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ΜΟΣΧΟΣ Δ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Ο Αζαλάζηνο Μόζρνο ηνπ Γεκεηξίνπ θαη ηεο Γεσξγίαο γελλήζεθε ζην ρσξηό 

Αζβέζηεο Φζηώηηδαο ην 1943. Δίλαη ην 8
ν
 από ηα 10 παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο. Η 

πνιπκειήο θαη θησρή νηθνγέλεηά ηνπ αλαδήηεζε θαιύηεξε ηύρε ζην Πεξηβόιη, όπνπ 

κεηνίθεζε ην 1948. Σην Πεξηβόιη ηειείσζε ην Γεκνηηθό Σρνιείν κε πνιιέο 

ζηεξήζεηο, ρσξίο λα έρεη κνιύβη, ηεηξάδην, βηβιίν, παξά κόλν κηα πιάθα κε 

θνλδπινθόξν, πνπ θαη απηή ηε κνηξαδόηαλ κε ηελ αδεξθή ηνπ. 

Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ από ην Γεκνηηθό Σρνιείν ιόγσ νηθνλνκηθώλ 

δπζθνιηώλ ηεο νηθνγέλεηαο δελ ζπλέρηζε ακέζσο ζπνπδέο ζην Γπκλάζην, όπσο άιια 
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παηδηά, αιιά παξέκεηλε ζην ρσξηό σο βνζθόο κέρξη ηα 17 ηνπ ρξόληα. Ξαθληθά, θάηη 

μύπλεζε κέζα ηνπ. Άξρηζε λα δηαβάδεη ό,ηη έληππν έβξηζθε θαη ηνπ γελλήζεθε έληνλα 

ε επηζπκία λα πάεη ζην Γπκλάζην. Πώο όκσο; Ο παηέξαο ηνπ αδπλαηνύζε λα ηνλ 

βνεζήζεη. Απεπζύλζεθε ζηνλ κεγαιύηεξν αδειθό ηνπ Κώζηα, αζηπλνκηθό ηόηε θαη 

ζηξαηνδίθε αξγόηεξα, ν νπνίνο όρη κόλν ηνλ ελεζάξξπλε αιιά ηνλ βνήζεζε θαη 

νηθνλνκηθά θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ γπκλαζηαθώλ ηνπ ζπνπδώλ. Αξρηθά θνίηεζε 

ζην Νπθηεξηλό Γπκλάζην Λακίαο, ύζηεξα ζην Οηθνλνκηθό Γπκλάζην θαη νινθιήξσζε 

πεξηπεηεησδώο ζην Β΄ Δμαηάμην Γπκλάζην Αξξέλσλ Λακίαο. Καη ηνύην, δηόηη, θαζώο 

είρε πάεη ζε κεγάιε ειηθία ζην Γπκλάζην, ζηξαηεύηεθε θαη έδηλε εμεηάζεηο 

παίξλνληαο άδεηεο από ηνλ ζηξαηό γηα λα πάξεη ην απνιπηήξην. 

Σηε ζπλέρεηα, έδσζε παλειιήληεο εμεηάζεηο θαη πέηπρε ηελ είζνδό ηνπ ζηελ 

Γεσπνληθή Σρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Μεηά ηελ 

απνθνίηεζή ηνπ, εξγάζηεθε ζηε ζρνιή ηνπ από ην 1972 σο βνεζόο θαζεγεηή. 

Γηέθνςε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ην ΑΠΘ θαη έθαλε δηεηείο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

ζηελ Οιιαλδία, κεηά ην πέξαο ησλ νπνίσλ επαλήιζε ζηε ζέζε ηνπ. 

Τν 1980 δηνξίζηεθε σο θαζεγεηήο ζην ηκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ ΤΔΙ 

Θεζζαινλίθεο, απ’ όπνπ θαη ζπληαμηνδνηήζεθα ην έηνο 2006. 

Παξάιιεια κε ηηο επαγγεικαηηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο ηνπ αζρνιή-

ζεθε κε ηε βπδαληηλή κνπζηθή θαη ηελ ςαιηηθή ηέρλε. Μεηά ηελ ζπληαμηνδόηεζή ηνπ 

πξνζθέξεη θαζεκεξηλά ακηζζί ηηο ςαιηηθέο ηνπ ππεξεζίεο ζηνλ Ιεξό Ναό Αγίαο 

Αηθαηεξίλεο ηεο ελνξίαο ηνπ.  

Νπκθεύηεθε ηελ Έιιε Μάηηα, θαξκαθνπνηό, κε ηελ νπνία απέθηεζε πέληε 

ηέθλα: ηνλ Γεκήηξην, γηαηξό νξζνπαηδηθό, ηε Μεξόπε, λεπηαγσγό, ηνλ Γεώξγην, 

νπηηθό, ηνλ Αλδξέα, πνιηηηθό κεραληθό θαη ηελ Δηξήλε, δαζθάια. 

Γηακέλεη κόληκα ζηε Θεζζαινλίθε. 


