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Άνθιμος Γαζής. Ο Πηλιορείτης διαφωτιστής και δάσκαλος του γένους 
 

Παράλληλα με τους επαναστάτες αγωνιστές, που αφιέρωσαν τις ζωές τους για την 

απελευθέρωσή μας από τον τουρκικό ζυγό,  ίσως ο πιο 

σημαντικός πυλώνας που διέσωσε το ελληνικό πνεύμα και 

την εθνική μας κληρονομιά ήταν οι Δάσκαλοι του Γένους.  

Οι πιο μορφωμένοι Έλληνες -συνήθως κληρικοί- που κατά 

την περίοδο της Τουρκοκρατίας συνέβαλαν στην ανάπτυξη 

και διδασκαλία της ελληνικής παιδείας. Ίδρυσαν σχολεία, 

δίδασκαν κρυφά ή και φανερά και έγραφαν βιβλία, άρθρα 

και επιστολές με τα οποία έστρωσαν ιδεολογικά το έδαφος 

για την Ελληνική Επανάσταση, ενώ έπαιξαν σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη του Φιλελληνισμού στις χώρες της 

Δύσης. 

Ένας από τους επιφανέστερους Δασκάλους του Γένους και εκπρόσωπος του 

Νεοελληνικού Διαφωτισμού ήταν και ο Πηλιορείτης στην καταγωγή, κληρικός 

Άνθιμος Γαζής. 

Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1764 στο γραφικό χωριό Μηλιές του Πηλίου στη φτωχική και 

πολύτεκνη οικογένεια του Παναγιώτη και της Μαρίας Γκάζαλη έχοντας άλλα επτά 

αδέρφια. Το βαπτιστικό του όνομα ήταν Αναστάσιος Γκάζαλης.  Είναι επίσης γνωστό ότι 

είχε χάσει τον πατέρα του όταν ακόμα ήταν σε ηλικία τριών ετών. 

Η αγάπη του για τα γράμματα, αλλά και την ορθόδοξη πίστη δεν άργησε να γίνει το βασικό 

του ενδιαφέρον και έτσι πραγματοποίησε τις σπουδές του στο πλάι γνωστών ιερωμένων 

της περιοχής, τόσο στις Μηλιές όσο και στη Ζαγορά και τέλος στην Κωνσταντινούπολη. 

Εκεί χειροτονήθηκε τελικά αρχιμανδρίτης και το όνομά του μετατράπηκε σε Άνθιμος 

Γαζής. 

Ως τα 30 του χρόνια βρέθηκε πλέον στη Βιέννη, όπου έγινε ιερέας της ενορίας του Αγίου 

Γεωργίου μιας ελληνικής συνοικίας.  Η Βιέννη εκείνη την εποχή αποτελούσε το πιο 

δραστήριο πνευματικό κέντρο της Ελληνικής διασποράς στην Ευρώπη. 

Σημαντικό του προσωπικό έργο ήταν και ο Γεωγραφικός Πίναξ της Ελλάδος, που 

προέκυψε από την ενασχόλησή του ως χαρτογράφος. Πρόκειται για έναν από τους πλέον 

σπανιότερους ελληνικούς χάρτες, που θεωρείται ότι αποτέλεσε μια εξελιγμένη έκδοση της 
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Χάρτας του Ρήγα Φεραίου. Από τους εν λόγω χάρτες του Ανθίμου Γαζή σώζονται σήμερα 

μόλις 6 αντίτυπα, τα οποία βρίσκονται όλα σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού, όπως στην 

Ιταλία και την Αυστραλία. 

Ο ίδιος ο Άνθιμος Γαζής φυσικά ήταν θερμός υποστηρικτής της Ελληνικής Επανάστασης 

και θεωρούσε καταλυτικό παράγοντα για τη σωτηρία του έθνους την πνευματική ανάπτυξη 

των Ελλήνων. 

Σκοπός και επιθυμία του ήταν η εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας 

δίνοντας στον υποδουλωμένο λαό όλες τις βάσεις και τα εφόδια, που θα ενίσχυαν την 

πνευματική, αλλά και ολική εθνική τους απελευθέρωση. 

Τον Μάιο του 1821, μετά την επίσημη πλέον έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ο 

Άνθιμος Γαζής συμμετείχε σε όλες τις πολεμικές συγκρούσεις .Ο Γαζής για να εμψυχώσει 

τους επαναστατημένους και να τους ωθήσει στον τιτάνιο του πολέμου αγώνα, μοιράζει 

στους στρατιώτες του τον επαναστατικό παιάνα, τον Θούριο του Ρήγα για να 

τραγουδηθεί. Το «ως πότε παλληκάρια» αντιλάλησε στης Μαγνησίας τα μέρη και έτσι οι 

αρματωμένοι ραγιάδες ατσαλώθηκαν στην απόφαση τους για το δίκαιο του πολέμου 

κατά του δεσποτισμού, της τυραννίας και στην αναγκαιότητα της δημιουργίας 

της ελληνικής δημοκρατικής τους πολιτείας. 

 

 

Η συμβολή του Ανθίμου Γαζή στην ενίσχυση του Επαναστατικού Αγώνα και η 

πλούσια πολιτισμική και πνευματική του δραστηριότητα τον καθιστούν έναν από 

τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και 

“πνευματικούς πατέρες” του ελληνικού γένους. 

 

Σχεδίασμα σημαίας που ύψωσε ο Άνθιμος Γαζής 

στη Θετταλομαγνησία το 1821 


