεικτα, 15 (2002) 149, αναφέρει σχετικά µε τα «σχέδη»: «Η σχεδογραφία, µέθοδος διδασκαλίας της 
γραµµατικής και της γλώσσας, άρχισε να εφαρµόζεται στα τέλη του 10ου και τις αρχές του 11ου αιώνα. 
Σύµφωνα µε αυτή, οι µαθητές επεξεργάζονταν γραµµατικά και συντακτικά ένα χωρίο σε αρχαία 
ελληνική γλώσσα, το οποίο έγραφαν επάνω στο σχέδος, που ήταν φύλλο χάρτου ή πινακίδιο. Το χωρίο 
ήταν είτε αυτούσιο αρχαίο ελληνικό κείµενο είτε, συνήθως, έργο του διδασκάλου, του σχεδουργού και 
στις δύο περιπτώσεις ο διδάσκων έδινε έµφαση στο γραµµατικό φαινόµενο στο οποίο ήθελε να 
εκπαιδεύσει τους µαθητές του. Η γραµµατική εξέταση περιελάµβανε ανάλυση, ετυµολογία, κλίση 
ονοµάτων, σχηµατισµούς ρηµάτων, ορισµούς και άλλα». 

347 Κ. Σ τ ά ι κ ο ς , Τα τυπωµένα στη Βιέννη, ό.π., σ.28, αρ. 6. 
348 Φ. Ηλ ι ο ύ , Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα, ό.π., σ. 277, αρ. 1810.25.  
349 Πρβλ. και όσο γράφει ο Φ .  Ζυ γ ο ύ ρ η ς , Ιστορικά σηµειώµατα περί Σιατίστης, ό.π., σσ. 489-

490. 



 

!

  107 

µία ἐπιστολὴ ἑλληνικὴ ἀνωνύµως».Το λόγο για τον οποίο ο συντάκτης της δεν ήθελε 

να υπογράψει επωνύµως δεν είµαστε σε θέση να τον γνωρίζουµε. 

3. Ανέκδοτα έργα 

Στο σύνολο του έργο του Μιχαήλ Παπαγεωργίου, εκτός από τα εκδοθέντα έργα 

που αναφέρθηκαν ως τώρα, συγκαταλέγονται και έργα, τα οποία δεν µπόρεσαν ή δεν 

πρόλαβαν να εκδοθούν. Ενδέχεται στις βιβλιοθήκες του ιδίου και του Ζαβίρα να 

υπάρχουν τα χειρόγραφα, αλλά η µη πραγµατοποιηθείσα αυτοψία στερεί από την 

έρευνά µας την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων γύρω από τα ανέκδοτα έργα, ενώ 

παράλληλα την πλουταίνει µε υποθέσεις, που ίσως θεωρηθούν καµιά φορά αυθαίρετες. 

Ελπίζουµε, όταν πραγµατοποιηθεί η ποθούµενη επίσκεψη σ’αυτές, να φωτιστεί η 

έρευνα µε νέα στοιχεία. Από την επιγραµµατική αναφορά του Ζαβίρα350 στα ανέκδοτα 

έργα του Μιχαήλ Παπαγεωργίου, οδηγείται κανείς στο συµπέρασµα ότι ο Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου είχε ευρεία µόρφωση, όχι µονοµερή κι αυτό του έδωσε την ευχέρεια 

να ασχοληθεί και να δοκιµαστεί στο πεδίο της συγγραφής σε διάφορους τοµείς. Εκείνο 

που πρέπει να έχει κανείς κατά νου είναι ότι ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου ήταν µέρος του 

κύκλου των διανοούµενων τόσο της Βιέννης όσο και της Βουδαπέστης, µε τους 

οποίους οπωσδήποτε επικοινωνούσε και από τους οποίους οπωσδήποτε προσδοκούσε 

την ανάγνωση των κειµένων του. 

3.1. Γερµανικὴ Γραµµατικὴ  

Για τη Γερµανικὴ Γραµµατικὴ πληροφορίες µας δίνει πρώτη φορά ο Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου στη δισέλιδη προλογική επιστολή του έργο του Ἀλφαβητάριον 

Γερµανικὸν351, που εκδόθηκε το 1768. Εκεί αναφέρει ότι η γραµµατική θα ήταν 

δύσκολο να χρησιµοποιηθεί από τους οµογενείς, καθώς αυτή δεν ήταν γραµµένη µε 

«…γερµανικὰ ψηφία καὶ οἱ περισσότεροι ὁµογενεῖς δὲν ἰξεύρουσι µὲ γερµανικὰ ψηφία 

νὰ αναγιγνώσκουσι τὴν διάλεκτον αυτὴν». Το 1772 ο ίδιος δηµοσίευσε την «Εἴδηση» 

για την έκδοσή της στο έργο του Πρόχειρος καὶ Εὐπόριστος Διδάσκαλος τῶν 

πρωτοπείρων ῥωµελιτῶν τῆς γερµανικῆς γλώσσης352 κάνοντας έκκληση σε όσους 

                                                
350 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σσ. 462-463. 
351 Μ .  Παπα γ εω ρ γ ί ο υ , Ἀλφαβητάριον Γερµανικὸν, Βιέννη 1768, σ. 3. 
352 Μ .  Παπα γ εω ρ γ ί ο υ , Πρόχειρος και Εὐπόριστος Διδάσκαλος τῶν πρωτοπείρων ῥωµελιτῶν 

τῆς γερµανικῆς γλώσσης, Βιέννη 1772, σ. 10 – 16 χ. αρ. 



 

!

  108 

ήθελαν να εγγραφούν συνδροµητές για να εκδοθεί το βιβλίο. Το 1788 φαίνεται ότι 

εκδίδεται µια αυτόνοµη «Εἴδηση»353 για την έκδοσή της, η οποία, τελικά, δεν 

πραγµατοποιήθηκε. Οι προσπάθειες για έκδοση φαίνεται ότι σταµάτησαν, καθώς στην 

επόµενη έκδοση του Προχείρου καὶ εὐπορίστου Διδασκάλου τῶν πρωτοπείρων 

ῥωµελιτῶν τῆς γερµανικῆς γλώσσης, το 1792, η «Εἴδησις», που περιλαµβανόταν στην 

πρώτη έκδοση παραλείπεται.  

Η Γερµανικὴ Γραµµατικὴ ήταν, θα λέγαµε, αναµενόµενο έργο, καθώς η συγγραφή 

του δεν αποτελεί έκπληξη, εξαιτίας της έµφασης που φαίνεται να δίνει ο 

Παπαγεωργίου στη γλωσσική κατάρτιση. Με αφετηρία τις δικές του σπουδές και 

γνωρίζοντας πως η εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας γίνεται αρχικά εµπειρικά µε 

λεξιλόγιο και διαλόγους, υποθέτουµε πως θα ήθελε να υποστηρίξει το έργο της 

εκµάθησης σε µια πιο στέρεα βάση. Αυτός φαίνεται ότι ήταν ο λόγος που τη 

συνέγραψε. Η Γερµανικὴ Γραµµατικὴ δεν απευθυνόταν σε γερµανοµαθείς, αλλά σε 

εκείνους οι οποίοι έρχονταν σε πρώτη επαφή µε τη γερµανική γλώσσα354. Την ύπαρξή 

του χειρογράφου µαρτυρεί και ο Ζαβίρας, ο οποίος µάλιστα αναφέρει ότι διαθέτει ένα 

χειρόγραφο αυτής355. Γνωρίζοντας την επιστηµονική ακρίβεια και ειλικρίνεια που τον 

διακρίνει, µπορούµε να σκεφτούµε ότι δεν υπερβάλλει, όταν τη χαρακτηρίζει 

«πληρεστάτην». Με βάση τα όσα είδαµε στα εκδοθέντα συγγράµµατα του Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου δε θα µπορούσε να αποκλειστεί ότι πρόκειται για µια γραµµατική η 

οποία είχε δηµιουργηθεί «κατ’ αντιστοιχίαν» µε την ελληνική γραµµατική356.  

3.2. Κατὰ Καλβινιστῶν καὶ λουθηρανιστῶν περὶ ἐπικλήσεως τῶν ἁγίων, περὶ 

προσκυνήσεως τῶν εἰκόνων, τῶν λειψάνων, τοῦ σταυροῦ καὶ ἄλλων τινων 

ἀναγκαίων 

Ο Ζαβίρας357 µας διασώζει την πληροφορία ότι ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου σκόπευε 

να τυπώσει στη Βιέννη το έργο Κατὰ Καλβινιστῶν καὶ λουθηρανιστῶν περὶ ἐπικλήσεως 

                                                
353 Γ .  Λαδά ς  –  Α .  Χα τ ζ η δ ή µ ο ς , Ελληνική βιβλιογραφία: Συµβολή στο δέκατο όγδοο αιώνα, 

ό.π., σ. 156, εγγρ. 620 και Φ. Ηλ ι ο ύ , Προσθήκες, Α΄, ό.π., σ.192, αρ. 151, υποσηµείωση 2. 
354 Πρβλ τα έργα του Μ. Παπαγεωργίου α) Εἴσοδος ῥαδία εἰς τὴν Γερµανικὴν γλῶσσαν, β) Λεξικὸν 

Ρωµαιικογερµανικὸν, γ) Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος διδάσκαλος τῶν πρωτοπείρων ῥωµελιτῶν τῆς 
γερµανικῆς γλώσσης. 

355 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 463.  
356 Ενδεχοµένως, το χειρόγραφο να υπάρχει στη «βιβλιοθήκη Ζαβίρα». 
357 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 463, ο οποίος µας πληροφορεί ότι το εν λόγω έργο «ἐγράφη 

ἐν πέστᾳ τῷ 1778. ἔλαβε δὲ αὐτό µεθ’ εαυτοῦ ὁ ἀοίδιµος ἵνα ἐκδώσῃ αύτό τύποις ἐν βιέννῃ καὶ εἴδησιν 
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τῶν ἁγίων, περὶ προσκυνήσεως τῶν εἰκόνων, τῶν λειψάνων, τοῦ σταυροῦ καὶ ἄλλων 

τινων ἀναγκαίων, το οποίο συγγράφηκε στην Πέστη το 1788. Μάλιστα, ανακοινώθηκε 

στον τύπο η αγγελία της εκτύπωσης. Συνήθης πρακτική της εποχής, προς εξασφάλιση 

της εκδοτικής δαπάνης ενός έργου ήταν -όπως έχει ήδη προαναφερθεί- η «Εἴδησις», η 

προδηµοσίευση δηλαδή µιας σχετικής διαναγγελίας µε το ονοµατεπώνυµο του 

συγγραφέα και τον τίτλο του έργου. Στην προκειµένη περίπτωση µεσολάβησε ο 

θάνατος του συγγραφέα και δεν τυπώθηκε τελικά. Το έργο δεν έχει βρεθεί µέχρι 

σήµερα. 

 

3.3. Επιστολιµαίες διατριβές 

3.3.1. Ἀπάντησις εἰς τοὺς τοῦ Κολλαρίου συλλογισµοὺς τοῦ βασιλικοῦ 

βιβλιοφύλακος περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου πνεύµατος 

Ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου φαίνεται ότι συνδέθηκε µε ισχυρούς δεσµούς φιλίας µε 

τον Κολλάριο, περίφηµο βιβλιοθηκάριο στην Καισαρική Βιβλιοθήκη στη Βιέννη. Ο 

Adam František Kollár von Kereszten, όπως είναι το πλήρες όνοµά του, γεννήθηκε 

στην πόλη Tarchowa της Ουγγαρίας (σήµερα ανήκει στη Σλοβακία) στις 15 Απριλίου 

1723. Σπούδασε στο Neussohl, Schmnitz και Tyrnau, όπου το 1736 εισήλθε στο τάγµα 

των Ιησσουιτών, το οποίο εγκατέλειψε το 1748. Μετά εργάστηκε στην αυτοκρατορική 

βιβλιοθήκη της Βιέννης και το 1772 ορίστηκε διευθυντής της, ταυτόχρονα δε 

αυτοκρατορικός σύµβουλος. Πέθανε στις 10 Ιουλίου 1783. Δραστηριοποιήθηκε 

εκδοτικά, εκδίδοντας κυρίως χειρόγραφα από την αυτοκρατορική βιβλιοθήκη358. 

Πιθανόν, λοιπόν, ο Κολλάριος να εξασφάλισε στον Μιχαήλ Παπαγεωργίου εύκολη 

πρόσβαση σε όλο τον πλούτο των βιβλίων της βιβλιοθήκης, ενδεχοµένως ακόµη και 

των πιο σπάνιων. Επειδή, επιπλέον, έχουµε την πληροφορία από το Ζαβίρα ότι ο 

Μιχαήλ Παπαγεωργίου «κατέστη ἐπὶ µισθῷ βασιλικῷ καθηγητὴς τῶν ἑλληνικῶν 

µαθηµάτων […] ὅπου διὰ πολλῶν χρόνων ἐδίδαξε πολλοὺς τῶν λατίνων ἱερεῖς τε καὶ 

Κληρικούς»359 εικάζουµε ότι µελέτησε πολύ, για να µπορέσει να επιχειρηµατολογήσει 

                                                
τετυπωµένην ἐξέδωκε περὶ τῆς ἐκτυπώσεως ἀλλά τελευτήσαντος αὐτοῦ, οὐκ οἴδαµεν νῦν ἐν τίνι 
παραβύστῳ κεῖται». 

358 Βλ. ενδεικτικά: J .  G .  M e u s e l , Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen 
Schriftsteller, Bd 7, Leipzig 1808, σσ. 252-254. 

359 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 462. 
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και να απαντήσει στις απορίες των κληρικών σχετικά µε τις δογµατικές διαφορές της 

ορθοδοξίας µε τη Δύση. Ίσως η απάντηση360 στους συλλογισµούς του Κολλαρίου που 

αφορούσαν στη βασική δογµατική διαφορά της προσθήκης του filioque από τους 

καθολικούς να αποτελούσε το καταστάλαγµα των απόψεων που είχε διαµορφώσει ο 

Μιχαήλ Παπαγεωργίου σχετικά µε το θέµα αυτό κι έτσι καταγράφηκαν στο εν λόγω 

ανέκδοτο χειρόγραφο. 

3.3.2. Ἀπόκρισις πρὸς τὴν ἐπενεχθεῖσαν αὐτῷ ἐρώτησιν περὶ τοῦ ἀπολυτικίου: «τὴν 

σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον ἐργασαµένη φερώνυµε» 

Ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου επιχείρησε να εξηγήσει νοηµατικά και θεολογικά το 

απολυτίκιο της αγίας Παρασκευής361, το οποίο εκτείνεται σε λίγους στίχους αλλά 

παρουσιάζει ερµηνευτική δυσκολία, γι’ αυτό και συνέταξε την Ἀπόκρισιν πρὸς τὴν 

ἐπενεχθεῖσαν αὐτῷ ἐρώτησιν περὶ τοῦ ἀπολυτικίου: «τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει 

κατάλληλον ἐργασαµένη φερώνυµε» 362. Αν και δε γνωρίζουµε τον ερωτώντα, ο οποίος 

δηµιούργησε στον Μιχαήλ Παπαγεωργίου το κίνητρο να συγγράψει το παραπάνω 

έργο, διαπιστώνουµε, και µόνο από το θέµα µε το οποίο ασχολήθηκε επισταµένως ότι 

οι γνώσεις του του επέτρεπαν να κινηθεί σε θεολογικά θέµατα κι επίσης ότι µολονότι 

δεν ήταν φιλόλογος, «επιχείρησε µε συστηµατικό τρόπο να συνδέσει την ερµηνευτική 

των εκκλησιαστικών ύµνων µε την αρχαία ελληνική γλώσσα»363 οδηγούµενος από τη 

φιλοµάθειά του και τη δίψα για την ακρίβεια των λέξεων από τη µια και τη βαθιά του 

πίστη απ’ την άλλη. 

3.4. Επιγράµµατα  

Σύµφωνα µε την τακτική της εποχής οι άνθρωποι συνήθιζαν να τοποθετούν µικρά 

µετρικά κείµενα, τα οποία κατά κανόνα χαράσσονταν σε εµφανές σηµείο, συνήθως 

πάνω ή δίπλα από την κύρια είσοδο ενός νεόδµητου οικήµατος ή µιας εκκλησίας ή στο 

                                                
360 Ο Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 462 αναφέρει ότι η επιστολή «…σώζεται παρ’ ἡµῖν 

χειρόγραφος ἑλληνιστί. Ἄρχετ: Διελθὼν ὧ φιλότης τὸ παρ’ αυτῆς ἐπιδοθέν µοι ἐλλόγιµον, ὑπό τὲ τῇ 
παρηκούσῃ ἐγὼ καὶ ὁ ἐµὸς ξυνέστιος τὴν τοῦ γυµνασίου ἀύλιον διεξείοµεν». 

361 Το απολυτίκιο της Αγίας Παρασκευής: «Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον, ἐργασαµένη 
φερώνυµε, τὴν ὁµώνυµόν σου πίστιν εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευὴ ἀθληφόρε· ὅθεν προχέεις 
ἰάµατα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν». 

362 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 463:« Ἄρχ(εται): φερώνυµα ὀνόµατα λέγονται. σώζεται παρ’ 
ἡµῖν χειρόγ(ραφος):…». 

363 Ν. Ψηµ µ έ ν ο ς , «Η αρχαιογνωσία του Μιχαήλ Παπαγεωργίου», Εφηµερίς, 317 (2013) 4. 
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εσωτερικό αυτών. Τα επιγράµµατα για τα οποία µας πληροφορεί ο Ζαβίρας364 

αναφέρονται σε ηρωικά και ιαµβικά τα οποία βρίσκονταν σε οικίες της Σιάτιστας, στο 

υπέρθυρο της εκκλησίας στην Αγρία της Ουγγαρίας, στην πυξίδα του Υψηλάντη κ.λ.π. 

Φυσικά, δεν αποκλείεται η ύπαρξη κι άλλων, τα οποία δεν έχουν έρθει ακόµα στο φως. 

Στο εσωτερικό αρχοντικό του Νεραντζόπουλου στη Σιάτιστα ανάµεσα σε άλλα 

σώζονται σε βιτρό (φεγγίτη) και τα παρακάτω επιγράµµατα, που υπογράφει ο Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου365: 

Νῦν θεός ὑψιµέδῳν πάνδωρον ἐπόρσυνεν οἶκον 

χάρµασιν ἀγλαΐαις πανδώρης ἧ πίθον ὥσπερ 

ἐξ οὗ νωλεµέως οὐ δῶρα δολοφροσυνάων, 

ἀλλά γε θῶν χαρίτων προΐενται εν σιατίστῃ. 

<1755 σεπτεµβρίου 15 Μιχαὴλ παπᾶ Γεωργίου366. 

 

Δόµος µὲν εἰµι τοῦ Ἰωάννου, ξένε, 

πάντων δὲ κάλλει ἐνδίκως προΰχων πάνυ 

ἐπὶ φρονήσει καὶ ἐµός γε δεσπότης οὐ τῷ 

τυχόντι τῶν ἄλλων προΰχων µέτρῳ 

Μιχαὴλ παπᾶ Γεωργίου367 

 

Δυστυχώς δεν αναφέρονται και δε σώζονται άλλα αντίστοιχα επιγράµµατα. Από 

το παραπάνω, πάντως, διαφαίνεται η άνεση του Μιχαήλ Παπαγεωργίου στη χρήση και 

                                                
364 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 463. 
365 Ν. Μου τ σ ό π ο υ λ ο ς , Τα αρχοντικά της Σιάτιστας, ό.π., σσ. 55-56, απ’ όπου προέρχεται και η 

Εικόνα 2. Πρβλ και Ι. Αποσ τ ό λ ο υ , Ἱστορία τῆς Σιατίστης, ό.π., σ. 63 ο οποίος στη σηµ. 3 αναφέρει: 
«Τινὰ τούτων (σ.σ. των ηρωικών επιγραµµάτων) σώζονται εἰς τὴν ἐνταύθα ἀρχαίαν οἰκίαν 
Νεραντζοπούλου». Βλ. και Εικόνα 2 στο Παράρτηµα Εικόνων. 

366 Σε ελεύθερη µετάφραση: Τώρα ο Θεός που βασιλεύει στα ὕψη, γέµισε το σπίτι µε όλα τα καλά, 
τις οµορφιές, όπως ακριβώς το πιθάρι της Πανδώρας. Από αυτό όµως το σπίτι ρέουν αδιαλείπτως όχι 
δώρα πανουργίας, αλλά δώρα των Χαρίτων. 

367 Σε ελεύθερη µετάφραση: Ξένε, είµαι το σπίτι του Ιωάννη που δίκαια στο κάλλος ξεχωρίζει απ’ 
όλα τα άλλα. Και ο αφέντης µου, βέβαια, ξεπερνάει κατά πολύ στη φρόνηση όλους τους άλλους. 
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της αρχαίας ελληνικής, όπως άλλωστε επισηµαίνει και ο καθηγητής κ. Ψηµµένος 

αναφερόµενος στο «απροσδόκητο εύρος της αρχαιογνωσίας» του368.  

Όσο για τα επιγράµµατα «εἰς τὸ ὑπέρθυρον τοῦ ἐν ἀγρία ναοῦ» και «εἰς τὴν πυξίδα 

τοῦ ὑψηλάντου», ο επιγραµµατικός λόγος του Ζαβίρα στο σηµείο αυτό δε δίνει, 

δυστυχώς, περισσότερες πληροφορίες. 

3.5. Ηρωελεγεία 

Το θέµα της Δηµιουργίας απασχόλησε το Μιχαήλ Παπαγεωργίου, που αποφάσισε 

να το προσεγγίσει µε ποιητικό τρόπο γράφοντας το ηρωελεγειακό ποίηµα «Περὶ τῆς 

τοῦ Κόσµου πλάσεως»369. Ο Ζαβίρας µαρτυρεί σχετικά: «σώζεται παρ’ ἡµῖν 

χειρόγρ(αφον): ἄρχετ(αι): Ἡ πανσθενουργὸς καὶ υπέρχρονος φύσις˙ δι’ ἑκατὸν 

πενῆντα στίχων συµποσούµενον»370. Άλλες πληροφορίες, που θα φώτιζαν 

περισσότερο το περιεχόµενό του, δεν έχουµε βρει. 

3.6. Διάφοροι λόγοι  

Οι ανάγκες της εποχής και της περιοχής, η ευφράδεια λόγου, που προφανώς 

διέθετε ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου, η θρησκευτική του παιδεία και η πιθανή θεολογική 

του κατάρτιση αποτέλεσαν ίσως ισχυρά κίνητρα ώστε να είναι σε θέση να εκφωνεί 

λόγους στην ιδιαίτερη πατρίδα του αλλά και πέρα απ’ αυτήν µε «µεγάλον ἔπαινον»371 

µάλιστα. Μολονότι µαρτυρείται από τον Ζαβίρα372 η ύπαρξη των λόγων που είχε 

εκφωνήσει «ἐπ’ ἄµβωνος» στη Σιάτιστα, την Εράτυρα (Σέλιτσα), το Μελένικο και τη 

Φιλιππούπολη373 η καταγραφή και η έκδοσή τους δεν κατέστη δυνατή. 

3.7. Μεταφράσεις 

Όπως είδαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου διδάχτηκε τη 

λατινική γλώσσα κατά την παραµονή του στη Γερµανία. Η γνώση αυτή του έδωσε τη 

                                                
368 Ν. Ψηµ µ έ ν ο ς , «Η αρχαιογνωσία του Μιχαήλ Παπαγεωργίου», Εφηµερίς, 317 (2013) 4. 
369 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 463:«Περὶ τῆς τοῦ Κόσµου πλάσεως δι’ ἡρωελεγείων στίχων» 
370 Ό.π.,  σ. 463. Πρβλ και Γ .  Λαδά ς  –  Α .  Χα τ ζ η δ ή µ ο ς , Ελληνική βιβλιογραφία: Συµβολή 

στο δέκατο όγδοο αιώνα, ό.π., σ. 156, εγγρ. 620 σχετικά µε την Εἴδηση. 
371 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π.,σ. 461. 
372 Ό.π.,  σ. 463. 
373 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 463: «ἐξ ὧν τινὲς σώζονται ὲν τῇ πατρίδι ἄλλοι δὲ πολλώτατοι 

παρ’ ηµῖν». 
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δυνατότητα να προβεί σε µεταφράσεις έργων από τα λατινικά στα ελληνικά, όπως την 

Ἀνατοµία του Κούλρου και τους Λόγους του Κικέρωνα374. Στην επιλογή των 

συγκεκριµένων έργων, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα, 

συνέβαλαν οι σπουδές φιλοσοφίας και ιατρικής, οι οποίες έδωσαν στον Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου την άνεση να κινηθεί και σε αυτό το επίπεδο, ώστε τελικά να παραγάγει 

έργα τα οποία πιθανόν να ήταν χρήσιµα στους οµόγλωσσους Έλληνες, ώστε να τα 

µελετήσουν και να ωφεληθούν. Εξάλλου, µόνο τότε είχαν λόγω ύπαρξης. 

3.8. Διάφορες επιστολές 

Τέλος, αναφέρεται από το Ζαβίρα και η ύπαρξη ανέκδοτων Ἐπιστολῶν προς 

διάφορους παραλήπτες, που κάποιες τις είχε ο ίδιος στην κατοχή του, κάποιες άλλες 

βρίσκονταν στη Σιάτιστα, ενώ πολλές χάθηκαν375. Δυστυχώς, η µέχρι τώρα έρευνα δεν 

κατόρθωσε να φέρει στην επιφάνεια κάποια απ’ αυτές. Επειδή ο Ζαβίρας µας 

πληροφορεί ότι κάποιες βρίσκονται στην κατοχή του, υποθέτουµε ότι πρόκειται για 

επιστολές από την αλληλογραφία του ιδίου µε το Μιχαήλ Παπαγεωργίου. Η δυσκολία 

της έκδοσής τους προέκυπτε µάλλον από την απουσία αρχείου, αφού για να µπορέσουν 

να εκδοθούν θα έπρεπε να αναζητηθούν µέσω παραληπτών, κάτι το οποίο φαντάζει 

δύσκολο για την εποχή. 

4. Η συµβολή του Μιχαήλ Παπαγεωργίου στη βιβλιοπαραγωγή της Δυτικής 

Μακεδονίας376 

Οι Δυτικοµακεδόνες ανέπτυξαν σηµαντική εκδοτική δραστηριότητα την εποχή της 

τουρκικής κυριαρχίας. Ως προς την ιδιότητα συµµετοχής στην βιβλιοπαραγωγή την 

πρώτη θέση κατέχει αυτή του συγγραφέα, (100 και πλέον τίτλοι συµπεριλαµβανοµένων 

των µεταφραστών και ερανιστών). Στους υπόλοιπους τίτλους συµµετέχουν ως εκδότες 

(56 τίτλοι), χορηγοί (52 τίτλοι), και διορθωτές - επιµελητές (5 τίτλοι). Ο τόπος 

προέλευσής τους είναι η Κλεισούρα (55 τίτλοι), η Σιάτιστα (48 τίτλοι), η Κοζάνη (38 

                                                
374 Ό.π.,  σ. 463. 
375 Γ. Ζαβ ί ρ α ς , Νέα Ἑλλὰς, ό.π., σ. 463: «Ἐπιστολαὶ ἑλληνικαὶ πρὸς διαφόρους γλαφυρώταται 

αἱτινες σώζονται ἐν Σιατίστῃ καὶ παρ’ ἡµῖν καὶ πολλαὶ µετὰ τὸν θάνατόν του ἀπωλέσθησαν». 
376 Τα στοιχεία που παραθέτουµε στο παρόν υποκεφάλαιο προέρχονται από την ανακοίνωση της 

Ε. Α µ ο ι ρ ί δ ο υ , «Η συµµετοχή των Δυτικοµακεδόνων στην εκδοτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια 
της τουρκικής κυριαρχίας», Η ∆υτική Μακεδονία κατά τους Χρόνους της Τουρκικής κυριαρχίας. Σηµ.: 
Την πρόσβαση στην ανακοίνωση, η οποία έγινε στο Συνέδριο, αλλά δε συµπεριλήφθηκε στα πρακτικά, 
την επέτρεψε η συγγραφέας. 
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τίτλοι), η Καστοριά (13 τίτλοι), το Κωνστάντζικο (7 τίτλοι), το Λινοτόπι (3 τίτλοι), η 

Πτολεµαΐδα (2 τίτλοι) και τέλος η Κατράνιτζα, το Μελένικο, η Καλλιανή και τα Σέρβια 

(1 τίτλος). Τα βιβλία των Δυτικοµακεδόνων τυπώνονται στα τυπογραφεία της Βιέννης 

κυρίως αλλά και σ’αυτά της Βενετίας και Πέστης. Η συµβολή της Σιάτιστας, όπως 

παρατηρούµε είναι µεγάλη. Αν λάβουµε υπόψη ότι από τους σαράντα οκτώ συνολικά 

τίτλους που της αντιστοιχούν, στους επτά ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου αναφέρεται ως 

συγγραφέας και στους δύο ως εκδότης, µπορούµε να αναλογιστούµε την 

παραγωγικότητα του λογίου δασκάλου. Παραµερίζοντας δε τα ποσοτικά στοιχεία κι 

εστιάζοντας στην αξία του περιεχοµένου, θα πρέπει να κατατάξουµε το έργο του στα 

πλέον σηµαντικά και καινοτόµα της εποχής του στον τοµέα των διδακτικών βιβλίων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

1. Συγγραφικά ενδιαφέροντα 

Όπως φαίνεται από την παράθεση των εκδοθέντων έργων του κι έχουµε ήδη 

αναφέρει, ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου είχε επικεντρωθεί κυρίως σε συγγράµµατα 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα είτε για αυτούς που έκαναν τα πρώτα βήµατά τους την 

ελληνική γλώσσα είτε για τους Έλληνες µετανάστες που χρειάζονταν να µάθουν τα 

βασικά της γερµανικής γλώσσας. Για τους πρώτους, έγραψε το Μέγα και Μικρὸν 

Ἀλφαβητάριον, µε τα οποία επεδίωκε να αποκτήσουν οι µαθητές τη δεξιότητα της 

ανάγνωσης, που θα τους έδινε αρχικά τη δυνατότητα να βελτιώσουν την 

καθηµερινότητά τους και αργότερα να προσεγγίσουν τον πλούτο της ελληνικής 

γραµµατείας. Για το επόµενο στάδιο, συνέγραψε τον Οἰκιακὸ καὶ πρόχειρο διδάσκαλο 

τῶν ἀρχαρίων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, ο οποίος θα ήταν χρήσιµος σε όσους ήθελαν να 

προχωρήσουν πέρα από τα βασικά, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα, καθώς θα έπαιρναν 

µια γεύση από τον πλούτο της ελληνικής γραµµατολογίας και θα βελτίωναν το 

λεξιλόγιό τους. Για τους Έλληνες της Διασποράς, που έπρεπε να µάθουν γερµανικά, 

εξέδωσε τα υπόλοιπα έργα του, ήτοι: Εἴσοδος ῥαδία εἰς τὴν Γερµανικὴν γλῶσσαν, 

Ἀλφαβητάριον Γερµανικὸν, Λεξικὸν Ρωµαιϊκογερµανικὸν, Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος 

διδάσκαλος τῶν πρωτοπείρων ῥωµελιτῶν τῆς γερµανικῆς γλώσσης. Έτσι, θα 

αποκτούσαν εύχρηστα εγχειρίδια για την εύκολη και γρήγορη κατάρτιση τους και την 

επικοινωνία τους µε τους γερµανόφωνους κατοίκους, που έπρεπε να συναναστραφούν, 

για την προώθηση των προϊόντων τους και την αύξηση του κύκλου εργασιών τους. 

2. «Δείγµατα γραφής» έργων του Μιχαήλ Παπαγεωργίου 

Προκειµένου να µπορέσει ο αναγνώστης να διαµορφώσει αντιπροσωπευτικότερη 

εικόνα για το περιεχόµενό των έργων του Μιχαήλ Παπαγεωργίου, θα αναδείξουµε στο 

κεφάλαιο αυτό λεπτοµέρειες από έργα του, που αφορούν στη δοµή και στο 

περιεχόµενο, παραθέτοντας αυτούσιες εκφράσεις που περιλαµβάνονται σ’ αυτά.  
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2.1. Το Μέγα Ἀλφαβητάριον 

Το Μέγα Ἀλφαβητάριον377 ο συγγραφέας το χωρίζει σε επτά κεφάλαια: 

α. Τὰ εἰκοσιτέσσαρα Γράµµατα καὶ αἱ Συλλαβαὶ (5v-9r)378 

β. Τὰ ὰναγκαῖα τῆς προσῳδίας (9r-10v) 

γ. Αἱ Προσευχαὶ (10v-16v) 

δ. Δόγµατα τῆς πίστεως(17r-35v) 

ε. Οἱ Ἀριθµοὶ (37r) 

στ. Ὁ Πυθαγορικὸς Πίναξ (37v) 

ζ. Αἱ κατὰ Συντοµίαν Γεγραµµέναι Συλλαβαὶ (38r) 

Το πρώτο κεφάλαιο, «Τὰ εἰκοσιτέσσαρα Γράµµατα καὶ αἱ Συλλαβαὶ», που 

αποτελεί στην ουσία το φθογγολογικό µέρος, αρχίζει µε τα γράµµατα της ελληνικής 

αλφαβήτου «διαφόρως γεγραµµένα ὁποῦ ὁ νέος νὰ ἰξεύρῃ, καὶ πόσων λογιῶν γράφεται 

τὸ κάθε ψηφίον»379. Το «διαφόρως γεγραµµένα» δικαιολογείται καθώς παρατίθενται 

τα πεζά (5v) µε διάφορες µορφές: µε αλφαβητική σειρά (α, β, γ,…ω), µε αντίστροφη 

σειρά (ω, ψ, χ,…α) και ανακατεµένα (ρ, ι, α, σ,… κλπ.). Βέβαια, στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, µπορεί κανείς να διακρίνει ότι η παράθεση των γραµµάτων δεν είναι τυχαία 

αλλά εµπίπτει σε µια λογική, καθώς το τα γράµµατα της πρώτης στήλης της 

αλφαβητικής παράθεσης αρχικά από κάτω προς τα πάνω αποτελούν την αρχή της 

ακολουθίας κι ύστερα αυτή συνεχίζεται µε παράθεση άλλοτε των στηλών από κάτω 

προς τα πάνω κι άλλοτε αντίστροφα. Αυτό προφανώς γίνεται από τη µια για να 

βοηθήσει τους µαθητές στην αποµνηµόνευση της αλφαβήτας κι από την άλλη για να 

αποτρέψει κάποιους να «παπαγαλίσουν» χωρίς να έχουν καταφέρει πιο πριν την 

αντιστοίχιση των φωνηµάτων µε τα γράµµατα. 

Μετά τα πεζά σειρά έχουν τα κεφαλαία (6v). Δεν παραλείπεται ο χωρισµός των 

γραµµάτων σε «Φωνήεντα Ἑπτά» και «Σύµφωνα δεκαεπτὰ» (6r).  

                                                
377 Το αντίτυπο που είχαµε στη διάθεσή µας και στο οποίο αναφερόµαστε είναι της πρώτης 

έκδοσης, (Βιέννη 1771). 
378 Η αρίθµηση είναι δική µας για τη διευκόλυνση της παραποµπής. 
379 Μ. Παπα γ εω ρ γ ί ο υ , Το Μέγα Ἀλφαβητάριον, ό.π., σ 3r. Βλ. και Εικόνα 8 στο Παράρτηµα 

Εικόνων. 
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Ακολουθούν οι «Συλλαβαί» (7r-9r): α) σύµφωνο + φωνήεν: (βα, βε, βη, βι, βο, βυ, 

βω και οµοίως γα, γε… κλπ), β) (µετά την παράθεση των διφθόγγων) σύµφωνο + 

δίφθογγος (βαι, βαυ, βει,…για, γαυ, γει κλπ), γ) σύµφωνο + φωνήεν + σύµφωνο: (βαν, 

βεν, βην, … γαν γεν, γην,… κλπ) 

Στις συλλαβές ο µαθητής εξασκούνταν εξαντλητικά διαβάζοντάς τες πρώτα µε τον 

ονοµατισµό των γραµµάτων που τις αποτελούσαν και στη συνέχεια προφέροντάς τες 

ως ολόκληρες συλλαβές, π.χ. βήτα-άλφα =βα.  

Η µέθοδος διδασκαλίας που υιοθέτησε στο Μέγα Ἀλφαβητάριον ο Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου ήταν η συνθετική380. Σύµφωνα µ’ αυτήν, ο µαθητής έπρεπε πρώτα να 

αντιστοιχίσει φθόγγους µε γράµµατα, στη συνέχεια να προχωρήσει στις συλλαβές, 

κατόπιν στις λέξεις και να καταλήξει στις φράσεις. Ενώ, όµως, η συνθετική µέθοδος 

επέβαλε την περαιτέρω εξάσκηση µε µονοσύλλαβες, δισύλλαβες και πολυσύλλαβες 

λέξεις στο Μέγα Ἀλβαβητάριον δε συµβαίνει αυτό. 

Μετά τα γράµµατα και τις συλλαβές και πριν τις προσευχές, οι οποίες εισάγουν 

το µαθητή στο κύριο µέρος, εκείνο δηλαδή που τον «µυεί» στην ανάγνωση, ο 

συγγραφέας παρεµβάλλει και στοιχεία της προσωδίας. Έτσι προστίθενται οι τόνοι και 

τα πνεύµατα, τα σηµεία στίξης, η ονοµασία των λέξεων ως προς τη θέση της οξείας381, 

η ονοµασία των συλλαβών382, και η ονοµασία των λέξεων ως προς τη θέση της 

περισπωµένης (9r-10v)383. Την προσωδία τη θεωρεί ο συγγραφέας απαραίτητη, γι’ 

αυτό και λέει: «…πρὸ τῆς ἀναγνώσεως τῶν λόγων ἐπρόσθεσα καὶ κάποια ἀναγκαῖα 

τῆς προσῳδίας, συντέννοντα διὰ τὴν ὀρθὴν ἀνάγνωσιν τῶν περιόδων» 384. Εξάλλου, η 

προσωδία ήταν ζητούµενο από τους βυζαντινούς ακόµα χρόνους385 και, κατά το 

συγγραφέα, αποτελεί εκείνο το στοιχείο που πρέπει να διδάξει «ὁ ἐπιµελὴς δάσκαλος», 

                                                
380 Περισσότερα για τις µεθόδους βλ. Ε. Κεφα λ λ η ν α ί ο υ , Νεοελληνικά αλφαβητάρια, ό.π., σσ. 

14-16 και Α .  Σκ α ρ β έ λ η -Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ , Μαθηµατάρια, ό.π., σσ. 293-351. 
381 Οξύτονος, παροξύτονος, βαρύτονος κλπ. 
382 Λήγουσα, παραλήγουσα κλπ. 
383 Περισπώµενος, προπερισπώµενος. 
384 Μ. Παπα γ εω ρ γ ί ο υ , Το Μέγα Ἀλφαβητάριον, ό.π., σσ. 3r,-4v. 
385 Βλέπε και ενδεικτικά την έκδοση του 1822 του έργου Περὶ Γραµµατικῆς του Θεοδόσιου 

Γραµµατικού, συγγραφέα, που έζησε τον 4ο µ.Χ. αιώνα, ο οποίος στην ενότητα «Πῶς χρὴ 
ἀναγιγνώσκειν» 58.9-13 και 58.17-20 σηµειώνει: «Τὶ ἔστι τὸ ἀναγιγνώσκειν κατὰ προσωδίαν; ἤγουν 
κατὰ τοὺς ακριβεῖς τόνους. προσῳδία γὰρ ὁ τόνος. Καὶ δεῖ τὸ νέον αρχῆθεν κατορθοῦν τὴν ἀνάγνωσιν 
κατὰ προσωδίαν καὶ τόνον… ἐκ δὲ τῆς προσῳδίας τὴν τέχνην δηλοῦµεν τοῦ αναγιγνώσκοντος·ἐκ τοῦ 
παραφυλάττειν τοὺς τόνους, τοὺς χρόνους, τὰ πνεύµατα καὶ τὰ πάθη ὁρῶµεν τοῦ ἀναγιγνώσκοντος τὴν 
τέχνην». 
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κάτι που µας κάνει να υποθέσουµε ή ότι εκείνος, ως δάσκαλος, έδινε ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην ορθή ανάγνωση ή ότι οι δάσκαλοι εκείνη την εποχή αγωνιούσαν να 

µάθουν τα βασικά στους λίγους µαθητές τους, χωρίς να επιµένουν τόσο σε 

λεπτοµέρειες αυτού του τύπου. 

Το κύριο αναγνωστικό µέρος, το οποίο απαιτεί σχετική εξοικείωση µε τη 

διαδικασία της ανάγνωσης, ακολουθούσε την παράδοση, καθώς περιλάµβανε 

προσευχές και στοιχεία κατήχησης, που αποτελούσαν τη βάση της ανάγνωσης και της 

γραφής µέχρι τότε, επιτελώντας παράλληλα και µέσω κατήχησης για τη διατήρηση της 

ορθόδοξης πίστης. Έτσι, στο τρίτο κεφάλαιο (10v-16v) παρατίθενται προσευχές, για 

να µπορεί ο νέος, που έρχεται σε πρώτη επαφή µε την ανάγνωση να «δοξολογεῖ τὸν 

ποιητὴν του»386. Όταν κατακτηθεί η δεξιότητα της ανάγνωσης, ο νέος τότε «ἠµπορεῖ 

νὰ µάθει, καὶ ὅσας ἄλλας προσευχὰς, εἶναι διεταγµέναι ἀπὸ τὴν ἁγίαν µας ἐκκλησίαν, 

πρὸς δοξολογίαν Θεοῦ καὶ προσκύνησιν τῶν ἁγίων» 387.  

Των προσευχών (10v-13r) προτάσσεται η «Περὶ τῆς προσευχῆς τῶν παίδων» 

(Δεῦτε προσκυνήσωµεν…Δόξα καὶ νῦν), κι ακολουθούν: η «Εὐχὴ Κυριακὴ» (Πάτερ 

ἡµῶν…ἀπὸ τοῦ πονηροῦ), ο «Ἀσπασµὸς τοῦ ἀγγέλου. Πρὸς τὴν Ἁγιωτάτην 

Παρθένον» (Θεοτόκε Παρθένε…δόξα σοι), το «Σύµβολον Ἅγιον. Τῆς ἀµωµήτου 

Πίστεως τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν» (Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν…τοῦ µέλλοντος 

αἰῶνος). 

Ακολουθούν πέντε Θεοτοκάρια (13v-15r), («Ἄξιον ἐστίν ὡς αληθῶς… σὲ 

µεγαλύνοµεν», «Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα µου… σκέπην σου», «Δέσποινα 

πρόσδεξαι…θλίψεως», «Πᾶσαι τῶν ἀγγέλων…σωθῆναι ἡµᾶς», «Διὰ 

πρεσβειῶν…ἐλέησον ἡµᾶς»), η ικεσία (Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων … ἐλέησον ἡµᾶς), το 

κοντάκιο του Ακάθιστου Ύµνου «Τῇ ὑπερµάχῳ…Νύµφη ἀνύµφευτε», η αρχή 

(Ἄγγελος Πρωτοστάτης… Νύµφη Ἀνύµφευτε) και το τέλος του (Ὦ Πανύµνητε 

Μῆτερ…σοὶ βοῶντας: Ἀλληλούια). Με αυτό τον τρόπο ο συγγραφέας εξαίρει τη θέση 

της Θεοτόκου στην ορθόδοξη πίστη. 

Στη συνέχεια παρατίθενται (15r-16v) η «Εὐχὴ εἰς τὸν Ἄγγελον τὸν φύλακα τῆς 

τοῦ ἀνθρώπου ζωῆς (Ἅγιε ἄγγελε…τῆς αυτοῦ ἀγαθότητος), η «Προσευχὴ προτήτερα 

ἀπὸ τὸ γεῦµα» (Ἡ προσευχὴ … ὁ ἱερωµένος εὐλογεῖ), «Ἡ εὐχαριστία ὕστερα ἀπὸ τὸ 

                                                
386 Μ. Παπα γ εω ρ γ ί ο υ , Το Μέγα Ἀλφαβητάριον, ό.π., σ. 3v. 
387 Ό.π.,  σ. 3v. 
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γεῦµα» (Εὐχαριστοῦµεν σοι…πάντας ἡµᾶς), η «Ἡ προσευχὴ προτήτερα ἀπὸ τὸ 

δεῖπνον» (Φάγονται πένητες…ἀπὸ τὸ γεῦµα) και τέλος «Ἡ εὐχαριστία ὕστερα ἀπὸ τὸ 

Δεῖπνον» (Εὔφρανας ἡµᾶς…τῶν παίδων). 

Στο τέταρτο κεφάλαιο (17r-35v) ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου κάτω από τον τίτλο 

«Περὶ τῶν ἀναγκαίων πρὸς σωτηρίαν» παραθέτει βασικές δογµατικές αλήθειες, από 

την «Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν καὶ ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Κατήχησιν»388 εκείνες βέβαια που 

µπορεί να αντιληφθεί ο νους των παιδιών, καθότι αυτός «δὲν εἶναι δεκτικὸς 

περισσοτέρων νοηµάτων»389. Προτίµησε, δηλαδή να παραθέσει τα πλέον βασικά, 

δεδοµένης της δυσκολίας που παρουσιάζουν από τη φύση τους τα θρησκευτικά 

κείµενα και, επιπλέον, επειδή δεν έχει κατακτηθεί επαρκώς ακόµα η αναγνωστική 

δεξιότητα ούτε έχει επιτευχθεί η νοηµατική καλλιέργεια και ωριµότητα από την 

πλευρά των µαθητών. Εξάλλου, το Ἀλφαβητάριον απευθύνεται σε αρχαρίους κι όχι σε 

προχωρηµένους µαθητές390. Το αν είναι σε θέση αυτοί να αντιληφθούν υψηλότερα 

νοήµατα επαφίεται στο «νουνεχὴ διδάσκαλο», ο οποίος µε τη «σοφὴν του κρίση» και 

«θὰ αναπληρώσῃ διὰ µέσου τῆς ἐξηγήσεὼς του» και θα διακρίνει το πότε και το πόσο 

ικανός είναι ένας µαθητής να αναγνώσει µεγαλύτερο αριθµό δογµατικών βιβλίων, 

ώστε να µπορέσει να εµβαθύνει περισσότερο στα νοήµατά τους. 

Η ύλη σ’ αυτό το κεφάλαιο προσφέρεται µε το φιλολογικό είδος του «κατ’ 

ερωταπόκρισιν», το οποίο είναι καθαρά «παιδαγωγικό» και ενδείκνυται για τη 

διδασκαλία αρχαρίων391. Τα πρόσωπα που επιλέγει ο συγγραφέας να διαλέγονται είναι 

αυτά του δασκάλου (η αυθεντία) και του µαθητή (ο αδαής). Καθώς διατυπώνεται µία 

ερώτηση, στοιχειοθετείται αµέσως η απάντηση. Έτσι, από τη µια η ερώτηση διατηρεί 

το ενδιαφέρον του αναγνώστη - ακροατή και από την άλλη η απάντηση που έπεται 

εµπεριέχει εµπεριστατωµένες απόψεις και συµπεράσµατα. Επιπλέον, η ερώτηση 

                                                
388 Μ. Παπα γ εω ρ γ ί ο υ , Το Μέγα Ἀλφαβητάριον, ό.π., σ. 3v. 
389 Ό.π.,  σ. 4r. 
390 Ο Μ. Παπα γ εω ρ γ ί ο υ , Το Μέγα Ἀλφαβητάριον, ό.π., σ. 4r, αναφέρει για τα όσα παραθέτει 

στην ενότητα αυτή ότι «αὐτὰ ἐδῶ ἐβάλθησαν, διὰ µόνον ἀλφαβητικοὺς νέους, καὶ ὄχι διὰ προβεβηκότας 
µαθητὰς». 

391 Οι αρχές του είδος «κατ’ ερωταπόκρισιν» ανάγονται στην αρχαία ελληνική φιλολογία (πχ. 
Διάλογοι του Πλάτωνος) και χρησιµοποιήθηκε πολύ κατά τους βυζαντινούς και µεταβυζαντινούς 
χρόνους. Ο Π. Χρήσ τ ο υ , Ελληνική Πατρολογία, Εισαγωγή, Τόµος Α΄, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 168, 
σηµειώνει χαρακτηριστικά για το θέµα: «Ένας από τους τρόπους µορφολογικής διαπραγµάτευσης των 
πραγµατειών της χριστιανικής γραµµατείας, κυρίως δι’ αυτής παρέχεται η ευχέρεια διαιρέσεως της ύλης 
εις µικράς ενότητας και τιτλοφορήσεως αυτών χάριν ευκολίας των αναγνωστών, πράγµα το οποίον 
άλλως δεν συνηθίζετο εκείνην την εποχήν».  
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επιµερίζει το σύνολο, θέτει σε εγρήγορση τον ερωτώµενο, κάνοντάς τον πιο δεκτικό 

στη µάθηση, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί την εµπέδωση της γνώσης. 

Η ενότητα «Περὶ τῶν ἀναγκαίων πρὸς σωτηρίαν» (17r 18r) αρχίζει µε την 

προσευχή και τελειώνει µε την αναφορά στις τρεις θεολογικές αρετές: «πίστις, ἐλπὶς, 

ἀγάπη»392, οι οποίες στη συνέχεια αναλύονται η καθεµιά χωριστά.  

Στην ενότητα «Περὶ πίστεως» (18r - 20v), επαναλαµβάνονται τα άρθρα του 

Συµβόλου της Πίστεως, χωρίς κάποια ανάλυση.  

Στην ενότητα «Περὶ ἐλπίδος» (20v - 25r), επαναλαµβάνονται η Κυριακή 

Προσευχή, καθώς και το «Θεοτόκε Παρθένε», για το οποίο παρατίθεται και µια απλή 

ανάλυση, στην οποία προβάλλεται το δόγµα της αµώµου συλλήψεως (conceptio 

immaculata) στη Δύση. Με αφορµή τη λατρεία της Παναγίας θίγεται το ζήτηµα των 

εικόνων και µε απλό τρόπο αναλύεται η θεολογική διδασκαλία της Εκκλησίας για την 

προσκύνησή τους, ότι «ἡ τῆς εἰκόνος τιµὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει»393. Η ενότητα 

αυτή τελειώνει µε την υπενθύµιση της αναγκαιότητας της προσευχής καθώς και τον 

προσδιορισµό του χρόνου που θα πρέπει αυτή να γίνεται. 

Στην ενότητα «Περὶ ἀγάπης» (25r - 25v), αναφέρονται οι δύο εντολές της αγάπης, 

ήτοι, η προς τον «αὐθέντην» Θεό και η προς τον «πλησίον» καθώς και οι «δύο ἐντολαῖ 

ὁποῦ ὁ φυσικὸς νόµος ἐρµηνεύει τὸν ἄνθρωπον», ήτοι «νὰ µὴν κάνωµεν εἰς ἄλλον 

ἐκεῖνο ὁποῦ δὲν ἠθέλαµεν νὰ κάµῃ ἄλλος εἰς ἡµᾶς» και «νὰ κάνωµεν εἰς ἄλλους 

ἐκεῖνο, ὁποῦ ἠθέλαµεν νὰ κάνουν οἱ ἄλλοι εἰς ἡµᾶς». 

Ακολουθούν οι ενότητες: «Αἱ δέκα ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ» (25r - 27r), οι εννέα 

«Ἐντολαὶ τῆς Ἐκκλησίας» (27r - 28v) και τα «Ἔργα τῆς ἐλεηµοσύνης» (29r - 29v) τα 

οποία ο συγγραφέας παραθέτει χωρίς επεξήγηση, διακρίνοντάς τα σε «Ἑπτὰ 

σωµατικὰ, καὶ ἑπτὰ Πνευµατικὰ». 

Οι ερωταποκρίσεις συνεχίζονται και στην ενότητα «Διαφοραὶ τῶν ἁµαρτιῶν» 

(30r–31r), όπου γίνεται διάκριση του προπατορικού αµαρτήµατος από την 

προαιρετική αµαρτία, η οποία µε τη σειρά της µπορεί να είναι θανάσιµη και µη 

θανάσιµη. Όµως οι αµαρτίες έχουν και τις «Ἐναντίωσες τῶν ἁµαρτιῶν», δηλαδή τις 

αρετές που αντίκεινται στις αµαρτίες, οι οποίες και παρατίθενται στη συνέχεια (31r - 

                                                
392 Α΄ Κορ. ιγ΄ 13. 
393 Μ. Βασ ι λ ε ί ο υ  «Περί Αγίου Πνεύµατος» 18. 45, PG 32, 149C. 
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31v). Ακολουθούν οι «Κλάδοι τῶν ἁµαρτιῶν» (31v – 33r), οι «Ἁµαρτίαι ἐναντίον τοῦ 

Ἁγίου Πνεύµατος» (33r – 33v) και οι «Ἁµαρτίαι ὁποῦ βοοῦν ἐκδίκησιν ἀπό τὸν Θεόν» 

(33v – 34r).  

Μετά τις αµαρτίες έπονται «τὰ ἑπτὰ χαρίσµατα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος» (34v), 

καθώς και οι «Καρποὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος» (34v –35r).  

Τέλος γίνεται λόγος «Περὶ τῶν µυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας (35v), «Περὶ τῶν ἐννέα 

µακαρισµῶν» (35v-36r) και το κεφάλαιο αυτό κλείνει µε την ενότητα «Περὶ τῆς ἐν τῇ 

δευτέρᾳ παρουσίᾳ, ἀπολογίας» (36v), στην οποία αναφέρονται αυτά για τα οποία «ἔχει 

νὰ ἀποδώσῃ ὁ ἂνθρωπος λόγον εἰς τὴν Δευτέραν Παρουσίαν». 

Τα επόµενα τρία θέµατα αποτελούν µία ενότητα, ανεξάρτητη από τα 

προηγούµενα, στην ουσία ένα παράρτηµα µε φανερό το σκοπό της παράθεσής τους.  

Πρώτα ο «Πίναξ τοῦ λογαριασµοῦ τῶν ἑλληνικῶν ψηφίων» (37r), που 

τοποθετήθηκε, για να διευκολύνει το µαθητή να αναγνωρίζει τους αριθµούς που 

παριστάνονται µε γράµµατα της ελληνικής αλφαβήτου στα εκκλησιαστικά κείµενα και 

για να κάνει την αντιστοιχία µε τα αντίστοιχα πλην περισσότερα αραβικά ψηφία. 

Ύστερα η γνωστή µας «προπαίδεια» µε τον τίτλο «Πυθαγορικὸς Πίναξ» (37v), ο 

οποίος θεωρείται απαραίτητος στην καθηµερινή ζωή των παιδιών. Τέλος, «Αἱ κατὰ 

Συντοµίαν Γεγραµµέναι Συλλαβαὶ» (38r), δηλαδή οι συντοµεύσεις, που συναντώνται 

συχνά στα βιβλία της εποχής, µιας και η γνώση τους συµβάλλει στην κατανόηση του 

κειµένου που τις περιέχει.  

2.2. Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος διδάσκαλος τῶν πρωτοπείρων ῥωµελιτῶν τῆς 

γερµανικῆς γλώσσης 

Το σύγγραµµα Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος διδάσκαλος τῶν πρωτοπείρων 

ῥωµελιτῶν τῆς γερµανικῆς γλώσσης394 παρατηρούµε ότι συντίθεται από τρία µέρη: α) 

Το «Γερµανικὸν Ἀλφαβητάριον», β) το «Λεξικὸν τῶν ἀναγκαιοτέρων λέξεων, 

όνοµάτων καὶ ῥηµάτων» και γ) από «Διαλόγους ἐκλεκτοὺς, διὰ κάθε ἀναγκαίαν 

ὑπόθεσιν». 

                                                
394 Το αντίτυπο που είχαµε στη διάθεσή µας και στο οποίο αναφερόµαστε είναι της πρώτης 

έκδοσης, (Βιέννη 1772). 
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Η δοµή του «Γερµανικοῦ Άλφαβηταρίου» παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε το 

Μέγα Ἀλφαβητάριον395. Ακολουθείται και σ’ αυτό το σύγγραµµα η συνθετική µέθοδος. 

Προτάσσονται τα γερµανικά γράµµατα και οι συλλαβές, οι οποίες αποτελούνται από 

δύο έως και επτά γράµµατα. Στη συνέχεια παρατίθενται «Τὸ Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς 

Ούρανοῖς»396, «ὁ Άγγελικὸς Ἀσπασµὸς» και το «Ἅγιος ὁ Θεὸς» στην αριστερή στήλη 

στα γερµανικά, και στη δεξιά στήλη µε την αντίστοιχη γερµανική προφορά γραµµένα 

στα ελληνικά. Το «Ἀλφαβητάριον» ολοκληρώνεται µε σχόλια σχετικά µε την προφορά 

γραµµάτων και διφθόγγων κι ακολουθούν το λεξικό και οι διάλογοι. 

Το περιεχόµενο του «Λεξικοῦ» είναι χωρισµένο σε ονοµατικό και ρηµατικό µέρος 

εκτείνεται σε εκατό αριθµηµένες σελίδες και τα εξακόσια πενήντα πέντε αριθµηµένα 

λήµµατα που περιέχει περιλαµβάνονται σε τριάντα κεφάλαια. Στο ονοµατικό µέρος 

προτιµήθηκε από τον Μιχαήλ Παπαγεωργίου η ταξινόµηση κατά εννοιολογική 

συνάφεια397, ενώ αντίθετα στο ρηµατικό µέρος τα λήµµατα είναι ταξινοµηµένα 

αλφαβητικά. Το λόγο µάς τον εξηγεί ο ίδιος ο συγγραφέας στον πρόλογο του έργου: 

«Τῶν µὲν Ὀνοµάτων αἱ λέξεις, ἐβάλθησαν κατὰ τὴν έπαινετωτέραν τάξιν, ὁποῦ εἰς 

πολλὰ βιβλία ἴδον398, καὶ ὄχι κατ’ ἀλφάβητον. καὶ τοῦτο διὰ δύο λόγους πρῶτον, ὅτι 

περισσοτέραν ἡδύτητα προξενεῖ ἡ τοιαύτη µάθησις εἰς ἕνα µαθητὴν [...] καὶ δεύτερον, 

ὅτι τοῦτο δὲν περιέχει µυριάδας λέξεις, [...] ἀλλὰ τόσας, ὁποῦ εἰς ὀλίγου καιροῦ 

διάστηµα µὲ τὴν ἐπιµέλειάν του ἠµπορεῖ, καὶ νὰ τὶς ἐκτιθήσῃ... Τῶν δὲ ῥηµάτων 

ἐβάλθησαν κατ’ ἀλφάβητον, ἐπειδὴ οὔτως ἀπῄτει ἡ τάξις αὐτῶν»399. Η παράθεση των 

ληµµάτων γίνεται σε τρεις στήλες, όπου στην πρώτη παρουσιάζονται οι έννοιες, στη 

δεύτερη η φωνολογική τους µεταγραφή στα ελληνικά και στην τρίτη η απόδοσή τους 

στα γερµανικά. 

                                                
395 Βλ.και ενότητα 2.1.5. Τὸ Μέγα Ἀλφαβητάριον, του Β΄ ́  Κεφαλαίου του Β΄ Μέρους της παρούσης 

εργασίας. 
396 Βλ. και Εικόνα 14 στο Παράρτηµα Εικόνων. 
397 Βλ. και Μ. Παπα γ εω ρ γ ί ο υ , Οἰκιακὸς καὶ πρόχειρος διδάσκαλος τῶν ἀρχαρίων τῆς ἑλληνικῆς 

γλώσσης. 
398 Εδώ αποδεικνύεται κι αυτό που σε άλλα σηµεία της εργασίας µας αναφέρουµε, ότι ο Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου είχε γνώση των σχολικών και άλλων εγχειριδίων του εξωτερικού. 
399 Μ. Παπα γ εω ρ γ ί ο υ ,  Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος διδάσκαλος, σ. 3 της προλογικής επιστολής. 
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Το Α΄ κεφάλαιο, µε τίτλο «περὶ Θεοῦ καὶ τινων ἄλλων ἁγίων πραγµάτων»400, 

περιέχει λέξεις για τα θεία (ὁ Θεός, ἡ σωτηρία, οἱ ἀπόστολοι)401 και το κεφάλαιο Β΄, 

«περί τινων µὴ ἁγίων»402, για τα µη Θεία, δηλαδή, για ό,τι δεν είναι ιερό αλλά 

σχετίζεται µε το σκότος και την αµαρτία (ὁ Ἅδης, ἡ ἁµαρτία, ὁ βρυγµός τῶν ὀδόντων). 

Το Γ΄ κεφάλαιο αναφέρεται στα «περὶ τῶν στοιχείων, καὶ τινων ἐξ αὐτῶν 

γινοµένων, καὶ ἄλλων»403, και σε ό,τι έχει σχέση µε τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, 

δηλαδή, τη φωτιά, τον αέρα, το νερό, τη θάλασσα. Επίσης γίνεται λόγος για τα φυσικά 

φαινόµενα (τὸ ἀστραποπελέκι, ἡ ἀψιὰ βροχὴ, τὸ καῦµα, ὁ σεισµὸς τῆς γῆς), τους 

γεωγραφικούς όρους [τὸ νησὶ, ἡ µπάρα (τὸ ἒλος)] ή για άλλες λέξεις που σχετίζονται ή 

δηµιουργούν συνειρµούς µ’ αυτά, [ἡ σκαντζιλήθρα (ὁ σπινθὴρ), τὸ ἀναµµένον 

κάρβουνον, τὸ δαυλὶ]. 

Τα τρία επόµενα κεφάλαια έχουν να κάνουν µε το χρόνο. Οι εποχές, οι 

υποδιαιρέσεις της ηµέρας κι άλλες χρονικές αναφορές βρίσκονται στο κεφάλαιο Δ΄, 

«περὶ χρόνου, καὶ τῶν καιρῶν αὐτοῦ»404. Έπονται οι µήνες του έτους και οι ηµέρες της 

εβδοµάδας στο κεφάλαιο Ε΄, «περὶ τῶν δώδεκα µηνῶν»405. Tέλος, στο επόµενο, ς΄ 

κεφάλαιο, το «περὶ τῶν ἐπισηµοτέρων ἐορτῶν τοῦ χρόνου»406, απαριθµώνται οι 

Δεσποτικές και Θεοµητορικές γιορτές. 

Τα επόµενα κεφάλαια σχετίζονται µε τον άνθρωπο (τα µέρη και τα όργανα του 

σώµατος) και αποτελούν περίπου το ένα τρίτο της συνολικής έκτασης του λεξιλογικού 

τµήµατος. Αναλυτικότερα, στο Ζ΄ κεφάλαιο, «περὶ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ τινων µερῶν 

αὐτοῦ»407, απαριθµώνται λήµµατα που έχουν σχέση µε το ανθρώπινο σώµα, όπως αἱ 

σούφραι (αἱ ῥυτίδες) ή τὸ κατασάγουνον. Στο κεφάλαιο Η΄, «περὶ τῶν ἡλικιῶν τοῦ 

ἀνθρώπου»408, λήµµατα µε τις ονοµασίες του ανθρώπου σε διάφορες φάσεις της ζωής 

του, από τὸ παιδίον και τὸ παιδισκάριον (τὸ βρεφοκοριτζόπουλον) µέχρι τον 

                                                
400 Σσ.1-2 και αρ. ληµµ. από 1-45. Βλ. και Εικόνα 15 στο Παράρτηµα Εικόνων. 
401 Η παράθεση των λέξεων στις παρενθέσεις έχουν επιλεγεί για να γίνουν πιο κατανοητά τα όσα 

παραθέτουµε. Προσπαθήσαµε να είµαστε συνεπείς µε την αρχική ορθογραφία, αποφεύγοντας τα πολλά 
[sic] και η όποια παρέµβασή µας έχει περιοριστεί στη µετατροπή κεφαλαίων γραµµάτων σε πεζά. 

402 Σ.3 και αρ. ληµµ. από 46-65.  
403 Κεφ. Γ΄, σσ.4-6 και αρ. ληµµ. από 66-120. 
404 Σσ. 6-7 και αρ. ληµµ. από 121-157. 
405 Σσ. 7-8 και αρ. ληµµ. από 158-176. 
406 Σσ. 9-10 και αρ. ληµµ. από 177-197. 
407 Σσ. 10-14 και αρ. ληµµ. από 198-290. 
408 Σσ. 14-15 και αρ. ληµµ. από 291-309. 
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ἐσχατόγηρο. Ὁ πλούσιος, ὁ µητράδελφος, ὁ γαµέτης ἤ ὁ ἀρραβωνιαστικός, ὁ απόχηρος, 

ὁ αὐθέντης και ὁ σκλάβος, ἡ µητρυιά και ἡ βυζάχτρια, ἡ ὕπανδρος γυνὴ κι ὁ αὐθέντης 

συνυπάρχουν στις λίγες σελίδες του Θ΄ κεφαλαίου, «περὶ τῆς συγγενείας, καὶ 

διαφόρου καταστάσεως τοῦ ἀνθρώπου»409. Τα ανδρικά ενδύµατα, όπως ὁ ντουλαµάς410 

και τὰ ἀκροχειροπρεπίδια (ἐκεῖνα τὰ τεχνητὰ ψιλοπανία, ὁποῦ φοροῦν εἰς τὰ κότζια τῶν 

χερίων διὰ πρέψιν), καθώς και τα γυναικεία ρούχα και στολίδια, όπως ἡ πτερυγωµένη 

σκούφια τῶν κυράδων και τὸ γκιορντάνι (τὸ περιδέραιον) περιέχονται στο κεφάλαιο Ι΄, 

«περὶ τινων ἱµατίων τοῦ ἀνθρώπου»411. Οι αρετές του ανθρώπου, όπως ἡ ανδρία [sic], 

ἡ µεγαλοψυχία κλπ αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΑ΄, «περὶ τινων προτερηµάτων τοῦ 

ἀνθρώπου»412, ενώ τα ακούσια ελαττώµατα, δηλαδή οι αναπηρίες, όπως για 

παράδειγµα ἡ γκρυµποσύνη (ἡ κυφότης), ἡ µουτοσύνη (τὸ ἄλαλον), τα άσχηµα 

εξωτερικά χαρακτηριστικά που µπορεί να έχει κάποιος και να χαρακτηρίζεται σαν 

σουβλοκέφαλος ή ἀλλήθωρος (παραβλώψ), καθώς και τα εκούσια ελαττώµατα, δηλαδή 

τα πάθη και ο χαρακτηρισµός των ανθρώπων που καταβάλλονται απ’αυτά, όπως ὁ 

κλέπτης - ἡ κλεψιὰ, ὁ µαστρωπὸς (ὁ µπεζεβένκης) - ἡ µαστρωπεία, ὁ µέθυσος (ὁ 

πάροινος) - ἡ µέθη κ.ά., τα αρνητικά συναισθήµατα (ὁ θυµὸς, ἡ ἔχθρα, ἡ αλαζονία [sic] 

κλπ.) και οι µη κοινωνικά αποδεκτοί τύποι ανθρώπων (ὁ ὀκνηρὸς, ὁ γαστρίµαργος, ὁ 

αδιάντροπος κ.ά.) αναφέρονται στα επόµενα δύο κεφάλαια, το ΙΒ΄, «περὶ τινων 

ἀκουσίων ἐλαττωµάτων τοῦ ἀνθρώπου»413 και το ΙΓ΄, «περὶ τινων ἑκουσίων 

ἐλαττωµάτων τοῦ ἀνθρώπου»414, αντίστοιχα. Μικρές και µεγάλες αρρώστιες, όπως η 

συνηθισµένη θέρµη ή ἡ καταῤῥοὴ (ἡ ἀποπληξία), ἡ λέπρα, ἡ κιτερνάδα κι ἡ ψώρα 

αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΔ΄, «περὶ τινων ἀσθενειῶν τοῦ ἀνθρώπου»415. Η αναφορά 

στα του ανθρώπου κλείνει µε το ΙΕ΄ κεφάλαιο, «περὶ τινων ἐπαγγελµάτων τοῦ 

ἀνθρώπου»416. Εδώ βρίσκονται πολλά παλιά επαγγέλµατα και οι αντίστοιχοι 

επαγγελµατίες, που στην πλειονότητά τους σήµερα εκλείπουν, όπως ὁ τζουκαλάρης, ὁ 

σεντουκὰς, ὁ ξοραφιστὴς. Κοντά στα επαγγέλµατα αναφέρονται και οι χώροι 

                                                
409 Σσ. 15-19 και αρ. ληµµ. από 310-371. 
410 Ντουλαµὰς=ανδρικό πανωφόρι, µανδύας µε µανίκια που έφτανε µέχρι τα γόνατα. 
411 Σσ. 19-21 και αρ. ληµµ. από 372-416. Εκ παραδροµής, στο εν λόγω κεφάλαιο, δεν υπάρχει η 

αρίθµησή του ως «ΚΕΦ΄. Ι΄». 
412 Σσ. 21-23 και αρ. ληµµ. από 417-466. 
413 Σσ. 23-24 και αρ. ληµµ. από 467-488. 
414 Σσ. 24-27 και αρ. ληµµ. από 489-551. 
415 Σσ. 27-29 και αρ. ληµµ. από 552-588. 
416 Σσ. 29- 32και αρ. ληµµ. από 589-641. 
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εξάσκησής τους, όπως τὸ µακελλεῖον για τον µακελλάρη, ὁ ψωµόφουρνος για τον 

ψωµά, ὁ µύλος για τον µυλωνάρη αλλά και προϊόντα της εργασίας, όπως ἡ ζωγραφία 

για τον ζωγράφο. 

Το επόµενο, Ις΄ κεφάλαιο περιλαµβάνει λήµµατα «περὶ τινων εὑρισκοµένων ἐν τῇ 

οἰκία»417. Μπορούµε να φανταστούµε, µε τα µάτια του συγγραφέα, αντικείµενα που 

βρίσκονταν σε ένα τυπικό σπίτι της εποχής του: Ανεβαίνοντας από τη σκάλα θα 

µπορούσαµε να αντικρίσουµε τὸ παραθύρι στην ἐµπατὴ, τὸν καναπὲ και τὸ θρονὶ (τὸ 

σκαµνὶ) στο καθιστικὸ, τὸ στρῶµα και τὸ τζιαρτζιάφι (τὸ σινδόνι) ή τὸ σεµτάνι (τὸ 

κηροπήγιον) στον ὀντᾶ. Στο µαγειρειὸ θα µπορούσαµε να δούµε τον τέντζερη (ἡ λέβη) 

και τὸ γουδὶ (τὸ χαβάνι), για να καταλήξουµε στο κατώγι (τὸ µπουντρούµι), όπου θα 

βρίσκαµε βαγένια και προµήθειες, όπως σιτάρι, πίτυρο κι ἀλεύρι παρέα µε τη σίτα 

(κρίνα) και το απαραίτητο κόσκινο. «Τὰ περὶ τῆς τραπέζης, καὶ τινων ἀνηκόντων 

αὐτῇ» στο κεφάλαιο ΙΖ΄418, ακολουθούν ως φυσική συνέχεια του προηγούµενου 

κεφαλαίου. Εκεί παρατίθενται αντικείµενα που βρίσκουµε σε ένα στρωµένο τραπέζι, 

όπως τὸ πηρούνι (ἡ φρουκλίτζα) και τὸ χουλιάρι419 στο χουλιαροκάνεστρον, ώστε να 

βοηθήσουν να γίνουν µια µπουκωσιὰ (ἡ ἔνθεσις) τα «περὶ τινων ἐδωδίµων, κρεῶν, 

ἰχθύων, καὶ ὀσπρίων» που περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο ΙΗ΄420, όπως τὸ ψηµένον εἰς 

τὴν ἐσχάραν κρέας µὲ ξυνόν ζωµί µέχρι λαγίσειον ἤ τὸ ἐλαφίσειον κρέας ή τα θαλασσινά 

ἡ τρίγλα (τὸ µπαρµπούνι) καὶ τὸ ἐχέλυ (ἔγχελυς) µε τη συνοδεία οσπρίων, όπως τὰ 

φασούλια και αἱ φακαῖς. 

Το κεφάλαιο ΙΘ΄, «περὶ τινων ἐν τῷ κήπῳ εὑρισκοµένων»421, περιλαµβάνει φυτά 

του κήπου, είτε βρώσιµα, όπως τὸ κροµµύδι και ἡ κολοκύνθα είτε καλλωπιστικά, όπως 

ὁ ἀµάρακος (ἡ µαντζουράνα) ή ὁ νάρκισσος (ὁ ζερνεκατές). 

«Περὶ τινων εὑρισκοµένων ἐν τῷ ἐργαστηρίῳ»422 είναι ο τίτλος του Κ΄ κεφαλαίου. 

Εκεί βρίσκεται ένας σηµαντικός αριθµός αντικειµένων, που συναντούσε κανείς στα 

εργαστήρια της εποχής του συγγραφέα, όπως ἕνα ντέγγι βαµβάκι423, κανέλα, 

                                                
417 Σσ. 32-34 και αρ. ληµµ. από 642-702. 
418 Σσ. 35-36 και αρ. ληµµ. από 703-740. 
419 χουλιάρι =το κουτάλι. 
420 Σσ. 36-40 και αρ. ληµµ. από 741-812. 
421 Σσ. 40-42 και αρ. ληµµ. από 813-856. 
422 Σσ. 43-51 και αρ. ληµµ. από 857-1069. 
423 ντέγγι ή ντέγκι = Τουρκική λέξη που σηµαίνει «δέµα». 
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πιπεῤῥόριζον, τουτουνοσάκκουλα424, πρυόβολο (πυροβόλο), τουφεκόπετραις, ἕνα 

κατέρνο ἀκόλλαις425, µολυβοκόνδυλα, πριώνια και τζεκούρια. 

Τα τέσσερα επόµενα κεφάλαια περιέχουν λέξεις της χλωρίδας και της πανίδας. 

Αρχικά στο κεφάλαιο ΚΑ΄, «περὶ τινων δέντρων, καὶ τῶν καρπῶν αὐτῶν»426, 

βρίσκουµε λήµµατα που έχουν σχέση µε τα µέρη του δέντρου, όπως ἡ ἐντεριώνη (ἡ 

ψυχὴ τοῦ δέντρου) δέντρα όπως ἡ ἀγριογγορτζιὰ (ἡ ἀχρὰς)427 ή ἡ συκιὰ καθώς και τους 

καρπούς τους, όπως τὸ ἀγριόγγορτζον και τὸ συκάµινον (τὸ µοῦρον). Στο κεφάλαιο 

ΚΒ΄, «περὶ τινων πτηνῶν»428, συναντούµε λήµµατα σχετικά µε τα πτηνά, όπως τὰ 

πλατάρια, ἡ κωλοσοῦσα (ἡ σεισοπυγὶς) 429. Στα επόµενα δύο κεφάλαια, «περὶ τινων 

ζωϋφίων, καὶ ἑρπετῶν» (κεφάλαιο ΚΓ΄) και «περὶ τινων ζώων» (κεφάλαιο ΚΔ΄)430, 

βρίσκουµε λήµµατα, όπως ὁ πάγιανκας (ὁ ἀράχνης), ὁ κοριὸς (ἡ ξυλόψειρα), ἡ 

Γγουστερίτζα431, τὸ φίλι (ὁ ἐλέφαντας), ὁ γαΐδαρος (τὸ γοµάρι), ὁ ἀκανθόχοιρος (ὁ 

ἀρίτζιος), τὸ σιανζιάπι (µῦς, ποντικὸς), ὁ χάµουργγας (ὁ άσπάλαξ)432 κ.ά. 

Μετά τη φύση, σειρά έχει η πόλη κι εξοχή. Στο κεφάλαιο ΚΕ΄, «περὶ τινων 

περιεχοµένων ἐν τῇ Πόλει καὶ διαφόρων ἄλλων»433, παρατίθενται λήµµατα που είτε 

έχουν σχέση µε όσα µπορεί να δει κανείς σε µια πόλη, όπως ἡ ἐκκλησία, ὁ πῦργος (τὸ 

καµπαναριόν), ἡ τρόπµπα, ὁποῦ ῥίχνοµεν νερὸν εἰς τὴν πυρκαϊάν (ὁ σίφων) αλλά και 

εκτός αυτής, όπως τὸ ἀµπέλι ή τὸ µοναστῆρι. 

Η τελευταία ενότητα λέξεων αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια που περιέχουν 

επίθετα. Το κεφάλαιο «περὶ τινων ἐπιθέτων» (κεφάλαιο Κς΄)434, µε επίθετα που 

φανερώνουν γεύση, ποιότητα, µέγεθος κτλ., όπως, εὔχυµος-η-ον ἤ νόστιµος-η-ον, 

εὔµορφος-η-ον, σφαλισµένος-η-ον. Το κεφάλαιο ΚΖ΄ «περὶ διαφόρων χρωµάτων, ἤτοι 

βαφῶν»435, που περιλαµβάνει επίθετα που χρησιµοποιούµε για να περιγράψουµε 

                                                
424 τουτουνοσκάκουλα=σακουλάκι για καπνό. 
425 κατέρνο ἀκόλλαις=βιβλίο. 
426 Σσ. 51-54 και αρ. ληµµ. από 1070-1138. 
427 ἀγριογγορτζιά =άγρια αχλαδιά. 
428 Σσ. 54-56 και αρ. ληµµ. από 1139-1174. 
429 κωλοσοῦσα=η σουσουράδα. 
430 Σσ. 57- 59 και αρ. ληµµ. από 1202-1253. 
431 Γγουστερίτζα=σαύρα. 
432 χάµουργγας =τυφλοπόντικας. 
433 Σσ. 60-62 και αρ. ληµµ. από 1254-1314. 
434 Σσ. 62-63 και αρ. ληµµ. από 1315-1338. 
435 Σσ. 63-64 και αρ. ληµµ. από 1339-1359. 
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χρώµατα, όπως οὐρανογάλαζον, σκοτινογάλαζον, πυροβάφιον (καὶ φωτιοβάφιον) και 

µοσχοκαρυδοβάφιον. Το κεφάλαιο ΚΗ΄, «περὶ τῶν ἀπολελυµένων ἀριθµητικῶν»436, µε 

την παράθεση των απόλυτων αριθµητικών από το ἕνας-µία-ἕνα ως το χίλιοι,-αι,α και 

το κεφάλαιο ΚΘ΄, «περὶ τῶν τακτικῶν ἀριθµητικῶν»437, που περιλαµβάνει τα τακτικά 

αριθµητικά από το πρῶτος,-η-ον µέχρι το µυριοστός κλείνουν την ενότητα των 

ονοµάτων. 

Τριάντα µία σελίδες µε εξακόσια εξήντα πέντε (655) ρήµατα ταξινοµηµένα κατ’ 

αλφαβητική σειρά βρίσκονται στο τελευταίο, Λ΄ κεφάλαιο, µε τίτλο: «περὶ 

ῥηµάτων»438, που αποτελούν το ρηµατικό µέρος του «Λεξικοῦ».  

Στο Τρίτο µέρος του βιβλίου, περιέχονται ελληνογερµανικοί «Διάλογοι ἐκλεκτοί, 

διαφόρων ὑποθέσεων», που δεν είναι τίποτα παραπάνω από στερεότυπες καθηµερινές 

εκφράσεις. Οι φράσεις παρατίθενται σε τρεις στήλες. Στην πρώτη βρίσκονται οι 

γερµανικές εκφράσεις, στη δεύτερη η απόδοσή τους στα ελληνικά και στην τρίτη 

περιέχεται η φωνολογική τους µεταγραφή στα ελληνικά439. 

Τα πρώτα τέσσερα κεφάλαια των «Διαλόγων» περιέχουν χαιρετισµούς. Το 

κεφάλαιο Α΄, «πόσων λογιῶν λέγεται ἡ καλὴ ἡµέρα», περιέχει κάποιους από τους 

χαιρετισµούς που λέγονται κατά την αρχή της µέρας. Το κεφάλαιο Β΄, «Διὰ τὴν καλήν 

ἑσπέραν, καὶ καλὴν νύκτα», όσους από χαιρετισµούς µπορούν να απευθυνθούν κατά 

το βράδυ. Το κεφάλαιο Γ΄, «Διὰ τὴν ἐρώτησιν τῆς ὑγείας καὶ χαιρετισµούς», 

περιλαµβάνει φράσεις που χρησιµοποιούνται, για να πληροφορηθεί κάποιος για την 

υγεία, τη διάθεση κάποιου και το Δ΄ κεφάλαιο περιέχει χαιρετισµούς για «ὄταν θέλῃ 

διὰ νὰ αναχωρήσῃ τινὰς ἀπὸ τὸν φίλον του». 

Στο ίδιο πνεύµα περίπου και τα θέµατα των δύο επόµενων κεφαλαίων, του Ε΄ «Διὰ 

τὰς τζερεµονίας440 τῆς ἐπισκέψεως» και του ς΄ «καὶ κατ’ ἄλλον τρόπον αἱ τζερεµόνιαι 

τῆς ἐπισκέψεως», όπου, όπως φανερώνει κι ο τίτλος τους, περιέχουν εξεζητηµένες 

ευγενικές φράσεις - το τελετουργικό, για την περίσταση που κάποιος είτε δέχεται είτε 

πραγµατοποιεί µια επίσκεψη.  

                                                
436 Σσ. 64-66 και αρ. ληµµ. από 1360-1404. 
437 Σσ. 66-68 και αρ. ληµµ. από 1405-1456. 
438 Σσ. 69-100 και αρ. ληµµ. από 1-655. 
439 Βλ. και Εικόνα 13 στο Παράρτηµα Εικόνων. 
440 τζερεµόνιαι=τελετές, τελετουργικό. 
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Επειδή η επικοινωνία φέρνει σε δύσκολη θέση κυρίως εκείνον που δεν ξέρει να 

χειρίζεται την ξένη γλώσσα -τη γερµανική στην προκειµένη περίπτωση- παρατίθεται 

το κεφάλαιο Ζ΄, «διὰ τὴν ὁµιλίαν τῆς γερµανικῆς γλώσσης». Με τις εκφράσεις που 

παρατίθενται εδώ από το συγγραφέα επιχειρείται, από τη µια, να διασφαλιστεί ότι η 

επικοινωνία ποµπού - δέκτη µπορεί να διατηρηθεί σε ένα αρκετά καλό επίπεδο και 

από την άλλη, µε διάφορες ερωτήσεις (δὲν καταλαµβάνετε τὶ σᾶς λέγω;), διαπιστώσεις, 

(ναὶ αὐθέντα µου τὴν µανθάνω) ή γνωµικά (ὅποιος δὲν ὁµιλεῖ κᾀµµίαν φορὰν κακὰ, δὲν 

θέλει ὁµιλήσει κᾀµµίαν φορὰν καλὰ) επιχειρείται να καµφθεί η ανασφάλεια που 

προέρχεται από τη δυσκολία στην επικοινωνία. 

Με το κεφάλαιο Η΄, «διὰ τὰς παρακαλέσεις καὶ ἄλλας τζερεµονίας», ο Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου επανέρχεται στα «καλοπιάσµατα» µε την παράθεση εκφράσεων όπως 

ὁρίσατε διὰ νὰ ἰδῆτε, ἄν εἰς τίποτες ἠµπορῶ διὰ νὰ σᾶς δουλεύσω ἤ δὲν ἰξεύρω, πῶς 

θέλω ἠµπορέσω διὰ νὰ ἐλευθερωθῶ ἀπὸ τὸ χρέος, µὲ τὸ ὁποῖον ἐγὼ σᾶς εἶµαι 

ὑποχρεωµένος. 

Οι διάλογοι που συναντούµε στο επόµενο κεφάλαιο Θ΄ «Διὰ τὸ φαγητὸν καὶ 

πιωτὸν» περιέχουν χρήσιµες εκφράσεις, για να µπορέσει κάποιος να κοινοποιήσει όχι 

µόνο την ανάγκη της πείνας ή της δίψας, όπως πχ. µε το δόσατέ µοι διὰ νὰ φάγω αλλά 

και εκφράσεις για να δείξει το αντίθετο, όπως το δὲν εἶµαι πλέον νηστικὸς 

(πεινασµένος). Ενίοτε δηλώνουν µια κατάσταση, όπως εἶµαι χορτασµένος ή δὲν 

ἠµπορῶ παράνω νὰ πιῶ. 

«Διὰ τὴν ἐρώτησιν τοῦ καιροῦ ἄν εἶναι καλὸς καιρὸς ἤ κακοκαιρία», του 

κεφαλαίου Ι΄, βρίσκουµε απαντήσεις και εκφράσεις σχετικές µε τα καιρικά φαινόµενα. 

Μερικές πάγιες εκφράσεις σχετικά µε την ώρα «διὰ τὴν ἐρώτησιν τῶν ωρῶν». 

Πόσαις ὥραις εἶναι; Μία ὥρα εἶναι καὶ τρία κάρτα (φιρτάλια)441 περιέχονται στο 

κεφάλαιο ΙΑ΄. 

Εκφράσεις όπως: Ποῖος ἀµφιβάλλει εἰς αὐτό; Δὲν πιστεύω καὶ σᾶς ὀµνύω ὡσὰν 

ἕνας τίµιος ἄνδρας περιέλαβε ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου στο κεφάλαιο ΙΒ΄, «Διὰ τὴν 

βεβαίωσιν καὶ τὴν ἄρνησιν τῶν πραγµάτων», ενώ εκφράσεις, όπως: Μὲ ποῖον πρᾶγµα 

εἶστε ἄχολοι; (εἰς τὶ πρᾶγµα εἶναι ἡ ὑπηρεσία σας;) τὶ σᾶς φαίνεται ἀπὸ αὐτὸ; βρίσκουµε 

στο ΙΓ΄ κεφάλαιο, «Διὰ τὴν ἐρώτησιν διαφόρων πραγµάτων». 

                                                
441 Από το viertel = τέταρτο, γερµ. 
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Μέριµνα για τον ταξιδιώτη αποτελούν οι διάλογοι των επόµενων τριών 

κεφαλαίων. Έτσι στο κεφάλαιο ΙΔ΄, «Πῶς ἠµπορεῖ νὰ ὁµιλήσῃ τινὰς µε ἕνα πανδοχέα 

(βίρτην)442» βρίσκουµε διαλόγους για τη φιλοξενία σε πανδοχείο, όπως το ἤθελα νὰ 

κονεύσω εἰς ἐσᾶς. Καθότι στα πανδοχεία σέρβιραν και φαγητό, συναντάµε ανάλογες 

φράσεις, όπως: ἐπειδὴ σήµερον εἶναι νήστιµος ἡµέρα, λοιπὸν δὲν γυρεύω ἄλλο, παρὰ 

ἕνα κοµµάτι τηγανισµένον ψάρι, ὅµως εἰς τὸ λάδι τηγανισµένον, καὶ ἕνα κοµµάτι 

ψηµένον. Στο επόµενο κεφάλαιο ΙΕ΄, «Πῶς ἠµπορεῖ νὰ ὁµιλήσει τινὰς, καὶ κατ’ ἄλλον 

τρόπον, µὲ ἕνα βίρτην, καὶ µὲ ἕνα ἁµαξᾶν», παρατίθενται πληροφοριακοί διάλογοι, 

που αφορούν όσα συναντά κανείς στο ταξίδι µε άµαξα. Οι φράσεις που συναντάµε 

εδώ απευθύνονται είτε σε πανδοχέα (βίρτη) είτε σε αµαξά, όπως για παράδειγµα: Πότε 

πηγαίνει τὸ ἁµάξι ἀπὸ τὸ Μπούντιµι εἰς τὴν Βιένναν; ή Σᾶς παρακαλῶ, διὰ νὰ ἠµπορέσω 

νὰ καθήσω ὀπίσω ἐπειδὴ δὲν εἶµαι συνηθισµένος ἔµπροσθεν νὰ κάθωµαι µὲ τὸ νὰ µοὶ 

συµβαίνῃ παρευθὺς ἀντράλα. Με το κεφάλαιο Ις΄, «Πῶς ἠµπορεῖ νὰ ὁµιλήσῃ τινὰς, καὶ 

κατ’ ἄλλον τρόπον, µὲ ἕνα ἁµαξᾶν», ολοκληρώνονται οι διάλογοι για τον ταξιδιώτη. 

Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο, βρίσκουµε πιο µακροσκελείς διαλόγους µε τους 

οποίους ο ταξιδιώτης θα µπορούσε να επικοινωνήσει ικανοποιητικά µε τον αµαξά, που 

θα µετέφερε αυτόν ή και το φορτίο του443.  

Στα κεφάλαια ΙΖ΄ «Πῶς ἠµπορεῖ νὰ ὁµιλήσῃ ἕνας πωλητὴς µὲ ἕναν ἀγοραστήν», 

και µε τον ίδιο τίτλο κεφάλαια ΙΗ΄ «Πῶς ἠµπορεῖ καὶ κατ’ ἄλλον τρόπον, διὰ νὰ 

ὁµιλήσῃ ἕνας ἀγοραστὴς καὶ ἕνας πωλητὴς» και ΙΘ΄ «Πῶς ἠµπορεῖ καὶ κατ’ ἄλλον 

τρόπον, διὰ νὰ ὁµιλήσῃ ἕνας ἀγοραστὴς καὶ ἕνας πωλητὴς», αναπτύσσονται 

ολοκληρωµένοι διάλογοι σχετικά µε τις αγοραπωλησίες. Στα κεφάλαια αυτά 

βλέπουµε, λόγου χάρη, την προσπάθεια του πωλητή να πουλήσει ακριβά και του 

                                                
442 Από το wirt, γερµ. 
443 Παραθέτουµε εδώ, αυτούσιο, ένα µικρό τµήµα από τους διαλόγους στο κεφάλαιο Ις΄:  
«— Ἤθελα ἀσµένως 50 ντένγγια βαµβάκι νὰ στείλω (νὰ πέµψω) εἰς τὸ Γγιοῦρι, δὲν ἠµπορεῖς ἐσὺ 

ἐκεῖ νὰ τὰ πηγαίνῃς; 
— Διατὶ ὄχι, αὐθέντα µου; 
— Ὅµως ἔχεις τέτοια ἁµάξια διὰ φόρτωµα; 
— Ναὶ, αὐθέντα µου ἔχω ἀπὸ αὐτὰ τέσσαρα. 
— Πόσα γυρεύεις διὰ τὸ κάθε ντέγγι; 
— Αὐθέντα µου, παρακάτω ἀπὸ τὰ δύο φλορίντζια καὶ ὀκτὼ γροσίκια, δὲν ἠµπορῶ νὰ τὸ κάµω. 

(δὲν µοὶ δίδει χέρι.) 
— Ἄς εἶναι λοιπόν αὐτό. (ἔτζι) Φόρτωσαὶ τα εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ θεοῦ». 
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αγοραστή να αγοράσει φθηνά ή µε δόσεις, ενώ παράλληλα δίνονται πληροφορίες για 

τις συναλλαγές µε χρήµατα της εποχής.  

Στα κεφάλαια Κ΄ και ΚΑ΄, «Πῶς ἠµπορεῖ νὰ ὁµιλήσῃ τινὰς, ἐάν κτυπᾷ τινὰς εἰς 

τὴν θύραν» και «ὁµιλία µεταξὺ δύο εἰλικρινεστάτων φίλων, καὶ ἑνὸς δούλου», 

αντίστοιχα, αναπτύσσονται διάλογοι µε τους οποίους ο αναγνώστης είτε από την 

πλευρά του επισκέπτη είτε από την πλευρά του σπιτονοικοκύρη είτε από την πλευρά 

του οικιακού βοηθού, µπορούσε να ωφεληθεί µελετώντας τους. 

Ευχές εἰς τὸ νέον ἔτος, εἰς ἑορτὴν, εἰς ἑορτὴν τοῦ όνόµατος, εἰς γάµον, εἰς γέννησιν 

ὑιοῦ, εἰς γέννησιν θυγατρὸς, εἰς ἐγκαστρωµένην γυναῖκα, και γενικότερες ευχές περιέχει 

το κεφάλαιο ΚΒ΄, «περὶ διαφόρων εὐχῶν». Υπάρχει µέχρι και «Εὐχή διὰ τὸ κρέας», 

στην οποία αναγράφονται τα εξής: Εὔχοµαι, ὅτι τὸ κρέας (ἡ κρεοφαγία) νὰ σᾶς πιάσῃ 

καλά. 

Καθώς αναπτύσσονται παρεµφερή θέµατα, στο κεφάλαιο ΚΓ΄, µε τίτλο 

«Μεµψηµοιρίαι δάφοροι ἤγουν τίνας ἄν λόγους εἴποι τις παραπονούµενος», 

βρίσκονται φράσεις, που µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιος, όταν του τύχει κάποιο 

κακό, φράσεις που µπορεί να εκφράσει τη δυσφορία του [αὐτὸ τὸ ἴδιον εἶναι ὁποῦ µοὶ 

κακοφαίνεται (λυπεῖ)], την απελπισία του (δὲν εἶµαι ἐγὼ ὁ δυστυχέστατος ἀναµεταξὺ εἰς 

ὅλους τοὺς ἀνθρώπους;) ή απλά µοιρολατρικά την αποδοχή ενός γεγονότος (Εἶναι 

ἀρκετὸν, σᾶς λέγω, ἐσεῖς πρέπει νὰ τὸ καταπίητε, καθὼς ὡσὰν νὰ ἦτον γλυκὺ ὡσὰν τὸ 

µέλι). 

Στον αντίποδα, τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο ΚΔ΄, «Τίνας ἄν λόγους εἴποι, 

εὐφραινόµενος», βρίσκουµε εκφράσεις χαράς, όπως Ὤ, πόσον εὐτυχισµένος εἶµαι 

τώρα! και Τοῦτο µοῦ ἀπερνᾶ ἕως τὴν καρδίαν. Οι φράσεις όµως που βρίσκονται στο 

τέλος (Λυποῦµαι, Πήγαινε µόνον, καὶ φρόντιζε διὰ τὰ πράγµατὰ σου, Πήγαινε ἀπὸ τὰ 

ὀµάτιὰ µου, Αὐτὸ εἶναι σκανδαλῶδες, Δὲν ἠµπορεῖ νὰ τὸ ὑποφέρει τινὰς) δε συνάδουν 

µε τον τίτλο και το πνεύµα των προηγούµενων, καθώς δε θεωρούµε ότι αποτελούν 

εκφράσεις που µπορεί να τις πει κάποιος για να εκφράσει ευχαρίστηση.  

Η θεµατολογία των υπόλοιπων κεφαλαίων µέχρι το τέλος του βιβλίου 

αναπτύσσεται γύρω από τις κοινωνικές συναναστροφές, καθώς αυτές επιβάλλουν 

επισκέψεις είτε για φαγητό, όπως στο κεφάλαιο ΚΕ΄, «Πῶς ἠµπορεῖ νὰ ὁµιλήσῃ τινὰς 

µὲ τοὺς φίλους του ὅταν τοὺς φιλεύῃ», είτε επισκέψεις για καφέ ή τσάι, όπως βλέπουµε 

στο κεφάλαιο ΚΗ΄, «Πῶς ἤθελεν ἠµπορέσῃ νὰ συνοµιλήσῃ τινὰς µὲ ἕναν φίλον του, 
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προσκαλῶντάς τον εἰς καφφὲν, ἤ εἰς τέϊ, ἤ εἰς παρόµοια πιοτά». Παράλληλα, στα 

υπόλοιπα κεφάλαια προτείνονται τρόποι για το «πῶς ἠµπορεῖ διὰ νὰ ὁµιλήσῃ τινὰς, 

ὅταν θέλωσι διὰ νὰ ἀναχωρήσωσιν οἱ φίλοι» (κεφάλαιο Κς΄), για το «πῶς ἠµπορεῖ νὰ 

ὁµιλήσῃ τινὰς εἰς τὸ ὀσπῆτι του, διὰ διάφορα πράγµατα, µὲ ἕνα ὀλίγον τι κατώτερόν 

του, ὅµως κατὰ τὸν τίµιον τρόπον τοῦ λέγειν» (κεφάλαιο ΚΖ΄). Τέλος, µε τους 

διαλόγους για το «πῶς ἤθελεν ἠµπορέσῃ τινὰς διὰ νὰ συνοµιλήσῃ, ὅταν προσφέρῃ 

κανένα δῶρον» (κεφάλαιο ΚΘ΄), ολοκληρώνονται οι διάλογοι και συγχρόνως και το 

βιβλίο. 

2.3. Οἰκιακὸς καὶ πρόχειρος διδάσκαλος τῶν ἀρχαρίων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης 

Ο Οἰκιακὸς καὶ πρόχειρος διδάσκαλος τῶν ἀρχαρίων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης444, ένα 

σύγγραµµα για να εµπλουτήσουν οι νέεοι το λεξιλόγιό τους, χωρίζεται σε τρία µέρη: 

Α΄ Μέρος: Μικρὸν Ὀνοµαστικὸν (σσ. 1-84) 

Β΄ Μέρος: Περίοδοι (σσ. 85-128) 

Γ΄ Μέρος: Διάλογοι (σσ. 1-40)445 

Α΄ Μέρος: Μικρὸν Ὀνοµαστικὸν 

Το «Μικρὸν Ὀνοµαστικὸν» είναι ένα απλό λεξικό που έχει λήµµατα 

τοποθετηµένα σε δύο στήλες. Στην αριστερή στήλη υπάρχουν «αἱ ἑλληνικαί», δηλαδή 

οι λόγιες λέξεις στην ονοµαστική και τη γενική πτώση, ενώ «αἱ ἁπλαῖ» λέξεις στη 

διπλανή στήλη αντιστοιχούν στα λήµµατα της δηµώδους γλώσσας446. Το περιεχόµενό 

του είναι χωρισµένο σε δεκαπέντε κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο τα λήµµατα είναι 

οµαδοποιηµένα εννοιολογικά και µε αντίστοιχη αρίθµηση. Η εννοιολογική 

οµαδοποίηση προτιµήθηκε από το συγγραφέα, γιατί είχε υπόψη του ότι µε αυτό τον 

τρόπο διευκολύνεται η ταχύτητα στην εκµάθηση και στην ανάκληση των σηµασιών. 

Βέβαια, η οµοιότητα της θεµατολογίας µε προηγούµενο σύγγραµµά του είναι µεγάλη, 

                                                
444 Το αντίτυπο που είχαµε στη διάθεσή µας και στο οποίο αναφερόµαστε είναι της πρώτης και 

µοναδικής έκδοσης, (Βιέννη 1783). 
445 Όπως ήδη έχουµε αναφέρει πιο πάνω, η αρίθµηση των «διαλόγων» δεν ακολουθεί τα 

προηγούµενα, αλλά είναι αυτόνοµο µέρος το οποίο αριθµείται από το 1 έως το 40. 
446 Βλ. και Εικόνα 18 στο Παράρτηµα Εικόνων. 
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αλλά αυτό δε µειώνει την αξία του συγκεκριµένου έργου447. Όσον αφορά στο 

περιεχόµενο του πρώτου από τα τρία µέρη, παρατηρούµε ότι: 

Το Α΄ Κεφάλαιον, «περὶ ἀνθρώπου καὶ τινῶν µερῶν αυτοῦ»448, αναφέρεται σε ό,τι 

έχει σχέση µε το ανθρώπινο στοιχείο, το ανθρώπινο σώµα και τα ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά449, όπως ὁ σύζυγος, ἡ δάµαρ (=ὑπανδρευµένη γυναίκα, ποιητικὰ)450, ἡ 

επιδερµὶς, ἡ σφενδόνη (=τὸ ἀσπράδι τοῦ ὀµµατίου), ἡ ἀκροχορδὼν (=ἡ ἐλαία τοῦ 

σώµατος), ἡ νηδὴς (=ἡ κοιλία. 2. ἡ µήτρα) κλπ.  

Το Β΄ Κεφάλαιον, «περὶ τινων ἱµατίων τοῦ ἀνθρώπου»451, περιέχει τα σχετικά µε 

την ενδυµασία του ανθρώπου, περιλαµβάνοντας και τα στολίδια των γυναικών. Από 

τα λήµµατα που περιέχονται εδώ αντλούµε πολλές πληροφορίες για την ένδυση της 

εποχής, όπως ότι οι άνθρωποι φορούσαν χλαῖνα (=τὸ χονρὸν ἐπανωφόρεµα ὁποῦ 

φοροῦµεν τὸν χειµώνα, ἤγουν ἡ µποῦντα), ή µηλωτὴ (=ἡ γοῦνα 2. καὶ τὸ δέρµα τοῦ 

πτοβάτου) ή βαίτα (=ἡ γοῦνα ὁποῦ φοροῦσιν οἱ χωριάται, ἀπὸ τοµάρια ῥαµµένη µακρά). 

Για εσώρουχα είχαν την ἀναξυρίδαν (=τὸ ἐπανωβράκκι, τὸ τουµάνι, τὸ τζιαχτζίρι) µε 

ἀπόδεσµο (=ἡ βρακκοζοῦνα) και την περισκελίδαν (=τὸ βρακκί). Στα πόδια, εκτός από 

απλό ὑπόδηµα, φορούσαν πηλοβατίδες (=τὰ ὑποδήµατα µὲ τὰ ὁποῖα περπατοῦµεν εἰς 

τὴν λάσπην), κοθούρνους (=κοντοῦρες) ή ἀσκέρας (τζαρούχια), ενώ στον ύπνο µάλλον 

συνηθιζόταν ὁ νυκτερινὸς πῖλος (=ἡ σκούφια διὰ τὸν ὕπνον). Όσο για το µπάνιο, 

απαραίτητο ήταν τὸ περίζωµα (=ἡ µεσάλα, ἤγουν τὸ πανὶ ἐκεῖνο ὁποῦ ὅταν πηγαίνοµεν 

εἰς κανένα λουτρὸν, δένοµεν ὀλόγυρα εἰς τὴν κοιλίαν, διὰ σκέπασµα τῶν κρυφίων µας 

µελῶν, τὸ οποῖον λέγεται καὶ ὤα λουτρὶς καὶ λέντιον). Οι γυναίκες, τέλος, φορούσαν 

περιδέραιον (=γγιορντάνι [sic], τὸ στολίδι τοῦ λαιµοῦ), ψέλιον (=τὸ βραχιόλι) ή 

βραχιόνιον (=τὸ βραχιόλι, τὸ µπελετζίκι, τὸ ὁποῖον λέγεται, καὶ βραχιόλιον, καὶ 

βραχιονιστήρ).  

                                                
447 Παρατηρείται µεγάλη συνάφεια στη θεµατολογία του παρόντος συγγράµµατος µε το 

προηγούµενο έργο Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος διδάσκαλος τῶν πρωτοπείρων ῥωµελιτῶν τῆς γερµανικῆς 
γλώσσης, το οποίο είχε κυκλοφορήσει πρώτη φορά 11 χρόνια νωρίτερα, το 1782. 

448 Σσ. 1-11 και αρ. ληµµ. από 1-185. 
449 Συναντούµε τις λέξεις όπως, «ἀνήρ», «γυνὴ», αλλά και «φῶς» ή «ὄαρος», που αντιστοιχούν 

στον άνδρα και τη γυναίκα «ποιητικώς». Τη λέξη «κόµη (=τὰ µαλλιὰ τῆς κεφαλῆς)» αλλά και την 
παράθεση του οµοήχου «κώµη (=ἡ χώρα, τὸ χωρίον)», που έχει σχέση µόνο ακουστική κι όχι 
εννοιολογική. 

450 Σε πολλές περιπτώσεις παραθέτουµε σε παρένθεση την ερµηνεία του λήµµατος, έτσι όπως την 
αποδίδει ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου. 

451 Σσ. 11-15 και αρ. ληµµ. από 186-259. 
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Στο Γ΄ Κεφάλαιον, «περὶ τινων ἀκουσίων ἐλατωµάττων [sic] τοῦ ἀνθρώπου»452, 

περιγράφονται οι αναπηρίες, οι ιδιοµορφίες των ανθρώπων κι ό,τι άλλο εξωτερικό 

γνώρισµα χαρακτηριζόταν ως σωµατικό «ελάττωµα». Ένας άνθρωπος µπορούσε να 

είναι στραβὸς (=ἀλλήθωρος, διάλοξος, στραβὸς, παραβλώψ), ψεδνὸς (=φαλακρὸς), 

γλάµων (=ἐκεῖνος ὁποῦ τρέχουν τὰ ὀµµάτιά του και είναι γεµάτα από τζίµλαις), νωδὸς 

(=ἄδοντος, έκεῖνος ὁποῦ διὰ τὸ γηρατεῖον, τοῦ ἔπεσαν τὰ ὀδὀντια), βλεννὸς (=µύξαβος) 

ή σιµὸς (=ἐκεῖνος ὁποῦ ἔχει µύτην ὡσὰν τὸ σχῆµα τοῦ σ., σιάφλιαβος). Ανάλογα µε την 

κλίση των ποδιών του µπορούσε να είναι ῥαιβός (=ὅποιος κλίνουν τὰ ποδάρια του εἰς 

τὰ µέσα) ή βλαισὸς (=ἐκεῖνος ὁποῦ ἔχει εἰς τὰ ἔξω γυρισµένα τὰ ποδάρια). Όσον αφορά 

ψεγάδια στην οµιλία, κάποιος µπορεί να ήταν ἄλαλος (ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν ἠµπορεῖ νὰ 

ὁµιλήσῃ, µοῦτος, ἄφωνος) ή ψελλὸς(=τραυλὸς). 

Τα ανθρώπινα πάθη, τα αρνητικά συναισθήµατα και οι ανήθικες στάσεις που 

υιοθετούνται από τους ανθρώπους αναφέρονται στο Δ΄ Κεφάλαιον, «περὶ τινων 

ἑκουσίων ἐλαττωµάτων τοῦ ἀνθρώπου»453. Ως τέτοια νοούνται ὁ φόνος, ἡ µοιχεία, ἡ 

πορνεία, ἡ ασέλγεια, ἡ λοιδορία, ἡ αλαζωνεία κ.ά. Όταν κάποιος άνθρωπος γίνεται 

δούλος των «ἑκουσίων ἐλαττωµάτων», µπορεί να χαρακτηριστεί ως οἰνόληπτος 

(=ἐκεῖνος ὁποῦ κυριεύεται ἀπὸ τὸ κρασὶ, µέθυσος), µαστρωπὸς (=ἐκεῖνος ὁποῦ 

µεσιτεύει γιὰ νὰ πορνεύουν ἄλλοι, ὁ µαυλιστὴς, ὁ µπεζεβένκης) ή ὕπελος (=ἐκεῖνος ὁποῦ 

φαίνεται εἰς τὸ φανερὸν φίλος καὶ εἰς τὸ κρυπτὸν, εἶναι δόλιος, ἀπατηλὸς, ὕποπτος, 

µεταφορικῶς, ἀπὸ τῶν ἑλκῶν ἐχόντων οὐλὰς ὑγιεῖς ἐπιπολαίως, ἔνδοθεν δὲ σηπεδόνας 

πυώδεις). 

Το Ε΄ Κεφάλαιον περιέχει λήµµατα που έχουν σχέση µε το σχολείο και εν γένει 

µε την εκπαίδευση και τιτλοφορείται ως «περὶ τῆς Σχολῆς, καὶ τινων ἐν αὐτῇ»454. Το 

συγκεκριµένο κεφάλαιο αποτελεί µια καλή πηγή πληροφόρησης για πρόσωπα, 

πράγµατα και πρακτικές που αφορούν στην εκπαίδευση. Αρχικά αναφέρονται τα 

ονόµατα τα οποία συνήθιζαν να χρησιµοποιούν για τα σχολεία της µέσης ή ανώτερης 

βαθµίδας, όπως Σχολὴ, Φροντιστήριον, Διδασκαλεῖον, Γυµνάσιον, Παιδαγωγεῖον, 

Ἀκαδηµία. Στη συνέχεια, αναφέρονται λήµµατα σχετικά µε τους διδάσκοντες και τους 

διδασκοµένους και γενικά εµπλεκόµενα µε το σχολείο πρόσωπα, όπως διδάσκαλος, 

καθηγητὴς, παιδευτὴς, παιδαγωγὸς (λήµµατα τα οποία ερµηνεύονται όλα ως «ὁ 

                                                
452 Σσ. 16-17 και αρ. ληµµ. από 260-290. 
453 Σσ. 18-22 και αρ. ληµµ. από 291-366. 
454 Σσ. 22-26 και αρ. ληµµ. από 367-428. 
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διδάσκαλος»), µαθητὴς, µαθήτρια, γυµνασίαρχος, κορυκαῖος (=κατάσκοπος, ἐκεῖνος 

ὁποῦ παρατηρεῖ κανένα πρᾶγµα καὶ τὸ δείχνει εἰς ἄλλους), ἐπιστάτης, ἐπόπτης κλπ. 

Βέβαια, έµµεσα αντλούµε πληροφορίες για τον τρόπο διδασκαλίας, καθώς ἡ καθέδρα 

(=ὁ θρόνος, ὁ ἄµβωνας), ἡ ἔδρα, ὁ θῶκος ή ὁ θράνος (=τὸ θρονὶ. τὸ µικρὸν σκαµνὶ 

ὁποῦ πατοῦµεν εἰς αύτὸ καθεζόµενοι είς τὸ ὑποπόδιον) παραπέµπουν στο αυταρχικό 

στιλ διδασκαλίας και τις δασκαλοκεντρικές αντιλήψεις της εποχής. Η άποψή µας αυτή 

ενισχύεται, όταν παρακάτω βλέπουµε λήµµατα, όπως: ἡ βακτηρία (=τὸ ραβδὶ, ἡ 

πάλιτζα), ἡ ράβδος, ἡ ραπὶς (=ἡ βέργα) και ἡ νάρθηξ (=τὸ κατασκευασµένον στρογγύλον 

σανίδι, µὲ τὸ οποῖον δέρνουσι τοὺς µαθητάς) και που µας θυµίζουν, ευτυχώς, 

(ξε)περασµένες µεθόδους διδασκαλίας. Επιπροσθέτως, βρίσκουµε και λήµµατα τα 

οποία µας πληροφορούν σχετικά µε τα σχολικά χρηστικά αντικείµενα της εποχής, 

όπως ὁ πίναξ (=ὁ πίνακας τοῦ βιβλίου 2. καὶ τὸ µαῦρον σανίδι ὁποῦ εἰς αὐτὸ µὲ τὴν 

κρέταν γράφοµεν), τὸ βιβλίον, ἡ βίβλος, τὸ βιβλίδιον, ὁ κανὼν (=ὁ κανόνας. 2 ὁ 

σηµαδολόγος) τὸ µελανοδοχεῖον (καλαµάρι ὁποῦ ἔχει τὴν µελάνην), τὸ καλαµοδοχεῖον, 

(=καλαµάρι ὁποῦ ἔχει τὰ κονδύλια), τὸ ἀµµοδοχεῖον (=τὸ αγγείον ὁποῦ ἔχει τὸν ἄµµον), 

τὸ καλαµογλυφίον καὶ καλαµογλυφεῖον(=τὸ κονδυλοµάχαιρον. τὸ κοντιλοµάχαιρον) και 

τέλος ὁ γραφικός κάλαµος, τὸ πτερὸν, τὸ γραφίον καὶ τὸ γραφεῖον, που επεξηγούνται 

όλα ως «τὸ κοντίλι, τὸ κονδῆλι» κ.ά.  

Δε λείπουν και τα λήµµατα που αναφέρονται στο φυσικό αλλά και -κυρίως- στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον, δηλαδή τα οικοδοµήµατα και τα καθηµερινά αντικείµενα 

οικιακής χρήσης. Στο µεγαλύτερο σε έκταση Στ΄ Κεφάλαιον, «περὶ τινων 

εὑρισκοµένων ἐν τῇ Πόλει»455, αναφέρονται λήµµατα όπως τὸ ἄστυ, ἡ ἔπαυλις (=τὸ 

µικρὸν χωρίον, τὸ τζιφλίκ. ἡ µάνδρα τῶν βοῶν, καὶ προβάτων αὐλή. ὁ τόπος ὁποῦ 

ἔχοµεν τὰ κτήνη, ἡ αγροικία), ὁ ἐπιβλὴς (=ὁ µάνταλος, ὁ διάδροµος), τὸ κλεῖθρον (=ἡ 

κλειδωνιά), ὁ θάλαµος (=ὁ µπασιοντὰς, ἡ κατοικία τῶν νεονύµφων), τὸ σκιµπόδιον 

(=τὸ κρεββατάκι), τὸ κόρηθρον (=ἡ σκούπα, ἡ φιλοκάλη), ἡ κρησέρα (=ἡ σίτα ὁποῦ 

κοσκινίζοµεν τὸ ἀλεύρι ἤ ἄλλας κόνεις. 2. καὶ κάποιον σκέπασµα τοῦ κεφαλίου 

πλεγµένον ὡσὰν δίκτυον), ἡ ἁλωὰ (=κυρίως λέγεται ὁ ἀµπελόφυτος τόπος. 2 ὁ 

δενδροφόρος τόπος. 3 ὁ λαχανοφόρος τόπος. 4 ἡ ἅλως, τὸ ἁλῶνν [sic].). 

                                                
455 Σσ. 26-37 και αρ. ληµµ. από 429-630. 
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Στο Ζ΄ Κεφάλαιον, «περὶ τῆς τραπέζης, καὶ τινων περὶ αὐτήν»456, αναφέρονται 

λήµµατα που έχουν σχέση µε τη διατροφή, όπως οι τροφές, η παρασκευή και το 

σερβίρισµα των φαγητών, οι διατροφικές συνήθειες κλπ. Μερικά λήµµατα που 

συναντούµε είναι ἡ κρεάκρα (=τὸ πηρούνι, ἡ φρουκλίτζα), ὁ δοίδυξ (=τὸ χουλιάρι), τὸ 

ὠὸν, τὸ δαµάλειον κρέας, τὸ ἔµβαµµα (=τὸ ζωµερὸν φαγητὸν, τὸ ζωµίον κάθε φαγητοῦ 

εἰς τὸ οποῖον βουτοῦµεν τὸ ψωµί), ὁ ἐγκρυφίας (=ἡ σταχτοκουλοῦρα, ἡ µπογάτζια, ἡ 

τοῦρτα), τὰ τραγήµατα (ἐκεῖνα ὁποῦ ὕστερα ἀπὸ ὅλα τὰ φαγητὰ, βάνονται εἰς τὴν 

τράπεζαν, διὰ ξεχωριστὴν ὄρεξιν, ὡσὰν τὰ γλυκύσµατα, καὶ ὀπωρικὰ), ἡ εὐωχία (=τὸ 

δηµόσιον συµπόσιον), ὁ συνδαιταλὴς (=ἐκεῖνος ὁποῦ φιλεύεται ἀντάµα µὲ ἄλλους, ὁ 

συµφιλευόµενος457. 

«Περὶ τοῦ κήπου, καὶ τινων ἐν αυτῷ»458 τιτλοφορείται το Η΄ Κεφάλαιον και «περὶ 

τινων δένδρων, καὶ τῶν καρπῶν αὐτῶν» το επόµενο, Θ΄ Κεφάλαιον459. Στο πρώτο 

περιλαµβάνονται τα πλέον συνηθισµένα ποώδη ή θαµνώδη φυτά, βρώσιµα κατά κύριο 

λόγο αλλά και καλλωπιστικά, που µπορεί να έχει κάποιος στον κήπο του. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε µερικά: ἡ θρίδαξ (=τὸ µαροῦλι), τὸ ἀγλίδιον (=τὸ σκόρδον), ἡ λιβανωτὶς 

(=τὸ δενδρολίβανον, το ῥοσµαρίνι). Στο Θ΄ κεφάλαιο, περιέχονται λήµµατα που 

περιλαµβάνουν τις ονοµασίες των δέντρων και των καρπών τους, όπως: ἡ σίδη (=ἡ 

ῥοδιὰ, ἡ καλινκιὰ), τὸ σίδιον (=ὁ καρπὸς τῆς καλίνκας), ὁ κόκκων (=τὸ σπυρὶ τῆς 

καλίνκας), ἡ µηδικὴ µηλέα (=ἡ λεµονιὰ), ἡ ἁρµενικὴ µηλέα (=ἡ καϊσιὰ), ὁ ὄλυνθος 

(=σῦκον ἄγριον, ἀώρµα.στον) κ.ά. 

Στο Ι΄ Κεφάλαιον, «περὶ ζῴων τινῶν»460, περιλαµβάνονται λήµµατα µε άγρια και 

οικόσιτα ζώα, όπως ἡ ἀλώπηξ (=ἡ ἀλωποῦ) ή ὁ κάνθων (=τὸ τρανὸ γοµάρι), ὁ ἵππος 

(=τὸ αρσενικὸν ἄλογον), ἡ ἵπος (=ἡ φοράδα, τὸ θηλυκὸν ἄλογον), καθώς και κάποια 

αντικείµενα της καθηµερινότητας, που έχουν σχέση µε τα δεύτερα, όπως τὸ πέταλον, 

ἡ φάτνη (=τὸ παθνὶ[sic] ὁποῦ τρώγουσι ἄχυρα τὰ ζῷα ή τὸ ἐπίσαγµα (=τὸ φορτίον όποῦ 

φορεῖ τὸ ζῷον). Η πανίδα συµπληρώνεται µε το ΙΑ΄ Κεφάλαιον, «περὶ πτηνῶν 

                                                
456 Σσ. 37-44 και αρ. ληµµ. από 631-775. 
457 Στο τέλος του κεφαλαίου διακρίνουµε µια νοηµατική διολίσθηση του συγγραφέα, καθώς από 

τον ὁµοτράπεζο και τον ὁµοδίαιτο αναφέρεται στον ὁµόσκηνο (=ἐκεῖνος ὁποῦ κατοικεῖ εἰς µίαν τένταν µὲ 
ἄλλους) και τον ὁµόστεγο (ἐκεῖνος ὁποῦ κατοικεῖ ἀντάµα µὲ ἄλλους εἰς ἕνα ὀσπῆτι), καθώς είναι λέξεις 
µε κοινό πρώτο συνθετικό κι ακολουθούν συνειρµικά ὁ σύνοικος(=συγκάτοικος), ὁ συνόµορος(=ὁ 
γείτων), ὁ συνοµάιµων (=ὁ ἀδελφός) κι ὁ συνοικέτης (=συγκάτοικος), λέξεις οι οποίες δεν έχουν άµεσα 
σχέση µε τον τίτλο και τις άλλες λέξεις του κεφαλαίου. 

458 Σσ. 44-47 και αρ. ληµµ. από 776-840. 
459 Σσ. 48-51 και αρ. ληµµ. από 841-918. 
460 Σσ. 51-57 και αρ. ληµµ. από 919-1023. 
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τινῶν»461, το οποίο αναφέρεται στα πτηνά, και περιέχει λήµµατα, όπως ὁ καὶ ἡ ὄρνις 

(=τὸ πετούµενον) ή ὁ ταὼς (=τὸ παβῶνι, τὸ παγώνι) καθώς και o ταπεινός τρήρων (=το 

σπορίτι). 

Στο ΙΒ΄ Κεφάλαιον, «περὶ τινων ὅπλων»462, περιλαµβάνονται τα όπλα που 

χρησίµευαν κάποτε στον άνθρωπο για κυνήγι ή για πόλεµο, όπως ἡ ασπίς, τὸ τόξο, ἡ 

ῥοµφάνα (=ἡ χαντζιάρα), τὸ βέλεµνον (=ἡ σαγγίτα, ἡ σαΐτα) ή στη σύγχρονη µε το 

συγγραφέα εποχή, όπως τὸ πυρεκβόλον ἠχεῖον (=τὸ τουφέκι) ή τὸ πυρεκβόλιον ἠχεῖον 

(=τὸ πιστόλι) κλπ. 

Τα επόµενα δύο κεφάλαια έχουν σχέση µε το εµπόριο. Στο ΙΓ΄ Κεφάλαιον, «περὶ 

τινων ἐπαγγελµάτων»463, περιέχονται λήµµατα που έχουν σχέση µε αξιώµατα (πχ. ἡ 

βασίλισσα, ὁ στρατάρχης, ὁ ναύκληρος (=ὁ κυβερνήτης τοῦ παραβίου ὁποῦ ὀνοµάζεται 

πατρῷνος) καθώς και µε αντικείµενα που σχετίζονται µε κάποια πρόσωπα που 

κατέχουν τα αξιώµατα αυτά, όπως, για το προαναφερθέν παράδειγµα, σχετικά µε τα 

καράβια, αναφέρεται η λέξη ἐφολκὶς (=κυρίως λέγεται ἡ λέµβος, ἤγουν τὸ µικρὸν 

καράβι ὁποῦ σέρνεται ἀπὸ τὸ µεγάλον). Στη συνέχεια παρατίθενται επαγγέλµατα και οι 

επαγγελµατίες που τα εξασκούν. Το συγκεκριµένο τµήµα του κεφαλαίου µπορούµε να 

πούµε ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο λαογραφικό ενδιαφέρον καθώς περιέχει έναν µακρύ 

κατάλογο επαγγελµάτων που δεν υφίστανται σήµερα. Ανάµεσα στα επαγγέλµατα που 

χάθηκαν στο χρόνο αναφέρονται ὁ ὑφάντης, ὁ κεραµεὺς, ὁ χυτρεὺς ( ὁ τζουκαλᾶς), ὁ 

χυτροπώλης, ὁ πλινθουργὸς (=ἐκεῖνος ὁποῦ φθιάνει πλιθιά), ὁ πλινθοπώλης, ὁ 

πλινθοπτουργὸς (=ὁ τουβλᾶς, ἐκεῖνος ὁποῦ ψένει τὰ πλιθία), ὁ γναφεὺς καὶ ὁ κναφεὺς 

(=ἐκεῖνος ὁποῦ λευκαίνει τὰ πανία, ὁ λευκαντζῆς), ὁ κιστοποιὸς (=ἐκεῖνος ὁποῦ φθιάνει 

τὰ σεντούκια, ὁ σεντουκᾶς), ὁ ἀναῤῥάπτης και ὁ ῥακιοῤῥάπτης (=ἐκεῖνος ὁποῦ ῥάπτει 

τὰ παλαιοφορέµατα, ὁ αµπαλωτὴς), ὁ διφθεροποιὸς καὶ ὁ δερµατοµαλάκτης (=ἐκεῖνος 

ὁποῦ φθιάνει ταῖς κοζιούχαις), ὁ πιθοποιὸς καὶ πιθουργὸς (=ὁ βαγενάς), ὁ ὀνηλάτης 

(=ἐκεῖνος ὁποῦ διώκει τὰ γαϊδούρια), ὁ ὀνοφορβὸς (=ἐκεῖνος ὁποῦ βὸσκει τὰ 

γαϊδούρια), ὁ ιπποφορβὸς (=ὁ βοσκητὴς αλόγων), ὁ νηττοκόµος καὶ ὁ νηττοβοσκὸς (=ὁ 

βοσκὸς τῶν νησσαρίων), ὁ νηττοφύλαξ (=ὁ παπιοφύλακας) κ.ά. 

                                                
461 Σσ. 57-59 και αρ. ληµµ. από 1024-1082. 
462 Σσ. 60-61 και αρ. ληµµ. από 1083-1115. 
463 Σσ. 62-69 και αρ. ληµµ. από 1116-1240. 
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Το ΙΔ΄ Κεφάλαιον, «περὶ τινων εὑρισκοµένων ἐν τῷ ἐργαστηρίῳ»464, 

περιλαµβάνει λήµµατα που έχουν σχέση µε την αγορά και το εµπόριο, όπως ὁ ἔµπορος 

(=ὁ πραγµατευτὴς), ὁ περιαγοραῖος ἔµπορος (=ὁ πραγµατευτὴς ὁποῦ περιέρχεται 

ὀλόγυρα εἰς τὸ παζάρι διὰ νὰ πωλήσῃ τι, καθὼς εἶναι εἰς τὴν Οὐγγαρίαν οἱ ἑβραῖοι), τὸ 

ἐµπόρευµα, ἡ συναλλαγὴ (=ἀµοιβὴ, ἡ συµβίβασις, ἡ κοινωνία), τὸ ἐµπόληµα (=τὸ 

κέρδος τῆς πραγµατείας), ἡ γέλγη (=τὸ πρᾶγµα, ἤγουν τὸ τουρκιστὶ λεγόµενον σπάπι 

ἐκείνου τοῦ πραγµατευτοῦ ὁποῦ περιέρχεται ἀπὸ χωρίον εἰς χωρίον, διὰ νὰ πωλήσῃ 

φορτώνοντὰς το εἰς τὸ ἄλογόν του. 2 µεταφορικῶς καὶ κάθε ἄλλου πραγµατευτοῦ τὸ 

πράγµα ὅθεν), ὁ γελγοπώλης και ὁ ῥωποπώλης (=ὁ µαρκατζιάνος, ὁ κατζάνος), τα είδη 

των αγορών που δραστηριοποιούνταν οι οµογενείς των παροικιών, όπως ἡ δηµοτελὴς 

ἀγορὰ (=τὸ δηµόσιον παζάρι, εἰς τὸ ὁποῖον κάθε ἕνας ἠµπορεῖ νὰ πωλήςῃ ὅ,τι θέλῃ), αἱ 

ἐτήσιαι ἀγοραί (= τὰ χρονιάτικα παζάρια) και αἱ ἐβδοµαδικαὶ αγοραί (=τὰ ἐβδοµαδικὰ 

παζάρια). Τα λήµµατα του κεφαλαίου, έτσι όπως είναι οµαδοποιηµένα, δίνουν την 

εντύπωση ότι καταγράφηκαν από το Μιχαήλ Παπαγεωργίου σε κάποιες από τις 

περιηγήσεις του στα παζάρια της πόλης. Διαβάζοντάς τα, είναι πολύ εύκολο να 

σχηµατίσουµε εικόνες, κάτι που µας δίνει τη δυνατότητα να αναπλάσουµε µέρη που 

δεν υφίστανται σήµερα. Μπορούµε έτσι να καταλάβουµε ότι η αποµνηµόνευση ήταν 

εύκολη υπόθεση για τους τότε µαθητές ή κατόχους του βιβλίου. Καταγράφονται 

αντικείµενα που συναντούσε κανείς στα πάσης φύσης ἐργαστήρια ή σε κάποιο 

πρατήριο (=τόπος παζαρίου, 2. τὸ πωλητήριον) της εποχής. Αναφέρουµε ενδεικτικά τὸ 

ὕφος καὶ τὸ ὕφασµα (=ἡ µατέρια), ἡ σινδὼν (=γγιότζι), τὸ πέπλον (τὸ φάκιολ), ὁ χάλυψ 

(τὸ τζιλίκι. 2 καὶ ὁ πυροβόλος, ὁ πρυοβόλος), τὸ λίνον (=τὸ λινάρι), τὸ ἔριον (=τὸ µαλλί), 

τὸ γωσσύπιον (=τὸ βαµβάκι), τὸ σκέπαρνον (=τὸ σκεπάρι), τὸ τρύπανον (=ἡ ἀρίδα), ὁ 

σίδηρος, ὁ µόλυβδος, ὁ χρυσὸς, ὁ µάρσυππος (=τὸ σακκούλιον, τὸ βαλάντιον, τὸ πουγγὶ 

ὁποῦ βάνοµεν ἄσπρα, χρήµατα (=τὰ ἄσπρα), ἡ πήρα (=ὁ τουρβάς), τὸ κοράλλιον, ὁ 

µάργαρος (=τὸ µαργαριτάριον), ὁ ἀδάµας, ἡ σµάραγδος κ.ά. Βέβαια, στο γρυτοπωλεῖον 

(=παζάρι ὁποῦ πωλοῦσι παλαιὰ καὶ οὐτιδανὰ πράγµατα) θα συναντούσε κανείς και 

γρυτάρια (=παλαιὰ καὶ οὐτιδανὰ πράγµατα). 

Το τελευταίο, ΙΕ΄ Κεφάλαιον, µε τίτλο «περὶ διαφόρων πραγµάτων»465, περιέχει 

στην αρχή λήµµατα που αναφέρονται στα ουράνια σώµατα (πχ. ὁ ἤλιος, ἡ ἀκτίν καὶ ἡ 

                                                
464 Σσ. 69-77 και αρ. ληµµ. από 1241-1407. Στον πίνακα περιεχοµένων του έργου λανθασµένα 

αναγράφεται η σελίδα 69 ως 99. 
465 Σσ. 77-84 και αρ. ληµµ. από 1408-1545. Στα περιεχόµενα λανθασµένα αναγράφεται η σελίδα 

77 ως 71. 
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ἀκτὶς, ἡ σελήνη) και στα φυσικά φαινόµενα [τὸ νέφος, ὁ σκηπτὸς (=τὸ ἀστροπελέκι)], 

ενώ στη συνέχεια περιλαµβάνονται κάποια λήµµατα, που δεν είχαν ενταχθεί σε κάποιο 

από τα προηγηθέντα κεφάλαια, µολονότι θα µπορούσαν, αφού ταίριαζαν θεµατικά. 

Αυτό µπορεί να συνέβη, γιατί αποφασίστηκε η προσθήκη τους λίγο πριν εκδοθεί το 

βιβλίο, οπότε η ένταξή τους στα σχετικά κεφάλαια θα δηµιουργούσε µεγάλες αλλαγές 

στη στοιχειοθεσία και τη σελιδοποίηση, και γι’ αυτό, πιθανόν, να προτιµήθηκε η λύση 

της παράθεσης των νέων ληµµάτων στο τέλος. 

Ως συµπλήρωµα του «Ὀνοµατικοῦ» παρατίθενται466 σε δύο σελίδες Αἱ ἡµέραι τῆς 

ἑβδοµάδος467, Οἱ δώδεκα µῆνες τῶν Ἀθηναίων468, Τὰ δώδεκα ζώδια, Αἱ ἐξωτερικαὶ 

αἰσθήσεις469, Αἱ ἐσωτερικαὶ αἰσθήσεις 470, Τὰ τέσσαρα µέρη τῆς Γῆς471, Οἱ τέσσαρες 

καιροὶ τοῦ χρόνου472. 

Β΄ Μέρος: Περίοδοι  

Το Β΄ µέρος (Περίοδοι) του Οἰκιακοῦ καὶ προχείρου διδασκάλου ο Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου το χωρίζει σε τρία κεφάλαια παραθέτοντας τα λήµµατα πάλι σε δύο 

στήλες. Στην αριστερή στήλη µε τον τίτλο «Ἑλληνιστί», παρατίθενται κάποια 

ουσιαστικά, όχι µόνα τους αλλά µαζί µε επίθετα που λειτουργούν ως προσδιορισµοί. 

Στη δεξιά στήλη, παρατίθενται τα «Ῥωµαίϊκα» που είναι η απόδοση των «ἑλληνικῶν» 

λέξεων σε πιο δηµώδη γλώσσα473. 

Το Κεφάλαιον Πρῶτον έχει τίτλο «Ἕνωσις οὐσιαστικῶν µετὰ ἐπιθέτων» και 

περιλαµβάνει τα εξής: 

                                                
466 Αρ. ληµµ. 1526-1544. 
467 Στην αριστερή στήλη παρατίθεται η αρχαία ελληνική ονοµασία των ηµερών και στη δεξιά η 

κρατούσα, του Γρηγοριανού Ηµερολογίου. 
468 Κι εδώ στην αριστερή στήλη παρατίθεται η αρχαία ελληνική ονοµασία των µηνών και στη δεξιά 

του Γρηγοριανού ηµερολογίου. 
469 Δηλ. η όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση και αφή. 
470 Πρόκειται για τις έννοιες που συναντάµε στο έργο του Αριστοτέλη Περὶ Ψυχῆς, τις οποίες έχουν 

υιοθετήσει και οι Πατέρες της εκκλησίας (βλ. περισσότερα Μελ ε τ ί ο υ  µοναχού, Περὶ φύσεως 
ἀνθρώπου, PG 64, 1105D). 

471 Αναφέρονται τα σηµεία του ορίζοντα και οι τέσσερις από τις έξι ηπείρους. Η εποχή που 
γράφεται το βιβλίο είναι σύγχρονη µε τα εξερευνητικά ταξίδια προς την Αυστραλία και τα άλλα νησιά 
της Ωκεανίας, εποµένως τα ευρήµατα ακόµη δε στοιχειοθετούν την ύπαρξη ηπείρου. Η Ανταρκτική δε, 
δεν έχει ακόµα ανακαλυφθεί  

472 Δηλαδή οι εποχές. Από το σηµείο αυτό και µέχρι το τέλος του «Ὀνοµατικοῦ» σταµατά η 
αρίθµηση των ληµµάτων. 

473 Βλ. και Εικόνα 19 στο Παράρτηµα Εικόνων. 
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α. «Τὰ µεθ’ ἑνὸς ἐπιθέτου οὐσιαστικὰ»474, όπου παρατίθενται ονοµατικά 

σύνολα475. Περιλαµβάνονται τὰ χρώµατα, οἱ χυµοὶ, αἱ ὀσµαὶ και τὰ παρώνυµα 476. β. «Τὰ 

µετὰ διοῖν ἐπιθέτοιν οὐσιαστικὰ, διὰ τοῦ καὶ»477, όπου δύο επίθετα προσδιορίζουν ένα 

ουσιαστικό, πχ. ὁ ἄνθρωπος θνητὸς καὶ ἐπίκηρος, ἡ ψυχὴ ἀθάνατος καὶ ἄφθορος.  

γ. «Τὰ µετὰ διοῖν ἐπιθέτοιν οὐσιαστικὰ, διὰ τοῦ ἤ»478. Εδώ τα δύο επίθετα που 

προσδιορίζουν ένα ουσιαστικό έχουν µεταξύ τους αντίθετη σηµασία, πχ. ὁ ἀὴρ ὑγιεινὸς 

ἤ νοσηρὸς, ἡ γυνὴ γεννητικὴ ἤ στεῖρα, ὁ βότρυς πέπειρος ἤ ἀπέπειρος [=τὸ σταφύλι 

φθασµένον (ὤριµον) ἤ ἄφθασθον (ἄωρον)]. 

Tο επόµενο, Κεφάλαιον Β΄, που τιτλοφορείται «Ἀνώµαλα συγκριτικὰ»479, περιέχει 

τα ανώµαλα παραθετικά των επιθέτων, µαζί µε ένα ουσιαστικό ως παράδειγµα, ώστε 

να γίνονται πιο εύκολα αντιληπτά, όπως λ.χ. ἡ Κωνσταντινούπολις ἐστι παλαιὰ, ἡ Ῥώµη 

παλαιτέρα, ἡ Βαβυλὼν παλαιτάτη και ἡ ἑλληνικὴ γλῶττά ἐστι ῥαδία, ἡ Λατινικὴ ῥάων, ἡ 

Ἰταλικὴ ῥάστη (=ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι εὔκολη, ἡ Λατινικὴ εὐκολώτερη, ἡ Ἰταλικὴ 

εὐκολωτάτη). 

Το Κεφάλαιο Γ΄, που είναι και το τελευταίο περιλαµβάνει δύο τµήµατα: 

α. «Ἔτεραι περίοδοι διῃρηµέναι, εἰς δωδεκάδας»480. Εδώ παρατίθενται δεκαεπτά 

οµάδες που καθεµιά περιέχει δώδεκα φράσεις. Κάθε οµάδα περιλαµβάνει φράσεις µε 

νοηµατική συνάφεια ενώ παρατηρούµε ότι µερικές απ’ αυτές διατυπώνουν το ίδιο 

πράγµα µε διαφορετικό τρόπο. Η οµαδοποίηση σε δωδεκάδες δε φαίνεται να έχει 

κάποιο εσωτερικό ή εξωτερικό λόγο κι ενδέχεται να συνδέεται µε την ευκολότερη 

αποστήθιση και τη διάνθιση του προφορικού και γραπτού λόγου των αναγνωστών. 

  

                                                
474 Σσ. 85-91 και αρ. ληµµ. από 1-109. 
475 Ονοµατικό σύνολο είναι ένα ουσιαστικό που συνοδεύεται από άρθρο, επίθετο ή αντωνυµία. 

Αναφέρουµε ενδεικτικά:νήπιον ἄκακον, βρέφος ἀθῷον, γραῦς δεισιδαίµων. 
476 Σ. 88, σ. 89 και σ. 90 αντίστοιχα. 
477 Σσ. 91-92 και αρ. ληµµ. από 110-132. 
478 Σσ. 93-102 και αρ. ληµµ. από 133-285. 
479 Σσ. 102-104 και αρ. ληµµ. από 286-315. 
480 Σσ. 104-124. 
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Ενδεικτικά, παραθέτουµε αυτούσια την πρώτη οµάδα : 

«Δωδεκὰς πρώτη» 

Τί καινὸν ἡµῖν προσφέρεις; 
Τί καινὸν ἤγγελται; 
Τί νέον ἀκοῇ παρείληφας; 
Τί καινὸν ἀνέγνως ἐν ταῖς 
ἐφηµερίσι; 
Τί νέον ἡµῖν προσφέρεις; 
Τί αγαθόν ἡµῖν διηγῇ. 
Διήγησαι ἡµῖν τί νέον. 
Πόθεν ἡµῖν ἀφίξαι; (ἤ ἀφῖκται;) 
Τίνες ἀφίκοντο, ἤ παρεγένοντο πρὸς 
αὐτόν; 
Πόθεν παρεγένετο; (ἤ ἐλήλυθεν;) 
Οὔπω ἐλήλυθεν ἡ ὥρα. 
Οὔκ ἐπανέστρεψεν. (οὐκ 
ἐπανέκαµψεν.) ὡς ἔοικεν 
ἐπιστρέψαι πρὸς ἡµᾶς ἐπιλέλησται. 

Τί καινούριον µᾶς φέρεις; 
Τί καινούριον ἑµηνύθη; 
Τί νέον ἤκουσες; 
Τί καινούριον ἀνέγνωσες εἰς τὰς 
ἐφηµερίδας; 
Τί νέον µᾶς φέρεις; 
Τί καλόν µᾶς διηγεῖσαι; 
Διηγήσου µας κανένα καινούριον. 
Πόθεν µᾶς ἦλθες; (ἤ ἦλθεν;) 
Ποῖοι ἔφθασαν (ἤγουν ὑπῆγαν) εἰς 
αὐτόν; 
Πόθεν ἦλθεν; (ἤ ἦλθεν;) 
Ἀκόµι δὲν ἦλθεν ἡ ὥρα. 
Δὲν ἐγύρισεν ὀπίσω. (δεν ἐγύρισεν 
ὀπίσω.) -ὡς φαίνεται ἀλησµόνησε 
νὰ γυρίσῃ ὀπίσω εἰς ἡµᾶς. 

 

β. «Παροιµίαι τινές»481, όπου παρατίθενται γνωµικά µε την απόδοσή τους στην 

καθοµιλουµένη. Σε κάποια απ’αυτά παρέχονται επεξηγήσεις. 

Αναφέρουµε ενδεικτικά µερικές482: 

Ὁ δύο πτῶκας διώκων, οὐδέτερον καταλαµβάνει. (Ἐκεῖνος ὁποῦ κυνηγᾶ δύο 

λαγοὺς, οὐδὲ τὸν ἔνα, οὐδὲ τὸν ἄλλον πιάνει.). 

Τὸ ἐν τῇ καρδία τοῦ νήφοντος, ἐν τῇ γλώσσῃ τοῦ µεθύοντος. (Ἐκεῖνο όποῦ εἶναι εἰς 

τὴν καρδίαν τοῦ ἀµεθύστου, εἶναι εἰς τὴν γλῶσσαν τοῦ µεθυσµένου.). 

Ἐλέφαντα ἐκ µυίας ποιεῖς, καὶ θάλασσαν ἠχήεσσαν, τὴν ψεκάδα. (Ἀπὸ µύιγαν 

ἐλέφαντα κάµνεις. καὶ θάλασσαν ἀχολογητικὴν, τὴν σταλαγµατιὰν (τὴν δροσιὰν.) ἤγουν 

τὰ µικρὰ µεγάλα κάµνεις.). 

Ἑνὸς χανόντος, µετέσχηκεν ὁ ἕτερος. (Ὁ ἕνας χάσκωντας, ἀπόλαυσεν ὁ ἄλλος. 

ἤγουν ἄλλος ἐκαρτεροῦσε νὰ τὸ ἀπολαύσῃ καὶ ἄλλος τὸ ἀπέλαυσεν. 

Αἴξ οὔπω τέτοκεν, ἔριφος δὲ ἐπὶ δώµατα παίζει. (Ἡ γίδα ἀκόµι δὲν ἐγέννησε, καὶ τὸ 

κατζίκι της χορεύει ἐπάνω εἰς τὰ ἀνώγεα.). 

                                                
481 Σ.σ. 124-128. 
482 Στην παρένθεση παρατίθεται η απόδοσή τους στην καθοµιλουµένη. 
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Κάµηλος ψωριῶσα, πολλῶν ὄνων ἀνατίθεται φορτία. (Καὶ ἡ ψώραβη καµήλα, ἀπὸ 

πολλὰ γοµάρια βαστᾶ φορτία.). 

Γῆρας λεόντων κρεῖσσον ἀκµαίων νεβρῶν.(Τὸ γηραττεῖον τῶν λεονταρίων, εἶναι 

καλλίτερον ἀπὸ τὰ ἐλαφόπουλα ὀποῦ εὑρίσκονται εἰς τὴν ἀκµὴν τῆς νεότητος.). 

Τὸν καπνὸν φεύγων, εἰς τὸ πῦρ ἔπεσον. (Φεύγωντας τὸν καπνὸν, ἔπεσα εἰς τὴν 

φωτιὰν. λέγεται διὰ ἐκείνους ὁποῦ φεύγουν ἀπὸ µικρὰ κακὰ, καὶ πίπτουν εἰς 

µεγαλήτερα.). 

Δὶς παῖδες οἱ γέροντες. (Δύο φοραῖς εἶναι παιδία οἱ γέροντες. µίαν ὅταν ἦτον παιδία 

καὶ ἄλλην ὅταν γηράσουν.). 

Γ΄ Μέρος: Διάλογοι διαφόρων ὑποθέσεων 

Στο τρίτο αυτό µέρος περιέχονται δεκατρείς διάλογοι µεταξύ διαφόρων 

προσώπων. Η αρίθµηση των σελίδων δε συνεχίζεται από εκεί που τελείωσαν οι 

παροιµίες, αλλά αρχίζει µια ανεξάρτητη αρίθµηση από τη σελίδα 1 µέχρι και τη σελ. 

40, πιθανόν για να διαφοροποιηθεί ή για να δηλωθεί η αυτοτέλεια του τρίτου αυτού 

µέρους.  

Ο Διάλογος Πρῶτος, «Πόσων λογιῶν ἤθελεν ἠµπορέσῃ τινὰς νὰ χαιρετήσῃ τοὺς 

ἄλλους, καὶ ἀπὸ αὐτοὺς νὰ ἀντιχαιρετηθῇ»483, περιλαµβάνει προσφωνήσεις, οι οποίες 

διακρίνονται από ευγένεια. Όσον αφορά στα πρόσωπα που προβάλλονται, είναι αυτά 

του δασκάλου και του µαθητή, συµµαθητών, φίλων, καθώς κι ενός εµπόρου. Τέλος, 

παρατίθενται και «συνηθισµένοι, καθηµερινοὶ χαιρετισµοὶ» καθώς και «ἑσπερινοὶ 

άσπασµοὶ».  

Παρόµοιο θέµα έχει και ο Διάλογος Δεύτερος, µε τίτλο «Ἀσπασµοὶ ἀναχωρητικοὶ, 

ἤγουν ὁπόταν θέλῃ νὰ µισεύσῃ τινὰς»484, όπου περιέχονται από τη µια χαιρετισµοί που 

απευθύνονται σε κάποιον που αναχωρεί και από την άλλη οι αντιφωνήσεις αυτών. 

Στον Διάλογο Τρίτο µε τίτλο «Πόσων λογιῶν ἤθελεν ἠµπορέσῃ διὰ νὰ ἐρωτήσῃ 

τινὰς, διὰ τὴν ὑγείαν»485, περιλαµβάνονται φράσεις που χρησιµοποιούνται, για να 

πληροφορηθεί κάποιος για την υγεία, τη διάθεση κάποιου ή γενικά για την κατάσταση 

των πραγµάτων.  

                                                
483 Σσ. 1-3. 
484 Σσ. 4-5. 
485 Σσ. 6-9. 
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Χωρίς κάποια συνάφεια µε το προηγούµενο ή το επόµενο θέµα, ο Διάλογος 

Τέταρτος περιέχει τρόπους που µπορεί κάποιος να ρωτήσει το συνοµιλητή του, αν 

κατέχει και σε ποιο βαθµό την ελληνική γλώσσα και έχει τίτλο «Πόσων λογιῶν ἤθελεν 

ἠµπορέσῃ τινὰς διὰ νὰ ἐρωτήσῃ τὸν ἄλλον, ἄν ἰξεύρῃ ἑλληνικὰ νὰ ὁµιλῇ, ἤ ὄχι; καὶ 

πῶς ἤθελεν ἀποκριθῇ»486. 

Ακολουθούν δύο «συνοµιλίαι». Η «Συνοµιλία δύο φίλων καὶ ἑνὸς τρίτου 

ἀνθρώπου»487 στο Διάλογο Πέµπτο και η «Συνοµιλία ἑνὸς πατρὸς, µετᾶ τοῦ ὑιοῦ 

αὐτοῦ, καὶ δούλης˙ περὶ διαφόρων ὑποθέσεων»488 στο Διάλογο Ἕκτο. Στον πρώτο απ’ 

αυτούς, διαβάζουµε µια υποθετική συνοµιλία κάποιου που πήγε στη Βιέννη και ζητά 

από ένα γνωστό του να τον ξεναγήσει στην πόλη. Εκείνος του αρνείται ευγενικά και 

τον παραπέµπει σε ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο εν τέλει δε βρίσκεται κι εκεί τελειώνει 

ο διάλογος. Στον άλλο διάλογο, γινόµαστε µάρτυρες µιας σκηνής που εκτυλίσσεται 

στο σπίτι ενός αστού. Τα πρόσωπα που συνδιαλέγονται είναι ένας πατέρας, ο γιος του 

-ο οποίος αργεί να ξυπνήσει-, η παραδουλεύτρα και µια οµάδα φίλων που έφτασαν 

στο σπίτι, για να γιορτάσουν τα γενέθλια του γιου. Μέσα από τα γεγονότα που 

λαµβάνουν χώρα, ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου φροντίζει να εντάξει στερεότυπες φράσεις, 

να διδάξει την προστακτική και να παραθέσει πλήθος ουσιαστικών, ώστε το 

περιεχόµενο να εναρµονίζεται µε τους στόχους του βιβλίου του. 

Ο Διάλογος Ἕβδοµος µε τίτλο «Ἀπὸ τοῦτον τὸν διάλογον µανθάνει τινὰς, πῶς 

πρέπει νὰ ἐρωτᾷ µερικὰς ἐρωτήσεις, καὶ νὰ ἀποκρίνεται πάλιν, καθὼς πρέπει εἰς 

αὐτὰς»489, δεν έχει κάποιο συγκεκριµένο κεντρικό θέµα. Τίθενται γενικές ερωτήσεις 

και πιθανές απαντήσεις πάνω σε θέµατα που αφορούν τον τόπο, το χρόνο, τη σειρά 

κλπ. 

Ο Διάλογος Ὄγδοος, «Διὰ τὴν ἐρώτησιν τοῦ καιροῦ, ἄν εἶναι δηλαδὴ καλὸς, ἤ 

κακὸς καιρὸς»490, περιέχει τις πιθανές απαντήσεις στην ερώτηση «Καὶ τὶ λογῆς καιρὸς 

εἶναι σήµερον;»491. Έτσι, οι δοθέντες απαντήσεις περιγράφουν τον καιρό και τα 

καιρικά φαινόµενα µε τη χρήση επιθέτων, ουσιαστικών, ρηµάτων, επιρρηµάτων κλπ. 

                                                
486 Σσ. 9-10. 
487 Σσ. 11-14. 
488 Σσ. 14-22. 
489 Σσ. 22-25. 
490 Σσ. 25-26. 
491 Μ. Παπα γ εω ρ γ ί ο υ , Οἰκιακὸς καὶ πρόχειρος διδάσκαλος, ό.π., σ. 26 του Γ΄ µέρους. 
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Τι µπορεί να αποτελέσει την αφορµή για να καταγγείλει κάποιος µαθητής στο 

δάσκαλο ένα συµµαθητή του; Παρατίθενται µερικές αφορµές, στο Διάλογο Ἔνατο, 

«Πῶς ἤθελεν ἠµπορέσῃ ἕνας συσχολαστὴς, νὰ ἐγκαλέσῃ τὸν συσχολαστὴν του, (ἤ 

συµµαθητὴν) εἰς τὸν διδάσκαλον»492, όπου απαριθµούνται συνήθεις αιτίες διενέξεων 

µεταξύ των µαθητών. 

Πάλι από το χώρο του σχολείου αντλεί το θέµα του ο συγγραφέας και στο Διάλογο 

Δέκατο µε τίτλο «Ὁµιλία ἑνὸς διδασκάλου, καὶ µαθητοῦ»493. Στο διάλογο αυτό 

περιέχονται κάποιες δικαιολογίες για την αργοπορία ενός µαθητή, καθώς και η 

διατύπωση µερικών αιτηµάτων, µε σκοπό να µάθει ο µαθητής να ζητά ευγενικά τη 

βοήθεια του δασκάλου του ή την άδεια για προσωρινή αποµάκρυνσή του από το 

µάθηµα. 

Ο Διάλογος Ἑνδέκατος, «Ἀπὸ τοῦτον τὸν διάλογον µανθάνει τινὰς, πῶς οἱ παλαιοὶ 

ὠνόµαζον τὰς φωνὰς, τῶν τετραπόδων ζῴων»494, περιλαµβάνει ηχοποίητα ρήµατα ή 

ουσιαστικά φωνών των ζώων. Οµοίως και ο Διάλογος Δωδέκατος, «Ἀπὸ τοῦτον τὸν 

διάλογον µανθάνει τινὰς, πῶς οἱ ἕλληνες ὠνόµαζον τὰς φωνὰς, τῶν πετουµένων»495, 

περιέχει ηχοποίητα ρήµατα φωνών των πτηνών. 

Με τον τελευταίο, Διάλογο Τρισκαιδέκατο, «ἑνός σπουδαίου, καὶ ἑνὸς 

πραγµατευτοῦ σπουδαίου συνοµιλία»496, στον οποίο περιγράφεται µια σκηνή κατά την 

οποία ένας υφασµετέµπορος προσπαθεί να πουλήσει σε κάποιο καλλιεργηµένο πελάτη 

την πραµάτεια του ολοκληρώνεται η παράθεση των Διαλόγων και τελειώνει και το 

τελευταίο έργο, που εξέδωσε εν ζωή ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου.  

                                                
492 Σσ. 27-28. 
493 Σσ. 28-29. 
494 Σσ. 30-32. 
495 Σσ. 32-34. 
496 Σσ. 34-40. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο λόγιος, δάσκαλος και συγγραφέας Μιχαήλ Παπαγεωργίου γεννήθηκε το 

1727 στη Σιάτιστα κι έζησε κατά το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του µακριά από τον 

τόπο καταγωγής του, στις παροικίες της Αυστροουγγαρίας, όπου και πέθανε (Βιέννη, 

1796). Τη βασική παιδεία την απέκτησε στη Σιάτιστα και την µετέβη για ανώτερες 

σπουδές στα Γιάννενα, όπου ευτύχησε να έχει δάσκαλο τον Ευγένιο Βούλγαρη. Μετά 

το πέρας των σπουδών του, επέστρεψε στη Σιάτιστα κι άρχισε το διδακτικό του έργο, 

διδάσκοντας ως οικοδιδάσκαλος αλλά και ως δάσκαλος στη σχολή της γενέτειρας, 

στην οποία χρηµάτισε και σχολάρχης. Δίδαξε, επίσης, στην κοντινή Σέλιτζα και στο 

Μελένικο, µέχρι που αποφάσισε να µεταναστεύσει στην Κεντρική Ευρώπη, όχι µόνο 

για να διδάξει στους νέους της εκεί οµογένειας, αλλά και για να συνεχίσει τις ανώτερες 

σπουδές του στα πανεπιστήµια της Γερµανίας και της Βιέννης. Η ένταξή του, 

παράλληλα, σε κύκλους διανοητών του εξωτερικού, εκτός των άλλων, του έδωσε τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε σηµαντικές βιβλιοθήκες και έτσι, παράλληλα µε τις σπουδές 

του, απέκτησε βαθιά παιδεία και γνώσεις γερµανικής και λατινικής γλώσσας.  

Ως διδάσκαλος προσέφερε πολλά διδάσκοντας τους ελληνόπαιδες του 

ελλαδικού χώρου και των ελληνικών παροικιών. Τη συµβολή του, όµως, στην παιδεία 

διευρύνει το συγγραφικό του έργο. Προσπαθώντας να το συνοψίσουµε διαπιστώνουµε 

ότι αυτό είναι επικεντρωµένο σε εγχειρίδια εκπαιδευτικού χαρακτήρα, κυρίως 

γλωσσικά, µε τα οποία συνέβαλε ποσοτικά και ποιοτικά στη βιβλιοπαραγωγή κατά την 

περίοδο της τουρκοκρατίας. Το σηµαντικότερο και δηµοφιλέστερο έργο του, Τὸ Μέγα 

Ἀλφαβητάριον, αποτέλεσε έργο σταθµό στην ιστορία των διδακτικών βιβλίων, καθώς 

υπήρξε το πρώτο έντυπο αλφαβητάριο. Γράφτηκε, αρχικά, για να καλύψει το κενό που 

υπήρχε από την απουσία ενός βασικού εγχειριδίου, το οποίο θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιούν οι οικοδιδάσκαλοι και οι δάσκαλοι στα κοινά σχολεία, τα οποία ήδη 

είχαν αρχίσει να αυξάνονται. Η ευχρηστία του είχε ως αποτέλεσµα τη γρήγορη διάδοσή 

του και τη διασπορά του στις ελληνικές παροικίες αλλά και στις περιοχές της 

οθωµανοκρατούµενης Ελλάδας, γεγονός που αποδεικνύεται από την αυξηµένη ζήτησή 

του και τις συνεχείς επανεκδόσεις. Η παιδαγωγική του αξία ήταν τέτοια, που 

κατόρθωσε να παραγκωνίσει το Ψαλτήρι και την Οκτώηχο, εγχειρίδια που για πολλούς 

αιώνες, και ιδιαίτερα κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας, χρησιµοποιούσαν οι 

δάσκαλοι ή οι ιεροδιδάσκαλοι, για να διδάξουν στους µικρούς µαθητές γραφή κι 

ανάγνωση. Όσο για την εποχή της κυκλοφορίας του, ήταν τότε που η γλώσσα είχε 
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συνδεθεί µε την υπόθεση του φωτισµού του γένους και στόχευε στην απαλλαγή των 

Ελληνοπαίδων από τα δεσµά του πνευµατικού σκότους και κατ’ επέκταση από κάθε 

είδους υποδούλωση. Η δοµή και το περιεχόµενο του Μεγάλου Άλφαβηταρίου το 

ανέδειξαν ως ένα καινούριο πρότυπο για τα αλφαβητάρια που εκδόθηκαν στη συνέχεια. 

Το περιεχόµενο του Μεγάλου Ἀλφαβηταρίου εκτός από την καλλιέργεια της δεξιότητας 

της ανάγνωσης στόχευε και στη διατήρηση της ορθόδοξης πίστης, καθώς το κύριο 

αναγνωστικό µέρος, ακολουθώντας την παράδοση, περιλάµβανε προσευχές και 

στοιχεία κατήχησης. Δυο άλλα εκδοθέντα έργα, το Μικρὸν Ἀλφαβητάριον (Πέστη 

1788) και ο Οἰκιακὸς καὶ πρόχειρος διδάσκαλος τῶν ἀρχαρίων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης 

(Βιέννη 1783), σύγγραµµα που απευθυνόταν σε αυτούς που είχαν κατακτήσει το 

µηχανισµό της ανάγνωσης κι ήθελαν να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους, 

συµπληρώνουν τον κατάλογο των εκδοθέντων έργων, που στόχευαν στη συστηµατική 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. 

Πέρα όµως από τα έργα που αφορούσαν στην ελληνική γλώσσα, ο Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου, έχοντας κατά νου τις δυσκολίες των Ελλήνων που συνέρρεαν στα 

εµπορικά κέντρα της Αυστροουγγαρίας, χωρίς να γνωρίζουν καθόλου τη γερµανική, 

θεώρησε ότι µπορεί να συνδράµει αποτελεσµατικότερα µε δίγλωσσα εγχειρίδια στην 

ελληνική και στη γερµανική γλώσσα. Αυτά στόχευαν να επιτύχουν το λειτουργικό 

γραµµατισµό των αποδήµων, καθώς θα τους έδιναν τη συµπληρωµατική γνώση που 

χρειάζονταν, για να καλύψουν τις απορίες τους και τα γλωσσικά τους κενά, βοηθώντας 

τους έτσι να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση που απέρρεε από τη σωστή χρήση της 

γλώσσας στην επικοινωνία τους µε τους κατοίκους των χωρών που µιλούσαν 

γερµανικά. Έτσι, οι Έλληνες απόδηµοι θα ενσωµατώνονταν πιο εύκολα στο υπόλοιπο 

σύνολο, και στη συνέχεια θα µπορούσαν να συµβάλουν ανεµπόδιστα στην παραγωγή 

υλικών και πνευµατικών αγαθών. Ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου, πρωτοπόρος των 

γερµανικών γραµµάτων, αναγνωρίζοντας ως δάσκαλος την παιδαγωγική χρησιµότητα 

των ξενόγλωσσων βοηθητικών εγχειριδίων, καινοτόµησε και τόλµησε να προχωρήσει 

στην έκδοσή τους, σε µια εποχή που το είδος αυτό των δηµοσιευµάτων ήταν εξαιρετικά 

σπάνιο, αναλαµβάνοντας, ταυτόχρονα, εκδοτικό αλλά και οικονοµικό ρίσκο,. Η 

επιτυχία του εγχειρήµατός του τον δικαίωσε σε βαθµό που τα έργα του αποτέλεσαν 

πρότυπο πάνω στο οποίο βασίστηκαν µεταγενέστεροι συγγραφείς ανάλογων 

εγχειριδίων.  
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Με το παρόν σύγγραµµα καταβλήθηκε προσπάθεια αναψηλάφησης της ζωής και 

αποτίµησης του συγγραφικού έργου του λογίου δασκάλου Μιχαήλ Παπαγεωργίου, ο 

οποίος παράλληλα υπήρξε ρήτορας µε εξαιρετική δεινότητα, συστηµατικός ερευνητής, 

µεταφραστής λατινικών έργων, επιµελητής σηµαντικών εκδόσεων, συνθέτης 

ηρωελεγειακών επών και Ιάµβων εν είδει αφιέρωσης σε εκδόσεις άλλων συγγραφέων. 

Η ανασύσταση των λεπτοµερειών της ζωής του, η οποία βασίστηκε στις λίγες 

σωζόµενες πηγές και στα λογικά εξ αυτών εξαχθέντα συµπεράσµατα, ελπίζουµε ότι 

φώτισε λίγο περισσότερο την πολυσχιδή προσωπικότητά του. Όσον αφορά στο 

συγγραφικό του έργο, δώσαµε έµφαση στα έργα εκείνα που αποτέλεσαν σταθµό στα 

γράµµατα, ώστε να αναδειχθεί η παιδαγωγική τους αξία και η καινοτοµία που 

εισήγαγαν κατά την εποχή που εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν. Η συνολική, βέβαια, 

προσφορά του λογίου, πέραν της αυτονόητης, σηµαντικής συµβολής του στην 

µόρφωση των απανταχού Ελλήνων, θα αποτιµηθεί πλήρως µόνον όταν µελετηθεί το 

σύνολο των συγγραµµάτων του. Με όσα υποστηρίξαµε ελπίζουµε ότι ο Μιχαήλ 

Παπαγεωργίου, ο φιλοµαθής, γλωσσοµαθής, θεολογικά καταρτισµένος και 

αρχαιογνώστης λόγιος δάσκαλος, θα µπορέσει να βγει από τη σχετική αφάνεια και να 

συγκαταλεχθεί µεταξύ εκείνων των επιφανών λογίων, που µε το έργο τους συνέβαλαν 

τα µέγιστα όχι µόνο στη µόρφωση των απανταχού Ελλήνων αλλά και στην πνευµατική 

αναγέννηση του υπόδουλου γένους εν γένει.  
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της Κωνσταντινουπόλεως και της Εκκλησίας της Ελλάδος, [Επιστηµονική 

Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, τόµ. 22, παράρτηµα 25], Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 

1979. 

Αξελός Λουκάς, Ρήγας Βελεστινλής. Σταθµοί και όρια στην διαµόρφωση της εθνικής 

και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα, Στοχαστής, Αθήνα 2003. 

Αποστόλου Ιωάννης, Ἱστορία τῆς Σιατίστης, Εκδοτικός οίκος Δηµητράκου Α.Ε., 

Αθήναι 1929. 

Αραβαντινός Παναγιώτης, Χρονογραφία τῆς Ἠπείρου, τῶν τε ὁµόρων ἑλληνικῶν καὶ 

ἰλλυρικῶν χωρῶν διατρέχουσα κατὰ σειρὰν τὰ ἐν αὐταῖς συµβάντα ἀπὸ τοῦ 

σωτηρίου ἔτους µέχρι τοῦ 1854, τόµος Β΄, εκ του τυπογραφεῖου Σ.Κ. Βλαστοῦ, ἐν 

Ἀθῆναις, 1856. 

—, Βιογραφική συλλογή λογίων της τουρκοκρατίας, Εκδόσεις Εταιρείας Ηπειρωτικών 

Μελετών, Ιωάννινα 1960. 

Βακαλόπουλος Απόστολος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, Τουρκοκρατία 1669-1812 - 

Η οικονοµική άνοδος και ο φωτισµός του Γένους, τόµος Δ΄, Θεσσαλονίκη 1973. 

—, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, Αρχές και διαµόρφωσή του, τόµος Α΄, Θεσσαλονίκη 
21974. 

—, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, Τουρκοκρατία 1453-1669, Οι ιστορικές βάσεις της 

Νεοελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας, τόµος Β΄, Θεσσαλονίκη 1976. 

—, Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1988. 
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Βαλαής Διονύσιος, Πτυχές από την πνευµατική κίνηση στον υπόδουλο και τον 

παροικιακό ελληνισµό κατά την περίοδο του 18ου-19ου αιώνα, Πουρναράς, 

Θεσσαλονίκη 2005. 

Βελουδής Γιώργος, Το ελληνικό τυπογραφείο των Γλυκήδων στη Βενετία (1670-1854), 

Χ. Μπούρας, Αθήνα 1987. 

Γεδεών Μανουήλ, Παιδεία καὶ πτωχεία παρ’ ἡµῖν κατὰ τοὺς τελευταίους αἰώνας, Τυπ. 

Νεολόγου, Ἐν Κωνσταντινουπόλει 1893. 

—, Ἡ πνευµατικὴ κίνησις τοῦ Γένους κατὰ τὸν ΙΗ΄ καὶ ΙΘ΄ αἰώνα, (εκδοτική φροντίδα 

Άλκης Αγγέλου, Φίλιππος Ηλιού), Νεοελληνικά Μελετήµατα, Αθήνα 1976. 

Γκίνης Δηµήτριος, Μέξας Βαλέριος, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ 

τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων 

καὶ ἐντύπων ἐν γένει, Τόµος Πρώτος, [Πραγµατεῖαι τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν, τ. 11], 

Γραφεῖον Δηµοσιευµάτων Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν, Ἐν Ἀθήναις 1939. 

—, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην 

περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τόµος 

Δεύτερος, [Πραγµατεῖαι τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν, τ. 11], Γραφεῖον Δηµοσιευµάτων 

Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν, Ἐν Ἀθήναις 1941. 

Γούδας Αναστάσιος, Βίοι Παράλληλοι τῶν ἐπὶ τῆς ἀναγεννήσεως τῆς Ἑλλάδος 

διαπρεψάντων ἀνδρῶν, τόµος Β΄: Παιδεία, Ἐν Ἀθήναις, 1870. 

Γριτσόπουλος Τάσος, «Γεώργιος Ζαβίρας, ὁ Σιατιστεύς, θεράπων τοῦ Λογίου Ἑρµοῦ 

καὶ τοῦ Κερδῴου», Πνευµατικοὶ ἄνδρες τῆς Μακεδονίας κατὰ τὴν Τουρκοκρατίαν, 

Ἐταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν, Θεσσαλονίκη 1972. 

Δάρδας Αναστάσιος, «Από την ιστορία της παιδείας στη Σιάτιστα - Οι δάσκαλοι του 

18ου αιώνα», Εφηµερίς 3 (1988). 

—, Ο Ιερός Ναός των Ταξιαρχών και Τριών Ιεραρχών Σιάτιστας και ο κτίτορας αυτού 

Ιωνάς µοναχός, έκδοση του Συνδέσµου Γραµµάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, 

Θεσσαλονίκη 1992. 

—, Η ίδρυση και η λειτουργία του Τραµπάντζειου Γυµνασίου Σιατίστης µε τη συµβολή 

της Εκκλησίας, Πατριαρχικό Ίδρυµα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1997. 
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—, Η Επισκοπή Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης. Εκδοτική παραγωγή: Γραφικές 

Τέχνες - Εκδόσεις «Μυγδονία» Αθ. Καγιάς και Σία Ο.Ε, Θεσσαλονίκη 2006. 

Δελικάνης Καλλίνικος, Πατριαρχικῶν Ἐγγράφων Τόµος Τρίτος, ἤτοι τὰ ἐν τοῖς κώδιξι 

τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἀρχειοφυλακείου σωζόµενα ἐπίσηµα ἐκκλησιαστικὰ ἔγγραφα τὰ 

ἀφορώντα εἰς τὰς σχέσεις τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου πρὸς τὰς Ἐκκλησίας 

Ρωσσίας, Βλαχίας καὶ Μολδαβίας, Σερβίας, Ἀχρίδων καὶ Πεκίου (1564 – 1863) οἶς 

προστίθεται ἱ- στορικὴ µελέτη περὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδων, ἐκ τοῦ Πατρι- 

αρχικοῦ Συπογραφείου, Ἐν Κωνσταντινουπόλει 1905: Έκ τοῦ Πατριαρχικοῦ 

Τυπογραφείου, 1905. 

Δηµαράς Κωνσταντίνος, Νεοελληνικός Διαφωτισµός, Νεοελληνικά Μελετήµατα 2, 

Ερµής, Αθήνα 2002. 

Δηµητρακόπουλος Ανδρόνικος, Ὀρθόδοξος Ἑλλάς ἤτοι περὶ τῶν Ἑλλήνων τῶν 

γραψάντων κατὰ Λατίνων καὶ περὶ τῶν συγγραµµάτων αυτῶν, Τύποις Μέτζεγερ 

καὶ Βίττιγ, Ἐν Λειψίᾳ 1872. 

Δηµητριάδης Ευάγγελος, Δρακούλης Δηµήτριος, Τσότσος Γεώργιος, «Μακεδόνες της 

Διασποράς στους οικισµούς της Βόρειας Βαλκανικής και της Κεντρικής 

Ευρώπης» στο Ιωάννης Κολιόπουλος - Ιάκωβος Δηµητριάδης (επιµ.), Οι 

Μακεδόνες στη διασπορά (17ος, 18ος και 19ος αιώνας): Μια ιστορικογεωγραφική 

διερεύνηση, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2011. 

Δηµητρίου Θωµάς, Ἡ Ἰταλικὴ Γραµµατικὴ: Διῃρηµένη, εἰς δύω Βιβλία, ἀµέλει, εἴς τε 

Ἐτυµολογικόν, εἶτ’ οὖν Τεχνολογικόν, καὶ Συντακτικόν, πρὸς εὐχερεστέραν 

κατάληψιν, καὶ Ρᾳοτέραν εἰσαγωγήν, τῶν ἐπιθυµούντων µαθεῖν αὐτήν: 

Ἐρανισθεῖσα, καὶ εὐµεθόδως, εἰς τὴν καθοµιλουµένην ἡµῶν διάλεκτον, συντεθεῖσα 

τέποτε καὶ εἰς φῶς ἀχθεῖσα, παρὰ τοῦ ἐλλογίµου, κυροῦ Θωµᾶ Δηµητρίου, τοῦ ἐκ 

τῆς πόλεως Σιατίστης: Νῦν δέ, ἐπιµελῶς διορθωθεῖσα, ἀναλώµασιν, αὖθις, τοῦ 

τιµίου καὶ φιλογενοῦς ἐν πραγµατευταῖς, κυρίου Κωνσταντίνου Κουσκουρούλλη τοῦ 

Λαρισσαίου, ἐτυπώθη, µετὰ προσθήκης τοῦ ὀρθογραφικοῦ Βιβλίου τοῦ 

Κορτιτζέλλους, κτ. Ὡς ἐν τῷ Πίνακι. Κατὰ τὸ ᾳωι´. Σωτήριον ἔτος: καὶ ἐν τῇ, τοῦ, 

κατὰ τὴν τῆς Ἀουστρίας Βιένναν, Βενδώττου. 

Ευαγγελίδης Τρύφωνας, Ἠ παιδεία ἐπὶ Τουρκοκρατίας (Ἑλληνικὰ Σχολεῖα ἀπὸ τῆς 

Ἁλώσεως µέχρι Καποδιστρίου), Τόµος Πρῶτος, Εκδόσεις Α.Π. Χαλκιόπουλου, Ἐν 

Αθήναις 1936.  
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—, Ἡ παιδεία ἐπὶ Τουρκοκρατίας (Ἑλληνικὰ Σχολεῖα ἀπὸ τῆς Ἁλώσεως µέχρι 

Καποδιστρίου), Τόµος Δεύτερος, Εκδόσεις Α.Π. Χαλκιόπουλου, Ἐν Ἀθήναις 

1936. 

Ζαβίρας Γεώργιος, Νέα Ἑλλὰς ἤ Ἑλληνικὸν Θέατρον, ἐκδοθὲν ὑπὸ Γεωργίου Π. 

Κρέµου, ἀνατύπωση, A΄ ἔκδοσης 1872 (Ἐπιµέλεια - Εἰσαγωγὴ - Εὐρετήριον Τάσου. 

Ἀθ. Γριτσόπουλου), Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Ἀθῆναι 1972. 

Ζαφείρης Χρίστος, Βαλκάνιος Πραµατευτής – Οδοιπορία µνήµης σε ελληνικές 

κοινότητες και παροικίες, Εξάντας, Αθήνα 1998. 

Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σηµειώµατα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, 

(Επιµέλεια Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου), Σιάτιστα 2010. 

Ζωγράφου-Βώρου Θεοδώρα, «Στιγµές και εικόνες από την Εκπαίδευση στη Σιάτιστα 

και η ανέγερση και λειτουργία του Α΄ Δηµοτικού Σχολείου της», διάλεξη που 

εκφωνήθηκε στη Σιάτιστα στις 11-11-2012 στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 

εκατόχρονα του 1ου Δηµοτικού Σχολείου Σιάτιστας. Ανακτήθηκε από το 

διαδίκτυο http://www.siatistanews.gr/3obiblio/05_1o_Dimotiko_100_xronia/ 

index.html (12-11-2014). 

Ηλιαδέλης Στράτος, Μακεδόνες απόδηµοι στη Μεσευρώπη (1650 – 1950). Η συµβολή 

τους στην οικονοµία και στον πολιτισµό, Έκδοση Υπουργείου Μακεδονίας - 

Θράκης, Θεσσαλονίκη 2005. 

Ηλιού Φίλιππος, Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία, τόµος A΄, Τα βιβλιογραφικά 

κατάλοιπα του É. Legrand και του H. Pernot (1515-1799), Νεοελληνικές Έρευνες 

Διογένης, Αθήνα 1973. 

—, Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα Βιβλία - Φυλλάδια: 1801-1818, 

Βιβλιολογικό Εργαστήρι-Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 

1997. 

—, «Νεοελληνικός Διαφωτισµός», Ιστορία του Νέου Ελληνισµού 1770 – 2000, Τόµος 

Β΄: Η Οθωµανική κυριαρχία 1700-1821 -Διαφωτισµός-Ιστορία της Παιδείας – 

Θεσµοί και δίκαιο, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2003. 

Θεοδόσιος Γραµµατικὸς, Περὶ Γραµµατικῆς (επιµ. Carolus Gulielmus Goettling), 

Lipsiae, in Libraria Dykiana, 1822. 
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Καρακώστα Κωνσταντίνα, «Όταν οι Μοσχοπολίτες ταξιδεύουν στην κοιλάδα του 

ποταµού Σίνβα. Οι εγκαταστάσεις των Μοσχοπολιτών στο Μίσκολτς µέσα από το 

κρατικό αρχείο της ουγγρικής πόλης», Μακεδονικά 38, Εταιρεία Μακεδονικών 

Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2009. 

Καρανάσιος Χαρίτων, «Επισκόπηση ιστορίας της βιβλιοθήκης της Κοζάνης», 

Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου τοπικής ιστορίας Κοζάνη 27-30 Σεπτεµβρίου 2012, 100 

επέτειος της απελευθέρωσης της Κοζάνης, Κοζάνη 2014, σσ. 255-290. 

Καράς Γιάννης, Οι φυσικές και θετικές επιστήµες στον ελληνικό 18ο αιώνα, «Ιστορία-

Έρευνα», Gutenberg, Αθήνα 1977. 

Καρδάσης Βασίλειος, «Η εκπαίδευση στη διασπορά», Ιστορία της Νεοελληνικής 

Διασποράς, Έρευνα και Διδασκαλία – Πρακτικά συνεδρίου Ρέθυµνο 4-6 Ιουλίου 

2003, Τόµος Β΄, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο 2004. 

Κατσιαρδή-Hering Όλγα, «Εκπαίδευση στη Διασπορά. Προς µια παιδεία ελληνική ή 

προς "θεραπεία’’ της πολυγλωσσίας», Νεοελληνική παιδεία και κοινωνία. 

Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου αφιερωµένου στη µνήµη του Κ. Θ. Δηµαρά, Αθήνα 

1995, σσ. 153-176. 

—, «Η ελληνική διασπορά. Το εµπόριο ως γενικευµένη εθνική εξειδίκευση», Ιστορία 

του Νέου Ελληνισµού 1770 – 2000,τόµος Α΄: Πολιτική πραγµατικότητα – 

Οικονοµική και κοινωνική οργάνωση. Η Οθωµανική κυριαρχία 1700-1821, 

Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2003. 

—, «Από την Οθωµανική κατάκτηση στην εδραίωση του Νεοελληνικού Κράτους», Οι 

Έλληνες στη Διασπορά 15ος-21ος αι., Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2006, σσ. 35-

52. 

—, «Η Ελληνική διασπορά στην Κεντρική Ευρώπη: ο χώρος, η κοινωνία και οι 

άνθρωποι» στο Νίκος Φωκάς (επιµ.), Ελληνική διασπορά στην Κεντρική Ευρώπη, 

Βουδαπέστη 2012, σσ. 21-40. 

Κεφαλληναίου Ευγενία, Νεοελληνικά αλφαβητάρια (1771-1981), Παρασκήνιο, Αθήνα 

1995. 

Κιτροµηλίδης Πασχάλης, Νεοελληνικός Διαφωτισµός, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής 

Τραπέζης, Αθήνα 1996. 

Κολοβού Χριστίνα, Το εκπαιδευτικό έργο του Ευγένιου Βουλγάρεως, Αθήνα 2008. 
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Κολτσίδας Αντώνιος, Η ιστορία του Μελένικου - Η διαχρονική πορεία του ελληνισµού 

κοινωνία – οικονοµία – πολιτισµός - εθνικοί αγώνες, Εκδόσεις αδελφών 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005. 

Κούγιας Λεωνίδας, «Η εκπαίδευση στην Γεράνεια», Σιατιστέων Μνήµη, Λεύκωµα 

Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Αλτιντζή, Θεσσαλονίκη 1972, σσ. Α157-

Α159. 

Κουµαριανού Αικατερίνη, Δρούλια Λουκία, Layton Evro, Το ελληνικό βιβλίο 1476-

1830, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1986. 

Κυριατζή Αντωνία, Πνευµατική κίνηση και ιδεολογικά ρεύµατα του γένους και του 

ελληνισµού στους χρόνους της οθωµανικής κυριαρχίας µέσα από τις εκδόσεις των 

φυλλαδίων, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2009. 

Λαδάς Γεώργιος - Χατζηδήµου Αθανάσιος, Ελληνική βιβλιογραφία: Συµβολή στο 

δέκατο όγδοο αιώνα: Προσθήκες διορθώσεις και συµπληρώσεις στην Ελληνική 

βιβλιογραφία των Émile Legrand, Louis Petit και Hubert Pernot, χ.ε, Αθήνα 1964. 

—,Ελληνική βιβλιογραφία: Συµβολή στο δέκατο όγδοο αιώνα: Προσθήκες διορθώσεις 

και συµπληρώσεις στην Ελληνική βιβλιογραφία των Émile Legrand, Louis Petit και 

Hubert Pernot, Τόµος Δεύτερος, χ.ε, Αθήνα 1976. 

—, Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 1791 -1795, Alfa Press, Αθήνα 1970. 

—, Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 1796 -1799, Alfa Press, Αθήνα 1973. 

Λάιος Γεώργιος, Ἡ Σιάτιστα καὶ οἱ έµπορικοὶ οἴκοι Χατζηµιχαήλ καὶ Μανούση (17ος-

19ος αι.), Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1982. 

Λάµπρου Παύλος, Περί της αρχής και προόδου της τυπογραφίας εν Ελλάδι, Εταιρεία 

των φίλων του λαού, Αθήνα 1999. 

Λάµπρου Σπυρίδων, Σελίδες εκ της ιστορίας του εν Ουγγαρία και Αυστρία µακεδονικού 

ελληνισµού: Πρυτανικός λόγος, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, Εν Αθήναις 1912. 

Λάππας Κωνσταντίνος, «Οργάνωση και λειτουργία των σχολείων 1770-1821», 

Ιστορία Νέου ελληνισµού 1770 – 2000, Τόµος Β΄: Η Οθωµανική κυριαρχία 1700-

1821-Διαφωτισµός-Ιστορία της Παιδείας – Θεσµοί και δίκαιο, Ελληνικά 

Γράµµατα, Αθήνα 2003. 
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Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, «Η πολλαπλή συµβολή του Διαφωτισµού στη 

διαµόρφωση της νεοελληνικής παιδείας», ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Με το 

βλέµµα στραµµένο στο Μέλλον Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης: 

Είκοσι χρόνια δηµιουργίας και προσφοράς στην Επιστήµη, την Εκπαίδευση και την 

Κοινωνία», Π.Τ.Δ.Ε. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 

2004. 

Μανούσακας Μανούσος, Οι απαρχές της ελληνικής τυπογραφίας, Εταιρεία Σπουδών 

Νεοελληνικού πολιτισµού και Γενικής παιδείας, Ιδρυτής Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 

1989. 
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Εικόνα 1. Το πρώτο φύλλο της Ἐφηµερίδος 

Η Ἐφηµερὶς εκδόθηκε στις 31-12-1790 στη Βιέννη από τους Σιατιστινούς αδερφούς Μαρκίδες 
Πούλιου 

 

 

Εικόνα 2. Επίγραµµα του Μιχαήλ Παπαγεωργίου σε βιτρό (φεγγίτη) στο αρχοντικό του Νεραντζόπουλου  

Νῦν θεός ὑψιµέδῳν πάνδωρον ἐπόρσυνεν οἶκον 

χάρµασιν ἀγλαΐαις πανδώρης ἧ πίθον ὥσπερ 

ἐξ οὗ νωλεµέως οὐ δῶρα δολοφροσυνάων, 

ἀλλά γε θῶν χαρίτων προΐενται εν σιατίστῃ. 

<1755 σεπτεµβρίου 15 Μιχαὴλ παπᾶ Γεωργίου.  
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Εικόνα 3. Εἴσοδος ῥαδία εἰς τὴν Γερµανικὴν γλῶσσαν (Βιέννη 1767) 
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Εικόνα 4. Άλφαβητάριον Γερµανικὸν (Βιέννη 1768) 
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Εικόνα 5. Λεξικὸν Ῥωµαιϊκογερµανικὸν (Βιέννη 1768) 

  



 

!

  171 

 

 
 

Εικόνα 6. Το Μέγα Ἀλφαβητάριον (Βιέννη, 1771-Α΄ Έκδοση) 
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Εικόνα 7. Το Μέγα Ἀλφαβητάριον (Βενετία, 1806, Έκδοση Στ΄) 

Στην αριστερή σελίδα εικονίζεται η Αγία Τριάδα. Πρόκειται για εικόνα Δυτικής τεχνοτροπίας, αφού 
στην Ορθόδοξη εικονογράφηση η Αγία Τριάδα αναπαρίσταται µόνο στη «Βάπτιση» και στην 
«Φιλοξενία του Αβραάµ». Στη δεξιά σελίδα αναγράφεται ο πλήρης τίτλος της έκτης έκδοσης. 
Παρατηρούµε ότι αναγράφεται λάθος ως ηµεροµηνία έκδοσης το 1086 αντί του ορθού 1806. Τέλος, η 
φράση «Con Sovrana Permissione» φανερώνει ότι έχει λάβει τη σχετική προς έκδοση άδεια, µιας και 
πρόκειται για έκδοση τυπογραφείου της Βενετίας. 

 
Εικόνα 8. Μέγα Ἀλφαβητάριον (Βενετία, 1806). Τα γράµµατα «διαφόρως γεγραµµένα» 
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Εικόνα 9. Ἀλφαβητικὸν Βιβλιάριον (Βιέννη, 1766) 

 

 
Εικόνα 10. Σελίδες από το Ἀλφαβητικὸν Βιβλιάριον (Βιέννη, 1766) 
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Εικόνα 11. Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος διδάσκαλος τῶν πρωτοπείρων ῥωµελιτῶν τῆς Γερµανικῆς Γλώσσης (Βιέννη, 

1772, Α΄Έκδοση)   
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Εικόνα 12. Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος διδάσκαλος τῶν πρωτοπείρων ῥωµελιτῶν τῆς Γερµανικῆς Γλώσσης (Βιέννη, 
1772, Α΄Έκδοση). Η πρώτη σελίδα της αφιερωµατικής επιστολής 
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Εικόνα 13. Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος διδάσκαλος τῶν πρωτοπείρων ῥωµελιτῶν τῆς Γερµανικῆς Γλώσσης (Βιέννη, 

1772, Α΄Έκδοση). Η τελευταία σελίδα   
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Εικόνα 14. Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος διδάσκαλος τῶν πρωτοπείρων ῥωµελιτῶν τῆς Γερµανικῆς Γλώσσης (Βιέννη, 
1772, Α΄Έκδοση). Η Κυριακή προσευχή, όπως αποτυπώνεται στο Ἀλφαβητάριον του έργου (σ. 12r) 
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Εικόνα 15. Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος διδάσκαλος (Βιέννη 1772).  
Τµήµατα σελίδων του λεξιλογικού και του διαλογικού µέρους του συγγράµµατος 
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Εικόνα 16. Οἰκιακὸς καὶ πρόχειρος διδάσκαλος τῶν ἀρχαρίων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης (Βιέννη 1783, Α΄ Έκδοση)   
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Εικόνα 17. Οἰκιακὸς καὶ πρόχειρος διδάσκαλος (Βιέννη 1783). Η αφιερωµατική επιστολή του 
συγγραφέα µε τίτλο: «Τῷ εὐγνώµονι ἀναγνώστῃ»   
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Εικόνα 18. Οἰκιακὸς καὶ πρόχειρος διδάσκαλος (Βιέννη 1783). Η πρώτη σελίδα του «Μικροῦ 
Ὀνοµαστικοῦ», του πρώτου από τα τρία µέρη στα οποία χωρίζεται το σύγγραµµα 
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Εικόνα 19. Οἰκιακὸς καὶ πρόχειρος διδάσκαλος (Βιέννη 1783). Η αρχή του Β΄ µέρους µε τίτλο 
«Περίοδοι» 

 
 

 

 
 

Εικόνα 20. Οἰκιακὸς καὶ πρόχειρος διδάσκαλος (Βιέννη 1783). Το όνοµα του συγγραφέα 
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Εικόνα 21. Περὶ σχεδῶν ἤτοι Γραµµατικὴ, του Μανουὴλ Μοσχοπούλου 

Η πρώτη και τελευταία σελίδα της προλογικής επιστολής και της βιογραφίας του συγγραφέα 

αντίστοιχα, τα οποία έχει συντάξει ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου.  
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Εικόνα 22. Επιγράµµατα του Μιχαήλ Παπαγεωργίου στην Ἰταλικὴ Γραµµατικὴ του Θωµά Δηµητρίου 
(Βιέννη 1779)   
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Εικόνα 23. Μελετίου, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, Τόµος Α΄ (Βιέννη 1783). Επιγράµµατα Μιχαήλ Παπαγεωργίου  
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Εικόνα 24. Επίγραµµα του Μιχαήλ Παπαγεωργίου στο Χρονικὸν του Φραντζή (Βιέννη 1796) 
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Εικόνα 25. Στο βιβλίο του Κοµένιου Januae Linguarum Reseratae Aureae Vestibulum ο Γ. Ζαβίρας υπογράφει τη 

βιογραφία του Μιχαήλ Παπαγεωργίου 

Το κείµενο του Γ. Ζαβίρα έχει ως εξής: 

««Δεδώρητὲ µοι τουτὶ τὸ βιβλιάριον/ 
προπύλαιον τῆς λατινίδος φωνῆς ὀ-/ 
νοµαζόµενον παρὰ τοῦ ἐν διδασκάλοις/ 

καὶ ἰατροφιλοσόφοις ἀρίστου κυρίου µηχα-/ 
ήλου θείου µου εἰς τεκµήρον τῆς εἰς ἀλλή-/ 

λους εἰλικρινοῦς ἀγάπης./ 
Οὗτος ὁ ἐλλογιµώτατος καὶ θαυµαστότατος/ 
ἀνήρ, ἦν µὲν ὑιός τινὸς αἰδεσιµωτάτου/ 

ἱερέως Γεωργίου ὀνοµαζοµένου˙ πατρίδος / 
δὲ σιατίστης πόλεως τῆς µακεδο-/ 

νίας˙ ἐπαιδεύθη µὲν τὰ κοινὰ γράµµα-/ 
τα καὶ τὴν κυκλοπαιδίαν, ἐν τῇ ἰδίᾳ πόλει˙/ 
τὴν δὲ λογικὴν ῥητορικὴν, µαθηµατικὴν,/ 
καὶ µεταφυσικὴν ἐν τῇ πόλει ἰωαννίνων˙/ 

ἐπανερχόµενος δὲ εἰς τὴν πατρίδα γένηται ἐ-/ 
πιστάτης τῆς σιατίστης σχολῆς˙ εἶτα µι/ 

σεύων διὰ τὴν γερµανίαν ἀπῆλθεν ἐν πόλει/ 
βιέννη 1764 Ἰουλίου 25/ 

βίος τοῦ µηχαὴλ συγραφεὶς παρ’ἐµοῦ τοῦ ταπεινοῦ / 
γεωργίου» 
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Εικόνα 26. Ιδιόχειρη αφιέρωση του Μιχαήλ Παπαγεωργίου στον ανιψιό του, Γεώργιο Ζαβίρα 

Το αφιερωµατικό κείµενο γράφει τα εξής:  

«Καὶ τόδε σὺν τοῖς ἄλλοις τοῦ λογιοτάτου κυρίου 

Γεωργίου Ἰωάννου Ζαβίρα 

Μιχαὴλ παπᾶ Γεωργίου, ἔγραψα καὶ µαρτυρῶ» 

 

 

 
Εικόνα 27. Λεπτοµέρεια της Εικόνας 26, όπου φαίνεται η υπογραφή του Μιχαήλ Παπαγεωργίου 
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