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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος οφείλεται σε µια επίσκεψη, την οποία 

πραγµατοποίησα στο Άγιο Όρος και συγκεκριµένα στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατο-

παιδίου, όπου είχα την ευκαιρία να βιώσω την κατανυκτικότητα και ασκητικότητα 

της µοναστικής ζωής σε συνδυασµό µε το µεγαλείο και την αίγλη του Βυζαντίου. Ε-

πίσης, καταλυτικά συνέβαλε και η παιδιόθεν παρουσία µου στο χώρο της Εκκλησίας 

και ειδικότερα η ενασχόλησή µου µε την Ψαλτική Τέχνη. 

Ένας άλλος λόγος, ο οποίος επηρέασε την απόφασή µου, ήταν το µάθηµα της 

Μεσαιωνικής Ιστορίας, το οποίο διδάσκω στους µαθητές της ∆ευτέρας τάξης του Γυ-

µνασίου. Στο πλαίσιο µιας εργασίας των µαθητών σχετικά µε τη συµβολή διαφόρων 

προσώπων στην οργάνωση και διάδοση της Παιδείας στο Γένος, υπήρξαν αναφορές 

στον Κοσµά τον Αιτωλό, στον Ευγένιο Βούλγαρη και στο Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη. 

Το γεγονός αυτό µε παρακίνησε να προτρέψω τους µαθητές να αναζητήσουν περισ-

σότερα στοιχεία για τα συγκεκριµένα πρόσωπα, µε σκοπό τη σκιαγράφηση του χαρα-

κτήρα και της προσωπικότητάς τους. 

Τα παραπάνω, λοιπόν, συντέλεσαν στο να προτείνω στον επιβλέποντα καθηγη-

τή µου κ. Νιχωρίτη, να ασχοληθώ µε το θέµα της Αθωνιάδας Σχολής, επιθυµώντας να 

καταδείξω και να αναδείξω τον εξέχοντα ρόλο τον οποίο διαδραµάτισε η Σχολή και 

το Άγιο Όρος γενικότερα, στην ιστορική εξέλιξη και πολιτισµική πορεία του Έθνους. 

Κατακλείοντας, επιθυµώ να ευχαριστήσω τον ελλογιµώτατο Καθηγητή του 

Τµήµατος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας κ. Νιχωρίτη Κωνσταντίνο για τη συµβολή του στην ολοκλήρωση της 

εργασίας αυτής και για την εµπιστοσύνη του προς το πρόσωπό µου. Επίσης, ευχαρι-

στώ τον Αναπληρωτή Καθηγητή του ΠΤ∆Ε του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας 

κ. Καµαρούδη Σταύρο και τον Επίκουρο Καθηγητή του Τµήµατος Βαλκανικών, Σλα-

βικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας κ. Σούτσιου Τσι-
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πράν – Λουκρέτσιους, οι οποίοι δέχτηκαν να γίνουν µέλη της Εξεταστικής Επιτρο-

πής. 

Τέλος, οφείλω να ευχαριστήσω και τους οικείους µου, οι οποίοι µου συµπαρα-

στάθηκαν µε όλες τους τις δυνάµεις και παρά την παράλληλη βιοποριστική µου ενα-

σχόληση κατόρθωσα να ολοκληρώσω τη µεταπτυχιακή αυτή εργασία.    
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Άγιο Όρος, στη συνείδηση του ελληνισµού, θεωρείται ως µια ιστορική εκ-

δήλωση της πορείας του έθνους. Αποτελεί τη µεγαλύτερη πνευµατική έπαλξη, η ο-

ποία έχει δεχθεί επιρροές τόσο από την ορθόδοξη διδασκαλία, όσο και από το αρχαίο 

ελληνικό πνεύµα. 

Εκτός από γεωγραφικός χώρος, αποτελεί κατοικία ψυχής και τόπο προσευχής. 

Από την ίδρυσή του ακτινοβόλησε και ακτινοβολεί σε ολόκληρη την Ορθοδοξία. Ι-

διαίτερα για τους Έλληνες, κυρίως την περίοδο της Τουρκοκρατίας, αποτέλεσε µεγά-

λο εθνικό και πνευµατικό κέντρο. 

Κατά τον 17ο µε 18ο αιώνα, βγήκαν από το Άγιο Όρος εξαιρετικές προσωπικό-

τητες, µορφωµένοι και καλλιεργηµένοι άνδρες, οι οποίοι περιόδευσαν στις ελληνικές 

περιοχές ως Πατριάρχες, ιερείς, δάσκαλοι, πνευµατικοί, ιεροκήρυκες και εθνοκήρυ-

κες, οι οποίοι εδραίωσαν την πίστη των υπόδουλων Ελλήνων και προετοίµασαν την 

Αναγέννηση του Έθνους. 

Ορµητήριό τους υπήρξε η Αθωνιάδα Σχολή, η οποία σε όλη τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής της προσφοράς γνώρισε περιόδους ακµής και παρακµής. Ωστόσο, συ-

νέχισε να επιτελεί το ρόλο και να εκπληρώνει το σκοπό της. Μεγάλοι ∆άσκαλοι του 

Γένους, φωτεινές φυσιογνωµίες και αξιόλογες προσωπικότητες του πνεύµατος ήλθαν 

σ’ αυτή, για να διδάξουν. Ήταν τόση η διάθεση ορισµένων από αυτούς, ώστε προ-

σπάθησαν να την οργανώσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, µε σκοπό η συµβολή 

της στην Ορθόδοξη Εκκλησία να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη. 

Ορόσηµο για τη λειτουργία της αποτέλεσε το πέρασµα από αυτή του Ευγένιου 

Βούλγαρη. Ο Βούλγαρης εγκαινίασε µια νέα εποχή στην ιστορία της Ελληνικής Παι-

δείας. Εκπληκτικός διανοητής και φορέας των ευρωπαϊκών ιδεολογικών ρευµάτων 
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και επιστηµονικών ανακαλύψεων, µετέδωσε πρώτος στο χώρο της Ανατολής τον ορ-

θολογισµό και τον εµπειρισµό, συνδυασµένα µε το ορθόδοξο χριστιανικό πνεύµα. 

Η Αθωνιάδα αποτέλεσε σηµαντικό πνευµατικό φυτώριο της Ελληνικής Ορθο-

δοξίας, αλλά και σηµείο σύγκρουσης φιλελεύθερων και συντηρητικών τάσεων τόσο 

µεταξύ των καθηγητών της, όσο και µεταξύ της µοναστικής αδελφότητας του Αγίου 

Όρους. Επίσης, συνεισέφερε σηµαντικά στην αναζωπύρωση του νεοελληνικού εθνι-

σµού και στην αναγέννηση της κοινοβιακής και ασκητικής ορθοδοξίας1. 

Η εργασία αυτή επιχειρεί να εξετάσει τη συµβολή της Αθωνιάδας Ακαδηµίας 

στην Παιδεία και την Αφύπνιση του Γένους. Χρονικά καλύπτει την περίοδο από το 

1749, χρονολογία ίδρυσης της Σχολής κοντά στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, µέχρι το 

1821, χρονολογία κατά την οποία η Αθωνιάδα, εξαιτίας της έναρξης της Ελληνικής 

Επανάστασης, διέκοψε τη λειτουργία της. 

Η µέθοδος, η οποία ακολουθήθηκε κατά την εκπόνηση της εργασίας αυτής, εί-

ναι βιβλιογραφική. Πλήθος αξιόλογων µελετών, εργασιών και βιβλίων αναφορικά µε 

το Άγιο Όρος, αλλά και την Αθωνιάδα, αποτέλεσαν πηγή άντλησης υλικού για το θέ-

µα µου. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου, τον ο-

ποίο διαδραµάτισε η Ορθόδοξη Εκκλησία στην πνευµατική καλλιέργεια των υπόδου-

λων Ελλήνων και στην προετοιµασία τους για την Εθνική τους Αναγέννηση. Συνάµα, 

επιχειρείται η προβολή του παιδευτικού, παιδαγωγικού και πολιτισµικού χαρακτήρα 

του Αγίου Όρους.  

 

 

Η εργασία διαιρείται σε τέσσερα κεφάλαια: 

Το πρώτο κεφάλαιο περιγράφει το ιστορικό πλαίσιο αναφορικά µε το ρόλο της 

Παιδείας και χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται αναφορά 

στο ζήτηµα της Παιδείας κατά τη διάρκεια της Οθωµανικής κυριαρχίας. Παρατίθε-

νται στοιχεία σχετικά µε την προσφορά ή µη της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο θέµα αυ-

τό, ενώ γίνεται ιδιαίτερη µνεία για το Κρυφό Σχολειό, διατυπώνοντας τις απόψεις και 

των δύο πλευρών περί ύπαρξής του ή περί «µύθου». Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται 

στην ίδρυση και λειτουργία εκκλησιαστικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και στη συµ-

βολή τους στην παροχή γνώσεων στους υπόδουλους Έλληνες κατά τη διάρκεια της 

                                                 
1 Τσάκωνας ∆., «Αθωνιάς και ασκητεία» στο βιβλίο: Επετηρίς Αθωνιάδος Σχολής επί τη συµπληρώσει 
δωδεκαετίας από της επαναλειτουργίας αυτής, Αθήνα 1966, Εκδόσεις: Αστήρ, σσ. 251-253.  
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Τουρκοκρατίας, µε στόχο την πνευµατική τους ανάταση. Στην τρίτη ενότητα γίνεται 

λόγος για το κίνηµα του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού και τις προεκτάσεις του στον 

Ελληνισµό και την Ορθοδοξία. Η τέταρτη ενότητα εξετάζει τη συµβολή της Εκκλη-

σιαστικής Εκπαίδευσης στα εκπαιδευτικά πράγµατα σε όλη τη διάρκεια της πορείας 

της, από τη σύστασή της µέχρι και τη σηµερινή εποχή. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί τον κύριο κορµό της εργασίας και αναφέρεται 

στην Αθωνιάδα Ακαδηµία. Στην πρώτη ενότητα περιγράφονται οι προϋποθέσεις και 

τα κριτήρια, τα οποία κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη της δηµιουργίας της Σχο-

λής στο Άγιο Όρος. Η δεύτερη ενότητα περιλαµβάνει τα στοιχεία εκείνα, τα οποία 

αφορούν την ίδρυση της Σχολής, τα Προγράµµατα Σπουδών, τους δασκάλους, τους 

σπουδαστές και τις ενέργειες για την εξασφάλιση των απαραίτητων οικονοµικών πό-

ρων για τη συντήρησή της. Η τρίτη ενότητα είναι αφιερωµένη στον πολυµαθή ∆ά-

σκαλο του Γένους, Ευγένιο Βούλγαρη. Η διδακτική του δράση, το συγγραφικό του 

έργο, η προσπάθειά του να συνδυάσει νεωτερικές και παραδοσιακές ιδέες, ο αγώνας 

του ενάντια στο πνεύµα του «κορυδαλισµού», είναι θέµατα τα οποία πραγµατεύεται η 

συγκεκριµένη ενότητα. Γενικότερα, επιχειρείται µια σκιαγράφηση της πολύπλευρης 

προσωπικότητας του Ευγένιου, αναδεικνύοντάς τον ως τον άνθρωπο εκείνο, ο οποίος 

είχε τη φήµη του πιο καταρτισµένου λογίου της εποχής του στον τοµέα της φιλοσο-

φίας, µε αποτέλεσµα να καθιερώσει στον τοµέα της εκπαίδευσης ένα νέο εκπαιδευτι-

κό πρότυπο. Στην τέταρτη ενότητα καταγράφονται οι αντιδράσεις οι οποίες εκδηλώ-

θηκαν από διάφορες πλευρές, αποσκοπώντας στην παρακώλυση του έργου της Σχο-

λής και στη διαµόρφωση µιας αρνητικής στάσης απέναντι στο πρόσωπο του Ευγένιου 

Βούλγαρη. Η πέµπτη και τελευταία ενότητα του κεφαλαίου περιγράφει τις προσπά-

θειες ανασύστασης και επαναλειτουργίας της Σχολής µετά από την αποχώρηση του 

Βούλγαρη. Όλες αυτές οι απόπειρες αναδιοργάνωσης της Αθωνιάδας ήταν πρόσκαι-

ρες και συνέβαλαν στη χάραξη της πορείας προς το οριστικό κλείσιµο της Ακαδηµί-

ας. 

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη συµβολή και επίδραση της Αθωνιάδας στον 

τοµέα των Ελληνικών Γραµµάτων και διαιρείται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότη-

τα γίνεται λόγος για την επιρροή, την οποία άσκησε το Άγιο Όρος στην Παιδεία του 

Γένους και τον πολιτισµό των Βαλκανίων, ενώ καταδεικνύεται η προσφορά και κα-

ταλυτική συµβολή τόσο της Αθωνιάδας, όσο και της Ελληνικής Παιδείας στην πνευ-

µατική ανασυγκρότηση των ορθόδοξων λαών της Βαλκανικής. Στη δεύτερη ενότητα 

καταγράφονται οι λόγιοι και άγιοι της Αθωνιάδας. Γίνεται αναφορά σε πνευµατικές 
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προσωπικότητες, οι οποίες συνέδεσαν το όνοµά τους µε την Αθωνιάδα Σχολή και µε 

το έργο τους συνέβαλαν στην προσπάθεια του υπόδουλου ελληνισµού για πνευµατική 

αφύπνιση και εθνική αποκατάσταση. Αρκετοί από αυτούς σφράγισαν τη δράση τους 

και µε τον µαρτυρικό τους θάνατο, εισερχόµενοι µε αυτό τον τρόπο στη χορεία των 

νεοµαρτύρων της Εκκλησίας.  

Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τις επισηµάνσεις και διαπιστώσεις µας, 

σχετικά µε την προσφορά της Αθωνιάδας Ακαδηµίας στην πνευµατική ανασυγκρότη-

ση του Γένους και την προετοιµασία του για τον Εθνικό Επανευαγγελισµό του. 

Η εργασία ολοκληρώνεται µε έναν επίλογο και µε την παράθεση της σχετικής 

βιβλιογραφίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.1. Η Παιδεία την περίοδο της Τουρκοκρατίας 

Η περίοδος µετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης και η Οθωµανική κυρι-

αρχία έβαλαν σε δοκιµασία τη διατήρηση τόσο του ελληνικού στοιχείου όσο και της 

ελληνικής παιδείας και σκέψης. Η πνευµατική ζωή και η συνοχή του Ελληνισµού 

περνούσαν στην πιο κρίσιµη περίοδο της ιστορίας τους. Η πνευµατική στάθµη του 

λαού έφτασε σε τέτοιο επίπεδο, ώστε ήταν εµφανές το ρήγµα, το οποίο συντελέστηκε 

στην πολιτιστική παράδοση του Γένους. Οι επιπτώσεις υπήρξαν άµεσες, όπως η πα-

ρακµή των πνευµατικών εστιών και η πνευµατική καθυστέρηση2.  

Οι αιτίες αυτού του πνευµατικού µαρασµού είναι πολλές. Ενδεικτικά µπορούµε 

να αναφέρουµε την εξαφάνιση της µεσαίας τάξης και των εύπορων κοινωνικών 

στρωµάτων, εξαιτίας της καταστροφής των µεγάλων αστικών κέντρων, γεγονός που 

επηρέασε αρνητικά τη λειτουργία των σχολείων.  

Επίσης, οι δηµογραφικές ανακατατάξεις λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας και 

των συνθηκών δουλείας (σκληρή φορολογία, παιδοµάζωµα, καταπίεση) συνέβαλαν 

στη σχεδόν ολοκληρωτική διακοπή της οργανωµένης και θεσµοθετηµένης Παιδείας 

στον ελλαδικό χώρο3.  

                                                 
2 Νικολάου Γ., Ο Ελληνικός Χώρος την Περίοδο της Οθωµανικής και της Βενετικής Κυριαρχίας: Η κα-
τάσταση της Παιδείας στις Τουρκοκρατούµενες περιοχές, Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις, Ιωάννινα 2014, 
σελ. 65.  
3 Πατρινέλης Χ. Γ., Ο Ελληνισµός κατά την Πρώιµη Τουρκοκρατία (1453-1669), Πανεπιστηµιακές Πα-
ραδόσεις, Θεσσαλονίκη 1980, σσ. 155 – 156. 
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Μια άλλη αιτία αποτελεί η έλλειψη δασκάλων την περίοδο µετά την Άλωση και 

µέχρι τα τέλη περίπου του 17ου αιώνα, καθώς και η έλλειψη πόρων για την Παιδεία
4. 

Στα παραπάνω µπορούµε να προσθέσουµε ακόµη, και τον αγροτικό χαρακτήρα 

των υπόδουλων, καθώς οι χριστιανοί, εξαιτίας της κοινωνικής αποδιοργάνωσης, την 

οποία επέφερε η κατάκτηση, φρόντιζαν διαρκώς για τη βιολογική τους επιβίωση, α-

διαφορώντας για τη µόρφωσή τους5. 

Την αποκαρδιωτική εικόνα στο χώρο της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της 

Τουρκοκρατίας, ενισχύει και το γεγονός της φυγής Ελλήνων λογίων στη ∆ύση (κυρί-

ως στην Ιταλία), οι οποίοι µεταναστεύουν παίρνοντας µαζί τους και τις προσωπικές 

βιβλιοθήκες τους µε πολλά και σηµαντικά χειρόγραφα6. 

Στα όσα αναφέραµε, έρχεται να προστεθεί και το γεγονός αυτό καθαυτό του 

συνεχούς διωγµού, τον οποίο υφίστατο η Παιδεία των Ελλήνων, καθ’ όλη τη διάρκεια 

της Τουρκοκρατίας. Όπως αποδεικνύεται από µια σειρά µαρτυριών, οι Οθωµανοί ε-

πέβαλαν µια καθολική απαγόρευση της Παιδείας στους Έλληνες, κατά τη διάρκεια 

της δουλείας, αποτελώντας ταυτόχρονα τροχοπέδη στην όποια προσπάθεια οργανω-

µένης εκπαίδευσης, η οποία επιχειρήθηκε από την πλευρά των Ρωµιών, ιδιαίτερα 

στην επαρχία7.  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ήταν επιτακτική η ανάγκη για την επιβίωση και 

την ανασυγκρότηση της πνευµατικής ζωής. Το έργο αυτό αναλαµβάνει η Εκκλησία, η 

οποία παραµένει η κατευθυντήρια δύναµη του Γένους και η επικεφαλής της εθνικής 

αντίστασης σε όλες τις µορφές της8. Οι προσπάθειές της επικεντρώνονται στη διατή-

ρηση της ορθόδοξης παράδοσης, η οποία αποτελεί την τελευταία γραµµή άµυνας 

στους εξισλαµισµούς και στη δυτική προπαγάνδα (παπική και προτεσταντική). 

Το Οικουµενικό Πατριαρχείο υπήρξε ο ενοποιητικός παράγοντας του υπόδου-

λου ελληνισµού. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η Εκκλησία αναδείχθηκε ως ο συνδετικός κρί-

κος των σκλαβωµένων Ρωµιών, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την Παιδεία 

                                                 
4 Καρανάσιος Χ., Η Εκπαίδευση ,Ιστορία των Ελλήνων, τ. 10, Ο Ελληνισµός υπό ξένη κυριαρχία 
1453-1821, Β΄ έκδοση, σελ. 450.  
5 Στάθης Π., Κρυφό Σχολειό: Τα ιστορικά δεδοµένα για τον αβάσιµο ισχυρισµό, εφ. Ελευθεροτυπία, 
26-3-2011. 
6 Henderson G. P., Η αναβίωση του ελληνικού στοχασµού (1620-1830): Η ελληνική φιλοσοφία στα χρό-
νια της Τουρκοκρατίας, Μτφρ. Φ. Κ. Βώρος, Αθήνα, Ακαδηµία Αθηνών 1977, σελ. 11. 
7 Κεκαυµένος Γ., Το Κρυφό Σχολειό. Το χρονικό µιας ιστορίας, Αθήνα 2012 [όλη η σχετική βιβλιογρα-
φία]. 
8 Σβορώνος Νίκος, Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας. Ιστορική Βιβλιοθήκη. Μτφρ. από τα γαλλι-
κά Αικατερίνη Ασδραχά. Η΄ έκδοση, Αθήνα, Θεµέλιο 1984, σελ. 49.  
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και την ταυτότητά τους9. Έτσι, ιδρύεται στην Κωνσταντινούπολη, αµέσως µετά την 

Άλωση (1454), µε πρωτοβουλία του Πατριάρχη Γεννάδιου Σχολάριου, η Πατριαρχι-

κή Ακαδηµία. Πρόκειται για το πρωιµότερο εκπαιδευτικό ίδρυµα, το οποίο θα αποτε-

λέσει την απαρχή των ενεργειών της Εκκλησίας για τη διάσωση της ελληνικής Παι-

δείας
10.   

Επίσης, την περίοδο αυτή στην Πόλη εγκαταβιώνουν λόγιοι άνδρες, αξιωµα-

τούχοι του Πατριαρχείου, οι οποίοι, εκτός του συγγραφικού τους έργου, έχουν να ε-

πιδείξουν και εκπαιδευτική δραστηριότητα11. Ανάµεσα σ’ αυτούς διακρίνονται ο 

Ματθαίος Καµαριώτης
12, ο ∆ηµήτριος Καστρινός

13, ο Γεώργιος Αµιρούτζης, ο Γεώρ-

γιος Τραπεζούντιος, ο Μανουήλ Χριστώνυµος
14, ο Θεόδωρος Αγαλιανός

15 και ο Μα-

νουήλ ο Κορίνθιος
16.  

Η άνοδος στον Πατριαρχικό Θρόνο του Ιερεµία Β΄ του Τρανού17, θα σηµάνει 

µια νέα περίοδο για την ανάπτυξη της νεοελληνικής παιδείας και σκέψης. Η απόφαση 

της Συνόδου, την οποία συγκάλεσε το 1593, καθόριζε την ίδρυση σχολείων στις ε-

παρχίες µε µέριµνα των τοπικών επισκόπων, τους οποίους καθιστούσε υπεύθυνους, 

γενικά, για την υποστήριξη της Παιδείας στις περιοχές τους18. Η απόφαση αυτή συ-

νέβαλε στην προαγωγή της τελευταίας και κατέδειξε ότι η εκπαιδευτική αναγέννηση 

στην Ελλάδα συνδέεται στην αφετηρία της µε την Εκκλησία. Πράγµατι, αποτελούσε 

την πρώτη επίσηµη πράξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την ανάπτυξη της σχολικής 

παιδείας, ενώ γρήγορα απέδωσε καρπούς, καθώς τα σχολεία άρχισαν να πολλαπλα-

σιάζονται και να εµφανίζονται οι πρώτοι µεγάλοι ευεργέτες του Γένους, οι οποίοι α-

                                                 
9 ∆ασκαλάκης Μάρκος, Η ελληνική παιδεία κατά την Τουρκοκρατία και η συµβολή της εκκλησίας, «Α-
πόψεις»: Περιοδική Έκδοση Συλλόγου Καθηγητών Πειραµατικού Λυκείου Ρεθύµνης Πανεπιστηµίου 
Κρήτης, τεύχη 3ο & 4ο, σελ. 5.    
10 Μεταλληνός Γεώργιος, Τουρκοκρατία – Το “ Γένος των Ορθοδόξων” στην Οθωµανική Αυτοκρατορί-
α, Έκδοση Α΄, Ν. Σµύρνη 1988, σελ. 134. 
11 Νικολάου Γ., όπ.π., σελ. 67. 
12 Καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε και έδρασε στην Κωνσταντινούπολη, αναλαµβάνοντας 
το 1455 τη διεύθυνση του Πατριαρχικού Σχολείου. Ανέδειξε πολλούς και αξιόλογους µαθητές, ενώ 
υπήρξε συγγραφέας σχολικών εγχειριδίων και βιβλίων ρητορικής και γραµµατικής. 
13 Υπήρξε ένας από τους σηµαντικότερους στοχαστές της εποχής του, ο οποίος δίδαξε στο Πατριαρχι-
κό Σχολείο µετά το 1474. 
14 ∆ίδαξε την περίοδο 1454-1457 στην Αδριανούπολη. 
15 Υπήρξε στενός συνεργάτης του Πατριάρχη Γενναδίου.  
16 Μεγάλος ρήτορας του Πατριαρχείου και συγγραφέας θεολογικών και φιλοσοφικών πραγµατειών. 
Επίσης, υπήρξε ποιητής και µουσικός. 
17 ∆ραστήριος ιεράρχης, ο οποίος φρόντισε για την οργάνωση του Πατριαρχικού Σχολείου. Προµηθεύ-
τηκε διδακτικά βιβλία από τη Βενετία και κάλεσε το Μάξιµο Μαργούντιο, για να αναλάβει τη διεύ-
θυνση του Σχολείου.  
18 Σβορώνος Νίκος Γ., όπ.π., σελ. 50. 
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νέλαβαν να χρηµατοδοτήσουν την ίδρυση σχολείων τόσο στον ελλαδικό χώρο, όσο 

και στο χώρο της διασποράς19.  

Η σχολική εκπαίδευση, όσον αφορά τα πλατιά λαϊκά στρώµατα, την πρώτη πε-

ρίοδο µετά την Άλωση, ήταν υποτυπώδης. Για το χρονικό διάστηµα από το 1480 έως 

το 1530 δεν υπάρχει καµία µαρτυρία σχετικά µε την ύπαρξη κανενός είδους σχολείου 

στον τουρκοκρατούµενο ελλαδικό χώρο. 

Ξεχωριστή περίπτωση εκπαίδευσης αποτελεί η λειτουργία σχολείων στο χώρο 

της Εκκλησίας. Οι ιερείς, οι µοναχοί και οι ψάλτες έπρεπε να µαθαίνουν εντός του 

εκκλησιαστικού χώρου ή σε υποτυπώδη σχολεία γραφή και ανάγνωση. Το γεγονός 

αυτό αποτελεί κατάλοιπο από τα βυζαντινά χρόνια, στα οποία ήταν συνηθισµένη 

µορφή παιδείας η µαθητεία σε κάποιον αυτοσχέδιο δάσκαλο, συνήθως κληρικό ή µο-

ναχό.  Σ’ αυτή τη µορφή «εκπαίδευσης» πρέπει να προστεθούν το κήρυγµα, οι παρα-

δόσεις, οι θρύλοι, η ανάγνωση βίων αγίων και οι εκκλησιαστικές τελετές20. 

Η Παιδεία, δηλαδή, αποτελούσε αντικείµενο ενασχόλησης του κλήρου και των 

µοναστηριών. Τα πρώτα σχολεία οργανώνονταν µέσα στα κελιά των µοναχών. Σ’ αυ-

τά τα «Κελιώτικα» σχολεία, όπως ονοµάζονταν, συγκεντρωνόταν ικανός αριθµός µα-

θητών, οι οποίοι διδάσκονταν ανάγνωση και αριθµητική21. 

Τα παραπάνω σχετίζονται µε τη δηµιουργία του θρύλου ή, κατ’ άλλους, του 

«µύθου» του Κρυφού Σχολειού. Αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητηµένα θέµατα 

της ιστοριογραφίας, για το οποίο έχουν εκφραστεί διαµετρικά αντίθετες απόψεις, κα-

θώς εντάσσεται στο ευρύτερο ζήτηµα της συστηµατικής ή µη δίωξης της Παιδείας 

από τους Τούρκους και της προσφοράς της Ορθόδοξης Εκκλησίας την περίοδο της 

Οθωµανικής κυριαρχίας. 

Από τη µία πλευρά οι αναθεωρητές, όπως τους αποκαλούν, ιστορικοί χαρακτη-

ρίζουν το Κρυφό Σχολειό όχι µόνο ως µύθο, αλλά ως ανοησία και χαρακτηρίζουν ως 

εθνικιστές και σκοταδιστές όσους υποστηρίζουν την ύπαρξή του22. Το Κρυφό Σχο-

λειό έχει βαρύνουσα σηµασία για σηµαντικά ιδεολογικά και πολιτικά ζητήµατα, όπως 

                                                 
19 Μεταλληνός Γ., όπ.π. σελ. 135. 
20 Νικολάου Γ., όπ.π., σσ. 66-67. 
21 Νιχωρίτης Γ. Κωνσταντίνος, «Η επίδραση του Αγίου Όρους στην Παιδεία των Ορθόδοξων Σλάβων 
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας», Οι Επιδράσεις της Πνευµατικής Παράδοσης του Αγίου Όρους 
στο Βίο και τον Πολιτισµό των Σλάβων, Εκδόσεις Μπαρµπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 90.   
 
22 Λούκος Χ., Μύθοι και στερεότυπα: Προϋποθέσεις για µια ουσιαστική ανατροπή τους, εφ. Ελευθερο-
τυπία, 26-3-2011. 
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ο ρόλος του έθνους και η δυνατότητα παρέµβασης της Εκκλησίας σ’ αυτό23. Γι’ αυτό 

και απορρίπτεται εξολοκλήρου, αφού σύµφωνα µε την οµάδα αυτών των ιστορικών, 

δεν υπήρξε ποτέ καµία ανάγκη, η οποία να καθιστά απαραίτητη την ύπαρξή του24. 

Η µοναδική, ίσως, περίπτωση περί υπόστασης του Κρυφού Σχολειού σχετίζεται 

µε το ότι την οργανωµένη Παιδεία της εποχής εκείνης, εξαιτίας της αδυναµίας, ανα-

πλήρωνε η ανεπίσηµη φροντίδα της Εκκλησίας στους ναούς και τα µοναστήρια. Και 

σε αυτή την περίπτωση, όµως, η άποψη περί θρύλου είναι ατεκµηρίωτη25. 

Επίσης, υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν µαρτυρίες, οι οποίες αναφέρονται στη 

λειτουργία τέτοιων σχολείων, έστω και σε περιορισµένη έκταση. Σε αντίθετη περί-

πτωση, έπρεπε ένα τέτοιο τεκµήριο ζωτικότητας και εθνικής συνείδησης των Ελλή-

νων να είχε εξαρθεί µε κάθε τρόπο26. Η δηµιουργία, σύµφωνα µ’ αυτούς, του «µύ-

θου» του Κρυφού Σχολειού τοποθετείται στα χρόνια της Επανάστασης, εποχή κατά 

την οποία οι έννοιες εθνική παιδεία και εθνική αποκατάσταση είναι στενά συνδεδε-

µένες στη συνείδηση των υπόδουλων. Μέσα σ’ αυτό το κλίµα γεννιούνται όλα εκείνα 

τα στοιχεία, τα οποία στηρίζουν έναν τέτοιο «µύθο», όπως το γνωστό τραγουδάκι 

Φεγγαράκι µου λαµπρό27.  

Κοντά σ’ αυτά έρχονται να προστεθούν διάφορες απόψεις περί ύπαρξης Κρυ-

φού Σχολειού µε επιχειρήµατα τα τοπωνύµια στην Ελλάδα ή τους χώρους, οι οποίοι 

λειτουργούσαν ως Κρυφά Σχολειά σε διάφορα µοναστήρια (Μονή Φιλοσόφου, µονα-

στήρια στην Ήπειρο, ∆ηµητσάνα κ.ά.). Οι θέσεις αυτές ενισχύθηκαν µε τον οµώνυµο 

πίνακα του Γύζη (1886), στον οποίο απεικονίζεται ένας µοναχός να διδάσκει λίγα 

Ελληνόπουλα που κάθονται γύρω του, καθώς και µε το ποίηµα του Ι. Πολέµη «Το 

Κρυφό Σχολειό», το οποίο περιγράφει την ατµόσφαιρα εκείνης της εποχής28.  

Οι αµφισβητίες του Κρυφού Σχολειού υποστηρίζουν ότι ο «µύθος» της ύπαρξής 

του εξυπηρετούσε διάφορες σκοπιµότητες τόσο εθνικού όσο και θρησκευτικού χαρα-

κτήρα. Αφ’ ενός καταδείκνυε τη βάρβαρη µεταχείριση εκ µέρους του κατακτητή και 

αφ’ ετέρου το ρόλο της Εκκλησίας στην προσπάθεια διατήρησης της ταυτότητας και 

                                                 
23 Αναστασόπουλος Α., «Προσεγγίζοντας το Ζήτηµα της Ανάγνωσης των πηγών: Μια Μαρτυρία περί 
Οικοδιδασκαλίας τον 17ο αι. και το Κρυφό Σχολειό, Τα Ιστορικά 27 (2010), σελ. 361. 
24 Υποστηρίζουν ότι οι Τούρκοι δε φαίνεται να απαγόρευσαν τη λειτουργία σχολείων. Κι’ αυτό γιατί, 
όπως αναφέρουν, δεν διασώζεται καµία µαρτυρία άρνησης των τουρκικών αρχών να δώσουν άδεια 
λειτουργίας σχολείου ή βιαίου κλεισίµατος σχολείου. Θεωρούν, επίσης, ότι οι αντίθετες πληροφορίες 
είναι µεταγενέστερες και σχετίζονται µε το «µύθο», κατ’ αυτούς του Κρυφού Σχολειού.  
25 Μεταλληνός Γ., όπ.π., σελ. 133. 
26 Αγγέλου Α., Το κρυφό σχολειό. Χρονικό ενός µύθου, Εκδόσεις Εστία, Αθήνα 1977. 
27 Ηρακλείδης Α., Η ανάγκη για µύθους. 25η Μαρτίου και Κρυφό Σχολειό, εφ. Τα Νέα, 22-3-2007. 
28 Νικολάου Γ., όπ.π., σελ. 69. 
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της ιδιοπροσωπίας των Ελλήνων. Ο Χ. Καρανάτσιος αναφέρει σχετικά «ο ελληνικός 

λαός είχε την εσωτερική ανάγκη να καταφύγει στο µύθο, για να αφοµοιώσει ψυχολογι-

κά τα δεινά της δουλείας. Ταυτόχρονα ο µύθος απαντούσε στην πολιτιστική καθυστέρη-

ση του λαού, ενώ ηρωοποιούσε και εξιδανίκευε τον απλό λαό, την αντίσταση και ριψο-

κινδύνευση των µικρών µαθητών, των φτωχών γονέων και των ισχνών µοναχών ή ιε-

ρέων»29.  

Στον αντίποδα βρίσκονται οι υπέρµαχοι του «θρύλου» του Κρυφού Σχολειού. 

Όσοι θεωρούν ότι αποτελεί ιστορική πραγµατικότητα, η οποία δηµιουργήθηκε, εξαι-

τίας του πολύπλευρου χαρακτήρα της τουρκικής τυραννίας. Συγκεκριµένα, οι Τούρ-

κοι τοπικοί διοικητές θεωρούσαν την εκπαίδευση των µειονοτήτων ανεπιθύµητη, γι’ 

αυτό και απαγόρευαν τη λειτουργία σχολείων. Έτσι, τη διδασκαλία των βασικών 

(γραφή, ανάγνωση) ανελάµβαναν κάποιοι ιερείς ή µοναχοί, µέσα από τα µόνα διαθέ-

σιµα βιβλία, δηλαδή τα λειτουργικά της Εκκλησίας. ∆ίδασκαν τα «ολίγα κολλυβο-

γράµµατα», για τα οποία µιλούσαν ο Κολοκοτρώνης και ο Μακρυγιάννης
30.  

Τα Κρυφά Σχολειά ήταν αυτά, τα οποία διέσωσαν το θρησκευτικό φρόνηµα 

των ραγιάδων και την ελληνική γλώσσα, γιατί αυτή τη γλώσσα µάθαιναν να διαβά-

ζουν και να γράφουν οι µαθητές τους. Επίσης, συνέβαλαν στη διατήρηση της ελληνι-

κής εθνικής συνείδησης, καθώς οι µαθητές τους αντιλαµβάνονταν πως, αν και ορθό-

δοξοι χριστιανοί, ωστόσο ανήκαν σ’ ένα διαφορετικό «γένος» από όλους τους άλλους 

ορθόδοξους χριστιανούς  (Σέρβους, Βούλγαρους), στο «γένος» των Ελλήνων ή Γραι-

κών
31. 

Τα Κρυφά Σχολειά ήταν τα µοναδικά σχολεία, για να µαθαίνουν τα Ελληνό-

πουλα να διαβάζουν και να γράφουν στη γλώσσα τους, ώστε να διατηρηθεί η ελληνι-

κή ταυτότητα και ο ελληνικός πολιτισµός, συµβάλλοντας µ’ αυτόν τον τρόπο στη 

διάσωση του Έθνους στα 400 χρόνια της Οθωµανικής κυριαρχίας. Σ’ αυτά κρύβεται 

όλο το µεγαλείο της ελληνικής φυλής, καθώς και ο πνευµατικός δυναµισµός του Γέ-

νους και οι ελπίδες του για απελευθέρωση32.  

Στο θέµα αυτό οφείλουµε να λάβουµε υπόψη και τις δύο πλευρές, ακολουθώ-

ντας µία µέση οδό. Από τη µια είναι γεγονός ότι ο ελληνισµός στη διάρκεια της 

Τουρκοκρατίας δεν παρέµεινε πνευµατικά αδρανής. Η πνευµατική και πολιτιστική 
                                                 
29 Καρανάσιος Χαρίτων., «Η εκπαίδευση [1453-1821], Ιστορία των Ελλήνων, τ. 8, Αθήνα χ.χ, σσ. 358-
403. 
30 ∆ασκαλάκης Μάρκος, όπ.π., σελ. 7. 
31 Κεκαυµένος Γ., όπ.π, σελ. 47. 
32 Ζαχαρόπουλος Νίκος, Γ., Η παιδεία στην Τουρκοκρατία, τ. Α΄, Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς 1983, 
σελ. 37. 
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ζωή του δεν νεκρώθηκε, διατηρώντας σε µεγάλο βαθµό τη δίψα για µάθηση και δηµι-

ουργία
33. 

Από την άλλη, όµως, δεν µπορούµε και να παραθεωρήσουµε αυτό που προκύ-

πτει µέσα από τις µαρτυρίες και τα ιστορικά τεκµήρια34 και αφορά στον καταλυτικό 

ρόλο, τον οποίο διαδραµάτισαν οι ιερείς και οι µοναχοί, κατά τη διάρκεια της Τουρ-

κοκρατίας, αλλά και αργότερα, στο ζήτηµα της Παιδείας των υπόδουλων Ελλήνων. 

Από τα µέσα του 17ου αιώνα η κατάσταση στην Παιδεία βελτιώνεται αισθητά. 

Οι αλλαγές σε κοινωνικό επίπεδο, η οργάνωση των κοινοτήτων, η κυκλοφορία βιβλί-

ων από τα ευρωπαϊκά τυπογραφεία, συντέλεσαν στην αύξηση της επιθυµίας για µά-

θηση και στην ίδρυση των σχολείων. 

Στις αρχές του 18ου αιώνα οι όροι Ακαδηµία, Μουσείο, Ελληνοµουσείο, Σχο-

λείο, Σχολή θα διαδοθούν ευρύτατα στον ελλαδικό χώρο, ενώ εκτός από την Κων-

σταντινούπολη, αναδεικνύονται και άλλα σπουδαία παιδευτικά και πνευµατικά κέ-

ντρα, όπως η Χίος, τα Γιάννενα, η Αθήνα, η Πάτµος, η ∆ηµητσάνα, τα Άγραφα, η 

Σµύρνη, η Μοσχόπολη, οι Κυδωνίες, το Άγιο Όρος κ.ά35.   

Σ’ αυτά διδάσκουν επιφανείς δάσκαλοι, οι οποίοι είναι φορείς του ευρωπαϊκού 

αναγεννησιακού πνεύµατος. Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν οικονοµική ανάπτυξη 

(εµπόριο, απόδηµοι ευεργέτες), γεγονός που επιτρέπει την έντονη εκπαιδευτική κίνη-

ση, η οποία οδηγεί σε πνευµατική ανάπτυξη και ακµή (πολλαπλασιασµός σχολείων, 

προσφορά πολλών µορφωµένων στελεχών στην ελληνική κοινωνία και στην Εκκλη-

σία)36.  

Τα πιο πολλά από τα σχολεία ήταν για τα «κοινά» γράµµατα, για την παροχή 

δηλαδή στοιχειωδών γνώσεων. Ως βασικά εγχειρίδια στα «κοινά» σχολεία χρησιµο-

ποιούνταν η Οκτώηχος, το Ψαλτήρι και διάφορα άλλα λειτουργικά βιβλία. Υπήρχαν, 

ακόµη, τα «ελληνικά» σχολεία, τα οποία στόχευαν στην καλή εκµάθηση της ελληνι-

κής γλώσσας µε βάση τα αρχαιοελληνικά κείµενα. Τέλος, υπήρχαν και οι ανώτερες 

σχολές, στις οποίες διδάσκονταν φιλοσοφία και στοιχεία θετικών επιστηµών37. ∆ιδα-

                                                 
33 Μεταλληνός Γ., όπ.π., σσ. 130-131. 
34 Κεκαυµένος Γ., όπ.π. 
35 Μεταλληνός Γ., όπ.π., σελ. 136. 
36 Νικολάου Γ., όπ.π., σσ. 71-72. 
37 Αγγέλου Α., Πνευµατικός βίος και πολιτισµός 1669-1821: Η εκπαίδευση, Ιστορία του Ελληνικού 
έθνους, τ. ΙΑ΄, Ο Ελληνισµός υπό ξένη κυριαρχία (περίοδος 1669-1821) Τουρκοκρατία - Λατινοκρατί-
α, Αθήναι, Εκδοτική Αθηνών 1975, σελ. 306. 
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κτικά Προγράµµατα και µέθοδοι διδασκαλίας δεν υπήρχαν, καθώς οι δάσκαλοι ήταν 

αυτοδίδακτοι, χωρίς ειδικές γνώσεις και παιδαγωγική κατάρτιση38.  

Στην πορεία της ελληνικής εκπαίδευσης κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, 

υπήρξαν κάποια πρόσωπα µε ιδιαίτερη παιδεία, τα οποία προσέφεραν, ο καθένας από 

την πλευρά του, σηµαντικές υπηρεσίες στην ανάπτυξη της Παιδείας του Γένους. Οι 

άνθρωποι αυτοί είναι γνωστοί ως οι Μεγάλοι ∆ιδάσκαλοι του Γένους, οι οποίοι δίδα-

ξαν στο λαό τη γλώσσα, την πίστη, την παράδοσή του, αλλά και τη φιλοσοφία και τις 

σύγχρονες, για εκείνη την εποχή, επιστήµες (ιατρική, φυσική, γεωγραφία, µαθηµατι-

κά), εισάγοντας παράλληλα στον ελλαδικό χώρο, τις νέες ευρωπαϊκές ιδέες39. 

Ωστόσο, η διάδοση της γνώσης και η ανάπτυξη της Παιδείας δηµιούργησαν 

προβλήµατα αναφορικά µε την ιδεολογία εκείνων, οι οποίοι προέρχονταν από τη ∆ύ-

ση και είχαν γαλουχηθεί σύµφωνα µε τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η αντιπαράθεση 

ανάµεσα στην ευρωπαϊκή ιδεολογία και την ορθόδοξη παράδοση θα γινόταν αισθητή 

και η επίτευξη ισορροπίας ανάµεσά τους θα αποτελούσε το ζητούµενο αυτής της πε-

ριόδου
40. 

Παρ’ όλα αυτά όµως, η ελληνική παιδεία κατάφερε να αναγεννηθεί, µε σταθερά 

βήµατα, από την τέφρα της και να αναπτυχθεί σε τέτοιο σηµείο, ώστε να δηµιουργη-

θεί το φαινόµενο του Ελληνικού ∆ιαφωτισµού, µε τη συµβολή του οποίου το Γένος 

οδηγήθηκε σε πνευµατική αναγέννηση, προετοιµάζοντας παράλληλα το έδαφος και 

για την πολιτική αναγέννησή του. 

 

 

«Το Κρυφό Σχολειό» Πίνακας Ν. Γύζη ( 1886) 

                                                 
38 Νικολάου Γ., όπ.π., σελ.72. 
 
39 ∆ασκαλάκης Μάρκος, όπ.π., σελ. 9. 
40
Μεταλληνός Γ., όπ.π., σελ. 136. 
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1.2. Η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση κατά την Τουρκοκρατία  

Μετά την πτώση της Πόλης, οι Έλληνες βρέθηκαν κάτω από την κυριαρχία των 

Οθωµανών. Η µοίρα τους επεφύλαξε να περάσουν πολλά δεινά µέχρι την πολυπόθη-

τη ηµέρα της Εθνεγερσίας (1821) και την συγκρότησή τους σε ανεξάρτητο κράτος 

(1830). Κύρια χαρακτηριστικά της ζωής τους σ’ αυτή την περίοδο ήταν οι αρπαγές, οι 

λεηλασίες, οι δυσβάστακτοι φόροι, οι ταπεινώσεις, το παιδοµάζωµα και οι βίαιοι ε-

ξισλαµισµοί. Οι τύραννοι ήταν αδίστακτοι και ασύδοτοι, ενώ καταπατούσαν κάθε 

ίχνος ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιµής και υπόληψης. 

Στον τοµέα της Παιδείας, ένας µεγάλος αριθµός του έµψυχου φορέα (Λόγιοι) 

είχαν µεταναστεύσει προς τη ∆ύση. Ωστόσο, αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι παρέµεναν 

κοντά στους υπόδουλους Έλληνες. Αυτοί διατήρησαν, έστω και σε υποτυπώδη µορ-

φή, την Παιδεία, ώστε, µε την πάροδο του χρόνου, να δηµιουργηθούν οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις, οι οποίες θα οδηγούσαν το Γένος στην πνευµατική αναγέννηση και 

µέσα από αυτήν, στην ελευθερία και την εθνική αφύπνιση41. 

Αξιόλογη είναι η κίνηση η οποία παρατηρείται στο χώρο της Εκκλησιαστικής 

Εκπαίδευσης, την περίοδο αυτή. Η ίδρυση της Πατριαρχικής Σχολής το 1454, εκφρά-

ζει συµβολικά την «ανίδρυση» της Παιδείας του Γένους, ως έναν από τους κατεξοχήν 

τοµείς της µέριµνας της Εκκλησίας. 

Αποτέλεσε πρότυπο για την ανώτερη Παιδεία του Γένους. Στο επίκεντρο του 

Προγράµµατος Σπουδών βρίσκονταν η θρησκευτική παιδεία και τα χριστιανικά 

γράµµατα. Εντούτοις, είχαν ενταχθεί και µαθήµατα Ρητορικής και Φιλοσοφίας, ενώ 

βασική µέριµνα αποτελούσε η καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας. Η θεµελίωση ε-

νός τέτοιου Προγράµµατος ∆ιδασκαλίας αποτέλεσε το υπόβαθρο της Κωνσταντινου-

πολίτικης παιδείας και λογιοσύνης, η οποία θα διαµορφωθεί αργότερα σε όλες της τις 

εκφάνσεις και θα χαρακτηριστεί ως η Παιδεία των Φαναριωτών. 

Επί πατριαρχίας Κύριλλου Λούκαρη, η Πατριαρχική Σχολή ανανεώνεται και 

αποτελεί κέντρο θεολογικών σπουδών. Με τον Θεόφιλο Κορυδαλλέα στο πηδάλιο 

της Σχολής, εγκαινιάζεται µια νέα περίοδος στην Παιδεία του Γένους. Ο Πατριάρχης 

Ιερεµίας ο Γ΄ (1716-1726) ορίζει ότι όλοι οι κληρικοί πρέπει να µορφώνονται στην 

Πατριαρχική Σχολή. 

Την περίοδο του ∆ιαφωτισµού η σχολή δεν επιτελεί απλώς το έργο κατάρτισης 

στελεχών, αλλά είναι η ίδια ενταγµένη στο πλαίσιο των συντελεστών της αλλαγής.  
                                                 
41 Ψέµµας Ν., Η Εκκλησιαστική εκπαίδευση κατά την Τουρκοκρατία ως την ίδρυση του Αθηναϊκού Πα-
νεπιστηµίου, Μελέτη, ΕΑΠ, 2009, σελ. 1.  
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Η Πατριαρχική Σχολή, στους αιώνες της ύπαρξής της, αποτέλεσε έναν θεσµό 

εκπαίδευσης ενταγµένο στην οθωµανική πραγµατικότητα, µε την οποία διαλέγεται σε 

όλη τη διάρκεια της ιστορίας της. Αποτέλεσε το µέσο για την παρουσία στην Κων-

σταντινούπολη των σηµαντικότερων ευρωπαϊκών διανοητικών ρευµάτων, όπως ο 

Ουµανισµός, ο Νεοαριστοτελισµός και ο ∆ιαφωτισµός42.  

Το 1750 ιδρύθηκε η Νέα Ακαδηµία στη Μοσχόπολη. Ο κύκλος των σπουδών 

που παρείχε ήταν από τους καλύτερους, τους οποίους ένας χριστιανός µπορούσε να 

παρακολουθήσει εκείνη την εποχή στα Βαλκάνια. Το γεγονός αυτό καθιστούσε τη 

Μοσχόπολη ως ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα του ∆ιαφωτισµού.  

Το κτήριο εντυπωσίαζε, ενώ η βιβλιοθήκη του χαρακτηριζόταν ως µία από τις 

λαµπρότερες και µεγαλύτερες στο χώρο της Βαλκανικής εκείνη την εποχή, στην ο-

ποία µπορούσε να αναζητήσει κανείς τα πιο αξιόλογα συγγράµµατα. 

Φηµισµένος δάσκαλος (1743 -1769) και διευθυντής (από το 1750) υπήρξε ο 

Θεόδωρος Καβαλλιώτης, ο οποίος ήταν ιερέας και συγγραφέας εγχειριδίου Γραµµα-

τικής. 

Στο πλαίσιο της Νέας Ακαδηµίας, δηµιουργήθηκε από τον ιεροµόναχο Γρηγό-

ριο Κωνσταντινίδη τυπογραφείο, το δεύτερο ελληνικό τυπογραφείο της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας µετά από το αντίστοιχο της Κωνσταντινούπολης. Έφερε ως έµβληµά 

του την εικόνα του Ευαγγελιστή Λουκά, ενώ πρόσφερε ανεκτίµητες υπηρεσίες στον 

υπόδουλο Ελληνισµό µε τις πολλές και προσεγµένες εκδόσεις του43.  

Επίσης, η Πατµιάδα του Γένους Εκκλησιαστική Σχολή αποτελεί ένα ακόµη εκ-

κλησιαστικό εκπαιδευτικό ίδρυµα, το οποίο αναδείχθηκε ως τηλαυγής φάρος στα δύ-

σκολα εκείνα χρόνια, στους χαλεπούς καιρούς της περιόδου της Τουρκοκρατίας. 

Ιδρύθηκε το 1713 από τον ιεροδιάκονο της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του 

Θεολόγου Μακάριο Καλογερά. Άτυπα όµως, µπορεί να θεωρηθεί ότι η λειτουργία 

της ξεκινά από την εποχή του Οσίου Χριστοδούλου, του κτήτορα της Ιεράς Μονής 

του Αγίου Ιωάννου, ο οποίος µερίµνησε για τη λειτουργία βιβλιοθήκης στο χώρο της 

Μονής, µε σκοπό την καλλιέργεια των γραµµάτων και τη µόρφωση των µοναχών. 

Η Εκκλησία επεδείκνυε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Σχολή της Πάτµου. Σε πε-

ρίπτωση κατά την οποία αποχωρούσε κάποιος δάσκαλος, έσπευδε να εξασφαλίσει 

τον αντικαταστάτη του µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

                                                 
42 Κιτροµηλίδης Πασχάλης, Πεντακόσια πενήντα πέντε χρόνια στην υπηρεσία της Παιδείας του Γένους 
(1454-2009), περ. Πεµπτουσία, τ.15, σσ. 44-51. 
43 Ψέµµας Ν., όπ.π., σελ. 3. 
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Το κτήριο της Σχολής βρισκόταν στον χώρο του Ιερού Σπηλαίου της Αποκάλυ-

ψης. Αυτό το συγκρότηµα βρήκε ο Μακάριος και το διαµόρφωσε ανάλογα, διευρύνο-

ντας το µε αίθουσες διδασκαλίας, κοιτώνες και άλλους χώρους, ώστε να στεγαστεί 

ένα ολοκληρωµένο διδακτήριο. 

Ο Μακάριος Καλογεράς, εκτός από το διδακτικό του έργο, ασχολούνταν και µε 

το κήρυγµα. Ήταν ιδιαίτερα ευφυής και φιλοµαθής, ενώ ως γόνος εκλεκτής οικογέ-

νειας της Πάτµου, µετέβη στην Κωνσταντινούπολη, για να διευρύνει το γνωστικό του 

πεδίο. Εκεί, δεν περιορίστηκε µόνο σε θεολογικά µαθήµατα, αλλά ασχολήθηκε µε την 

Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία, τα Λατινικά, τη Φιλοσοφία και την Εκκλησιαστική 

Μουσική. Υπήρξε δεινός ρήτορας και σφοδρός πολέµιος των Ρωµαιοκαθολικών. 

Σώζονται, ακόµη, διακόσιες επιστολές του, οι οποίες αποτυπώνουν το Ορθόδο-

ξο φρόνηµά του. Η παράδοση αναφέρει ότι εκφώνησε, περίπου, δύο χιλιάδες οµιλίες, 

οι οποίες είχαν µεγάλη απήχηση και έθελγαν ακόµη και τους ιερωµένους, οι οποίοι 

έρχονταν στην Πάτµο ως επισκέπτες από την Πατριαρχική Σχολή της Κωνσταντινού-

πολης. Ο ίδιος διακατεχόταν από τον έντονο πόθο να µεταλαµπαδεύσει στους νέους 

της εποχής του την «κατά Θεόν» αλλά και «κατά κόσµον» Παιδεία. 

Η Σχολή της Πάτµου διαδραµάτισε καταλυτικό ρόλο στη διαπαιδαγώγηση και 

διάπλαση του χαρακτήρα των µαθητών. Αρκετοί από αυτούς διακρίθηκαν, µετά την 

αποφοίτησή τους, στην περαιτέρω πορεία τους. Ανάµεσά  τους ο πρωτεργάτης της 

Φιλικής Εταιρείας Εµµανουήλ Ξάνθος, ο Αγωνιστής του 1821 Ιωάννης Θέµελης, ο 

ερευνητής της παράδοσης της Ινδίας ∆ηµήτριος Γαλανός, πολλοί κληρικοί και µεγά-

λες προσωπικότητες της Εκκλησίας µας και του Έθνους
44.  

Άλλο ένα σχολείο εκκλησιαστικής εκπαίδευσης , το οποίο άκµασε την περίοδο 

της Τουρκοκρατίας, ήταν η Σχολή της ∆ηµητσάνας. Ιδρύθηκε το 1764 από το Γεράσι-

µο Γούνα και τον Αγάπιο Λεονάρδο, δύο µοναχούς από την περιοχή. Τη σχολή αυτή 

ονόµασαν «Ελληνοµουσείο» και την εφοδίασαν µε πατριαρχικό σιγίλλιο, για να µην 

παρεµβαίνουν στον εσωτερικό της κανονισµό οι τοπικοί εκκλησιαστικοί άρχοντες. 

∆ιέθετε βιβλιοθήκη µε πλούσια συλλογή βιβλίων και χειρογράφων. 

Πρώτοι δάσκαλοί της υπήρξαν οι ιδρυτές της, οι οποίοι επεδείκνυαν ιεραπο-

στολικό ζήλο στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου τους και χωρίς αµοιβή. Η σχολή 

στεγάσθηκε σε κτήριο κοντά στον κεντρικό ναό της κωµόπολης, ενώ κατείχε αρκετά 

κληροδοτήµατα αποδήµων της ∆ηµητσάνας. 

                                                 
44 Ψέµµας Ν., όπ.π., σσ. 3-4. 
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Το 1861 ενώθηκε µε τη Μονή Φιλοσόφου, για να ενισχύεται οικονοµικά από τα 

εισοδήµατα του µοναστηριού. Στους µαθητές της συµπεριλαµβάνονται ιεράρχες, οι 

οποίοι διέπρεψαν για την αρετή και την εθνική τους δράση, δάσκαλοι, οι οποίοι ερ-

γάστηκαν µε ζήλο για τη διάδοση της Παιδείας, αγωνιστές και Εθνοµάρτυρες. Χαρα-

κτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄ και ο Παλαιών 

Πατρών Γερµανός45.  

Το 1648 ιδρύεται από το Θωµά Φλαγγίνη, έµπορο και δικηγόρο στη Βενετία, το 

Φλαγγινιανό Φροντιστήριο. Στις Πηγές αναφέρεται και ως «Φλαγγίνειο Γυµνάσιο» 

και «Φλαγγινιανό Ελληνοµουσείο». Ήταν ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα µε σκοπό να εκ-

παιδεύσει Έλληνες Ορθόδοξους ιεροκήρυκες. Ωστόσο, εκτός από κληρικοί, παρακο-

λουθούσαν µαθήµατα και λαϊκοί, οι οποίοι προορίζονταν για δάσκαλοι. Η σχολή λει-

τούργησε χωρίς διακοπή ως το 1797 και διαδραµάτισε πολύ σηµαντικό ρόλο, καθώς 

η ίδρυσή της αποτελούσε τον αντίποδα του Κολλεγίου της Ρώµης46.  

Στη σχολή αυτή δίδαξαν σπουδαίοι δάσκαλοι της εποχής, όπως ο Θεόφιλος Κο-

ρυδαλλέας και ο Παχώµιος ∆οξαράς. Το εκπαιδευτήριο αυτό αποτέλεσε φυτώριο ο-

νοµαστών λογίων της διασποράς και συνέβαλε στη µόρφωση πολλών εκκλησιαστι-

κών στελεχών, τα οποία µετά τις σπουδές τους θα δραστηριοποιούνταν είτε στην 

Κέρκυρα είτε σε ολόκληρη τη Βαλκανική, η οποία βρισκόταν κάτω από Οθωµανική 

κυριαρχία. Ενδεικτικά αναφέρονται ο Μεθόδιος Ανθρακίτης
47 και ο Ηλίας Μηνιά-

της
48.  

Στη σχολή άνθησαν οι ελληνικές σπουδές. ∆ιδάσκονταν η αρχαία ελληνική, η 

λατινική, η ρητορική, η φιλοσοφία και η εκκλησιαστική φιλολογία. Επίσης, καθιερώ-

θηκε και καλλιεργήθηκε η δηµοτική γλώσσα. Αξιόλογη ήταν και η βιβλιοθήκη του 

ιδρύµατος, η οποία περιλάµβανε πολύτιµα βυζαντινά χειρόγραφα, αλλά και έντυπες 

εκδόσεις
49.  

                                                 
45 Σιόλας Γ. Ιωάννης., Η Μονή Φιλοσόφου και η Σχολή της ∆ηµητσάνας, ∆ηµοσίευση στον διαδικτυακό 
τόπο www.inArcadia.gr 
46 Πολίτης Λίνος, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ∆΄ Έκδοση, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής 
Τραπέζης, Αθήνα 1985, σελ. 60. 
47 Έλληνας κληρικός, θεολόγος, παιδαγωγός και µαθηµατικός. Κατέχει διαπρεπή θέση στον πρώιµο 
Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα και είναι ο πρώτος που 
αντικατέστησε την αρχαΐζουσα, ως γλώσσα διδασκαλίας, µε τη δηµώδη και από τους πρώτους που 
δίδαξε νεότερα µαθηµατικά. 
48 Υπήρξε ακάµατος εργάτης της Παιδείας και της Ορθοδοξίας µε ιεραποστολική διάθεση. Περίφηµος 
για τα κηρύγµατά του, περιόδευσε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, για να καταλήξει επίσκοπος Κερνί-
κης και Καλαβρύτων. 
49 Ψέµµας Ν., όπ.π., σσ. 4-5. 
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Είναι σκόπιµο να γίνει αναφορά και στο Τµήµα Θεολογίας του Ιονίου Πανεπι-

στηµίου (Ιόνιος Ακαδηµία), το οποίο ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 1824 και λειτούργη-

σε την περίοδο της Αγγλοκρατίας στο νησί. Ιδρυτής είναι ο Άγγλος φιλέλληνας Gyil-

ford, αλλά η πατρότητα, ουσιαστικά, ανήκει στον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος υ-

πήρξε στενός φίλος του τελευταίου και η υλοποίηση του οράµατος της ίδρυση του 

Πανεπιστηµίου πραγµατοποιήθηκε µετά από συζητήσεις και προσωπικές επαφές µε-

ταξύ των δύο ανδρών. Ο Gyilford είχε κάνει σπουδές πάνω στην Ελληνική Γλώσσα 

και Γραµµατεία στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης και αφιέρωσε αρκετό χρόνο στην 

προσπάθεια αναβίωσης της Παιδείας στην Ελλάδα. 

Αρχικά η Ακαδηµία λειτούργησε µε τέσσερις σχολές: Θεολογίας, Φιλολογίας, 

Νοµικής και Ιατρικής. Οι απόφοιτοί της δίδαξαν ως εκπαιδευτικοί στην ελεύθερη Ελ-

λάδα ή ως νοµικοί και διοικητικοί υπάλληλοι, συµβάλλοντας στην οργάνωση του νε-

οσύστατου ελεύθερου κράτους. 

Στη Θεολογική Σχολή δίδαξαν και διαµόρφωσαν την ακαδηµαϊκή τους προσω-

πικότητα, άνδρες οι οποίοι διέπρεψαν στο χώρο της ελληνικής Παιδείας µετά τη δη-

µιουργία του ανεξάρτητου νεοελληνικού κράτους. Σ’ αυτούς συγκαταλέγονται γνω-

στές προσωπικότητες, όπως ο Θεόκλητος Φαρµακίδης και ο Νεόφυτος Βάµβας50.  

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι, εκτός από έδρα Θεολογίας, λειτουργούσε 

και Θεολογικό Σεµινάριο ή Ιεροσπουδαστήριο µε διευθυντή τον Νεόφυτο Βάµβα, τον 

µετέπειτα πρώτο καθηγητή της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Το Ιερο-

σπουδαστήριο µεριµνούσε για την αυστηρή επαγγελµατική άσκηση όσων προορίζο-

νταν για ιεροσύνη, πολύ περισσότερο από όσο ενδιαφερόταν για το θέµα αυτό η Θεο-

λογική Σχολή της Ακαδηµίας. 

Πάντως, µε ειδική ρύθµιση οι σπουδαστές του Ιεροδιδασκαλίου θα µπορούσαν, 

κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, να προσέλθουν σε εξετάσεις για την απόκτηση 

πανεπιστηµιακού διπλώµατος51.  

Θα ήταν παράλειψη, στο σηµείο αυτό, να µην γίνει µνεία σ’ ένα άλλο µεγάλο 

θεολογικό σχολείο και φυτώριο αρκετών ιερωµένων, τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. 

Ιδρύθηκε το 1844 και, αν και την εποχή αυτή υπήρχε ήδη ανεξάρτητο ελληνικό κρά-

τος, ωστόσο η σχολή αυτή λειτουργούσε σε τουρκοκρατούµενο έδαφος. 

                                                 
50 G.P.Henderson, Η Ιόνιος Ακαδηµία, µτφ. Φ. Κ. Βώρου, Κέρκυρα 1980, σσ. 226-237.  
51 Τυπάλδος-Ιακωβάτος Γεώργιος, Ιστορία της Ιόνιας Ακαδηµίας (εισαγωγή-σχόλια Σπ.Ασδραχά), εκδό-
σεις «Ερµής», 1982. 
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Μεγάλος αριθµός Ορθοδόξων θεολόγων, ιερέων, επισκόπων και πατριαρχών 

φοίτησαν στη Θεολογική Σχολή Χάλκης. Μέσα σ’ αυτούς και ο σηµερινός Οικουµε-

νικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος. Στους φοιτητές της Χάλκης περιλαµβάνονταν όχι 

µόνο γηγενείς Έλληνες, αλλά και Ορθόδοξοι Χριστιανοί από όλο τον κόσµο, προσδί-

δοντας στη σχολή έναν διεθνή χαρακτήρα. 

Οι εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν το Παρεκκλήσιo της Αγίας Τριάδας, κοιτώ-

νες, αναρρωτήριο, γραφεία, και την πανεπιστηµιακή βιβλιοθήκη η οποία κατέχει ση-

µαντική ιστορική συλλογή βιβλίων, περιοδικών και χειρογράφων. 

Το 1971 αποφασίστηκε η απαγόρευση της λειτουργίας της σχολής από το Υ-

πουργείο Παιδείας της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας. Η εντολή στηρίχθηκε σε ετυµη-

γορία του συνταγµατικού δικαστηρίου της Τουρκίας, σύµφωνα µε την οποία θεωρού-

νταν αντισυνταγµατική η λειτουργία όλων των ιδιωτικών σχολείων της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, εκτός των κρατικών Πανεπιστηµίων και Ακαδηµιών. Έτσι, µετά από 

πορεία 127 ετών, η Θεολογική Σχολή έπαψε να λειτουργεί. 

Αναµφισβήτητα, αποτέλεσε ένα είδος Οικουµενικού Πνευµατικού Κέντρου της 

Ορθοδοξίας, του οποίου το έργο αποδίδει καρπούς σε όλα τα µέρη του κόσµου, όπου 

οι παλαιοί µαθητές και απόφοιτοι της σχολής, εκπροσωπούν  επίσηµα και υπηρετούν 

την Ορθόδοξη Εκκλησία52. 

Αυτό που πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι η ίδρυση και λειτουργία των εκ-

κλησιαστικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, για τα οποία έγινε λόγος σ’ αυτή την ενότη-

τα, συµπίπτει χρονικά µε την περίοδο (17ος – 18ος αι.)  κατά την οποία παρατηρείται 

µια πνευµατική δραστηριότητα των υπόδουλων Ελλήνων σχετικά µε την ποιότητα 

και την ευρύτητα της παρεχόµενης µόρφωσης. 

Οι φορείς των νέων ιδεών, οι ∆ιαφωτιστές, οι οποίοι δίδαξαν στις εκκλησιαστι-

κές σχολές, αν και οραµατίζονταν τον εκσυγχρονισµό της Παιδείας του Γένους σύµ-

φωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ωστόσο κατάφεραν να προβάλουν και να µεταδώ-

σουν αυτές τις ιδέες µε σύνεση και µετριοπάθεια. 

Έτσι, κατόρθωσαν να συνθέσουν τις νέες ιδέες του ∆ιαφωτισµού µε τις παρα-

δοσιακές ιδέες του Χριστιανισµού, αποκαταστηµένες οι τελευταίες από κάθε δεισι-

δαιµονία και πρόληψη. ∆εν επεδίωξαν την ανατροπή των παλαιών θεσµών και δεν 

επεχείρησαν να προκαλέσουν πολεµική απόρριψης των υπαρχουσών δοµών του υπό-

δουλου Γένους. 

                                                 
52 Ψέµµας Ν., όπ.π., σελ. 6. 
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Η µετριοπάθεια των Ελλήνων ∆ιαφωτιστών δεν αποτελούσε απλή τακτική, αλ-

λά αντικειµενική εκτίµηση της ιδιαίτερης ελληνικής πραγµατικότητας, η οποία είχε 

πολύ λίγα κοινά σηµεία µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας απέναντι στην κοινωνία, η 

οποία δεν ήταν ιεροκρατική, όπως συνέβαινε µε την αντίστοιχη Ρωµαιοκαθολική. 

Άλλωστε, αρκετοί επώνυµοι εκπρόσωποι του ∆ιαφωτισµού προέρχονταν από την τά-

ξη του κλήρου. 

Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή για το εκπαιδευτικό έργο της Εκκλησίας 

στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και αναφορικά µε τα εκκλησιαστικά γράµµατα, πρέ-

πει να αναγνωρίσουµε την οφειλή και το χρέος των Ελλήνων απέναντι στα ιερά αυτά 

ιδρύµατα, καθώς διεφύλαξαν στους χρόνους της δουλείας τα ιερά και τα όσια του 

Έθνους µας και µε τη συµπαράσταση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στήριξαν το τελευ-

ταίο στάδιο της σηµερινής εθνικής µας συγκρότησης.   

 

 

1.3. 18ος αιώνας – Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός 

Στα τέλη του 17ου αιώνα, εµφανίζεται στη ∆ύση µια ανανεωτική πνευµατική κί-

νηση, ένα πολυδιάστατο κίνηµα, το οποίο ονοµάστηκε ∆ιαφωτισµός. Η επικράτηση 

νέου τρόπου ζωής και σκέψης στην κοινωνία σηµατοδοτούσε τη διάδοση των επι-

στηµών και της θετικιστικής φιλοσοφίας στο χώρο της Παιδείας, ενώ παράλληλα κυ-

ριαρχούσε η άρνηση κάθε αναχρονιστικής σκέψης και παραδοσιακής ιδεολογίας53. 

Στόχος ήταν η απαλλαγή του ανθρώπου από προλήψεις, δεισιδαιµονίες, αυθεντίες 

(απολυταρχία κράτους και εκκλησίας) και η επικράτηση του ορθού λόγου, του κριτι-

κού πνεύµατος, της πνευµατικής ελευθερίας και του σεβασµού της αξιοπρέπειας του 

ανθρώπου
54.  

Οι αναζητήσεις αυτές της ∆ύσης εισέβαλαν δυναµικά και στον τουρκοκρατού-

µενο ελληνικό χώρο, στα µέσα του 18ου αιώνα, και επηρέασαν την ελληνική παιδεία 

και σκέψη. Το σµίξιµο του Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού µε την Παράδοση των Ελλή-

νων συντελέστηκε τόσο σε επίπεδο ιδεολογικό και εκπαιδευτικό, όσο και σε επίπεδο 

                                                 
53 Μεταλληνός Γ., όπ.π., σελ. 150. 
 
54
∆ηµαράς Κ., Το Σχήµα του ∆ιαφωτισµού, Ιστορία του Ελληνικού έθνους, τ. ΙΑ΄, Ο Ελληνισµός υπό 

ξένη κυριαρχία (περίοδος 1669-1821) Τουρκοκρατία - Λατινοκρατία, Αθήναι, Εκδοτική Αθηνών 1975, 
σσ. 328 – 359. 
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κοινωνικό. Εκδηλώθηκε ως απόρριψη των παραδοσιακών ιδεών και υιοθέτηση νέων 

αξιών και ως αγώνας για κοινωνικές µεταρρυθµίσεις και απελευθέρωση55.  

Το πνευµατικό αυτό κίνηµα, γνωστό ως Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, πρόβαλε 

το αίτηµα για επιστηµονική παιδεία (σε αντίθεση προς την παραδοσιακή εκκλησια-

στική), για δηµοτική γλώσσα (σε αντιδιαστολή προς την αρχαία ή αρχαΐζουσα), για 

εθνική (από τον Τούρκο κατακτητή), και κοινωνικοπολιτική (από το κοινωνικό και 

εκκλησιαστικό κατεστηµένο) απελευθέρωση. Κύριος σκοπός ήταν η Παλινόρθωση 

του Γένους µέσω της Παιδείας. Γι’ αυτό εκδηλώθηκε µια προσπάθεια ενίσχυσης της 

Παιδείας µε σεβασµό στην αρχαία κληρονοµιά, αλλά και στροφή προς τη σύγχρονη 

επιστήµη
56. 

Ο Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός διακρίνεται σε τρεις χρονικές περιόδους, ανάλο-

γες µε αυτές του αντίστοιχου γαλλικού. Σύµφωνα µε αυτό, η πρώτη περίοδος χαρα-

κτηρίζεται ως προδροµική, φτάνει ως το 1774, περίπου, και κυριαρχείται από την πα-

ρουσία και την επιρροή του Ευγένιου Βούλγαρη. Η δεύτερη περίοδος (1770 – 1820) 

αποτελεί τη φάση ακµής του κινήµατος, κατά την οποία δεσπόζει η γαλλική παιδεία 

και η οµάδα των Εγκυκλοπαιδιστών. Τέλος, η τρίτη φάση (1800 – 1820) χαρακτηρί-

ζεται από την επίδραση της προσωπικότητας του Αδαµάντιου Κοραή
57.    

Ο Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός κυριάρχησε στον ελλαδικό χώρο, αντανακλώ-

ντας τις ανάγκες της κοινωνίας σε µια ορισµένη στιγµή της ιστορίας της, κάτω από 

ορισµένες συνθήκες και περιστάσεις. 

Τέτοιες συγκυρίες δηµιουργήθηκαν στις αρχές του 18ου αιώνα και συνέβαλαν 

στην οικονοµική ακµή του Ελληνισµού µε εκδήλωση, παράλληλα, έντονης πνευµατι-

κής και ιδεολογικής δραστηριότητας. Έτσι λοιπόν, η παρακµή του οθωµανικού κρά-

τους, η ανάληψη εξουσιών από Έλληνες στις Παραδουνάβιες Ηγεµονίες, οι ευνοϊκοί 

όροι της Συνθήκης του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή για την ελληνική εµποροναυτική κίνη-

ση, η Γαλλική Επανάσταση και ο γαλλικός διαφωτισµός διαµόρφωσαν το κατάλληλο 

περιβάλλον, ώστε να πραγµατοποιηθεί η µετακένωση των ιδεών για την κατάκτηση 

της Παιδείας και της Ελευθερίας58. 

                                                 
55 Μεταλληνός Γ., όπ.π., σελ. 150. 
 
56 Βώρος Κ. Φ., ∆οκίµιο Εισαγωγής στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (Ο Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός), 
εκδόσεις «Νέα Παιδεία», Αθήνα 1983, σσ. 130-167. 
57 Κ.Θ.∆ηµαράς, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, Αθήνα 1977 (Ερµής, Νεοελληνικά Μελετήµατα 2), σσ. 
1-22. 
58
Βώρος Κ. Φ., όπ.π.  
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Την περίοδο του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού εξέχουσες πνευµατικές προσωπι-

κότητες της εποχής µε σχετικά κοινές παιδαγωγικές, γλωσσικές και φιλοσοφικές α-

ντιλήψεις, εργάζονται έχοντας θέσει ως στόχο την εθνική και πολιτιστική αφύπνιση 

του υπόδουλου Γένους. Γι’ αυτό διατυπώνουν τις απόψεις τους πάνω σε θέµατα, τα 

οποία µονοπωλούσαν το ενδιαφέρον εκείνη την εποχή, δηλαδή ζητήµατα γλωσσικά, 

παιδαγωγικά, θρησκευτικά και πολιτικά59. 

Ωστόσο, το κίνηµα του ∆ιαφωτισµού δεν δηµιουργήθηκε ως αποτέλεσµα διαδι-

κασιών µέσα στον ελληνικό χώρο. Αποτελούσε ξένο γέννηµα, το οποίο εκδηλωνόταν 

στην ελληνική κοινωνία, χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για οµαλή εν-

σωµάτωσή του σ’ αυτή60. 

Έτσι, προέκυψαν ορισµένα προβλήµατα, τα οποία δίχασαν τους φορείς του ∆ι-

αφωτισµού και τους διαχώρισαν σε νεωτεριστές και παραδοσιακούς - αντιδραστι-

κούς. Ζητήµατα αναφορικά µε τη γλώσσα διδασκαλίας (δηµώδης ή αρχαία), µε τις 

φυσικές επιστήµες και το πείραµα ως µέθοδο µάθησης (οι συντηρητικοί κύκλοι διαι-

σθάνονταν ότι αµβλύνεται η πνευµατική και κοινωνική επιβολή τους και κλονίζονται 

ο δογµατισµός και η αυθεντία τους) και τέλος µε το περιεχόµενο των κοινωνικών 

σπουδών (οι παραδοσιακοί αρκούνταν στη θρησκευτική παιδεία και τη γραµµατική 

ανάλυση των αρχαίων κειµένων), προκάλεσαν αντιδράσεις από το κοινωνικό κατε-

στηµένο της εποχής, το οποίο αποτελούσαν η Εκκλησία, η οµάδα των Φαναριωτών 

και οι προεστοί – κοτζαµπάσηδες. 

Η Εκκλησία, όταν διαπίστωσε πως η Παιδεία των ∆ιαφωτιστών ξεφεύγει από 

τα δικά της ιδεολογικά πλαίσια, προχώρησε σε αποδοκιµασίες και έκδοση επίσηµων 

εγκυκλίων, για να ανακόψει την εξάπλωση των νέων ιδεών. Πράξεις, όπως διώξεις 

δασκάλων, αφορισµοί λογίων, κάψιµο ή απαγόρευση βιβλίων, προσπάθεια επιβολής 

λογοκρισίας, βίαιες επεµβάσεις στα σχολεία, τα οποία εφάρµοζαν νεωτεριστικά Προ-

γράµµατα ∆ιδασκαλίας, καταδεικνύουν την αντιδιαφωτιστική δραστηριότητα του ε-

πίσηµου φορέα της Εκκλησίας, δηλαδή του Οικουµενικού Πατριαρχείου
61. 

Οι Φαναριώτες αποτελούν φορείς της δυτικής παιδείας στις πιο προοδευτικές 

εκφάνσεις της και είναι οπαδοί του εγκυκλοπαιδισµού, σε αντίθεση µε την παραδοσι-

                                                 
59 Νιχωρίτης Γ. Κωνσταντίνος, «Ο Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός», Οι Επιδράσεις της Πνευµατικής Πα-
ράδοσης του Αγίου Όρους στο Βίο και τον Πολιτισµό των Σλάβων, Εκδόσεις Μπαρµπουνάκη, Θεσσα-
λονίκη 2013, σελ. 153.   
60 Μεταλληνός Γ., όπ.π., σελ. 150. 
 
 
61 Στο ίδιο., όπ.π., σσ. 147-148. 
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ακή γραµµατική διδασκαλία. Μελετούν, µεταφράζουν τους συγγραφείς της ∆ύσης 

και τις φιλοσοφικές θεωρίες τους και µεταδίδουν τις νέες ιδέες στο υπόδουλο Γένος. 

Κατέχουν εξουσία, γι’ αυτό και έχουν τη δυνατότητα να προωθούν και να προάγουν 

όσους εξαρτώνται από αυτούς.   Με την εµφάνιση και εξάπλωση, όµως, των ιδεών 

του ∆ιαφωτισµού και την εκδήλωση κινηµάτων, άρχισε η εισβολή της ∆ύσης στο Γέ-

νος και η αλλοίωση της παραδοσιακής του υπόστασης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να 

εµφανίσουν µια µεταστροφή, ως προς τις ιδέες τους, καθώς η προσπάθειά τους περι-

ορίστηκε στο συνδυασµό των νέων ευρωπαϊκών ιδεών µε τη δική τους πολιτιστική 

πραγµατικότητα
62. 

Ωστόσο, οι προσπάθειές τους για τη δηµιουργία έργων υποδοµής στον τοµέα 

της Παιδείας είναι αξιόλογες και αξιέπαινες, καθώς διαµόρφωσαν τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις, οι οποίες θα συντελούσαν στην Επανάσταση του Γένους63. Οι ενέργει-

ες αυτές κατατάσσουν τους Φαναριώτες σε εκείνους οι οποίοι διαδραµάτισαν πολύ 

σηµαντικό ρόλο τόσο στην πολιτική όσο και την πνευµατική ζωή.  

Επικρατούν, όµως,  αντιτιθέµενες απόψεις για τις δραστηριότητες και τον χα-

ρακτήρα της συγκεκριµένης τάξης. Φαίνεται ότι συνυπάρχουν η υψηλοφροσύνη µε 

την ποταπότητα, οι ηρωικές πράξεις µε τις δολοπλοκίες. Ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο 

να ψυχολογήσουµε τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι, αν και υπόδουλοι, κατείχαν 

ισχυρές θέσεις στην Υψηλή Πύλη, αλλά και διακινδύνευαν τη ζωή τους κάθε στιγµή. 

Αυτό, στο οποίο µπορούµε να καταλήξουµε, είναι ότι αποτελούσαν ένεν ιδιαίτερο 

κόσµο, ο οποίος σφράγισε µε την παρουσία του ολόκληρο το 18ο αιώνα64.      

Επίσης, οι προεστοί – κοτζαµπάσηδες θεωρούν ότι θίγονται κατοχυρωµένα δι-

καιώµατα και εξουσίες τους από τα νέα ιδεώδη, τα οποία διακηρύττουν οι ∆ιαφωτι-

στές και γι’ αυτό επιδιώκουν να αναχαιτίσουν την ορµή της νέας αυτής πνευµατικής 

κίνησης
65. Εξάλλου, είναι χαρακτηριστικό ότι, όταν ξεκίνησε ο Αγώνας για την Ανε-

ξαρτησία των υπόδουλων Ελλήνων χωρίς τη θέλησή τους, προσπάθησαν και πέτυχαν 

να κατευθύνουν το λαό, ο οποίος αγωνιζόταν για εθνική και κοινωνική απελευθέρω-

ση, προς λύσεις, οι οποίες εξυπηρετούσαν τα συµφέροντα της τάξης τους66. 

                                                 
62 Μεταλληνός Γ., όπ.π., σσ. 156-159. 
 
63 Vitti Mario, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Εκδόσεις Οδυσσέας, 2003, σελ. 131. 
64 Πολίτης Λίνος, όπ.π., σελ. 90.  
65 Βώρος Κ. Φ., όπ.π. 
66 Γι’ αυτό και ο Παπαφλέσσας, όταν εµφανίστηκε ως απόστολος της Φιλικής Εταιρείας στη Βοστίτσα 
τον Ιανουάριο του 1821, αντιµετωπίστηκε µε εχθρότητα από τους προεστούς. Οι κοτζαµπάσηδες και 
το ιερατείο κράτησαν σκληρή στάση απέναντί του, γιατί αντιλαµβάνονταν τον κίνδυνο να χάσουν την 
εξουσία τους. Χαρακτηριστικός ο λόγος ενός από αυτούς: «Αν ο ραγιάς πάρει τα όπλα, δε θα µας ακού-
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Στο κλίµα αυτών των αντιπαραθέσεων προκύπτουν δύο οµάδες, οι οποίες ξεκι-

νούν από διαφορετική ιδεολογική βάση, αλλά µε την επιρροή τους καθορίζουν , σε 

µεγάλο βαθµό, τις κατοπινές πνευµατικές εξελίξεις. Από τη µια είναι όσοι «εκστα-

σιάστηκαν» και «παραδόθηκαν» εξολοκλήρου στη δυτική ιδεολογία, καθώς δεν είχαν 

ισχυρούς δεσµούς µε την παράδοση των Πατέρων, ενώ από την άλλη βρίσκονται όσοι 

προσπάθησαν να δηµιουργήσουν έναν ελληνικό διαφωτισµό, συνδυάζοντας τα προο-

δευτικά στοιχεία στους χώρους της επιστήµης, της φιλοσοφίας και της κοινωνίας µε 

την παράδοση του Γένους67. 

Η πρώτη οµάδα, λοιπόν, συντάσσεται µε τον γνήσιο Ευρωπαϊκό ∆ιαφωτισµό. 

Κύριος εκπρόσωπός της είναι ο Αδαµάντιος Κοραής. Εκφραστής της ευρωπαϊκής ορ-

θολογιστικής σκέψης, εµφανίζει αντιπαραδοσιακές τάσεις. Ανήκει σ’ εκείνους, οι ο-

ποίοι µυθοποιούσαν τα επιτεύγµατα της ∆ύσης και ταυτόχρονα υποτιµούσαν την ελ-

ληνική παράδοση. Προσπαθεί να αναµορφώσει το Γένος µε βάση τα δυτικά πρότυπα 

και επιδιώκει να αναβιώσει το αρχαίο ιδεώδες στην Παιδεία του λαού68. 

Ας δούµε όµως, τι αναφέρει σχετικά µε το θέµα αυτό ο Κ. Νιχωρίτης: «Για ένα 

πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα οι ιστορικοί και µελετητές του 18ου αιώνα θεωρούσαν 

ότι το γνήσιο προοδευτικό ρεύµα του ∆ιαφωτισµού περνούσε µόνο µέσω των Κοραϊ-

στών και των επιγόνων τους. Σε πολλά επιστηµονικά έργα,…, παρουσιάζεται η άποψη 

των αντιπάλων τους ως προσπάθεια οπισθοδρόµησης και άκρατου συντηρητισµού…. 

Στους αντιπάλους συγκαταλέγεται και η Εκκλησία, που θεωρείται ότι προσπαθεί να χα-

λιναγωγήσει τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες. Στην εποχή µας, όµως, τα πράγµατα 

δεν αντιµετωπίζονται πλέον τόσο µονόπλευρα, κυρίως επειδή οι έννοιες της συντήρη-

σης και της προόδου έχουν πάρει νέο νόηµα. Υπό αυτό το πρίσµα, αν εξετάσει κανείς 

τις θεολογικές ιδέες των πρωτεργατών του φιλοδυτικού διαφωτισµού (Θεόφιλου Κορυ-

δαλλέα, Αδαµάντιου Κοραή, Θεόφιλου Καΐρη, κ.α.), θα διαπιστώσει ότι η άρνηση του 

Βυζαντίου ως πνευµατικής και πολιτιστικής οντότητας, η προσπάθεια να συνδεθούν 

ξανά µε τους αρχαίους συγγραφείς και φιλοσόφους, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη την 

πατερική παράδοση και τη βυζαντινή διανόηση που τους διατήρησε ζωντανούς, ενσω-

µατώνοντάς τους στην Ορθοδοξία, καθώς και η άκριτη εξιδανίκευση της ∆ύσης, τους 

οδήγησαν στην υιοθέτηση καθολικών και κυρίως προτεσταντικών θέσεων, που αλλοιώ-

                                                                                                                                            
ει και δε θα σέβεται πια εµάς τους άρχοντες». (Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών, Η Επανάσταση του Ει-
κοσιένα, Πρακτικά Συµποσίου, εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή», Αθήνα 1981, σσ. 86-88).  
67
Μεταλληνός Γ., όπ.π., σελ. 153. 

  
68 Στο ίδιο., όπ.π., σελ. 151. 
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νουν τη φυσιογνωµία του παραδοσιακού πολιτισµού, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδε-

µένος µε την Ορθοδοξία. Έτσι, ξεκινώντας από προτάσεις για την αναµόρφωση της Εκ-

κλησίας (Κοραής) φτάνουν στην επινόηση δικής τους θρησκείας (Καΐρης), µε κύρια χα-

ρακτηριστικά την αποµάκρυνση από την πατερική παράδοση, την άρνηση του µοναχι-

σµού, την καλλιέργεια του ευσεβισµού και της ηθικολογίας και την άρνηση του οικου-

µενικού πνεύµατος της Ορθοδοξίας, που δεν περιορίζεται από εθνικά και άλλα σύνορα. 

Όλα αυτά είναι βέβαια σύµφωνα µε το αθεϊστικό ή αντικληρικό πνεύµα της Ευρώπης, 

παραβλέπουν όµως την ιδιοµορφία της Ορθοδοξίας, που δεν είναι φιλοσοφικό ή νοµικό 

σύστηµα, αλλά καρπός αγιοπνευµατικής ζωής, µε σκοπό τη θέωση. Έτσι καταλήγουν σε 

εξαιρετικά συντηρητικές θέσεις, που οδήγησαν τελικά στην πνευµατική και πολιτική 

συρρίκνωση του Ελληνισµού»69. 

Η δεύτερη οµάδα συνδέει τις ιδέες του ∆ιαφωτισµού µε την Ορθόδοξη και Βυ-

ζαντινή παράδοση. Κύριοι εκφραστές της αποτελούν το Άγιο Όρος και ειδικότερα το 

κίνηµα των Κολλυβάδων, το οποίο λόγω της επαφής του µε την παράδοση του Ησυ-

χασµού, κατάφερε να διαφυλάξει τα κριτήρια της Ορθοδοξίας
70. 

Οι Κολλυβάδες, λόγιοι µοναχοί του Αγίου Όρους, µε το πλούσιο συγγραφικό 

έργο τους και τη βίωση της ορθόδοξης παράδοσης, προσπάθησαν να διαµορφώσουν 

έναν Ορθόδοξο – Εκκλησιαστικό ∆ιαφωτισµό. ∆εν ήταν αντίθετοι προς την πραγµα-

τική γνώση, αλλά έχοντας συνειδητοποιήσει την ουσία της ελληνικής παράδοσης, 

είχαν την ικανότητα να διακρίνουν τις αδυναµίες της ∆ύσης και να εκτιµούν αντικει-

µενικά την Ευρώπη και τις προόδους της. Το κίνηµα των Κολλυβάδων αποτελούσε 

έκφραση της Ησυχαστικής κίνησης του 14ου αιώνα και χρησίµευε ως αντίβαρο στην 

ευρωπαϊκή ορθολογιστική σκέψη και την προσπάθεια εκφιλοσόφησης ή απόρριψης 

της πίστης71.   

Η διαφορά του Εκκλησιαστικού ∆ιαφωτισµού µε τον αντίστοιχο της ∆ύσης έ-

γκειται στο περιεχόµενο της διδασκαλίας. Με γνώµονα τη Θεολογία των Πατέρων οι 

σύγχρονοι προβληµατισµοί αποκτούν διαφορετικό νόηµα. Η απόρριψη της επιστηµο-

νικής σκέψης δεν αποτελεί χαρακτηριστικό σκοταδιστικής νοοτροπίας, αλλά υπο-

γραµµίζει την κριτική αντιµετώπιση της επιστηµονικής γνώσης της ∆ύσης, η θεοποί-

                                                 
69 Νιχωρίτης Γ. Κωνσταντίνος, όπ.π., σσ. 155-156. 
70 Μεταλληνός Γ., όπ.π., σελ. 149. 
71 Στο ίδιο., όπ.π., σσ. 161-163. 
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ηση της οποίας οδήγησε αρκετούς Ευρωπαίους ∆ιαφωτιστές σε ακρότητες72. Γι’ αυτό 

και οι Κολλυβάδες αντιπαραθέτουν στο πνεύµα των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού 

∆ιαφωτισµού, τους Αγίους, και στο κοσµικό πνεύµα, την αγιοπνευµατική σοφία και 

εµπειρία
73. 

Το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµα του λεγόµενου «αντιδιαφωτιστικού κινή-

µατος», λοιπόν, ήταν η προβολή της διδασκαλίας των Ησυχαστών απέναντι στο ∆ια-

φωτισµό. Γι’ αυτό και ως µέσο άµυνας των εκπροσώπων αυτού του κινήµατος έναντι 

των «ξενόφερτων νεωτερισµών», χρησιµοποίησαν τις πηγές της ελληνορθόδοξης πα-

ράδοσης, µε σκοπό το φωτισµό του Γένους εκ των έσω, διατηρώντας την καθαρότητα 

της θεολογίας, ως αγώνα θέωσης74. 

Επίσης, δεν υπάρχει διαφωνία σχετικά µε το αίτηµα για περισσότερη επαφή µε 

τα κλασικά γράµµατα. Στο γλωσσικό ζήτηµα, αντίθετα από τη µέση οδό του Κοραή, 

η οποία αποδοκιµάστηκε και από τις δύο πλευρές75, η συγκεκριµένη ιδεολογική οµά-

δα αποδεικνύεται πιο καινοτόµα, καθώς οι εκπρόσωποί της υιοθετούν στα έργα τους 

τη λαϊκή γλώσσα, κάτι το οποίο εφάρµοσε παλαιότερα και η Εκκλησία µε το κήρυγ-

µα. 

Το κήρυγµα των Κολλυβάδων προσλαµβάνει υπερεθνική διάσταση και ταυτίζε-

ται µε την Ορθοδοξία. Γι’ αυτούς, ως πρότυπα αντίστασης ενάντια στην Τουρκοκρα-

τία, θεωρούνται οι άγιοι, και κυρίως οι νεοµάρτυρες. Μ’ αυτόν τον τρόπο κατορθώ-

νουν να αποτρέψουν τους εξισλαµισµούς, οι οποίοι συνεπάγονταν και αλλοίωση της 

εθνικής ταυτότητας76.  

                                                 
72 Στα  επιχειρήµατα του ∆ιαφωτισµού θα βρει κανείς ως στερεότυπα τον αντικληρικαλισµό, τον αντι-
µοναχισµό, τον εξορθολογισµό της Χριστιανικής πίστεως, την προσκόλληση στο κοσµικό φρόνηµα, τη 
φυσική θρησκεία, την παραγραφή της Βυζαντινής ιστορίας. 
73 Μεταλληνός Γ., όπ.π., σελ. 163. 
 
74 Στο ίδιο., όπ.π., σελ. 155. 
75 Ο Κοραής τάσσεται υπέρ της καθιέρωσης της απλούστερης προφορικής γλώσσας, υπέρ της Κοινής, 
απορρίπτοντας τα άκρα, δηλ. τόσο την ακαλλιέργητη λαϊκή (τη «χυδαία») και την ιδιωµατική (τη 
«γλωσσηµατική») όσο και την αρχαΐζουσαλογιοτατίστικη µορφή γλώσσας (την «Ελληνική»). Έτσι 
έγινε ο θεωρητικός και πρακτικός υποστηρικτής της λεγόµενης «µέσης οδού» στο γλωσσικό : «και 
όταν πιάση τον κάλαµον, δεν γράφει ούτε διά τους σοφούς, ούτε διά τους απαίδευτους του έθνους, αλλά 
δι’ όλον αυτού το έθνος. ∆ιά να φύγη τα δύο ταύτα, µηδέ να µακρύνει από τα γραφόµενα µήτε τους πρώ-
τους διά την αηδίαν, µήτε τους δευτέρους διά το δυσνόητον, ή και το ακατανόητον, πρέπει να µεταχειρι-
σθή την γλώσσαν των Κλασσικών […] Εις ηµάς, µη έχοντας ακόµη Κλασσικούς, αν θέλωµεν να ταχύνω-
µεν την γένεσιν αυτών, πάλιν την µέσην οδόν τής γλώσσης πρέπει να πατήσωµεν, διά να µεταδώσωµεν 
εις τους απαιδεύτους, αν έχωµέν τι καλόν, και να δώσωµεν εις τους σοφούς αφορµήν να µεταδώσωσι 
καλήτερα. Αλλά την µέσην οδόν εκείνος µόνος είναι καλός να πατήση, όστις εξέτασεν ακριβώς την κατά-
στασιν τής γλώσσης. Ας αρχίσωµεν, λοιπόν, από την έρευναν αυτής». 
Από την «Εισαγωγή» (σελ. 27-28) τού Γ. Μπαµπινιώτη στο συλλογικό έργο «Το γλωσσικό ζήτηµα. 
Σύγχρονες προσεγγίσεις» Εκδ. Ιδρύµατος της Βουλής των Ελλήνων : Αθήνα 2011, σελ. 619. 
76 Νιχωρίτης Γ. Κωνσταντίνος, όπ.π., σελ. 160. 
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Σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο οραµατίζονται ένα δηµοκρατικό και πολυεθνικό 

κράτος, χωρίς διακρίσεις77, στο οποίο θα κυριαρχούσε η ισονοµία, µε τον Ελληνισµό 

να διαδραµατίζει κυρίαρχο πολιτιστικό ρόλο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε το ∆ιαφω-

τισµό της ∆ύσης, ο οποίος περιόριζε την έννοια του Έθνους και του Ελληνισµού και 

απέρριπτε την υπερεθνική διάσταση της Ορθοδοξίας, µε αποτέλεσµα τη σύσταση ε-

νός οριοθετηµένου σε στενά γεωγραφικά πλαίσια κράτους και συρρικνωµένου ιδεο-

λογικά, το οποίο ήταν εξαρτηµένο πολιτικά από τις Μεγάλες ∆υνάµεις της εποχής, 

δηλαδή την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία78.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, αντιλαµβανόµαστε ότι η πεµπτουσία του ∆ιαφωτι-

σµού δεν αφορά µόνο ό,τι σχετίζεται µε τη ∆ύση. Επίσης, κάποιες ακραίες απόψεις, 

οι οποίες διατυπώθηκαν εν µέσω σκληρών αντιπαραθέσεων ανάµεσα στις δύο πλευ-

ρές, δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Ακόµη, δεν νοµιµοποιείται η διατύπωση 

θεωριών και απόψεων για κάποιο επιστηµονικό κλάδο, µε χρήση, µάλιστα, και εξει-

δικευµένης ορολογίας, από άτοµα που δεν ανήκουν στο συγκεκριµένο χώρο. 

Ο Ορθόδοξος ∆ιαφωτισµός, για τον οποίο έγινε αναφορά σ’ αυτή την ενότητα, 

συνέβαλε στη διατήρηση του παραδοσιακού πολιτισµού, ο οποίος στηρίζεται στην 

κλασική αρχαιότητα, µετουσιωµένη στη διδασκαλία των Πατέρων και ενσωµατωµέ-

νη στην Ορθοδοξία. Γι’ αυτό και συνάδει µε το χαρακτήρα και την ιδεολογία του Ελ-

ληνισµού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
 
77 Στα µαρτυρολόγια περιλαµβάνονται, χωρίς διάκριση φύλου, καταγωγής, µόρφωσης, επαγγέλµατος, 
κοινωνικής θέσης, άτοµα από ολόκληρη τη Βαλκανική. Ακόµη, και ο Ρήγας στο «Θόυριο» γράφει: 
«Βούλγαροι κι Αρβανίτες και Σέρβοι και Ρωµηοί…µε µια κοινήν ορµή, για την ελευθερίαν να ζώσωµεν 
σπαθί…».  
78 Νιχωρίτης Γ. Κωνσταντίνος, όπ.π., σελ. 161. 
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1.4. Η συµβολή των Εκκλησιαστικών Σχολών  

Η ιστορία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης αντανακλά την ιστορία του Νεο-

ελληνικού Κράτους. Κι αυτό, γιατί από την εποχή της σύστασής της µέχρι και τις µέ-

ρες µας έχει δεχθεί τις επιδράσεις του. Συγκεκριµένα, συχνά αποτέλεσε αντικείµενο 

έντονης διαµάχης και επιχειρήθηκε η εκ βάθρων αναδόµησή της. Αµφισβητήθηκε και 

επαινέθηκε. Έζησε περιόδους ακµής και παρακµής. Οι απόψεις για το αν πετύχαινε 

πάντοτε τις προσδοκίες των εµπνευστών της, διίστανται. Ωστόσο, το βέβαιο είναι ότι 

συνδέεται µε τη µακρά παράδοση του Έθνους µας και ανήκει στο πλαίσιο της γενικό-

τερης εκπαιδευτικής µας εξέλιξης. 

Η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση συνδέεται µε την ίδρυση και λειτουργία των Εκ-

κλησιαστικών Σχολών, οι οποίες εκφράζουν την Παράδοση της Ορθόδοξης Καθολι-

κής Εκκλησίας. Αν µελετήσουµε την ιστορία της, θα διαπιστώσουµε ότι στον Ελλα-

δικό χώρο, λίγο πριν την Επανάσταση και µέχρι το 1929, ιδρύονται και λειτουργούν 

Εκκλησιαστικές Σχολές, τόσο στην υπόδουλη όσο και στην ελεύθερη Ελλάδα79. 

Με την ίδρυσή τους συνέβαλαν στα εκπαιδευτικά δρώµενα της περιοχής σε πά-

ρα πολύ µεγάλο βαθµό. Πρωταρχικό τους µέληµα αποτελούσε η προσπάθεια ανύψω-

σης του πνευµατικού, θρησκευτικού και κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων της µη-

τροπολιτικής περιφέρειας, στην οποία ανήκε κάθε Εκκλησιαστική Σχολή και όχι µό-

νο. 

Ουσιαστικά, η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση αντιπροσωπεύει το σύνολο των ε-

νεργειών, τις οποίες κατέβαλε η Εκκλησία της Ελλάδας µε την επικουρία του Ελλη-

νικού Κράτους, µε σκοπό την επιµόρφωση του κλήρου. Στην πραγµατικότητα όµως, 

ο ρόλος των Εκκλησιαστικών Σχολών είναι διττός. Από τη µια στοχεύουν στην κα-

τάρτιση των ήδη υπηρετούντων, αλλά και των νεοεισερχοµένων κληρικών στους 

κόλπους της Εκκλησίας και από την άλλη αποβλέπουν στη δηµιουργία ενός φυτωρίου 

µελλοντικών εφηµερίων για την εξυπηρέτηση τόσο των δικών της αναγκών, όσο και 

των αναγκών του Έθνους. 

Φυσικά, στην εποχή µας ο σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολών έχει επανα-

προσδιοριστεί, ως η προσπάθεια για την ανάδειξη και κατάρτιση κληρικών και λαϊ-

κών στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού µορφωτικού επιπέ-

δου και χριστιανικού ήθους80. 

                                                 
79 Ρώσσιου Αικ., Εκκλησιαστικές Σχολές στην Ελλάδα µετά την Εθνική Παλιγγενεσία: η περίπτωση των 
Ιερατικών Σχολών Σάµου (1875-1929), ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Πατρών, 2013, σελ. 115. 
80 Ν.3432,3-2-2006,ΦΕΚ 14 τ. Α΄, ∆οµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, άρθρο 2. 
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Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τα προαναφερθέντα εκπαιδευτι-

κά ιδρύµατα εµφανίστηκαν, κατά καιρούς, µε µια τόσο µεγάλη ποικιλία ονοµάτων 

και µορφών, ώστε η διάκριση µεταξύ τους να είναι δύσκολη. Ωστόσο, έχει επικρατή-

σει να χαρακτηρίζονται, συνολικά, ως Εκκλησιαστικές Σχολές. Αξίζει, όµως, να ανα-

φέρουµε ενδεικτικές ονοµασίες, οι οποίες τους αποδόθηκαν κατά καιρούς. Έτσι, λοι-

πόν, αποκαλούνται: Ιερατικές Σχολές, Προπαιδευτικά Τµήµατα, Ορθόδοξος Ακαδη-

µία, Νυχτερινή Ιερατική Σχολή, Θεολογικές Σχολές, Προπαρασκευαστικά Τµήµατα, 

Προπαρασκευαστικές Ιερατικές Σχολές, Ιερατικά Φροντιστήρια. 

Ακόµη, συχνά χαρακτηρίζονται ως: Ιεροδιδασκαλεία, Σχολές κληρικών και υ-

ποψηφίων κληρικών, Ανωτέρα Σχολή Εκκλησιαστικών Στελεχών, Ειδικές Σχολές 

Ιερατικής Μορφώσεως, Ειδικά Επιµορφωτικά Φροντιστήρια, Ανώτατη Σχολή Ορθό-

δοξων Σπουδών, Σχολεία Ιερού Κλήρου, Κατώτερα Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια, 

Μέσα Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια, Ανώτερα Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια, Εκ-

κλησιαστικές Ακαδηµίες. 

Επίσης, πολύ συχνά χρησιµοποιούνται και οι εξής ονοµασίες: Εκκλησιαστικά 

Γυµνάσια, Εκκλησιαστικά Λύκεια, Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, Εκκλησιαστι-

κές Παιδαγωγικές Ακαδηµίες, Εκκλησιαστικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτι-

σης, Ιερατικά Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας81. 

Η συµβολή των Εκκλησιαστικών Σχολών θα µπορούσε να καθορισθεί µέσα στα 

πλαίσια της διαµόρφωσης ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων µε βάση την ελληνορ-

θόδοξη παράδοση και ζωή, καθώς και της ανάδειξης µελών τα οποία θα δραστηριο-

ποιηθούν µε στόχο την αναζωογόνηση της Εκκλησίας.  

Επίσης, πρωταρχική µεριµνά τους αποτελεί η δηµιουργία στελεχών τα οποία θα 

εργασθούν στους διάφορους τοµείς της Εκκλησίας, ανάλογα µε τα επιµέρους χαρί-

σµατά τους, καθώς και η προώθηση όσων έχουν την κλίση και την κλήση, ώστε να 

καλλιεργήσουν τον ιερατικό ζήλο και να αναδειχθούν άξιοι διάκονοι του Θυσιαστη-

ρίου. 

Ακόµη, παρέχεται η δυνατότητα στους σπουδαστές αυτών των Σχολών να εξοι-

κειωθούν µε τον εκφραστικό πλούτο και τους µηχανισµούς της ελληνικής γλώσσας, 

ώστε να συγκροτηθούν πνευµατικά, να αναπτύξουν εκείνες τις ικανότητες οι οποίες 

θεωρούνται αξιοποιήσιµες σε ευρύτερους επιστηµονικούς χώρους και να βρεθούν σε 

άµεση επαφή και σχέση µε τα ιστορικά στοιχεία τα οποία δοµούν τον πολιτισµό και 

                                                 
81 Χριστοφορίδης Θ. & Ρώσσιου Αικ., Αναδίφηση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσ-
σαλονίκη 2006, σσ. 20-21. 



 32

τον εθνικό βίο, ενισχύοντας, µ’ αυτό τον τρόπο, την αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία 

τους. 

Αξιοσηµείωτη, επίσης, είναι η συµβολή αυτών των ιδρυµάτων στον τοµέα της 

Ελληνορθόδοξης Τέχνης. Από τη µια, καλλιεργείται η Ελληνορθόδοξη Εκκλησιαστι-

κή Μουσική, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των Αναλογίων µε άτοµα, τα οποία 

επιθυµούν να διακονήσουν τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας από αυτή τη θέση, η 

οποία θεωρείται εξίσου σηµαντική. Από την άλλη, οι σπουδαστές των Εκκλησιαστι-

κών Σχολών έρχονται σε γνωριµία και επαφή µε την εικονογραφία, την αγιογραφία 

και το ψηφιδωτό. 

Συνολικά, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 

συνεργεί στο να γίνουν τα άτοµα κοινωνοί εκείνων των προϋποθέσεων, οι οποίες θα 

τους καταστήσουν ικανούς, για να µπορούν να συνεπικουρήσουν στην πολύπλευρη 

Εκκλησιαστική ∆ιακονία. Γι’ αυτό το λόγο θεωρούµε ότι δεν πρέπει να εξαντλεί το 

ενδιαφέρον της µόνο στην ανάδειξη στελεχών, τα οποία θα ενταχθούν στον εφηµερι-

ακό κλήρο της Εκκλησίας. Αντίθετα, πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους εκείνους, οι 

οποίοι δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για τη ζωή της Εκκλησίας και επιθυµούν να 

ενταχθούν σ’ αυτήν.  

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο νέος νόµος για τα εκκλησιαστικά εκ-

παιδευτικά ιδρύµατα, στις βασικές διατάξεις του οποίου περιλαµβάνονται: η αναβάθ-

µιση των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδη-

µίες, οι οποίες θα παράγουν στελέχη για την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα κατά 

τα πρότυπα των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, η µετεξέλιξη 

των Μέσων Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων σε Ιερατικές Σχολές ∆εύτερης Ευκαιρί-

ας, η κατάργηση της ∆΄ τάξης των Ενιαίων Εκκλησιαστικών Λυκείων και η ίδρυση 

Εκκλησιαστικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, η ίδρυση Σχολής Εκκλη-

σιαστικής ∆ιακονίας και η λειτουργία των Οικοτροφείων όλων των σχολικών µονά-

δων µε ευθύνη της Εκκλησίας82.  

Ο εκσυγχρονισµός του νοµικού πλαισίου της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης κα-

θιστά επιβεβληµένη µια νέα προσέγγιση στο χώρο των εκκλησιαστικών εκπαιδευτι-

κών ιδρυµάτων, καθώς στοχεύει στην αναβάθµισή τους και στην αντιµετώπιση δύο 

µεγάλων ζητηµάτων, τα οποία ταλαιπωρούν τις εν λόγω σχολικές µονάδες. 

                                                 
82 Ν. 3432/2006. 
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Από τη µία παρατηρείται το φαινόµενο της ολοένα και αυξανόµενης µείωσης 

του µαθητικού πληθυσµού στα εκκλησιαστικά σχολεία και από την άλλη εκκρεµεί το 

θέµα της κάλυψης χιλιάδων κενών οργανικών – ιερατικών/ εφηµεριακών θέσεων, αλ-

λά και θέσεων λαϊκών υπαλλήλων (ανδρών και γυναικών) µε ειδίκευση σε θέµατα 

ποιµαντικής διακονίας σε Ιερές Μητροπόλεις και Εκκλησιαστικούς Οργανισµούς 

στην Ελλάδα83.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η εκκλησιαστική εκπαίδευση, δίκαια, αποτελεί µια 

από τις βασικές δοµές της ελληνικής εκπαίδευσης, η οποία διαγκωνίστηκε για να 

κερδίσει τη θέση της στο σύγχρονο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Ωστόσο, περαιτέρω εξέ-

ταση και αναφορά στο συγκεκριµένο θέµα δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας 

εργασίας.     

                            

 

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία Βελλάς Ιωαννίνων  

 

       

 

 
 
        
                                                 
83 http://www.amen.gr/article400#sthash.ZLqKIAdZ.dpuf 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  
 

ΑΘΩΝΙΑ∆Α ΣΧΟΛΗ 
 
 

2.1. Προϋποθέσεις δηµιουργίας της Αθωνιάδας Σχολής 

Με την ίδρυση της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας το 963, από τον ανακαινι-

στή του Μοναχισµού Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα 

της ύπαρξης στο Άγιο Όρος ενός σχολείου, το οποίο θα καθιστούσε δυνατή τη µόρ-

φωση των µοναχών, ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται στις διάφορες ανάγκες της 

Μονής. ∆ηλαδή, να συµµετέχουν στη λατρεία, να µελετούν πνευµατικά βιβλία, να 

ασχολούνται µε την καλλιγράφηση χειρογράφων και βιβλίων, να καταλαµβάνουν δι-

οικητικές θέσεις στη Μονή και να οργανώνουν διάφορες αποστολές84. 

Ωστόσο, υπάρχουν δύο µαρτυρίες οι οποίες αναφέρονται στην ύπαρξη σχολεί-

ων στο Άγιο Όρος στα µέσα του 17ου αιώνα. Η πρώτη προέρχεται από έναν Τούρκο 

περιηγητή, τον Χατζή Κάλφα, ο οποίος περιγράφει ότι υπάρχει και λειτουργεί σχο-

λείο στο Άγιο Όρος, στο οποίο στέλνουν οι Χριστιανοί τα παιδιά τους, για να µορφω-

θούν. Η πληροφορία αυτή προέρχεται από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της Τουρ-

κοκρατίας λειτουργούσαν στα µοναστήρια µικρά υποτυπώδη σχολεία. Αρκετοί λόγιοι 

µοναχοί, οι οποίοι είχαν καταφύγει στα µοναστήρια και τις σκήτες, συγκέντρωναν 

γύρω τους έναν µικρό αριθµό αγράµµατων ή ολιγογράµµατων µαθητών, τους οποίους 

δίδασκαν γραφή και ανάγνωση, έχοντας σαν βασικά εγχειρίδια το ψαλτήρι και τα βι-

βλία της εκκλησίας85. Βέβαια, η περίπτωση αυτή δεν παραπέµπει σε µία συστηµατικά 

οργανωµένη σχολή µε συνεχή λειτουργία, αλλά έχει εξατοµικευµένο χαρακτήρα. 

                                                 
84 Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κωνσταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλη-
σιαστικής Ακαδηµίας), Η Αθωνιάδα Ακαδηµία κατά τη δεύτερη περίοδο (1842-1940), Μικρά Αγία Άν-
να, Άγιον Όρος, 2012, σελ. 25.  
85 Αγγέλου Άλκης, Το χρονικό της Αθωνιάδας (∆οκίµιο ιστορίας της σχολής µε βάση ανέκδοτα κείµενα), 
Νέα Εστία, Αθήναι 1963, σελ. 86. 
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Η δεύτερη µαρτυρία αφορά την ύπαρξη µέσα στο Άγιο Όρος, από την πλευρά 

της Καθολικής Εκκλησίας, ενός ισχυρού κέντρου προσηλυτισµού. Συγκεκριµένα 

πρόκειται για µία σχολή καθολικών µοναχών, η οποία λειτούργησε την περίοδο 1635-

1641 στο Πρωτάτο. 

Είναι γνωστό ότι στα σχέδια των Ιησουιτών για τη ∆ιάδοση της Πίστεως, ε-

ντάσσεται η Μοναστική Αθωνική Πολιτεία µε πρωτεργάτη τον ηγούµενο της Ιησουι-

τικής Μονής της Κωνσταντινούπολης Ισαάκ D’ Aultry, ο οποίος πραγµατοποίησε ένα 

ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια του οποίου σχετίστηκε µε αρκετούς Αγιορεί-

τες µοναχούς και ιδιαίτερα Λαυριώτες. Επανακάµπτοντας, λίγο αργότερα, εγκατα-

στάθηκε στην πόλη και άρχισε να ιερουργεί, να κηρύττει και να εξοµολογεί Έλληνες, 

σ’ ένα εγκαταλελειµµένο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας, το οποίο είχε παραχωρηθεί 

σε αυτόν από µοναχούς της Λαύρας. 

Η επιρρέπεια των Λαυριωτών µοναχών στην παπική προπαγάνδα οφείλεται στο 

ότι η Μονή Μεγίστης Λαύρας δεινοπαθούσε από τις συνεχείς επιθέσεις των πειρα-

τών, λόγω της γεωγραφικής θέσης της86. Οι µοναχοί του Ιησουιτικού Τάγµατος εκµε-

ταλλεύθηκαν αυτό το γεγονός και προθυµοποιήθηκαν να παράσχουν προστασία στο 

µοναστήρι από τις επιδροµές των πειρατών, κατόπιν γραπτής πρότασης του ∆ούκα 

της Τοσκάνης Φερδινάνδου, µε αντάλλαγµα να επιτραπεί από τη µία η µόνιµη εγκα-

τάσταση Ιησουιτών µοναχών στα όρια και κοντά στη Μονή της Λαύρας και από την 

άλλη η ίδρυση σχολής στις Καρυές
87. 

Αν και το σχέδιο δεν ευοδώθηκε, καθώς υπήρξαν αντιδράσεις από όλους τους 

Αγιορείτες µοναχούς, ωστόσο ο «σπόρος» είχε πέσει. Ο απόφοιτος του κολλεγίου του 

αγίου Αθανασίου Ρώµης, Κανάκης Ρώσσης, τη χρονική περίοδο από το 1635-1641 

δίδαξε σε ενδιαφερόµενους Αγιορείτες Ελληνικά και Λατινικά
88. Κοντά σ’ αυτό έρ-

χεται να προστεθεί και η τακτική των µοναχών απέναντι στους ξένους και ιδιαίτερα 

στους δυτικούς, η οποία χαρακτηρίζεται από αδιατάρακτη ηρεµία, διαλλακτικότητα 

και έλλειψη µισαλλοδοξίας89. 

Μετά την αποτυχία του Ισαάκ D’ Aultry, επισκέφθηκε το Όρος ο Φραγκίσκος 

Richard, ο οποίος, αφού διαµόρφωσε πλήρη άποψη, παρατήρησε τα εξής: «…η Ιερά 

                                                 
86 Βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Αθωνικής Χερσονήσου. 
87 Θεοφ. Επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστοµος, ∆υσκολιών Αθωνιάδος το Ανάγνωσµα, στο βιβλίο: 
Επετηρίς Αθωνιάδος Ακαδηµίας ΙΙ, ∆ιακοσιοτεσσαρακονταετηρίς ∆ιορισµού Σχολάρχου Αθωνιάδος 
Ευγενίου Βουλγάρεως 1753-1993, Τεσσαρακονταετηρίς Επαναλειτουργίας 1953-1993, Αθωνιάς 1997, 
σελ 230.  
88 Στο ίδιο, όπ.π, σελ. 231. 
89 Αγγέλου Άλκης, όπ.π., σελ. 87. 
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Σύνοδος (της Προπαγάνδας της Πίστεως) σχεδιάζει να στείλει µοναχούς στο Άγιον Ό-

ρος. Θα πρέπει όµως να γνωρίζει ότι δεν θα δεχθούν µε κανένα τρόπο την εγκατάσταση 

δυτικών µοναχών στον Άθωνα… 

Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσουµε την εκτίµηση των Ελλήνων 

µοναχών, θα ήταν να σταλούν δύο ενάρετοι και ζηλωτές νέοι θεολόγοι, τελειόφοιτοι του 

Ελληνικού Κολλεγίου (αγ. Αθανασίου Ρώµης) µε ιατρικές γνώσεις…Προτείνεται να α-

γορασθεί γι’ αυτούς κτίριο στις Καρυές…Εδώ οι δύο θεολόγοι θα δέχονται τις επισκέ-

ψεις των καλογήρων και θα µεταβαίνουν χωρίς δυσκολία στα µοναστήρια τους. Παρέ-

χοντας στους ασθενείς ιατρική περίθαλψη, θα µπορούν να εργασθούν για το πνευµατικό 

τους καλό και για την εξάλειψη του σχίσµατος. Αφού αποκτήσουν ως Έλληνες την εµπι-

στοσύνη των µοναχών θα λάβουν την άδεια να διδάξουν…»90.  

Τελικά, η σχολή ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Νοέµβριο του 1635. Οι µαθη-

τές της ήταν όλοι κελλιώτες. ∆ιδάσκονταν γραµµατική και ανθρωπιστικές επιστήµες 

από τον Ουνίτη ιεραπόστολο Νικόλαο Ρώσση, ανιψιό του Κανάκη Ρώσση91. Οι πιέ-

σεις όµως των τουρκικών αρχών, αποτέλεσµα των παρεµβάσεων του Οικουµενικού 

Πατριαρχείου για την κατάργηση της σχολής, ανάγκασαν το Ρώσση, τον Φεβρουάριο 

του 1641, να µεταφέρει τη σχολή στη Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίστηκε η λειτουργία 

της. Στην ενέργεια αυτή οδήγησαν, ακόµη, τόσο η δυσαρέσκεια πολλών ηγουµένων 

και µοναχών, την οποία προκάλεσαν οι δραστηριότητες και οι σκοποί που εξυπηρε-

τούσε ο Νικόλαος Ρώσσης, όσο και η απροθυµία των µαθητών να φοιτήσουν στη συ-

γκεκριµένη σχολή92.  

Επίσης, η παρουσία στο Άγιο Όρος αρκετών µορφωµένων την εποχή αυτή, 

προετοιµάζει το έδαφος και προµηνύει την ίδρυση κάτι πολύ σηµαντικού σχετικά µε 

τα γράµµατα και την εκπαίδευση γενικότερα. 

Ένας από αυτούς ήταν ο Νεόφυτος Μαυροµάτης, πρώην Μητροπολίτης Ναυ-

πάκτου και Άρτης, ο οποίος αποσύρθηκε στο Όρος το 1723, για να µονάσει στην Ιερά 

Μονή Ιβήρων. Άνθρωπος δραστήριος, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα πνευµατι-

κά θέµατα, γεγονός το οποίο χαρακτήριζε την προηγούµενη αρχιερατική του δράση. 

Ίδρυσε τη σχολή στη Σκόπελο, µεριµνούσε για την Πατµιάδα, χάρισε την τεράστια, 

σε πλούτο, βιβλιοθήκη του στην Ι. Μ. Ιβήρων, επιβλέποντας την οργάνωσή της, ενώ 

                                                 
90  Θεοφ. Επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστοµος, όπ.π, σελ. 231. 
 
91  Αγγέλου Άλκης, όπ.π., σελ. 87. 
92 Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κωνσταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλη-
σιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σελ. 26. 
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ήταν ο πρώτος ο οποίος επιµελήθηκε τον πρώτο κατάλογό της93. Μέληµά του αποτε-

λούσε η δηµιουργία σχολείου στο Άγιο Όρος, σκοπό για τον οποίο κατέβαλλε κάθε 

δυνατή προσπάθεια. Γι’ αυτό και, όταν κάλεσε τον ανιψιό του Νεόφυτο από την Πά-

τµο όπου σπούδαζε, για να τον γηροκοµήσει, του διέθεσε δάσκαλο, ο οποίος επιµε-

λήθηκε τη µόρφωσή του94. 

Ο Μαυροµάτης συνδεόταν φιλικά µε τον Μακάριο Καλογερά, σχολάρχη της 

Πάτµου. Σε επιστολή του ο τελευταίος προς το Νεόφυτο, εκφράζει τη λύπη του για τη 

µη λειτουργία σχολείου στον Άθωνα και τον προτρέπει να µεριµνήσει για το θέµα 

αυτό, επισηµαίνοντας  ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή95. 

Ακόµη, σ’ αυτή την επιστολή ο Καλογεράς, διατυπώνει από τη µία, τον προ-

βληµατισµό του για τις αβάσιµες δικαιολογίες των µοναχών ότι στο σχολείο αυτό εν-

δεχοµένως θα διδαχθούν τα άθεα γράµµατα από δασκάλους, οι οποίοι έχουν ανατρα-

φεί µε τα ήθη της Ευρώπης και από την άλλη, δίνει γενναία απάντηση σε όσους χα-

ρακτηρίζουν το Άγιο Όρος «χάος βαρβαρότητας». 

Επίσης, την εποχή αυτή εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον από πλούσιους ξενιτε-

µένους Έλληνες, οι οποίοι είναι πρόθυµοι να αναλάβουν την ίδρυση ενός διδασκα-

λείου στο Όρος, για να διευκολύνονται οι µοναχοί να σπουδάζουν. 

Σ’ αυτούς συγκαταλέγεται ο Νικόλαος Καραγιάννης, πλούσιος έµπορος στη 

Βενετία, ο οποίος σε επιστολή του προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύµων Χρύσανθο δια-

τυπώνει το ερώτηµα για το αν ήταν δυνατό να ιδρυθεί σχολείο στο Όρος, καθορίζο-

ντας ταυτόχρονα και το ύψος της δαπάνης για δύο δασκάλους. 

Ο Μακάριος Καλογεράς επικοινωνεί µε τον πρώην Ναυπάκτου Νεόφυτο, εκ-

φράζοντας όχι µόνο τη δική του αγωνία, αλλά και των λογίων του Γένους για την α-

νάγκη ίδρυσης σχολής στο Άγιο Όρος
96. 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν προηγούµενα, µπορούµε να αντιληφθούµε το 

µέγεθος της προσφοράς του Αγίου Όρους, µέσω ενός τέτοιου σχολείου, στα ιδεώδη 

του µοναχισµού, στην Ορθοδοξία, στη στελέχωση της Εκκλησίας, στην κατάρτιση 

                                                 
93 Αγγέλου Άλκης, όπ.π., σελ. 88. 
 
94  Στο ίδιο, όπ.π., σελ. 88. 
95 Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κωνσταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλη-
σιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σελ. 27. 
 
96 Στο ίδιο, όπ.π., σελ. 28. 
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κατάλληλων ατόµων, τα οποία θα αποτελέσουν τους πρεσβευτές της ιερής αποστολής 

του Όρους
97. 

Άλλωστε, τα προνόµια, τα οποία διέθετε το Άγιο Όρος σε συνδυασµό µε την 

αίγλη, την οποία εξέπεµπε, γεννούσαν προσδοκίες ότι µια συγκροτηµένη σχολή στον 

Άθωνα θα προωθούσε τα γράµµατα και θα συνέβαλε στην πνευµατική ανάταση των 

υπόδουλων Ελλήνων.  

Οι απόφοιτοι µιας τέτοιας σχολής, λόγιοι µοναχοί και ιεροµόναχοι, θα ενίσχυαν 

τις αδελφότητες των µετοχίων του Αγίου Όρους, τα οποία είναι διάσπαρτα σε ολό-

κληρη την Αυτοκρατορία. Στη συνέχεια θα συγκροτούσαν µορφωτικούς κύκλους και 

θα ίδρυαν σχολεία, συντελώντας µ’ αυτόν τον τρόπο στην Παιδεία και την Αναγέν-

νηση του Ελληνισµού98.  

Ακόµη και το ζήτηµα της επάνδρωσης του νέου αυτού εκπαιδευτηρίου, δεν 

φαινόταν ότι θα απασχολούσε σε µεγάλο βαθµό, καθώς λειτουργούσαν ήδη διάφορες 

ανώτερες σχολές, σε άλλες περιοχές, οι οποίες είχαν δηµιουργήσει το κατάλληλο δι-

δακτικό προσωπικό. 

Τέλος, το ειδυλλιακό τοπίο, η γεωγραφική θέση, το εξωτερικό περιβάλλον και 

οι ιδανικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής του Άθωνα, ευνοούσαν τη δηµιουργία 

ενός πνευµατικού κέντρου στο Άγιο Όρος, µε βάση το πρότυπο της Πατριαρχικής 

Ακαδηµίας στην Κωνσταντινούπολη
99.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Θεοφ. Επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστοµος, όπ.π., σελ. 233. 
98 Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κωνσταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλη-
σιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σελ. 29. 
 
99 Αγγέλου Άλκης, όπ.π., σελ. 89. 
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2.2. Ίδρυση της Σχολής 

Το αδιάκοπο ενδιαφέρον της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας για την Παιδεία 

και τη µόρφωση του Γένους, ακόµη και κατά την ιδεολογικά ταραγµένη χρονική πε-

ρίοδο ανάµεσα στον 17ο και 18ο αιώνα, συνδέεται µε την ίδρυση στο Άγιο Όρος µιας 

πνευµατικής εστίας, της Αθωνιάδας Σχολής, η οποία θα είχε την ικανότητα να προ-

σφέρει στην Εκκλησία και τον Ελληνισµό κατάλληλα καταρτισµένα ηγετικά στελέχη. 

Η λειτουργία της Αθωνιάδας συµπίπτει χρονικά µε την εποχή εκείνη, κατά την 

οποία δεν υπήρχε δυνατότητα για µόρφωση από τη µια, αλλά και από την άλλη ελλό-

χευε ο κίνδυνος της αποµάκρυνσης των Ελληνόπαιδων από την Ορθόδοξη Εκκλησία 

µέσω της αλλόδοξης προπαγάνδας, η οποία επεδίωκε να αλλοιώσει την ορθόδοξη συ-

νείδηση του λαού. 

Η επιλογή της τοποθεσίας δεν ήταν τυχαία. Το Άγιο Όρος ήταν ιδανικό µέρος 

για την ίδρυση µιας τέτοιας σχολής. Αφενός, γιατί ο χώρος ήταν πιο προστατευµένος 

από τις επιδροµές των Τούρκων και αφετέρου, γιατί συνδύαζε αποτελεσµατικά δύο 

βασικά στοιχεία, την καλλιέργεια του πνεύµατος µε την διαπαιδαγώγηση της ψυχής. 

Οι µαθητές της Αθωνιάδας είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε την αγιο-

πνευµατική εµπειρία της προσευχής και της άσκησης, να διδαχθούν την κλασσική 

παιδεία και να βιώσουν τη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας100. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο Προηγούµενος της Ι. Μ. Βατοπαιδίου Μελέτιος 

ο Βατοπαιδινός, µε τη σύµφωνη γνώµη της µονής, αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να 

ιδρύσει, στο περιβάλλον του µοναστηριού, ένα ανώτερο εκπαιδευτήριο, προσβλέπο-

ντας να αποτελέσει το πνευµατικό κέντρο για ολόκληρο το γένος των Ορθοδόξων
101.  

Έτσι, το 1749 ξεκινά η λειτουργία «ενός φροντιστηρίου ελληνικών µαθηµάτων 

παιδείας τε και διδασκαλίας παντοδαπούς εν τε λογικαίς, φιλοσοφικαίς τε και θεολογι-

καίς επιστήµαις», το οποίο βρισκόταν στο βορειοανατολικό µέρος της µονής Βατο-

παιδίου, δίπλα στο παρεκκλήσι του Προφήτη Ηλία
102. 

Σκοπός της σχολής υπήρξε η Εκκλησιαστική Παιδεία και η ηθοπλαστική αγωγή 

σ’ ένα µοναστικό χώρο. Μολονότι, από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Αθωνιάδας 

                                                 
100 Νιχωρίτης Κ., « Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός και η Αθωνιάδα Σχολή», στο βιβλίο του Αρχιµ. Χα-
τζηεφραιµίδη Ειρηναίου, Ο λαϊκός αναγεννητής Κοσµάς ο Αιτωλός, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονί-
ας, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Φλώρινα: Χρ. Παπακοσµάς & Υιοί, 2010. 
101 Κιτροµηλίδης Μ. Πασχάλης, «Η Μονή Βατοπαιδίου και η Παιδεία του Γένους. Η Συνεισφορά της 
Αθωνιάδας»,  στον τόµο: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Παράδοση – Ιστορία – Τέχνη, τ. Α΄, Άγιον 
Όρος 1996, σελ. 72.  
102 Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κωνσταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλη-
σιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σελ. 29. 
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υπήρξαν αντιδράσεις µεταξύ των αυστηρών µοναχών σχετικά µε τη διδασκαλία της 

φιλοσοφίας και των θετικών γνώσεων, ωστόσο η επιµέλεια των ιεροσπουδαστών 

στην καλλιέργεια των επί µέρους τεχνών και επιστηµών, δεν ερχόταν σε αντίθεση 

προς την εσωτερική καλλιέργεια της καρδιάς και του νου, ώστε να αποδίδεται, µ’ αυ-

τόν τον τρόπο, αυτό που ταιριάζει µε την ιερότητα και το παραδοσιακό ήθος του Αγι-

ορείτικου χώρου, τον οποίο, κυρίως, υπηρετεί η Αθωνιάδα. 

Ο Μελέτιος καλεί τον Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη, τον λογιότερο µεταξύ των Α-

γιορειτών µοναχών, να αναλάβει τα καθήκοντα του Σχολάρχη. Στη σχετική συµφωνί-

α, την οποία υπέγραψε µε τη µονή του Βατοπαιδίου, αναφέρει ότι θα αναλάµβανε τη 

∆ιεύθυνση της Σχολής, όπως και τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών γραµµάτων, 

από την 1η ∆εκεµβρίου 1749 και για ένα χρόνο103. 

Η Σχολή του Βατοπαιδίου τίθεται υπό την προστασία του Οικουµενικού Πατρι-

αρχείου. Ο Πατριάρχης Κύριλλος Ε΄, φιλόδοξος καθώς ήταν, συνειδητοποίησε την 

αξία ενός τέτοιου έργου και επιθυµούσε να συνδέσει το όνοµά του µε αυτό. Το ενδι-

αφέρον του ήταν τόσο µεγάλο, ώστε ακόµη και την περίοδο της εξορίας του στο Ό-

ρος, συµµετείχε ενεργά στα εσωτερικά της Σχολής. Γι’ αυτό το Μάιο του 1750 απέ-

στειλε πατριαρχικό σιγίλλιο, µε το οποίο ρύθµιζε τα θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία, 

την εποπτεία και τα έσοδα της Σχολής104. 

Σε ό,τι αφορούσε τα προσόντα του δασκάλου, το σιγίλλιο ανέφερε ότι έπρεπε 

να είχε την ικανότητα να διδάσκει γραµµατική, φιλοσοφία, θεολογία και να ήταν κα-

λός παιδαγωγός. Στην Αθωνιάδα θα φοιτούσαν µαθητές τόσο από το Άγιο Όρος, όσο 

και έξω από αυτό105. Όσοι προέρχονταν από τα µοναστήρια έπρεπε να έχουν τη σύµ-

φωνη γνώµη της µονής τους και γραπτή άδεια από τους γέροντές τους. Χαρακτηρι-

στικό όσων επρόκειτο να φοιτήσουν στη Σχολή έπρεπε να είναι η φιλοµάθεια, η φι-

λοπονία και η σωφροσύνη106. 

                                                 
103 Αγγέλου Άλκης, όπ.π., σελ. 90. 
 
104 Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κωνσταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλη-
σιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σελ. 31. 
 
105 Το πατριαρχικό σιγίλλιο του Κύριλλου Ε΄, το οποίο εκδόθηκε τον Ιούλιο του 1753, ανέφερε ότι: 
«Εκτός µόνον των χάριν διδασκαλίας και µαθήσεως προσφοιτώντων,  και αφικνουµένων εις το αυτόθι 
εν τω Σεβασµίω Μοναστηρίω της Υπεραγίας ∆εσποίνης ηµών Θεοτόκου του Βατοπαιδίου, συγκροτηθέν 
σχολείον των ελληνικών µαθηµάτων, ει και αγένειοί τινες εξ αυτών τύχωσιν όντες», βλ. Η Αθωνιάδα 
Ακαδηµία κατά τη δεύτερη περίοδο (1842-1940), σελ. 34. 
106 Αρχιµ. Νικηφόρος Μικραγιαννανίτης, Η Αθωνιάς χθες και σήµερον, στο βιβλίο: Επετηρίς Αθωνιά-
δος Ακαδηµίας ΙΙ, ∆ιακοσιοτεσσαρακονταετηρίς ∆ιορισµού Σχολάρχου Αθωνιάδος Ευγενίου Βουλγά-
ρεως 1753-1993, Τεσσαρακονταετηρίς Επαναλειτουργίας 1953-1993, Αθωνιάς 1997, σελ. 427.  
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Ο Πατριάρχης Κύριλλος Ε΄ διόρισε µια τετραµελή επιτροπή στην Κωνσταντι-

νούπολη, η οποία αποτελούνταν από δύο µητροπολίτες, τον Ηρακλείας και Ραιδεστού 

Γεώργιο και τον Νικοµηδείας Γαβριήλ, καθώς και από δύο εκπροσώπους της συντε-

χνίας των γουναράδων. Αποστολή τους ήταν να συγκεντρώνουν τις προσφορές για τη 

Σχολή και να τις στέλνουν στη Μονή Βατοπαιδίου. Επίσης, διόρισε τον Προηγούµενο 

Μελέτιο ισόβιο έφορο της Αθωνιάδας, για να µεριµνά για την οργάνωση και πρόοδο 

της Σχολής και για να επικοινωνεί µε τα υπόλοιπα µέλη της επιτροπής ενηµερώνο-

ντάς τα για τη λειτουργία και τις ανάγκες της. 

Αναφορικά µε τα έσοδα της Σχολής, το πατριαρχικό σιγίλλιο παραχωρούσε τα 

ετήσια εκκλησιαστικά δικαιώµατα της επισκοπής Ιερισσού, τα οποία ανέρχονταν σε 

24.000 άσπρα, για να καλύπτονται τα έξοδα της Αθωνιάδας. Σ’ αυτά προσθέτονταν 

και οι προσφορές των χριστιανών από εράνους και από τα κουτιά, τα οποία τοποθε-

τήθηκαν για το σκοπό αυτό στις εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, τα χρήµατα των 

οποίων θα συγκέντρωναν οι τέσσερις επίτροποι της Πόλης. 

Τέλος, παραχωρούσε την άδεια στα µέλη της τετραµελούς επιτροπής να προ-

χωρούν σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της σχολής, αν κάτι τέτοιο κρινόταν ανα-

γκαίο για τη βελτίωση της λειτουργίας της107. 

Όπως αναφέρθηκε, πρώτος Σχολάρχης ανέλαβε για ένα χρόνο ο Νεόφυτος 

Καυσοκαλυβίτης. Ωστόσο, η έντονη επιθυµία του να αναχωρήσει στη Σκήτη των 

Καυσοκαλυβίων σε συνδυασµό και µε το ότι η θητεία του, ως διευθυντή της Σχολής, 

δεν απέδωσε τους καρπούς, τους οποίους όλοι ανέµεναν, ανάγκασε τους επιτρόπους 

της Αθωνιάδας να προχωρήσουν στην αντικατάστασή του108. 

Στη θέση του επέλεξαν τον Αρχιµανδρίτη Αγάπιο τον Αγιοταφίτη, γνώστη της 

νεώτερης φιλοσοφίας και πιθανόν παλαιό µαθητή του Ευγένιου Βούλγαρη109. Η επι-

λογή του προσώπου αυτού εκφράζει τις επιδιώξεις και τα οράµατα όσων ήταν υπεύ-

θυνοι για την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής. Προσέβλεπαν σε µια εκσυγχρονι-

σµένη σχολή, η οποία θα πρόσφερε ανώτερη εκπαίδευση, και σε µια σχολή η οποία 

                                                 
107 Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κωνσταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλη-
σιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σσ. 32-33. 
 
108 Αγγέλου Άλκης, όπ.π., σελ. 91. 
 
109 Η πληροφορία αυτή στηρίζεται σε µια επιστολή του Ευγένιου Βούλγαρη προς τον Αγάπιο. Γράφει 
λοιπόν, από τα Γιάννενα στις 18 Απριλίου 1752: «Μαθών αλλαχόθεν ότι η Μεγάλη Εκκλησία θέλουσα 
να ανοιχθή εις το Αγιώνυµον Όρος το εκ πολλού τεθρυλληµένον Μουσείον, εις ωφέλειαν του γένους µας, 
εξελέξατό σε καθηγητήν και διδάσκαλον», βλ. Αγγέλου Άλκης, Το χρονικό της Αθωνιάδας (∆οκίµιο 
ιστορίας της σχολής µε βάση ανέκδοτα κείµενα), Νέα Εστία, Αθήναι 1963, σελ. 91. 
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θα λειτουργούσε πέρα από τα στενά όρια της συµβατικής γραµµατικής εκπαίδευσης, 

ικανοποιώντας κάθε πνευµατική επιθυµία και ανάγκη110.  

Ο Αγάπιος χρηµάτισε διευθυντής της Αθωνιάδας από τον Μάιο του 1752 και 

µόνο για λίγο χρονικό διάστηµα, καθώς σφαγιάσθηκε, επιστρέφοντας από τη γενέτει-

ρά του Γαλάτιστα, από γενίτσαρους έξω από τη Θεσσαλονίκη (18 Αυγούστου 

1752)111. 

Με τη δεύτερη ανάρρησή του στον θρόνο του Οικουµενικού Πατριαρχείου, ο 

Κύριλλος Ε΄ ασχολήθηκε µε το ζήτηµα της Αθωνιάδας Σχολής µε στόχο την ανόρ-

θωσή της. Γι’ αυτό και πρώτο του µέληµα ήταν η κάλυψη της κενής θέσης του Σχο-

λάρχη. Έτσι, κάλεσε από τα Γιάννενα τον Ευγένιο Βούλγαρη, για να του παραδώσει 

τα ηνία της Σχολής (Ιούλιος 1753). Προηγούµενα ο Πατριάρχης είχε την ευκαιρία να 

εκτιµήσει την πολυµάθεια, τη σοφία, αλλά και τη ρητορική δεινότητα του Ευγένιου. 

Ο τελευταίος είχε αποδεχθεί την πρόσκληση του Κύριλλου Ε΄ να µεταβεί στην Κων-

σταντινούπολη την ηµέρα του Αγίου Πνεύµατος, για να εκφωνήσει πανηγυρική οµι-

λία
112. 

Με τον ερχοµό του στην Αθωνιάδα βρήκε το Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη και τον 

Παναγιώτη Παλαµά, να διδάσκουν στη Σχολή. Βασική επιδίωξή του αποτελούσε η 

αναδιοργάνωση της Ακαδηµίας, ώστε να καταστεί, µέσα σε σύντοµο χρόνο, ένα από 

τα σπουδαιότερα εκπαιδευτήρια του Γένους. 

Το διορισµό του Βούλγαρη συνόδευε ένα νέο πατριαρχικό σιγίλλιο (7 Ιουλίου 

1753), το οποίο έδινε σ’ αυτόν σαφή εντολή να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλα-

γές, ώστε η Σχολή να ανορθωθεί. Το σιγίλλιο αυτό αποτελεί αξιόλογη ιστορική πηγή, 

καθώς περιλαµβάνει τις θεµελιώδεις αρχές της Αθωνιάδας και διατυπώνει µε σαφή-

νεια την πατρότητα της ιδέας να ιδρυθεί στη Μονή Βατοπαιδίου σχολή113. Τέλος, πι-

στοποιεί την ανανεωτική επιθυµία τόσο της αδελφότητας του µοναστηριού, όσο και 

της Εκκλησίας, όπως αυτή αντανακλάται στο όραµα της εκπαιδευτικής αποστολής 

της Αθωνιάδας και στην επιλογή του Βούλγαρη να ηγηθεί µιας τέτοιας προσπάθει-

ας
114. 

                                                 
110 Κιτροµηλίδης Μ. Πασχάλης, όπ.π, σελ. 74. 
111 Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κωνσταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλη-
σιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σελ. 35. 
 
112 Αγγέλου Άλκης, όπ.π., σελ. 92. 
 
113 Σύµφωνα µε το σιγίλλιο του Ιουλίου του 1753, η ίδρυση της Αθωνιάδας οφείλεται στον ζήλο των 
Πατέρων της Μονής. 
114 Κιτροµηλίδης Μ. Πασχάλης, όπ.π, σελ. 74. 
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Η Σχολή στεγαζόταν σ’ ένα επιβλητικό τριώροφο κτήριο, το οποίο οικοδοµή-

θηκε από τους ίδιους τους µοναχούς του Βατοπαιδίου, στο λόφο του Προφήτη Ηλία. 

∆ιέθετε 170 δωµάτια για τους σπουδαστές, τράπεζα, διαµέρισµα για το σχολάρχη, 

αίθουσες διδασκαλίας και βιβλιοθήκη. Επίσης, περιλάµβανε φούρνο, δύο αποθήκες, 

εργαστήριο, έναν πύργο µε εκκλησία µέσα σ’ αυτόν και για την µεταφορά νερού οι-

κοδοµήθηκε υδραγωγείο. Στα ανατολικά δωµάτια, τα οποία αποκαλούσαν «Πατριαρ-

χεία», ήταν τοποθετηµένο ένα µεγάλο ρολόι115.  

Βέβαια, δεν υπάρχουν επιβεβαιωµένες πληροφορίες σχετικά µε το χρόνο οικο-

δόµησης και αποπεράτωσης του κτηρίου της Σχολής, καθώς οι οικονοµικές δυνατό-

τητες της εποχής δηµιούργησαν αποκλίσεις από το αρχικό πρόγραµµα. Έτσι, δεν 

µπορεί να διαπιστωθεί το γεγονός της θεµελίωσης της Σχολής κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας του Νεόφυτου, το 1749, ούτε η χρονολογία της αποπεράτωσης του έρ-

γου.  

Επίσης, αρκετοί µαθητές ήταν άποροι και δεν είχαν τα µέσα να συντηρηθούν. 

Στην περίπτωση αυτή, είναι απορίας άξιο πώς αυτή η µικρή κοινωνία µπορούσε να 

λησµονεί την ένδεια της καθηµερινής ζωής και ταυτόχρονα να πραγµατεύεται το δο-

κίµιο για την ανθρώπινη νόηση του Locke ή να υποµνηµατίζει το Βιργίλιο και να µε-

λετά εκστατική τον Πλάτωνα και το Θουκυδίδη.  

Αν και σε ανάλογες περιπτώσεις παλαιότερα χρησιµοποιούσαν ένα υπάρχον οι-

κοδόµηµα, στο οποίο έκαναν τις απαραίτητες τροποποιήσεις, παρατηρούµε ότι στην 

περίπτωση της Αθωνιάδας κατασκευάζουν ένα νέο οικοδόµηµα, το οποίο είναι ανε-

ξάρτητο και αυτάρκες. Συγκεκριµένα, βρίσκεται χωριστά και έξω από τη µονή, ώστε 

να εξασφαλίζεται η αναγκαία ηρεµία τόσο για τους δασκάλους, όσο και για τους 

σπουδαστές, αλλά ταυτόχρονα και σε ικανή απόσταση από το µοναστήρι, για να δι-

ευκολύνεται η τροφοδοσία116. 

Το οικοδόµηµα αυτό, τα ερείπια του οποίου σώζονται µέχρι σήµερα και εντυ-

πωσιάζουν τους επισκέπτες, αποτελεί έκφραση των υψηλών προσδοκιών και οραµά-

                                                 
115 Τέλος, στην εσωτερική αυλή υπήρχε το παρεκκλήσιο του Προφήτη Ηλία.  Κιτροµηλίδης Μ. Πα-
σχάλης, όπ.π, σελ. 74. - Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κωνσταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρ-
χης Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σελ. 31. 
 
116 Αγγέλου Άλκης, όπ.π., σελ. 93. 
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των των ιδρυτών της Σχολής. Επιθυµούσαν το πνευµατικό αυτό ίδρυµα να διαδραµα-

τίσει σπουδαίο ρόλο στην κατάρτιση και εκπαίδευση των υπόδουλων Ορθοδόξων
117. 

Σχετικά µε την εσωτερική οργάνωσή της, η Αθωνιάδα ακολούθησε ένα Πρό-

γραµµα Σπουδών αντίστοιχο µε εκείνο των µεγάλων σχολών της εποχής. Οι µαθητές 

κατατάσσονταν σε δύο βαθµίδες, την ανώτερη και την κατώτερη. Η τελευταία δια-

κρινόταν σε δύο κύκλους, των αρχαρίων και των προχωρηµένων, οι οποίοι παρακο-

λουθούσαν γραµµατικά µαθήµατα118. Κύριο χαρακτηριστικό των δύο αυτών κύκλων 

ήταν η αποστήθιση και η αποµνηµόνευση, από τους αρχάριους µαθητές, στοιχείων 

γραµµατικής και η εξοικείωση των προχωρηµένων µε τα είδη της θεµατογραφίας.  

Στην ανώτερη βαθµίδα, η οποία ήταν ενιαία, διδάσκονταν µαθήµατα όπως Λο-

γική, Μαθηµατικά, Αριθµητική, Γεωµετρία, Φυσική, Μεταφυσική, Φιλοσοφία, Κο-

σµογραφία και Λατινικά. Την ευθύνη για τη διδασκαλία αυτών των µαθηµάτων είχε ο 

ίδιος ο Βούλγαρης, ενώ για τα µαθήµατα και των δύο κύκλων της κατώτερης βαθµί-

δας όριζε υποδιδασκάλους, συνήθως µαθητές ανώτερων τάξεων ή παλαιούς µαθητές 

του. Πάντως, αυτό που πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι πρώτη φορά εφαρµοζόταν ένα 

τόσο πλήρες πρόγραµµα σε σχολή του υπόδουλου Ελληνισµού119. 

Κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της Σχολής και µέχρι το 1821, εκτός από 

το Νεόφυτο και τον Παναγιώτη Παλαµά, πέρασαν και δίδαξαν αρκετοί αξιόλογοι δά-

σκαλοι. Μέσα σ’ αυτούς συγκαταλέγονται ο ιεροδιάκονος Κυπριανός ο Κύπριος, ο 

µετέπειτα Πατριάρχης Αλεξανδρείας, ο Αθανάσιος Πάριος, ο Κύριλλος Αγραφιώτης, 

ο Ιωάννης Πέζαρος, ο Χριστόφορος ο Αρτινός, ο Αθανάσιος ο Φιλιπποπολίτης και ο 

Κυπριανός ο Κρης
120. 

Επίσης, από την Αθωνιάδα αποφοίτησαν ορισµένοι από τους σηµαντικότερους 

εκφραστές των διάφορων πνευµατικών, ιδεολογικών και πολιτικών ρευµάτων, οι ο-

ποίοι συνέβαλαν στη διαµόρφωση της πνευµατικής ζωής του Γένους στις επόµενες 

δεκαετίες. Μεταξύ αυτών ανήκουν ο Ιώσηπος Μοισιόδακας, ο Γαβριήλ Καλλονάς, ο 

                                                 
117 Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κωνσταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλη-
σιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σελ. 31. 
 
118 Νιχωρίτης Κ., « Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός και η Αθωνιάδα Σχολή», όπ.π., σελ. 118. 
119 Καλαµάτας Ι. Αθανάσιος, Ευγένιος Βούλγαρης (1716-1806). Σκιαγράφηση των πολιτισµικών αλλα-
γών και των ιδεολογικών ζυµώσεων στον 18ο αιώνα., ∆ιατριβή επί ∆ιδακτορία, Α.Π.Θ, Θεολογική 
Σχολή, Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 129-130. 
120 Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κωνσταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλη-
σιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σελ. 41. 
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Χριστόδουλος Παµπλέκης, όλοι τους εκπρόσωποι του κινήµατος του ∆ιαφωτισµού 

και της κοινωνικοπολιτισµικής κριτικής, η οποία το εξέφρασε121.  

Ακόµη, στους σπουδαστές της Σχολής περιλαµβάνονται ο Σέργιος Μακραίος, 

υπέρµαχος της παραδοσιακής παιδείας και ο Αθανάσιος Πάριος, δυναµικός πολέµιος 

των ιδεών και των οπαδών του ∆ιαφωτισµού. Από όλους αυτούς, όµως, η σπουδαιό-

τερη πνευµατική φυσιογνωµία, η οποία συνδέθηκε µε την Αθωνιάδα, ήταν ο άγιος 

Κοσµάς ο Αιτωλός. Αν και η χρονολογία φοίτησής του στη σχολή δεν µπορεί να κα-

θορισθεί µε ακρίβεια, ωστόσο ο δεσµός του µε την Αθωνιάδα αποτελεί απόδειξη για 

τη συµβολή της Σχολής στην προσπάθεια του Γένους για την πνευµατική ανάστασή 

του σε κρίσιµες στιγµές για το µέλλον122. 

Το 1754 το Οικουµενικό Πατριαρχείο διόρισε πολυµελέστερη επιτροπή από την 

προηγούµενη
123, µε στόχο την εξεύρεση οικονοµικών πόρων και τη βελτίωση της λει-

τουργίας της Σχολής. Ωστόσο, πριν από αυτό, ο Πατριάρχης Κύριλλος Ε΄, µε σιγίλλιό 

του το 1750, έδωσε την άδεια στους Βατοπαιδινούς Πατέρες να εξέρχονται από το 

Άγιο Όρος µε λείψανα αγίων και να κάνουν περιοδείες, µε σκοπό τη συγκέντρωση 

προσφορών για την αντιµετώπιση των αναγκών και των εξόδων της Σχολής124. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περιοδεία του Γαβριήλ Βατοπαιδινού, 

ο οποίος ταξίδεψε στις Ελληνικές παροικίες και συγκέντρωσε 3.000 βενετικά φλωριά 

µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα µηνών125. 

Επίσης, το 1798 ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ απέστειλε συνοδικό γράµµα προς 

τη Σχολή, µε το οποίο παρέχεται σ’ αυτήν, από τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, 

ετήσια οικονοµική ενίσχυση ύψους 375 γροσίων. Στην ίδια επιστολή αναφέρει ότι 

πρέπει να συσταθεί επιτροπή της Σχολής του Αγίου Όρους, αποτελούµενη από δύο 

µοναχούς, οι οποίοι οφείλουν να συγκεντρώνουν 625 γρόσια από τα µοναστήρια. Το 

ποσό αυτό προστιθέµενο στα 375 γρόσια του Οικουµενικού Πατριαρχείου θα ανερχό-

                                                 
121 Κιτροµηλίδης Μ. Πασχάλης, όπ.π, σελ. 80. 
 
122 Κιτροµηλίδης Μ. Πασχάλης, όπ.π., σελ. 80. 
123 Στην επιτροπή αυτή συµµετείχαν πέντε συνοδικοί αρχιερείς, δώδεκα λαϊκοί και κληρικοί. Στους 
συνοδικούς συγκαταλέγονται ο Ηρακλείας και Ραιδεστού Γεράσιµος, ο Κυζίκου Ανανίας, ο Νικοµη-
δείας Γαβριήλ, ο Χαλκηδόνος Ιωαννίκιος και ο Φιλιππουπόλεως Σεραφείµ.   
124 Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κωνσταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλη-
σιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σσ. 41-42. 
 
125 Ωστόσο, αυτά τα χρήµατα δεν έφτασαν ποτέ στην Αθωνιάδα, γιατί κάποιος Έλληνας, εξαπατώντας 
τον Γαβριήλ, οικειοποιήθηκε τα χρήµατα και άνοιξε τυπογραφείο. Βλ. Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κων-
σταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σελ. 
44. 
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ταν στο ύψος των 1000 γροσίων, τα οποία θα διέθεταν για µισθούς δασκάλων και για 

άλλες ανάγκες της σχολής. Αξίζει να αναφερθεί, ωστόσο, ότι η Σχολή πλήρωνε βαριά 

φορολογία κάθε χρόνο (24 χαράτζια) και ότι οι λειτουργικές δαπάνες της ήταν πολύ 

υψηλές
126.  

Το 1801 ο Πατριάρχης Καλλίνικος Ε΄ µε εγκύκλιό του διόριζε: «∆ιδασκάλους 

της Σχολής ταύτης τέσσαρας, δύω µεν των επιστηµών, ένα Φιλόσοφον πρώτον, και ένα 

Μαθηµατικόν δεύτερον, και δύω των Γραµµατικών πρώτον και δεύτερον, πάσαν δε της 

Σχολής την προστασίαν ανεθέµεθα τω πρώτω των διδασκάλων, ίνα ηγήται εν πάσι…». 

Επίσης, καθόριζε τον τρόπο εισαγωγής στη Σχολή εικοσιτεσσάρων υποτρόφων µαθη-

τών: «την χρηµατικήν επιµέλειαν και φροντίδα ανεθέµεθα τοις τέσσαρσι τούτοις συστή-

µασι των εν τη περιβλέπτω ταύτη πόλει συµπραττόντων ευσεβών και ορθοδόξων Χρι-

στιανών,…εξ ων και διωρίσαµεν Επιτρόπους της σχολής ταύτης, εκ µεν του συστήµατος 

των Τζοχατζήδων και Χαταϊτζήδων Χιοτών, τον τιµιώτατον Μισέρ Σκαρλάτον Σεβα-

στόπουλον, εκ δε του συστήµατος των ορθοδόξων Σαρράφιδων τον τιµιώτατον Κυρ 

∆ηµήτριον Παπά ριγόπουλον, εκ δε του συστήµατος των Γουναράδων τον τιµιώτατον 

κυρ Γεωργάκην Φενερλήν, εκ δε του συστήµατος των κατά την Ευρώπην ορθοδόξων 

εµπορευοµένων και πραγµατευοµένων τον τιµιώτατον Κυρ Απόστολον Πα-

πά…και…επετρέψαµεν αυτοίς κατά πόλεις και χώρας προσδιορίζειν Επιτρόπους ταύτης 

της εν τω αγιωνύµω όρει Σχολής…»127. Η επιτροπή αυτή, κατόπιν εντολής του Πα-

τριάρχη, διόρισε επιτρόπους σε 126 ελληνικές παροικίες ανά τον κόσµο128. Από το 

Λονδίνο ως τα βάθη της Ρωσίας και από τη Ρόδο ως το Άµστερνταµ, γεγονός που κα-

ταδεικνύει την έκταση και την ακµή του Ελληνισµού την εποχή αυτή. Κοινό τους µέ-

ληµα ήταν να βοηθήσουν την Αθωνιάδα µε κάθε τρόπο.  

Ανάµεσά τους έµποροι και κοτζαµπάσηδες, οι οποίοι συνέβαλαν στην εθνική 

κίνηση των προεπαναστατικών χρόνων ή παρουσίασαν αργότερα αξιόλογη κοινωνική 

δράση. Μαυρογένης, Λόντος Ζαΐµης, Νοταράς, Καντακουζηνός, Μαυροκορδάτος, 

Παπαρρηγόπουλος, Σταύρου, Ζώης, Ζωσιµάς, Κοραής, Βασιλείου, είναι µερικά µόνο 

από τα επίλεκτα ονόµατα του καταλόγου. Όλοι τους έτοιµοι να αναλάβουν το δύσκο-

λο και υπεύθυνο έργο της επιτροπείας της Σχολής129.  

Η σπουδαιότητα της απόφασης των Βατοπαιδινών Πατέρων να ιδρύσουν την 

Αθωνιάδα στα µέσα του 18ου αιώνα, αντανακλά το µέτρο της συναίσθησης των ευθυ-

                                                 
126 Στο ίδιο, όπ.π., σσ. 44-45. 
127 ∆ηµαράς Κ., Η Σχολή του Αγίου Όρους στα 1800, Ελληνικά, τ. 15, σσ. 142-148 κ.ε. 
128 Στο ίδιο, όπ.π., σελ. 153. 
129 Στο ίδιο, όπ.π., σσ.158-160. 
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νών απέναντι στο υπόδουλο Γένος. Σκοπός τους δεν ήταν να δηµιουργήσουν µια α-

κόµη σχολή κατωτέρου ή µέσου επιπέδου στην επικράτεια του υπόδουλου Ελληνι-

σµού, αλλά ένα είδος Πανεπιστηµιακής Σχολής. Η Αθωνιάδα αποτελούσε και αποτε-

λεί ένα ζωτικό κύτταρο του οργανισµού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στη 

σφαίρα της όλης φροντίδας της για την Παιδεία.  

Στο διάστηµα της λειτουργίας της, η Σχολή ανέθρεψε τους µαθητές της µε τις 

ελληνοχριστιανικές αξίες και παραδόσεις, οι οποίες στις µέρες µας φθείρονται τόσο 

άκριτα και επιζήµια, προσφέροντας σηµαντική βοήθεια στην Εκκλησία και το Γένος.  

Η βασική ιδεολογική γραµµή, πάνω στην οποία λειτούργησε η Αθωνιάδα, συ-

νοψίζεται στο ότι η ανθρώπινη γνώση και σοφία, όταν δεν συµπορεύεται µε τη θεϊκή 

σοφία, το φόβο του Θεού και την αρετή, καταντά ανοησία και πλάνη, ενώ προκαλεί 

µύριες συµφορές στον άνθρωπο και την κοινωνία. Είναι χαρακτηριστικό το παρακά-

τω απόσπασµα από το έργο του Βούλγαρη: «Τι κοινόν έχει η σοφία του κόσµου µε την 

σοφίαν του Θεού; Η σοφία του κόσµου είναι πλάνη, είναι αφροσύνη, είναι µωρία κατά 

τον Παύλον, όταν είναι κεχωρισµένη από την σοφίαν του Θεού, ήτις είναι η αληθινή 

πίστις. Αυτή είναι η όντως σοφία, η άσφαλτος σοφία και άπταιστος, σοφία ορθή»130.   

Με τέτοιες αρχές η Αθωνιάδα Ακαδηµία πρόσφερε σε πολλές γενιές µοναχών 

και λαϊκών τα νάµατα της Ελληνορθόδοξης Παιδείας.  

 

   

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
130 Οµιλία της Α.Θ.Π.Οικουµ. Πατριάρχου κ.κ.∆ηµητρίου, κατά την επίσκεψιν αυτού εις την Αθωνιά-
δα Εκκλησιαστικήν Ακαδηµίαν (22/9/1190), στο βιβλίο: Επετηρίς Αθωνιάδος Ακαδηµίας ΙΙ, ∆ιακοσι-
οτεσσαρακονταετηρίς ∆ιορισµού Σχολάρχου Αθωνιάδος Ευγενίου Βουλγάρεως 1753-1993, Τεσσαρα-
κονταετηρίς Επαναλειτουργίας 1953-1993, Αθωνιάς 1997, σσ. 418-419.  
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2.3. Η περίοδος του Ευγένιου Βούλγαρη (1716 – 1806)  
 

Η περίοδος της σχολαρχίας του Ευγένιου Βούλγαρη από την άνοιξη του 1753 

έως τον Ιανουάριο του 1759, υπήρξε η σηµαντικότερη τόσο για την Αθωνιάδα, όσο 

και για τον ίδιο τον Βούλγαρη. Με την άφιξή του στο Όρος είναι ώριµος, πλούσιος σε 

γνώσεις και πείρα, µε διαδεδοµένη τη φήµη του, µε ισχυρή υποστήριξη της ύπατης 

αρχής της Εκκλησίας, µε ακµαίο το φρόνηµα και τη θέληση, φιλοδοξεί να διαδραµα-

τίσει ηγετικό ρόλο στην αναγέννηση της πατρίδας131. 

Στόχος του αποτελούσε η δηµιουργία ενός νέου προτύπου ανώτερης παιδείας 

για το ορθόδοξο γένος. Γι’ αυτό διέθεσε τις πλούσιες πνευµατικές του δυνάµεις, την 

απεριόριστη εργατικότητά του, την πεισµατική θέλησή του, την ακµαία µαχητικότητά 

του, τον ενθουσιασµό του, ακόµη και τα οικονοµικά του µέσα, για να οργανώσει και 

να στερεώσει το έργο της Αθωνιάδας. 

Εξάλλου, κανείς άλλος λόγιος, ο οποίος δίδασκε εκείνη την εποχή σε µεγάλα 

εκπαιδευτικά κέντρα (Πατµιάδα Σχολή, Πατριαρχική Ακαδηµία), µπορούσε να συ-

γκριθεί µε τον Βούλγαρη στα χαρακτηριστικά και την επιστηµονική συγκρότηση. 

Έτσι, ο Πατριάρχης Κύριλλος Ε΄ εκτιµώντας την πολυµάθειά του, τον προσκαλεί να 

αναλάβει τη διεύθυνση της Αθωνιάδας. Σε σιγίλλιό του, τον Ιούλιο του 1753, αναφέ-

ρει χαρακτηριστικά για τον Βούλγαρη: «ανήρ πεπαιδευµένος και λόγιος και παντοδα-

παίς επιστήµαις κεκοσµηµένος και γεγυµνασµένος και δυνάµενος παιδεύσαι τους µαθη-

τάς ου µόνον την γραµµατικήν και την λογικήν τέχνην, αλλά και την φιλοσοφίαν και τας 

µαθηµατικάς επιστήµας ναι µην και την θεολογίαν και όσα εις την ηθικήν φιλοσοφίαν 

ανήκουσιν»132.  

Επίσης, την ίδια στήριξη προς το πρόσωπο του Ευγένιου παρέχει και σε επι-

στολή του προς το Μελέτιο Βατοπαιδινό: «δια της παρούσης ηµετέρας πατριαρχικής 

επιστολής δηλοποιούµεν υµίν ότι διωρίσαµεν, και αποκατεστήσαµεν ήδη συνοδικώς 

διδάσκαλον εις την θείω ελέει συγκροτηθείσαν εν τω σεβασµίω µοναστηρίω του Βατο-

πεδίου σχολήν των ελληνικών µαθηµάτων, τον οσιώτατον εν ιεροδιακόνοις, και σοφο-

λογιώτατον κυρ Ευγένιον, το κατά Πνεύµα ηµών αγαπητόν τέκνον, το οποίον και στέλ-

λοµεν εις το ρηθέν σχολείον, και ελπίζοµεν Θεού ευδοκούντος να ακολουθήση µεγάλη 

ωφέλεια εις το ηµέτερον γένος των ορθοδόξων»133.  

                                                 
131 Αγγέλου Άλκης, όπ.π., σελ. 95. 
132 Σµυρνάκης Γεράσιµος, Το Άγιον Όρος, εκδ. Πανσέληνος, Άγιον Όρος 1988, σελ. 144. 
133 Καλαµάτας Ι. Αθανάσιος,όπ.π., σσ. 125-126. 
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Ο Ευγένιος Βούλγαρης περιγράφει τις προσδοκίες του και το γενικότερο κλίµα 

ευφορίας που τις συνόδευε, σε επιστολή του προς το φίλο και πιθανόν παλιό του µα-

θητή στα Ιωάννινα, Κυπριανό τον Κύπριο. Η επιστολή του αυτή αποτελεί ταυτόχρονα 

πρόσκληση προς τον Κυπριανό, να µεταβεί στο Άγιο Όρος προς αντικατάσταση του 

Νεόφυτου Καυσοκαλυβίτη, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τη θέση του δασκάλου της 

γραµµατικής στη Σχολή134. Απευθύνεται στο φίλο του ο Ευγένιος και τον πληροφορεί 

ότι η «Ακαδηµία», την οποία είχαν οραµατιστεί και οι δύο, στις διάφορες ιδιωτικές 

τους συζητήσεις, ήταν πραγµατικότητα135, ενώ περιγράφει ταυτόχρονα τόσο το δια-

νοητικό κλίµα το οποίο επικρατούσε στην Αθωνιάδα
136, όσο και το φυσικό περιβάλ-

λον
137.   

Ο Βούλγαρης έτρεφε εξαιρετικά φιλόδοξες σκέψεις για τη νέα σχολή και µερι-

µνούσε γι’ αυτή ως ανώτερο εκπαιδευτήριο, το οποίο από την αρχή όφειλε να παρά-

σχει ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό έργο. Αναµφισβήτητα, πρότυπό του αποτελούσε ο 

Πλάτων. Η ονοµασία «Ακαδηµία», η εικόνα του φυσικού περιβάλλοντος, το επί-

                                                 
134 Ο Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης από το ∆εκέµβριο του 1749 ήταν σχολάρχης της Αθωνιάδας. Αν και 
είχε κάνει  σηµαντικές σπουδές, η προσήλωσή του στα γραµµατικά µαθήµατα και η αναχρονιστική 
µέθοδος της διδασκαλίας του, οδήγησαν στην αντικατάστασή του. Στην επιστολή αυτή ο Βούλγαρης, 
µολονότι δεν έτρεφε και ιδιαίτερη συµπάθεια προς το πρόσωπό του, φαίνεται ότι τον λυπεί το γεγονός 
της αποχώρησης του Νεόφυτου και σχολιάζει µε καυστικό τρόπο: «ο κυρ Νεόφυτος, παλαιόν σοι και 
έωλον το άκουσµα, ηθέτησε την υπόσχεσίν του και επιχειρισθείς ψυχρώς, εν αρχή των γραµµατικών την 
παράδοσιν, εις δύο µήνας συν ηµίσει προσκορής γενόµενος ανεχώρησε και προκρίνει το να λατοµή εις το 
Καυσοκαλύβιον, οµαλίζων την τραχείαν και απόκροτον κέλλαν του, παρά να κοπιάζει εις το σχολείον». 
Βλ. Χρήστου Π., Το Άγιον Όρος εν τω παρελθόντι και τω παρόντι, Αθωνική Πολιτεία, Θεσσαλονίκη 
1963, σελ. 16. 
135 «Εάν αυτός νεύσης να γένης συνεργάτης συν εµοί εις τούτο το καλόν γεώργιος, τάχα ποτέ συσταθήσε-
ται η περιπόθητος εκείνη Ακαδηµία την οποίαν πολλάκις κατά τας ιδιαζούσας ηµών διατριβάς νοεραίς 
εµφάσεσιν έγραφες πολλώ πιθανωτέρα και κρείσσων της πολιτείας εκείνης της ασυστάτου του Πλάτω-
νος…Λοιπόν, αδελφέ, ένδυσαι το πρώτον ιµάτιον, ερέθισον τα συνοικάσι πνεύµατα της µεγαλοφροσύνης, 
απόπτυσον την φλυαρίαν του κόσµου,…, προτίµησον τας αυλάς της περικαλλούς Ακαδηµίας… ». Βλ. 
Αγγέλου Άλκης, όπ.π., σελ. 95.  
136 «…Και περιηχεί ένθεν κακείθεν µέσα εις τα δάση η Ελλάς αναθάλλουσα. Και εκεί µεν αγωνίζεται ο 
∆ηµοσθένης κατά του Μακεδόνος, επιθαρρύνων τους Αθηναίους· εκεί δε ραψωδεί ο Όµηρος τας ανδρα-
γαθίας τας υπό το Ίλιον…, εκεί δε ιστορεί µετά ύψους ο Θουκυδίδης της Ελλάδος την στάσιν· εκεί δε 
αφηγείται µετά γλυκύτητος ο πατήρ της ιστορίας Ιωνίζων τας των εθνών αρχαιότητας· εδώ και ο Αριστο-
τέλης πολυπραγµονεί και εξετάζει τας αρχάς και γενέσεις της φύσεως. Εδώ και Γάλλοι και Γερµανοί και 
Άγγλοι προβάλλονται τα νεωτερικά αυτών συστήµατα…». Βλ. Νιχωρίτης Κ., « Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτω-
λός και η Αθωνιάδα Σχολή», όπ.π., σ. 119. 
 
137 «Εδώ και ύδατα καλλίρροα και αήρ ευκραέστατος, και αύρα ποντιάς, το περιέχον ηµάς καταψύχουσα· 
άλση τε συνηρεφή και κατάσκια πανταχόθεν, και χλόη αειθαλής, την όρασιν κατατέρπουσα· φυτών δε 
είδη παντοία, ελαίαι, άµπελοι, δάφναι, µυρσίναι. Σιγώ τάλλα, τα µεν εις τροφήν τα δε εις τρυφήν, γης 
υγιαινούσης βλαστήµατα· και πτηνών στίφη καλλικελλάδων εν οις πολλή η αηδών και ο κόσσυφος και η 
χελιδών, ταις φωναίς των τήδε κακείσαι περιϊόντων, και επ’ αδείας µελετώντων µουσοτρόφων τούτων 
νεανίσκων συναµιλλώµενα». Βλ. Κιτροµηλίδης Μ. Πασχάλης, όπ.π, σσ. 75-76. 
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γραµµα το οποίο αναγραφόταν στον πυλώνα της Σχολής κατά το πρότυπο της Πλα-

τωνικής Ακαδηµίας
138, αποτελούν στοιχεία, τα οποία συνηγορούν για το παραπάνω. 

Σε ό,τι αφορά τη µέθοδο και το περιεχόµενο της διδασκαλίας του, ακολούθησε 

την προηγούµενη διδακτική του δραστηριότητα. ∆ηλαδή, χρησιµοποιούσε τις µετα-

φράσεις έργων διαφόρων Ευρωπαίων φιλοσόφων και συγγραφέων ως βάση για τη 

συγκρότηση του εκπαιδευτικού του προγράµµατος. Μ’ αυτόν τον τρόπο διαµόρφωνε 

την εικόνα του ως δάσκαλος, του οποίου τα χαρακτηριστικά προσιδίαζαν στη µορφή 

του λόγιου και του διανοούµενου, ο οποίος κατάφερνε να συνδιαλέγεται γόνιµα µε το 

πνευµατικό κλίµα της εποχής του. 

Επίσης, αυτή η αποδοχή των αρχών των φυσικών και θετικών επιστηµών, όπως 

εκφράζονταν από κορυφαίους Ευρωπαίους φιλοσόφους, οδήγησε το Βούλγαρη πα-

ράλληλα µε τη διδασκαλία των έργων τους, να συγγράψει και δικά του προσωπικά 

έργα, τα οποία κυκλοφόρησαν στην Αθωνιάδα σε χειρόγραφα, αργότερα όµως εκδό-

θηκαν σε µεγάλα ευρωπαϊκά τυπογραφεία µε τη συνδροµή φιλογενών εµπόρων. Έτσι, 

στο διάστηµα κατά το οποίο παρέµεινε στην Αθωνιάδα ολοκλήρωσε ένα µνηµειώδες 

έργο του, τη Λογική
139. Σκοπός του ήταν να εκτοπίσει σταδιακά τον αριστοτελισµό 

του Κορυδαλέα, ο οποίος κυριαρχούσε µέχρι τότε στην ανθρώπινη σκέψη140. Ενδει-

κτική είναι η αναφορά του Κ. Κούµα σχετικά µε το θέµα αυτό: «εις όλην την Ελλάδα 

υπερενίκησεν η φιλοσοφία του Ευγενίου. Οι εις την Αθωνιάδα σχολήν µαθητεύσαντες 

εδίδασκαν την Λογικήν του χειρόγραφον. Η εις το σύγγραµµα τούτο εµφαινοµένη πολυ-

µάθεια, ο καινοπρεπής και σοβαρός Ελληνισµός, η αντιπαράθεσις των νεωτέρων θεω-

ριών προς τας παλαιάς, εκυρίευσαν γενικώς τας γνώµας. Και ήρχισαν όλοι οι σπουδα-

σταί να µην ζητώσιν άλλην, ει µη την Λογικήν του Ευγενίου»141.  

Ο Ευγένιος Βούλγαρης κατέχει εξέχουσα θέση στην ιστορία του Νέου Ελληνι-

σµού. Ανήκει στους εισηγητές της νεώτερης φιλοσοφίας στην Ελλάδα, χαρακτηρίζε-

ται ανακαινιστής της Παιδείας του 18ου αιώνα και παράλληλα αποτελεί «ζωντανή» 

βιβλιοθήκη της πολυµάθειας. Το διδακτικό του πρόγραµµα υπήρξε αξιολογώτατο: 

κλασική φιλολογία, αρχαία και νεώτερη φιλοσοφία. Αυτό που πρέπει να τονιστεί εί-

                                                 
138 Το επίγραµµα είχε ως εξής: «Γεωµετρήσων εισίτω, ου κωλύω. Τω µη θέλοντι συζυγώσω τας θύρας». 
Μετάφραση: «Αυτός που αγαπά και µελετά τη Γεωµετρία, ας περάσει. Για τον όποιον άλλον η πόρτα 
(της Σχολής) είναι κλειστή». Ουσιαστικά, η φράση αυτή φανερώνει ότι οι προοπτικέςς, τις οποίες προ-
σφέρει τώρα ο Βούλγαρης στη Σχολή, είναι εκείνες που είχε ποθήσει παλιότερα, την εποχή των µεγά-
λων σχεδίων. 
139 Ο Βούλγαρης χρησιµοποιούσε ήδη το χειρόγραφο για τις παραδόσεις του στην Αθωνιάδα. Έτσι, 
εξηγείται η χειρόγραφη παράδοση του κειµένου σε πάρα πολλούς αθωνικούς κώδικες. 
140 Καλαµάτας Ι. Αθανάσιος,όπ.π., σελ. 127. 
141 Κούµας Κ., Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων, τ. ΙΒ΄, Βιέννη 1832, σελ. 566. 
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ναι ότι στην επιστολή του προς τον Κυπριανό, παραλείπει να αναφερθεί στα ιερά 

γράµµατα και τη θεολογία, ενώ υπογραµµίζεται η παρουσία των νεωτέρων και των 

συστηµάτων, τα οποία εκείνοι αντιπροσωπεύουν. Τέτοια συστήµατα προωθούν οι 

θεµελιωτές της φιλοσοφίας του ∆ιαφωτισµού, όπως είναι ο Descartes, o Wolff και ο 

Locke142.  

Ο Βούλγαρης, εκτός από τα κλασικά γράµµατα και τη φιλοσοφία, δίδαξε µαθη-

µατικά, κυρίως γεωµετρία, βασισµένος τόσο σε αρχαίες ελληνικές, όσο και σε νεώτε-

ρες πραγµατείες. Τέλος, την περίοδο της σχολαρχίας του είχε εισαχθεί και η λατινική 

γλώσσα, για τη διδασκαλία της οποίας είχε αναζητηθεί, αρχικά, Γερµανός καθηγη-

τής
143. Η διδακτική του δράση χαρακτηρίζεται από τον άµεσο συγχρωτισµό µε τις 

φιλελεύθερες ιδέες του ∆ιαφωτισµού, ενώ το πληθωρικό συγγραφικό του έργο από 

την προσπάθεια συγκερασµού παραδοσιακών και νεωτερικών ιδεών. 

Η παρουσία του Ευγένιου Βούλγαρη στο Άγιο Όρος, η ευρυµάθεια, η ευφυΐα 

και η κατάρτισή του σ’ ένα µεγάλο φάσµα επιστηµονικών κλάδων προσέλκυσε πλή-

θος µαθητών από όλα τα µέρη της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, καθώς 

επίσης και από τη Μ. Ασία και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων144. Με την α-

ποχώρηση του Νεόφυτου Καυσοκαλυβίτη το 1753, ο αριθµός τους ανερχόταν µόλις 

σε είκοσι µαθητές. Στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα αυξήθηκαν στους διακό-

σιους
145.  

Ωστόσο, το πλήθος των µαθητών και το υψηλό επίπεδο των µαθηµάτων του 

Βούλγαρη αποτελούσε µόνιµο πρόβληµα για την εύρυθµη λειτουργία της Σχολής. 

                                                 
142 Κιτροµηλίδης Μ. Πασχάλης, όπ.π, σελ. 77. 
 
143 Η ευθύνη για τη διδασκαλία αυτών των µαθηµάτων ανήκε αποκλειστικά στον ίδιο το Βούλγαρη, ο 
οποίος καθιέρωσε να διδάσκονται οι θετικές επιστήµες στον ανώτερο κύκλο σπουδών των µεγάλων 
εκπαιδευτικών κέντρων του τουρκοκρατούµενου Ελληνισµού, η χρησιµότητα των οποίων (των θετι-
κών µαθηµάτων) δεν αµφισβητήθηκε ολοκληρωτικά, παρά το ότι επικρίθηκε από την οµάδα των αντι-
διαφωτιστών. Βλ. Καλαµάτας Ι. Αθανάσιος,όπ.π., σσ. 129-130. 
 
144 Στο ίδιο,όπ.π., σσ. 134-135. 
145 Η παιδαγωγική µέθοδος που εφάρµοσε ο Βούλγαρης απέδωσε πλούσιους καρπούς. Ενδεικτικά α-
ναφέρουµε τον Άγιο Κοσµά τον Αιτωλό, τον όσιο Αθανάσιο τον Πάριο, τον Σέργιο Μακραίο, τον Μη-
τροπολίτη Θεσσαλονίκης ∆αµασκηνό, τον επίσκοπο ∆ιονύσιο Πλαταµώνος, τον Άνθιµο Ολυµπιώτη, 
τον Ιώσηπο Μοισιόδακα, τον Χριστόφορο Προδροµίτη, τον Ιωάννη Πέζαρο, τον Κυπριανό τον Κύπριο 
(τον µετέπειτα Πατριάρχη Αλεξανδρείας), τον Ιγνάτιο Κεµίζο, τον Κυπριανό τον Κρήτα, τον Παΐσιο 
τον ιεροδιάκονο, τον Παΐσιο µοναχό, τον Γεώργιο Τριαντάφυλλο, τον Ιάκωβο Ζαγοριανό, τον Ιωάσαφ 
Κορνήλιο, τον Κύριλλο Λαυριώτη, τον ιεροµόναχο Αγάπιο Λεονάρδο, τον Βησσαρίωνα από τη Ραψά-
νη, τον ιεροµόναχο Χρύσανθο Αιτωλό, τον Κωνσταντίνο Αγιοναουµίτη ή Μοσχοπολίτη, τον Χριστό-
δουλο Παµπλέκη, τον Γαβριήλ Καλλονά, τον Εµµανουήλ Τροχάνη, τον Παναγιώτη Παλαµά κ.α. Βλ. 
Νιχωρίτης Κ., « Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός και η Αθωνιάδα Σχολή», όπ.π., σσ. 120-121 & Καλαµά-
τας Ι. Αθανάσιος,όπ.π., σσ. 135-142. 
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Αυτό συνέβαινε, γιατί από τη µια δεν ήταν εύκολο να βρεθούν τα κατάλληλα πρόσω-

πα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων και από την άλλη ο ίδιος ο Ευγένιος ήταν ανα-

γκασµένος να διπλασιάσει τις παραδόσεις του. Βέβαια, όπως επισηµάνθηκε και προ-

ηγούµενα, για πρώτη φορά σε σχολή του υπόδουλου Ελληνισµού εφαρµοζόταν ένα 

πλήρες πρόγραµµα διδασκαλίας. Ο Βούλγαρης µε την ανοιχτή µατιά του, την περιέρ-

γειά του και το πάθος του για ενηµέρωση, διαρκώς πάλευε µε τα αντικείµενα της µε-

λέτης του, δηλαδή µε τη διδασκαλία και τη συγγραφή146. 

Στην προσπάθειά του, όµως, να διαδώσει το πνεύµα του ∆ιαφωτισµού στην ελ-

ληνική εκπαίδευση του 18ου αιώνα, ο Βούλγαρης επεδείκνυε στους µαθητές του την 

πολυµάθεια, τη δεξιοτεχνία και τη µνήµη του. Ωστόσο, το µαθητικό δυναµικό, στο 

οποίο απευθυνόταν, δεν είχε την ικανότητα να κατανοήσει το πνευµατικό του ανά-

στηµα και να παρακολουθήσει τη διδακτική του µέθοδο. Γι’ αυτό συνεχώς υπήρχαν 

διαµαρτυρίες και παράπονα. Χαρακτηριστικός είναι ο λόγος του Μοισιόδακα: «Ο α-

νήρ παρέδιδε την ογδόην πρότασιν, φερ’ ειπείν, πρώτον κατά τον Ευκλείδην, είτα κατά 

τον Πρόκλον, είτα κατά τον Κλαύδιον, είτα κατά τον Τακουέτιον, είτα και καθ’ εαυτόν, 

αεί πολυτρόπως, ή ως επί το πλείστον αεί πολυτρόπως…Όταν ηµείς εδιδασκόµεθα εν τη 

Αθωνίτιδι σχολή όπου εγυµνασιάρχει πανευκλεώς ο κλεινός Ευγένιος, εν όλη µια διετί-

α, επικρατούσης της οποίας κατετρίψαµεν µόχθους ανεκδιηγήτους, αντιγράφοντες, µε-

λετώντες, και µη ανανήφοντες ούτε πέντε ώρας σχεδόν του όλου ηµερονυκτίου…»147.   

Ο Ευγένιος Βούλγαρης συνδέθηκε και µε τον Αγώνα της Εθνικής Παλιγγενεσί-

ας. Σύµφωνα µε την παράδοση, παρουσιάζεται ως ο ηγέτης ενός µυστικού κινήµατος, 

το οποίο είχε δηµιουργηθεί από µαθητές, τους οποίους µύησε ο ίδιος, για να πρωτο-

στατήσουν στον Απελευθερωτικό Αγώνα του Γένους. Η προσπάθεια αυτή είχε ξεκι-

νήσει από τα Γιάννενα, την εποχή κατά την οποία ο Βούλγαρης δίδασκε στη Μαρου-

τσαία Σχολή. Στην Αθωνιάδα πήρε πιο συγκεκριµένη µορφή µε τη δηµιουργία οµά-

δας µυηµένων, στην οποία συµµετείχαν και κληρικοί. Η παράδοση αυτή ενισχύεται 

από την παρουσία στο Άγιο Όρος, την ίδια εποχή, ενός στενού φίλου του Ευγένιου, 

του Θεόκλητου Πολυείδη. Ο τελευταίος είχε συγγράψει ένα κείµενο µε ιδιαίτερα 

χρησµολογικό περιεχόµενο, τον «Αγαθάγγελο», το οποίο επηρέασε τους Έλληνες, 

                                                 
146 Αγγέλου Άλκης, όπ.π., σελ. 96. 
147 Στο ίδιο, όπ.π., σελ.97. 
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αναφορικά µε το εθνικό όραµα. Επίσης, πραγµατοποίησε και περιοδείες µε σκοπό την 

καλλιέργεια φιλελληνικού και επαναστατικού πνεύµατος148.    

Κατά την περίοδο της δράσης του Βούλγαρη στην Αθωνιάδα, εµφανίζεται το 

κίνηµα των Κολλυβάδων
149, µε κύριο εκπρόσωπό του τον άγιο Αθανάσιο τον Πάριο, 

έναν από τους µαθητές του Ευγένιου. Οι οπαδοί του κινήµατος πρότειναν την αναβί-

ωση του Ησυχασµού
150, απέναντι στις προκλήσεις για τις επερχόµενες πολιτισµικές 

αλλαγές των υπόδουλων Ελλήνων, οι οποίες εκφράζονταν µε το κίνηµα του ∆ιαφωτι-

σµού. Ο Βούλγαρης δεν αναµείχθηκε στην έριδα σχετικά µε το κίνηµα των Κολλυβά-

δων. Κι αυτό, γιατί ο νεωτεριστικός χαρακτήρας της διδασκαλίας του ερχόταν σε α-

ντίθεση τόσο µε την παράδοση και το ασκητικό πνεύµα του Αγίου Όρους, όσο και µε 

τους εκφραστές της εν λόγω κίνησης151. 

Είναι γνωστή, όµως, η διαµάχη του Ευγένιου σε επιστηµονικό επίπεδο, µε τον 

Μπαλάνο Βασιλόπουλο. Ο τελευταίος, δάσκαλος στα Γιάννενα, προσκολληµένος 

στις παραδεδοµένες αντιλήψεις και παιδαγωγικές µεθόδους, συγκρούστηκε µε τον 

                                                 
148 Αγγέλου Άλκης, όπ.π., σελ. 99 & Καλαµάτας Ι. Αθανάσιος,όπ.π., σσ. 142-144. 
 
 
149 Οι µοναχοί, που συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Μακάριο της Κορίνθου και το Νικόδηµο τον Αγιο-
ρείτη, έλαβαν το όνοµα Κολλυβάδες για το ρόλο που έπαιξαν σε µία διχογνωµία, που τάραξε το Άγιον 
Όρος κατά το δεύτερο µισό του 18ου αιώνα. Επικρατούσε να κάνουν µνηµόσυνα το Σάββατο και να 
ευλογούν τα κόλλυβα. Μοναχοί της σκήτης της αγίας Άννας, φροντίζοντας περισσότερο για τα οικο-
νοµικά τους συµφέροντα, παρά για το σεβασµό της Παράδοσης, είχαν µεταφέρει τη µνηµόνευση των 
νεκρών την Κυριακή, ώστε να διαθέτουν το Σάββατο για την πώληση των εργοχείρων τους. Οι κολλυ-
βάδες αντιστάθηκαν σ’ αυτή την αλλαγή, διότι η Κυριακή, υπόµνηση εβδοµαδιαία της ανάστασης, 
είναι ασυµβίβαστη µε το πένθος και τις τελετές που το ανακαλούν. Η διαµάχη συνεχίστηκε επί πολύ 
και γνώρισε πολλές φάσεις. Το πραγµατικό αντικείµενο της διαµάχης ξεπερνούσε πολύ τη γενεσιουργό 
αιτία. Επρόκειτο στ’ αλήθεια για µία σύγκρουση µεταξύ των οπαδών µιας στενής προσήλωσης στο 
τυπικό, διατεθειµένων να συµβιβασθούν µε µια παράδοση, που το νόηµά της δεν αντιλαµβάνονταν, 
και των πρωταγωνιστών µιας βαθιάς πνευµατικής ανανέωσης. Αυτοί οι τελευταίοι εκτιµούσαν ότι θα 
µπορούσαν να τη στηρίξουν µόνο σε µια µεγάλη πιστότητα στην αγιοπατερική διδασκαλία και στο 
σεβασµό της Λειτουργικής παράδοσης και των κανόνων της πρώτης Εκκλησίας.   
150 O Ησυχασµός υπήρξε ένας όρος συµβατικός για να περιγράψει τη µέθοδο αυτή προσευχής και δια-
λογισµού των µοναχών η οποία σχεδιάστηκε για να επιτύχει την επικοινωνία µε το Θεό µέσα από την 
εσωτερική ηρεµία. O όρος χρησιµοποιείται επιπλέον για να περιγράψει όχι µόνο αυτήν την ψυχοσωµα-
τική µέθοδο προσευχής αλλά και µιαν ολόκληρη πνευµατική "σχολή" στη βυζαντινή κοινωνία που 
υποστήριζε ότι ο Θεός µπορεί να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο µε µιαν άµεση επικοινωνία µαζί του, 
όταν ο τελευταίος τον αναζητεί συνεχώς µε την "προσευχή του νου" ή "της καρδιάς".  
Στην Ύστερη Βυζαντινή περίοδο η παραπάνω πίστη αποτέλεσε όχι µόνο την καρδιά µιας πνευµατικής 
κίνησης αλλά και το κύριο σηµείο διαφωνίας µεταξύ κοινωνικών οµάδων. Eπίσης, εντάχθηκε σ' ένα 
ευρύ πλαίσιο πολιτικών, θρησκευτικών και κοινωνικών προστριβών που διαδραµατίζονταν την ίδια 
περίοδο. Έτσι, ο όρος Ησυχασµός χρησιµοποιήθηκε επιπρόσθετα για να γίνεται αναφορά σ' αυτά τα 
θρησκευτικά, πολιτικά και κοινωνικά κινήµατα του 14ου και 15ου αιώνα στο Bυζάντιο. 
151 Καλαµάτας Ι. Αθανάσιος,όπ.π., σσ. 145-146. 
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Βούλγαρη µε αφορµή τον ισχυρισµό του ότι επίλυσε το «∆ήλιο πρόβληµα»152. Ο 

Βούλγαρης αντέδρασε δυναµικά και µε µια µακροσκελή και γεµάτη λοιδορία επιστο-

λή του, εξέφραζε τις επιφυλάξεις του σχετικά µε τη δήλωση αυτή153. Οι επισηµάνσεις 

του πάνω στην πραγµατεία του Μπαλάνου ανέδειξαν, για µια ακόµη φορά, την ευρυ-

µάθειά του και πρόσθεσαν άλλο ένα «λιθαράκι» στο οικοδόµηµα του Νεοελληνικού 

∆ιαφωτισµού
154.  

Ωστόσο, το Άγιο Όρος δεν είχε τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σ’ ένα δάσκαλο 

µε το πνευµατικό ανάστηµα του Βούλγαρη. Ακόµη και οι υπεύθυνοι για τα θέµατα 

της Σχολής δεν µπορούσαν να αντιληφθούν τη δύναµή του, ούτε και να συλλάβουν 

τον οικουµενικό χαρακτήρα, τον οποίο διαµόρφωνε η Αθωνιάδα. Αυτό είχε σαν απο-

τέλεσµα να δηµιουργηθούν προβλήµατα, τα οποία δυσκόλευαν το έργο του Ευγένι-

ου
155. 

Ο νεωτεριστικός χαρακτήρας της διδασκαλίας του, το ιδιάζον ιερατικό του 

σχήµα, το οποίο παρέπεµπε σ’ αυτό του κοσµικού κληρικού και του ακαδηµαϊκού 

δάσκαλου κι όχι του ασκητικού καλόγερου, αλλά και η γενικότερη στάση του, είχαν 

ως αποτέλεσµα την πρόκληση τριβών και τη δηµιουργία επιφυλάξεων µεταξύ των 

σπουδαστών, δίνοντας αφορµή για προσωπικές αντιζηλίες, διχογνωµίες και διαιρέ-

σεις
156.  

                                                 

152 Ο όρος “∆ήλιο πρόβληµα” είναι ταυτόσηµος µε το πρόβληµα του διπλασιασµού του κύβου, που 
από την αρχαιότητα µέχρι και τον 19o αιώνα απασχόλησε άπαντες τους µαθηµατικούς και όχι µόνο. 
Έγινε αντικείµενο ιδιαίτερης µελέτης και τελικά χαρακτηρίστηκε ως άλυτο, αφού η λύση του µε την 
χρήση αποκλειστικά του κανόνα και του διαβήτη είναι αδύνατη. Ο όρος “∆ήλιο πρόβληµα” οφείλεται 
στο χρησµό, που δόθηκε στους ∆ηλίους κατά τη διάρκεια λοιµού, περίπου το 430 π.Χ., ο οποίος συµ-
βούλευε να κατασκευάσουν ένα κυβικό βωµό διπλάσιου µεγέθους από τον ήδη υπάρχοντα. Οι ∆ήλιοι 
αναγκάστηκαν να συµβουλευτούν ακόµα και τον Πλάτωνα για να δώσουν λύση στο πρόβληµα. Ιδιαί-
τερη αναφορά είχε κάνει και ο Ερατοσθένης σε γράµµα, που έστειλε στο Βασιλικό προστάτη, Πτολε-
µαίο ΙΙΙ, στο οποίο περιέγραφε το µεσολάβο, ένα ειδικό όργανο που κατασκεύασε για την επίλυση του 
προβλήµατος. Το σηµαντικότερο, όµως, βήµα είχε κάνει ο Ιπποκράτης ο Χίος, ο οποίος απέδειξε το 
460 π.Χ. ότι το πρόβληµα ανάγεται στην εύρεση δύο µέσων αναλόγων µεταξύ ενός τµήµατος και του 
διπλάσιού του. Βλ. http://www.math.uoa.gr/web/activ/magaz/teyxos1/thema3.htm.  

 
153 «οι κότει µοι της Πυθαγόρου κλεινής βουθυσίης το έργον άξιον, τη δε του Αυγείου µάλλον βουστασίηι 
κρίνεται άξιον…παραλογισµός γε εστί σαφής ο εκδοθής, και των πάνυ αφελών, υφ’ ου µόνος αν τις πα-
ρακρουσθείη αρτιµαθής ων τα τοιαύτα, ως ακµήν ανέφυσεν οδόντας, ή, των ους εδίδαξεν, ει τύχοι, αρι-
στερά γράµµατα µούσαι…ο δη και οι παρακεκινηµένοι τας φρένας πάσχουσιν». 
154 Καλαµάτας Ι. Αθανάσιος,όπ.π., σσ. 303-305. 
 
155 Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κωνσταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλη-
σιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σελ. 38. 
 
156 Κιτροµηλίδης Μ. Πασχάλης, όπ.π, σελ. 77. 
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Η αντιπολίτευση των οπαδών του Παναγιώτη Παλαµά από τη µια, αποσκοπού-

σε στην υπεράσπιση των παραδοσιακών µορφών εκπαίδευσης στην Αθωνιάδα Σχολή, 

η οποία αποτελούσε ένα από τα σπουδαιότερα µορφωτικά κέντρα του ελληνικού χώ-

ρου. Πάγια θέση τους η διαρκής άρνηση απέναντι στην προσπάθεια του Βούλγαρη 

για ανανέωση των εκπαιδευτικών πραγµάτων. 

Από την άλλη πλευρά, η υιοθέτηση και εφαρµογή κάθε τι νεωτερικού προϋπέ-

θετε τις ανάλογες ρήξεις. Σχετικά µ’ αυτό το θέµα, οι αντίπαλοι του Βούλγαρη θεω-

ρούσαν ότι ο Ευγένιος εισήγαγε «καινά δαιµόνια», εννοώντας ότι οι καινοφανείς α-

πόψεις του προκαλούσαν τους µαθητές να έρθουν σε επαφή ακόµη και µε στοιχεία 

αθεΐας. Υπέρµαχος αυτής της άποψης ήταν ο Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης, ο οποίος, 

αν και σε προσωπικό επίπεδο εκτιµούσε αφάνταστα τον Ευγένιο, δε δίσταζε να τον 

ελέγχει σε φιλοσοφικό και θεολογικό επίπεδο, αλλά και σε ποιµαντικά θέµατα157. 

Ο Βούλγαρης δεν µπορούσε να προσαρµοστεί σ’ ένα τέτοιο κλίµα. Γι’ αυτό α-

ναγκάστηκε να παραιτηθεί και να αποχωρήσει από την Αθωνιάδα τον Ιανουάριο του 

1759. Προσωρινά µετέβη στην Ι. Μ. Ιβήρων, απ’ όπου το Φεβρουάριο του ίδιου έ-

τους εγκατέλειψε οριστικά το Άγιο Όρος κι έφυγε για τη Θεσσαλονίκη. Αξιοµνηµό-

νευτη είναι η προσπάθεια µιας οµάδας σπουδαστών της Σχολής158, οι οποίοι έστειλαν 

επιστολή προς τον Πατριάρχη Κύριλλο, παρακαλώντας τον να παρέµβει, για να µα-

ταιώσει την πρόθεση του Ευγένιου να αποχωρήσει από τη Σχολή. Κρίνοντας από το 

αποτέλεσµα, θεωρούµε ότι η παρέµβαση αυτή δεν έγινε ποτέ159. 

Έτσι, ο Ευγένιος Βούλγαρης πολεµήθηκε και έπεσε. Ζηλοτυπίες, σκευωρίες, 

κινήµατα και πάθη κινήθηκαν ενάντια στο έργο του. Στην απολογητική επιστολή του 

προς τον Πατριάρχη Κύριλλο, την οποία συνέταξε στις 29 Ιανουαρίου του 1759, 

γράφει τα εξής: «…Ακόµη και τα ιατρικά εξόδευα και εφρόντιζον ταύτα δια τους νο-

σούντας µαθητάς (και τούτο οµοίως εµή δαπάνη). Επενόουν πάντα τρόπον πώς να συ-

στήσω και πώς να αυξήσω το Σχολείον µου· εις αυτό εδαπάνησα την ζωήν µου. Κατέ-

στρεψα την υγείαν µου· εσκόρπισα την κυβέρνησίν µου. Τι έδει µε ποιήσαι τω αµπελώνι 

µου και ουκ εποίησα αυτώ; Αλλ’ υπέµεινα του ποιήσαι σταφυλήν ευγνωµοσύνης, εποίη-

                                                 
157 Καλαµάτας Ι. Αθανάσιος,όπ.π., σσ. 150-152. 
 
158 Εικάζεται οι µαθητές αυτοί να ήταν µέλη του εθνικού µυστικού κινήµατος, του οποίου ηγέτης θεω-
ρούνταν ο Ευγένιος Βούλγαρης. 
159 Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κωνσταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλη-
σιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σσ. 39-40. 
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σε δε ακάνθας αγνωµοσύνης και αχαριστίας. Κρινέτω δη ο Κύριος µεταξύ εµού και του 

αµπελώνος µου τούτου…»160.      

Η Αθωνιάδα, όµως, δεν έσβησε ποτέ από την καρδιά και το µυαλό του. Στα 

Γεωργικά του Βιργίλιου παραθέτει την εξής υποσηµείωση για τη λέξη Άθως: «Ο δε 

τοι Άθως το εν Μακεδονία όρος, ο πάσιν εστίν γνωριµώτατος, ηµίν δε ποτε και συνή-

θης. Οι και σχολήν εκείσε τινα (ην Αθωνιάδα καλείν εχαίροµεν), πολλοίς µεν αγώσιν, 

απλέτοις δε πόνοις τε και καµάτοις, ους δια πενταετίαν ανείληµεν, και επέκεινα, συστή-

σαι σπουδάσαντες µάτην εκοπιάσαµεν». Παρά την πικρία, η οποία συνοδεύει την πα-

ραπάνω υποσηµείωση, είναι εµφανής η αγάπη και η στοργή του για εκείνο, το οποίο 

αποτέλεσε το µεγάλο έργο της ζωής του. Γι’ αυτό και στη διαθήκη του προικοδότησε 

την Αθωνιάδα, µαζί µε την Πατµιάδα Σχολή, µε εκατό ρούβλια161.  

Ο Ευγένιος Βούλγαρης ενεργούσε ως άνθρωπος του πνεύµατος και συλλογιζό-

ταν ως άνθρωπος της πράξης. Αυτό το στοιχείο είναι που δίνει τις πολλαπλές εκφάν-

σεις στο έργο του και συνθέτει την πολύπλευρη προσωπικότητά του: δίδασκε, συνέ-

γραφε, ερευνούσε, κήρυττε, ανέπτυσσε κοινωνική δραστηριότητα και καταγινόταν µε 

την πολιτική162.   

Με τις επιλογές του εξέφρασε το φιλελεύθερο και ριζοσπαστικό όραµα του ∆ι-

αφωτισµού. Ολόκληρο το έργο του, όπως σκιαγραφήθηκε από τις σπουδές του κοντά 

σε κορυφαίους λόγιους, από τη δράση του ως δάσκαλος και από την πολυδιάστατη 

συγγραφική παραγωγή του, συντέλεσε άµεσα στη  διασύνδεση της ελληνικής παιδεί-

ας του 18ου αιώνα µε την ευρωπαϊκή φιλοσοφική και πολιτική σκέψη. 

Ωστόσο, ο φωτισµένος νους του ουδέποτε αποκόπηκε από τις ρίζες της βυζα-

ντινής παράδοσης. Ο Βούλγαρης ενσυνείδητα υπηρέτησε την ελληνορθόδοξη παρά-

δοση, την οποία έναντι της ευρωπαϊκής, σαφέστατα οριοθέτησε. ∆ίδασκε ότι η γνώση 

και η µελέτη του εθνικού πνευµατικού µας πλούτου µπορεί να αποτελέσει πηγή ά-

ντλησης δυναµισµού, ο οποίος θα συντελέσει στην ανόρθωση του Γένους µας. Απα-

ραίτητη προϋπόθεση αποτελούσε η ηθική πράξη και η παραµονή της πρακτικής αρε-

τής. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την επιστροφή στους Πατέρες και τη µελέτη των 

κειµένων τους, ώστε να πραγµατωθεί η απελευθέρωση από την πνευµατική δουλεία, 

η οποία µε τη σειρά της θα οδηγήσει στην εθνική ελευθερία. Πάνω σ’ αυτό το δόγµα 

καθοδηγούσε τους µαθητές του, διαµορφώνοντας τις κατάλληλες συνθήκες για τη 

                                                 
160 Νιχωρίτης Κ., « Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός και η Αθωνιάδα Σχολή», όπ.π., σσ. 119-120. 
161

Αγγέλου Άλκης, όπ.π., σελ. 100.  
162 Στο ίδιο, όπ.π., σελ.99. 
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δηµιουργία της Φιλοκαλικής κίνησης163 του 18ου και 19ου αιώνα164. Το γεγονός αυτό 

τον καθιστά ως έναν από τους σπουδαιότερους φορείς του βυζαντινού πνεύµατος. 

Ο Ευγένιος Βούλγαρης εντάσσεται στο κλίµα του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού 

και θεωρείται ο αναµορφωτής της πνευµατικής ζωής του 18ου αιώνα. Η προσφορά 

του θεωρείται πολύ σηµαντική, καθώς το εξελικτικό σχήµα διαµόρφωσης της ελληνι-

κής εκπαίδευσης στο τέλος του 18ου αιώνα καθορίστηκε από το κατόρθωµά του να 

εκτοπίσει το κύρος, το οποίο µέχρι τότε κατείχε η κορυδαλική παράδοση. 

Η συµβολή αυτής της πολυσχιδούς προσωπικότητας ήταν τεράστια αναφορικά 

µε την προαγωγή των γραµµάτων της εποχής του, την εισαγωγή στην εκπαιδευτική 

πράξη τόσο της φιλοσοφίας, όσο και των θετικών επιστηµών, τη µόρφωση του Γέ-

νους και τη γνωστοποίηση ξένων διανοητών στον ελληνικό χώρο. 

Τέλος, αν θελήσουµε να αξιολογήσουµε την προσφορά του ειδικά στους Νε-

οέλληνες, µπορούµε να πούµε ότι το πνεύµα που εκφράζει τη φιλοσοφία του Βούλ-

γαρη είναι το καταλληλότερο, για να γυµνάσει το φρόνηµα και την ψυχή των νέων 

προς τις επιδιώξεις εκείνες, οι οποίες αποτελούν πάντοτε και για κάθε εποχή τον τελι-

κό σκοπό της παιδείας, δηλαδή τη δηµιουργία ελεύθερων ανθρώπων165.        

 

Ευγένιος Βούλγαρης 
(Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/Ευγένιος Βούλγαρης) 

 
                                                 
163 Η φιλοκαλική αναγέννηση παρατηρήθηκε τον 18ο αιώνα στον ορθόδοξο χώρο και  έπαιξε σηµαντι-
κό ρόλο στην αναβίωση της Ορθόδοξης Παράδοσης, αναδεικνύοντας νέους αγίους Πατέρες και Νεο-
µάρτυρες.  
164 Νιχωρίτης Κ., « Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός και η Αθωνιάδα Σχολή», όπ.π., σσ. 117-118. 
 
165 Αγγέλου Άλκης, όπ.π., σελ. 99.  
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2.4. Οι αντιδράσεις στο έργο της σχολής 
 

Η ιστορία έχει διδάξει ότι προσπάθειες µεγαλόπνοες και φιλόδοξες από τη φύ-

ση τους, όπως η Αθωνιάδα Σχολή, συνήθως δεν καρποφορούν. Έχουν να αντιµετωπί-

σουν την ανθρώπινη µικροπρέπεια. Στην περίπτωση της Ακαδηµίας του Αγίου Ό-

ρους, εκδηλώθηκαν έντονες αντιδράσεις και µάλιστα προερχόµενες από διαφορετικές 

πλευρές. 

Αρχικά, υπήρξαν εκδηλώσεις ζηλοτυπίας από άλλες σχολές του ελλαδικού χώ-

ρου, οι οποίες αντιµετώπιζαν µε φθόνο την αυξανόµενη ισχύ της Αθωνιάδας, αλλά 

και την πνευµατική και µορφωτική ανωτερότητα του Βούλγαρη, σε σηµείο να διαδί-

δουν ανυπόστατες φήµες για διακοπή της λειτουργίας της166, σε εποχή κατά την ο-

ποία η Σχολή βρισκόταν στο απόγειο της ακµής της, προκαλώντας διχασµούς και φα-

τριασµούς µέσα σ’ αυτήν167. 

Επίσης, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του ίδιου του Πατριάρχη 

Κύριλλου Ε΄, ο οποίος στο παρελθόν εκτιµούσε βαθύτατα το Βούλγαρη, γι’ αυτό και 

τον διόρισε σχολάρχη της Αθωνιάδας. Ο Κύριλλος, µετά την εκθρόνισή του από τον 

Πατριαρχικό θώκο, αποσύρθηκε στο Άγιο Όρος, τον Ιανουάριο του 1757, και άρχισε 

να αναµειγνύεται στα εσωτερικά θέµατα της Σχολής168 µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ε-

νταθούν τα προβλήµατα, τα οποία αντιµετώπιζε ο Ευγένιος. Η εναντίωση του Πα-

τριάρχη στο πρόσωπο του Βούλγαρη προερχόταν από την αδυναµία του να υποστηρί-

ξει τους νεωτερισµούς του τελευταίου ως προς τη διδασκαλία, υιοθετώντας ταυτό-

χρονα πλείστες όσες κατηγορίες, οι οποίες εκτοξεύονταν από διάφορους εναντίον του 

Βούλγαρη, χωρίς να διστάζει να τον απειλεί µε ξυλοδαρµό, την εποχή κατά την οποία 

βρισκόταν στο Άγιο Όρος
169.  

                                                 
166 Σύµφωνα µε µαρτυρία του Ευγένιου Βούλγαρη, όταν κάποια στιγµή αρρώστησαν µερικοί µαθητές 
από κοιλιακά, αµέσως έφθασε η φήµη στα Γιάννενα ότι το σχολείο ερήµωσε. Βλ. Αγγέλου Άλκης, 
όπ.π., σελ. 98.   
167 Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κωνσταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλη-
σιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σελ. 39. 
 
168 Ουσιαστικά επρόκειτο για θέµατα παιδαγωγικά στα οποία δεν είχε καµία γνώση και πείρα, ενώ ο 
µόνος αρµόδιος γι’ αυτά ήταν ο Ευγένιος Βούλγαρης. 
169 ∆υσφήµηση και συκοφαντίες, απειλές ξυλοδαρµού και κλήση σε απολογία ενώπιον «δικαστηρίου», 
συνθέτουν περιστατικά της περιπέτειας του Ευγένιου Βούλγαρη. Βλ. Ξηνταρόπουλος Π., Αθωνιάς 
Ακαδηµία «Το τεθρυλληµένον Μουσείον»… «η κατοικία, η φωλέα των κοράκων»,  στο βιβλίο: Επετηρίς 
Αθωνιάδος Ακαδηµίας ΙΙ, ∆ιακοσιοτεσσαρακονταετηρίς ∆ιορισµού Σχολάρχου Αθωνιάδος Ευγενίου 
Βουλγάρεως 1753-1993, Τεσσαρακονταετηρίς Επαναλειτουργίας 1953-1993, Αθωνιάς 1997, σσ. 355-
356.  
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Ένας άλλος λόγος υπήρξε η εµµονή του Κύριλλου στις προσωπικές του φιλο-

δοξίες, οι οποίες αφορούσαν τη σύνδεση του ονόµατός του µε τη δηµιουργία της 

Σχολής. Άλλωστε, διορατικός καθώς ήταν, είχε συνειδητοποιήσει ότι η ανάδειξη της 

Αθωνιάδας θα µπορούσε να αποτελέσει ύψιστο τίτλο τιµής για εκείνους, οι οποίοι 

συνέβαλαν στην προσπάθεια για την ίδρυση και την αναγέννησή της170. 

Οι διενέξεις αυτές είχαν αντίκτυπο και στους µαθητές της Σχολής. Χαρακτηρι-

στική είναι η διαπίστωση του Βούλγαρη για τις διχαστικές τάσεις, οι οποίες επικρά-

τησαν στην Αθωνιάδα, µε τη συµµετοχή πολλών προσώπων του περιβάλλοντος της 

Σχολής. Ο ίδιος αναφέρει: «διεµερίσθη το Σχολείον εις τέσσερας τετραρχίας, ως η Ιου-

δαία επί µοναρχίας Αυγούστου, και οι µεν ήσαν Πατριαρχίται (Κυριλλισταί), οι δε Με-

λετίται (Μελετίου του Βατοπεδινού), οι δε Παναγιωτίται (του Παναγιώτου Παλαµά, 

σφετεριζοµένου την ισχύν του Σχολάρχου), οι δε Ευγενίται, άλλοι Βένετοι και άλλοι 

Πράσινοι, και ο µεν ην Απολλώ, ο δε Κηφά, όθεν κετέτρεχεν αδελφός τον αδελφόν, και 

το γραφικόν επληρούτο, καθώς οι Ασσύριοι εδίωκον Ασσυρίους, και το σχίσµα προϊόν 

ηυξάνετο, µε το να εξέλιπεν ο άρχων και ο ηγούµενος, µετασταθείς ήδη της µοναρχίας 

εις πολυαρχίαν, και της πολυαρχίας µεταπεσούσης, καθώς συµβαίνει εις παντελή αναρ-

χίαν, και άπαξ και δεύτερον ηναγκάσθην να κριθώ ενώπιόν της µετά των ευτελεστέρων 

και αχρειοτέρων γραµµατικών»171.   

Οι Μελετίτες ήταν οι οπαδοί του Προηγούµενου Μελετίου, ο οποίος είχε ανα-

λάβει την εποπτεία της Σχολής µε το σιγίλλιο του 1750. Επόµενο ήταν να έχει κι αυ-

τός φιλοδοξία να συνδέσει εντονότερα το όνοµά του µε αυτό το έργο. Όσον αφορά 

τους Παναγιωτίτες, αυτοί ήταν οπαδοί του Παναγιώτη Παλαµά, ο οποίος υπήρξε µα-

θητής του Βούλγαρη και δίδασκε τα γραµµατικά µαθήµατα στην Αθωνιάδα. Όπως 

ήταν φυσικό, δηµιουργούσε ζητήµατα σε βάρος του Ευγένιου, καθώς έτρεφε τις ίδιες 

φιλοδοξίες µε αυτόν172. Ο Μοισιόδακας, ο οποίος έζησε από κοντά τα «αναξιώτατα 

παθήµατα» του δασκάλου του, αναφέρει χαρακτηριστικά: «εγώ ενθυµούµενος τας 

πολλάς µαγγανείας, αίτινες εκινήθησαν το πρώτον κατά του σοφωτάτου Ευγενίου εν τω 

Όρει»173.  

Επίσης, στις αντιδράσεις αυτές πρέπει να προστεθούν κι εκείνες από την πλευ-

ρά των παλαιών µοναχών, οι οποίοι δεν ήθελαν τη Σχολή, καθώς έβλεπαν τους υπο-
                                                 
170 Αγγέλου Άλκης, όπ.π., σελ. 98.  
 
171 Καλαµάτας Ι. Αθανάσιος,όπ.π., σελ. 150. 
172 Αγγέλου Άλκης, όπ.π., σελ. 98.  
 
173 Καλαµάτας Ι. Αθανάσιος,όπ.π., σελ. 151. 
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τακτικούς τους «να τρέχουν στη φιλοσοφία». Σχετικά µε τη στάση των µοναχών απέ-

ναντι στη λειτουργία της Αθωνιάδας, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη το γεγονός της 

ύπαρξης µιας σχολής σ’ ένα καθαρά µοναστηριακό περιβάλλον. 

Αναφορικά µε το τελευταίο, πρέπει να επισηµάνουµε ότι η λειτουργία ενός εκ-

παιδευτικού ιδρύµατος στο Όρος έχει ιδιαιτερότητες και παρουσιάζει δυσκολίες. Αυ-

τό συµβαίνει, γιατί το µοναστηριακό περιβάλλον επιδιώκει να επηρεάσει το πρό-

γραµµα της κάθε σχολής, η οποία βρίσκεται µέσα στα γεωγραφικά όρια της Αθωνι-

κής Πολιτείας, τόσο ως προς την ποιότητα της παρεχόµενης γνώσης, όσο και ως προς 

το καθηµερινό πρόγραµµα, προς µία «µοναχική» κατεύθυνση. Αν δεν ισχύσει αυτό, 

τότε εκδηλώνονται αντιδράσεις και διατυπώνονται κατηγορίες από την πλευρά των 

µοναχών, οι οποίες εστιάζουν στην παραµέληση των πνευµατικών καθηκόντων των 

σπουδαστών και στην ενασχόληση µε τη γνώση. Σύµφωνα µε αυτά, είναι εµφανής η 

απαξίωση της ακαδηµαϊκής γνώσης σε µοναστηριακά περιβάλλοντα174.  

Στην περίπτωση της Αθωνιάδας,  οµάδα  µοναχών δηµιούργησε διάφορα προ-

σκόµµατα και δυσκολίες, πολεµώντας, κατ’ αυτό τον τρόπο, τη λειτουργία της Σχο-

λής. Μέλη αυτής της οµάδας ήταν µερικοί ολιγογράµµατοι ή ιδιόρρυθµοι στον χαρα-

κτήρα µοναχοί, οι οποίοι θεωρούσαν την εκµάθηση γραµµάτων εµπόδιο στην πνευ-

µατική πρόοδο του µοναχού. Γι΄ αυτό ζητούσαν επίµονα να κλείσει υποστηρίζοντας 

ότι έχει χάσει τον προορισµό της.  

Ωστόσο, ο χρόνος εξέθεσε όσους κράτησαν εχθρική στάση απέναντι στο έργο 

της Αθωνιάδας, δικαιώνοντας ταυτόχρονα τον Ευγένιο Βούλγαρη. Ο Μανουήλ Γε-

δεών αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όστις δήποτ’ ην ο πταίων, είτε ο Παναγιώτης Παλα-

µάς, είτε ο Πατριάρχης Κύριλλος, κατά την εν Άθω διαµονήν αυτού…είτε καλόγηροί 

τινες, ων εκ ραδιουργίας εκλείσθη η σχολή…η φωτοσβέστις διαγωγή αυτών, ουδαµώς 

δικαιολογουµένη, βαρύνει την µνήµην αυτών, ουδ’ επιτρέπεται του λόγου περί αυτών 

όντος ουδεµία επιείκεια»175.        

 

 

 

 

 

 

                                                 
174 Ξηνταρόπουλος Π., όπ.π., σσ. 360-361. 
175 Στο ίδιο, όπ.π., σελ.360. 
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2.5. Η παρακµή και το τέλος  

Με την αποχώρηση του Βούλγαρη από την Αθωνιάδα, ξεκίνησε η αντίστροφη 

µέτρηση για τη λειτουργία της Σχολής. Ο Οικουµενικός Πατριάρχης Σεραφείµ Β΄ έ-

σπευσε να καλύψει το κενό, ώστε να µετριασθεί, όσο ήταν δυνατό, η δυσαρέσκεια 

από την αποχώρηση του Ευγένιου. Για το λόγο αυτό απέστειλε, ως αντικαταστάτη 

του Βούλγαρη, έναν άνδρα µε ανάλογες ικανότητες, τον µαθηµατικό και καθηγητή 

της Πατριαρχικής Ακαδηµίας στην Κωνσταντινούπολη, Νικόλαο Ζερζούλη. Η επιλο-

γή αυτή είχε ως στόχο να αποδείξει ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα µε άρτια µόρ-

φωση και εξαιρετικές ικανότητες, ενώ, από την άλλη, φανέρωνε την επιθυµία της Εκ-

κλησίας να µην υποχωρήσει στις διάφορες αντιδράσεις, οι οποίες έως τότε είχαν εκ-

δηλωθεί, ενάντια στο εκσυγχρονιστικό Πρόγραµµα Σπουδών, το οποίο αποτελούσε 

µέρος της εκπαιδευτικής πολιτικής, την οποία είχε εφαρµόσει ο Βούλγαρης176.   

Ωστόσο, ο Ζερζούλης δεν κατάφερε «να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων». 

Αν και κατέβαλε φιλότιµες προσπάθειες να κατευνάσει τις αντιδράσεις, οι οποίες εί-

χαν δηµιουργηθεί από την επιµονή µερίδας σπουδαστών για την επιστροφή του 

Βούλγαρη, και να ανακόψει τη διαρροή των µαθητών, δεν κατόρθωσε να αντιµετωπί-

σει την κατάσταση, µε αποτέλεσµα να παραιτηθεί το 1761, δύο χρόνια µετά από την 

ανάληψη της διεύθυνσης της Αθωνιάδας. Μάλιστα, επέστρεψε στη γενέτειρά του το 

Μέτσοβο, από όπου και προσκλήθηκε, για να αναλάβει τη διεύθυνση της Ακαδηµίας 

του Ιασίου. Την αναχώρηση του Ζερζούλη από την Αθωνιάδα ακολούθησε η αποχώ-

ρηση πολλών µαθητών, οι οποίοι πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, για να παρακολου-

θήσουν τις παραδόσεις του Ευγένιου Βούλγαρη, ο οποίος δίδασκε στην Πατριαρχική 

Ακαδηµία
177.  

Η Αθωνιάδα δεν µπόρεσε ποτέ να ανανήψει από την αναγκαστική αποχώρηση 

του Βούλγαρη. Η πυκνή διαδοχή των σχολαρχών, µετά από αυτόν, αποδεικνύει την  

κατάρρευση της Σχολής µε γοργό ρυθµό. Ο Ιώσηπος Μοισιόδακας επισηµαίνει χαρα-

κτηριστικά: «Βροντή νεµέσεως επέπεσε, και εσκόρπισε διδάσκοντας και διδασκοµέ-

νους, και η οικοδοµή εκείνη, υπέρ της οποίας ο τοσούτος θρους εν τη Βασιλευούση και 

εν τη λοιπή Ελλάδι, κατήντησεν (οίµοι!) η κατοικία, η φωλέα των κοράκων». Με τους 

λόγους αυτούς περιγράφεται το άλλοτε περίλαµπρο κτήριο, το οποίο είχε οικοδοµηθεί 

                                                 
176 Αγγέλου Άλκης, όπ.π., σ. 100 & Κιτροµηλίδης Μ. Πασχάλης, όπ.π, σελ. 77. 
 
177 Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κωνσταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλη-
σιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σελ. 41. 
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κοντά στο Βατοπαίδι, για να στεγαστεί η Σχολή. Εκτός από αυτό, γίνεται φανερό ότι 

µετά την εποχή του Βούλγαρη η Σχολή λειτούργησε ξανά, αλλά το κύρος των δασκά-

λων και ο µικρός αριθµός των µαθητών την οδήγησαν στην αφάνεια σε τέτοιο βαθµό, 

ώστε ελάχιστα τεκµήρια να διασώζονται σχετικά µε τη λειτουργία της178.  

Στα επόµενα χρόνια µαρτυρούνται αλλεπάλληλες αλλά θνησιγενείς, όπως απο-

δείχθηκε, προσπάθειες αναβίωσης και αναδιάρθρωσης της Σχολής. Η πρώτη χρονο-

λογείται το 1769. Ο πρώην Πατριάρχης Σεραφείµ Β΄, ο οποίος εφησύχαζε στο Όρος, 

θέλησε να θέσει σε επαναλειτουργία την Αθωνιάδα. Γι’ αυτό το σκοπό κάλεσε από τη 

σχολή της Κοζάνης τον ιεροµόναχο Κύριλλο, ο οποίος κατέφθασε µαζί µε το βοηθό 

του Ιωάννη Πέζαρο, τον οποίο χρησιµοποιούσε στην Κοζάνη ως υποδιδάσκαλο. Ω-

στόσο, τα σχέδια του Σεραφείµ δεν ευοδώθηκαν, καθώς υπήρξαν αντιδράσεις από την 

πλευρά των µοναχών του Βατοπαιδίου. Έτσι, η λειτουργία της Σχολής µαταιώθηκε179.  

Το 1782 επί πατριαρχίας του Γαβριήλ ∆΄, επιχειρείται η αναδιάρθρωση της 

Σχολής. Ο εν λόγω Πατριάρχης, ο οποίος ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την αναβίωση 

του αγιορείτικου µοναχισµού, φρόντισε για την επαναπροικοδότηση της Αθωνιάδας. 

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «προ καιρού τινός, προστασία φιλοθέων τινών εισή-

χθησαν εν αυτή διδάσκαλοι των εγκυκλίων µαθηµάτων ελληνικών, και συνέρρευσαν 

και µαθηταί ικανοί»180. Η µαρτυρία αυτή επιβεβαιώνει το γεγονός της λειτουργίας της 

Σχολής στα τέλη του 18ου αιώνα, µε δάσκαλο τον Κυπριανό από την Κρήτη. Ο τελευ-

ταίος παρέµεινε σχολάρχης µέχρι το θάνατό του το 1799181.  

Αναφορικά µε το γεγονός της πρώτης λειτουργίας της Αθωνιάδας, µετά το 

κλείσιµό της, κυκλοφόρησαν και ορισµένες «µετριοπαθέστερες» απόψεις. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι ο Κυπριανός ο Κρης επαναλειτούργησε τη Σχολή «πλην άνευ συνδρο-

µής µαθητών, εκτός ολίγων τινών αρχαρίων, ενίοτε δε και µόνος εν αυτή διέτρι-

βε…Πού ο κλεινός Ευγένιος; Πού η πολυπληθής χορεία των µαθητών, ήτις εν χαρά της 

Ελλάδος πάσης συνεκρότει: έναν Ελικώνα νέον Μουσών και Μουσοτρόφων;»182.   

Πάντως, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε το πρόσωπο του Κυπριανού, 

γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η Αθωνιάδα είχε µεταβληθεί σε µια κατώτερη σχο-

λή γραµµατικών µαθηµάτων. Η µοναδική µαρτυρία σχετικά µε την περίοδο της σχο-

λαρχίας του Κυπριανού απαντάται στον «Ιστορικό Κατάλογο» του ∆απόντε, στον 
                                                 
178 ∆ηµαράς Κ., όπ.π., σελ. 165. 
179 Κιτροµηλίδης Μ. Πασχάλης, όπ.π, σελ. 79. 
 
180 Αγγέλου Άλκης, όπ.π., σελ. 101. 
181 Κιτροµηλίδης Μ. Πασχάλης, όπ.π, σελ. 79. 
182 ∆ηµαράς Κ., όπ.π., σελ. 165. 
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οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικά το εξής: «Κυπριανός Κρητικός, ιεροδιάκων, µαζί µε 

τον αδελφόν του Γιάννη, οι νυν διδάσκαλοι του εν Αγίω Όρει σχολείου»183.  

Η πιο σοβαρή και η πιο θαυµαστή προσπάθεια αναζωογόνησης της Αθωνιάδας 

επιχειρείται το 1801 µε πρωτοβουλία του Πατριάρχη Καλλίνικου Ε΄. Με συνοδική 

του επιστολή προς την ιεραρχία του κλήρου, αφού κάνει αναφορά στο λαµπρό πα-

ρελθόν της Σχολής και επισηµαίνει τον κατοπινό ξεπεσµό της, αναγγέλλει την από-

φασή του για την ανασύστασή της, ζητώντας παράλληλα να συγκεντρωθούν χρήµα-

τα. Η έκκληση του Πατριάρχη για την οικονοµική ενίσχυση της Αθωνιάδας είχε απο-

δέκτες σ’ όλο το εύρος του ελληνικού κόσµου, αλλά και στις κοινότητες της διασπο-

ράς. Είναι εντυπωσιακή η συγκρότηση, κατά τόπους, επιτροπών και το ενδιαφέρον 

για συνδροµή στην προσπάθεια αυτή από εκατόν είκοσι έξι πολιτείες του υπόδουλου 

Γένους και της Ευρώπης, από το Λονδίνο µέχρι τα βάθη της Ρωσίας και από τη Ρόδο 

ως το Άµστερνταµ
184.  

Αυτή τη φορά τα σχέδια του Πατριάρχη χαρακτηρίζονται µεγαλεπήβολα. Πρω-

τοφανής είναι η κινητοποίηση του Αδαµάντιου Κοραή, ο οποίος δεν συγκαταλεγόταν 

στη χορεία των ιδιαίτερα θερµών υποστηρικτών του Αγίου Όρους, µαζί µε τον Αλέ-

ξανδρο Βασιλείου στο Παρίσι, για την ανασύσταση και ανασυγκρότηση της Αθωνιά-

δας
185. Με ανάµεικτα συναισθήµατα χαράς και αγωνίας έσπευσε να αναγγείλει την 

πρόθεση του Πατριαρχείου να επαναλειτουργήσει τη Σχολή: «Είδον και ανέγνων µε 

µεγάλην χαράν (αγκαλά µεµιγµένην µε της αποτυχίας τον φόβον) το συνοδικόν και την 

εγκύκλιον των επιτρόπων· το συνοδικόν, ως κρίνεις καλώς, δεν είναι φορτισµένον µε 

δεισιδαιµονικάς φράσεις. Είναι όµως γραµµένον µε µεγαλωτάτην σύγχυσιν των εν-

νοιών, και µε επαναλήψεις και ταυτολογίας…Ο φόβος µου όµως τον οποίον ανωτέρω 

σ’ έλεγον, είναι να µη µας καταισχύνωσιν οι καλόγηροι. Εξ ενός µέρους είναι βέβαια 

τιµή µεγάλη ότι ο κλήρος των Γραικών επενόησε πρώτος και κατεχέρισε τοιούτον 

πράγµα· αλλά από το άλλο µέρος πόση καταισχύνη θέλει είσθαι εις ηµάς αν ψάλωσι 

καµµίαν παλινωδίαν, και µας δείξωσιν άνθρακας τον θησαυρόν;»186. 

Από την αλληλογραφία αυτή πληροφορούµαστε ότι ο Κοραής είχε αγοράσει 

βιβλία, τα οποία προόριζε για την Αθωνιάδα, γεγονός που µαρτυρεί το ενδιαφέρον 

                                                 
183 ∆ηµαράς Κ., όπ.π., σελ. 166. 
 
184

Ξηνταρόπουλος Π., όπ.π., σελ. 357. 
  
185 Κιτροµηλίδης Μ. Πασχάλης, όπ.π, σελ. 80. 
 
186 ∆ηµαράς Κ., όπ.π., σσ. 162-163. 
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του για την ευόδωση του σχεδίου. Επίσης, στις 6 Ιανουαρίου του 1803 στην Εταιρεία 

των Ανθρωποτηρητών άδραξε την ευκαιρία και στα πλαίσια της οµιλίας του προς τα 

µέλη της πρόσθεσε ένα υστερόγραφο, µε το οποίο αναφερόταν στην προσπάθεια α-

νασυγκρότησης της Σχολής187.  

Στις 12 Ιανουαρίου του 1803 πραγµατοποίησε στο σπίτι του µια συγκέντρωση 

των Ελλήνων του Παρισιού, για να τους ανακοινώσει τα νέα: «Εκάλεσα χθες εις το 

στενόν οικηµάτιόν µου τους εδώ ευρισκοµένους ναυκλήρους Γραικούς…Αφ’ ου δια 

ζώσης φωνής έκαµα προς αυτούς µικρόν τι προοίµιον και προανάκρουσµα περί της κα-

ταστάσεως της Ελλάδος, τους έδειξα το συνοδικόν…Αφήνω σε να στοχασθής, φίλε, 

ποίαν και πόσην έκπληξιν εδοκίµασα βλέπων την χαράν, και να ειπώ ακόµη τον ενθου-

σιασµόν, µε τον οποίον εδέχθησαν τα ευαγγέλια ταύτα…Ως τόσον ανεχώρησαν πολλά 

ευχαριστηµένοι από πολλά ευχαριστηµένον εµέ…»188.  

Ωστόσο, ούτε αυτή η προσπάθεια είχε αίσια έκβαση. Ένα χρόνο µετά, το 1804, 

από τον ίδιο τον Κοραή µαθαίνουµε ότι: «Μ’ επλήγωσες, φίλε, µε το µήνυµα της ατυ-

χίας της σχολής του Άθω. Καθώς βλέπω δεν είναι χαΐρι από τοιούτους διαβόλους»189. 

Εξάλλου, οι νέοι καθηγητές ήταν ασηµαντότητες σε σύγκριση µε τους προκατόχους 

τους.  

Είναι η εποχή κατά την οποία ερίζουν σχετικά µε την έδρα της Σχολής. Μια 

οµάδα αγωνίζονταν, για να παραµείνει η Αθωνιάδα κοντά στο Βατοπαίδι και να επι-

διορθωθούν τα κτήριά της, ενώ µια άλλη οµάδα υποστήριζε τη µεταφορά της Σχολής 

στις Καρυές και συγκεκριµένα στο Κελλί του Πατριάρχη Σεραφείµ Β΄. Υπήρξαν και 

απόψεις περί εγκατάστασης της Σχολής στην Κωνσταντινούπολη. Όπως ήταν φυσικό, 

προκλήθηκαν διχόνοιες, οι οποίες δηµιούργησαν πολλά προβλήµατα, µε αποτέλεσµα 

την αδυναµία της σύστασης µιας σχολής εφάµιλλης µε την Αθωνιάδα του Ευγένιου 

Βούλγαρη. Η µαταίωση του σχεδίου προκάλεσε θλίψη και απογοήτευση τόσο στον 

Πατριάρχη, όσο και σ’ εκείνους, οι οποίοι αγωνίστηκαν, για να αναβιώσει η Σχολή 

τις παλιές δόξες της190.  

                                                 
187 Αγγέλου Άλκης, όπ.π., σελ. 102. 
 
188 ∆ηµαράς Κ., όπ.π., σελ. 163. 
 
189 Στο ίδιο, όπ.π., σελ. 164. 
 
190 Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κωνσταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλη-
σιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σσ. 48-49. 
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Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και ο ∆ωρόθεος Βουλησµάς σε επιστολή του: «Του 

δε νυν Πατριάρχου χθες εις Θεραπεία αναβάντος, όπου παροικώ, επερώτησα περί της 

συστάσεως του Όρους Σχολής τι εποίησαν, και απεκρίθη µοι ότι κινούνται από του Βα-

τοπαιδίου εις τας κάρας µετατοπίσαι αυτήν, εν τοις του προπατριαρχεύσαντος Σεραφίµ 

καταλύµασι· διο εντεύθεν µεν ∆ιδάσκαλον των µετά τα Γραµµατικά φιλοσοφικών µα-

θηµάτων, Αθανάσιόν τινα, κοσµικού πολιτεύµατος άνδρα, εστάλκασιν, έγραψαν δε και 

εις το όρος Ματθαίον τινά, µοναχόν, των Γραµµατικών αποκαταστήσαι µαθηµάτων 

διδάσκαλον»191. Μαθαίνουµε, λοιπόν, ότι κάποιος Αθανάσιος και Ματθαίος είναι οι 

ανώνυµοι διάδοχοι του Ευγένιου Βούλγαρη. 

Ύστερα από ενάµισι χρόνο, πάλι ο Βουλησµάς σε επιστολή του, εκφράζει ακό-

µη µεγαλύτερη απαισιοδοξία σχετικά µε την τύχη της Αθωνιάδας. Συγκεκριµένα α-

ναφέρεται στην πρόθεση του δασκάλου, ο οποίος δίδασκε σ’ ένα κελλί, είτε να απο-

χωρήσει από τη Σχολή εξαιτίας της έλλειψης µαθητών, είτε να παραµείνει ως ησυχα-

στής µοναχός στο συγκεκριµένο κελλί192. Από τα στοιχεία αυτά συνάγουµε το συ-

µπέρασµα ότι η Σχολή λειτούργησε για δυόµισι χρόνια, περίπου, µε περισσότερους 

από έναν δασκάλους. 

Τον Ιανουάριο του 1804 πραγµατοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη συνέλευ-

ση εκπροσώπων του Γένους υπό την προεδρία του Πατριάρχη, στην οποία αποφασί-

στηκε να µεταφερθεί η Σχολή του Αγίου Όρους στην Πατριαρχική Πάγκοινο Σχολή 

στο Κουρούτσεσµε. Αποφασίστηκε επίσης, να διατεθούν όλες οι υλικές, οικονοµικές 

και ηθικές δυνάµεις, οι οποίες προορίζονταν για την Αθωνιάδα
193. 

Την χρονική περίοδο 1807-1808 οι Βατοπαιδινοί Πατέρες, επιχειρώντας να ε-

παναφέρουν την Αθωνιάδα στην προηγούµενη αίγλη της, προσκάλεσαν δάσκαλο από 

τις Κυδωνίες. Το γεγονός αυτό πληροφορήθηκε ο Αδαµάντιος Κοραής, ο οποίος έ-

στειλε εγκωµιαστική επιστολή, επαινώντας την προσφορά των Βατοπαιδινών στην 

Εκπαίδευση
194. Επίσης, αξιοµνηµόνευτη είναι και η ενέργειά τους να καλύψουν τα 

έξοδα των µαθητών, προσφέροντας σηµαντική οικονοµική ενίσχυση.  

                                                 
191 ∆ηµαράς Κ., όπ.π., σελ. 169. 
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194 Η επιστολή του Κοραή αναφέρει τα εξής: «Η πατρίς, πρέπει να σας ευχαριστήση ως ευεργέτας. Σας 
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Το 1811 αναφέρεται ότι στην Αθωνιάδα διδάσκονταν η Εκκλησιαστική Ιστορία 

και η Θεολογία. Επίσης, επισηµαίνεται ότι στις παραµονές της Επανάστασης δίδασκε 

στη Σχολή του Αγίου Όρους ο Αθανάσιος Φιλιπποπολίτης. 

Η χαριστική βολή δόθηκε τελικά, µε τη µεταφορά της Αθωνιάδας στις Καρυές, 

µε πρωτοβουλία του εφησυχάζοντος τότε στο Άγιο Όρος Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄, η 

επέµβαση του οποίου υπήρξε καταλυτική για την αποδιοργάνωση της Σχολής. 

Έτσι, στις αρχές του 19ου αιώνα οι προσπάθειες για τη σύσταση ανώτερης σχο-

λής στο Άγιο Όρος φαίνεται να έχουν λήξει άδοξα, προκαλώντας τις απαισιόδοξες 

διαπιστώσεις σηµαντικών λόγιων κληρικών της εποχής, όπως του ∆ωροθέου Πρωίου 

και του Νεόφυτου ∆ούκα, αναφορικά µε το βαθµό δεκτικότητας των µοναχών στα 

αγαθά της Παιδείας
195.  

Ο Νεόφυτος ∆ούκας, λοιπόν, στα 1815 επιβεβαιώνει το κλείσιµο της Σχολής µε 

τα εξής λόγια: «το σχολείον είναι χρήσιµον µόνον ταις γλαυξί και τοις άλλοις ορνέ-

οις»196. Ο ∆ωρόθεος Πρώιος διατύπωσε την εξής ρήση, η οποία από τα γεγονότα που 

ακολούθησαν, αποδείχθηκε προφητική: «Μουσείον εν Αγίω Όρει ου συσταθήσεται. Ει 

δε συσταθήσεται µετά ολίγου καταστραφήσεται». Σύµφωνα µε την παραπάνω πρόρρη-

ση η Αθωνιάδα ως Μουσείο, δηλαδή ως εκπαιδευτικό ίδρυµα ανωτέρου επιπέδου, 

λειτούργησε µόνο την περίοδο του Ευγένιου Βούλγαρη. Αναζητώντας τα βαθύτερα 

αίτια, τα οποία κατέστησαν προβληµατική τη λειτουργία της Σχολής πάνω σε ακαδη-

µαϊκές βάσεις, οφείλουµε να µελετήσουµε τις συνθήκες ίδρυσης, οργάνωσης αλλά 

και αποδιοργάνωσης της Σχολής, τη θέση, γενικά, της εκπαίδευσης σε εκκλησιαστικό 

περιβάλλον και την εµπειρική γνώση των πραγµάτων του Αγίου Όρους
197.   

Είναι πιθανό, η Μοναστική Πολιτεία του Άθωνα, στο πρόσωπο µιας ακµάζου-

σας Ακαδηµίας, να φοβήθηκε µια εκκοσµίκευση ή την εισαγωγή αλλότριων στοιχεί-

ων προς το µοναστηριακό περιβάλλον. Έτσι µόνο, µπορεί να εξηγηθεί ιστορικά η «α-

προθυµία» του Αγίου Όρους να συµβάλει δραστικά στην εδραίωση µιας ισχυρής Α-

θωνιάδας
198.  

                                                                                                                                            
σταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σελ. 
50. 
 
195

∆ηµαράς Κ., όπ.π., σελ. 171. 
  
196 Αγγέλου Άλκης, όπ.π., σελ. 103. 
197 Ξηνταρόπουλος Π., όπ.π., σελ. 358. 
 
198 Στο ίδιο, όπ.π., σελ. 362. 
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Γι’ αυτό και οι τόσες χρηµατικές προσφορές, οι τόσες αναζητήσεις φωτισµένων 

δασκάλων, οι τόσες δωρεές βιβλιοθηκών, οι τόσοι διασπαρµένοι επίτροποι και δια-

χειριστές, τα τόσα µεγαλόπνοα σχέδια είχαν τελικά ως αποτέλεσµα την Αθωνιάδα 

των έξι ετών του Βούλγαρη. 

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν προηγούµενα, είµαστε σε θέση να υποστηρί-

ξουµε ότι το Άγιο Όρος αποδοκίµασε, ουσιαστικά, αυτό το οποίο µε πατρική φροντί-

δα είχε δηµιουργήσει ο Ευγένιος Βούλγαρης, παρατηρώντας το, στο τέλος, να δια-

φεύγει σταδιακά από τον έλεγχό του. Γι’ αυτό το λόγο, δεν φρόντισε να διατηρήσει 

και να επεκτείνει ακόµη περισσότερο µια σχολή, η οποία υπό τη διεύθυνση του 

Βούλγαρη, ξεπερνούσε τα όρια εκείνα, τα οποία σιωπηρά είχαν τεθεί. 

Η υπόθεση της Αθωνιάδας αποτελούσε ευθύνη όλων των εµπλεκοµένων σε αυ-

τήν (δασκάλων, σπουδαστών, Πατριαρχών, Μοναχών). Παραφράζοντας τον Μοισιό-

δακα µπορούµε να πούµε ότι: «εκείνης της πολυκροτουµένης Σχολής του Άθωνος, όχι 

µόνον, η συµφορά και η ερηµία, αλλά τώρα πλέον και το βάρος της ιστορίας θα αχνίζη 

πάντα ενώπιον αυτών»199. 

 

Τα ερείπια της Αθωνιάδας Σχολής στην περιοχή της Ι.Μ.Βατοπαιδίου 

(Πηγή: http://www.pemptousia.gr/2014/11/83198/) 

                                                 
199 Ξηνταρόπουλος Π., όπ.π., σελ. 363. 
 



 68

 
 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

 
Η ΑΘΩΝΙΑ∆Α ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
 

3.1. Η επίδραση του Αγίου Όρους στην Παιδεία του Γένους και στον 

πνευµατικό πολιτισµό των Βαλκανίων 

Το Άγιο Όρος συνέβαλε καταλυτικά στην πνευµατική ανόρθωση του Γένους 

και στη διαφύλαξη της εθνικής υπόστασης όλων των ορθόδοξων λαών της Βαλκανι-

κής Χερσονήσου. Την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας, ιδιαίτερα, οι λαοί των 

Βαλκανίων συνενώθηκαν υπό την απειλή του εξισλαµισµού και της πολιτιστικής τους 

στασιµότητας. Στα πλαίσια αυτά, το Άγιο Όρος οργάνωσε τους κατάλληλους αµυντι-

κούς µηχανισµούς ενάντια στον κατακτητή και στις µεθόδους εξισλαµισµού, εκπέ-

µποντας την πνευµατική ακτινοβολία, την οποία οι υπόδουλοι είχαν ανάγκη περισσό-

τερο από κάθε άλλη φορά. «Το Άγιον Όρος κατέστη εστία ακτινοβολίας από της ο-

ποίας εξεπέµπετο µέχρι των εσχατιών του Ορθόδοξου κόσµου και όχι µόνον τούτου το 

πρότυπο της κατά Χριστόν ζωής, από της οποίας ελαµβάνοντο τα οργανωτικά πλαίσια 

πάσης µοναχικής συµβιώσεως, η περί ανθρώπου και περί της εν τω Θεώ συγχύσεως και 

τελειώσεως αυτού διδασκαλία και µετ’ αυτών η Τέχνη, απαράµιλλος έκφρασις του δια-

λόγου µε τον Θεόν, η γλώσσα, η παιδεία, τα γράµµατα και τα ρεύµατα των ιδεών» γρά-

φει ο ∆ιονύσιος Ζακυθηνός200. 

Αγιορείτες, πνευµατικοί πατέρες και δάσκαλοι, περιόδευαν σε ολόκληρο τον 

υπόδουλο ελληνισµό, και όχι µόνο, µεταδίδοντας την Παιδεία και ενισχύοντας ηθικά 
                                                 
200 Νιχωρίτης Κ., Η επίδραση του Αγίου όρους στην παιδεία των ορθοδόξων Σλάβων (18ος – 19ος αι.)  
στο βιβλίο: Επετηρίς Αθωνιάδος Ακαδηµίας ΙΙ, ∆ιακοσιοτεσσαρακονταετηρίς ∆ιορισµού Σχολάρχου 
Αθωνιάδος Ευγενίου Βουλγάρεως 1753-1993, Τεσσαρακονταετηρίς Επαναλειτουργίας 1953-1993, 
Αθωνιάς 1997, σσ. 329-330.  
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το Γένος µε εµπνευσµένους λόγους παραµυθίας. Στόχος τους ήταν η καλλιέργεια της 

σκέψης και του νου, καθώς και η διατήρηση της ορθόδοξης συνείδησης αυτών των 

λαών. 

Οι απόφοιτοι της Αθωνιάδας, γαλουχηµένοι µε την ιδέα της ηθικής και πνευµα-

τικής αναγέννησης του Γένους, µετέβαιναν στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές, για να 

µεταλαµπαδεύσουν τη γνώση, να ιδρύσουν σχολεία και να απαλλάξουν τους ανθρώ-

πους από το πνευµατικό σκοτάδι, στο οποίο βρίσκονταν. Βασική επιδίωξή τους απο-

τελούσε η καταπολέµηση της αµάθειας και η προσπάθεια ανόρθωσης της πνευµατι-

κής υπόστασης του υπόδουλου Γένους201.  

Η κίνηση αυτή των µοναχών κατέστησε αναγκαία τη δηµιουργία αγιορείτικων 

Μετοχίων στις διάφορες χώρες, οι οποίες βρίσκονταν κάτω από τον τουρκικό ζυγό. 

Τα Μετόχια αποτέλεσαν πνευµατικά κέντρα αναζωπύρωσης και µετάδοσης της αλη-

θινής ορθόδοξης σκέψης, ενώ συντηρούνταν οικονοµικά από τους κατοίκους των πε-

ριοχών, στις οποίες βρίσκονταν. Έτσι, δηµιουργήθηκε µια σχέση αλληλεξάρτησης, η 

οποία οδήγησε στη σύσφιξη των δεσµών µεταξύ των υπόδουλων και του Αγίου Ό-

ρους. Το τελευταίο πρόσφερε πνευµατικά δώρα, ενώ οι ορθόδοξοι αυτοί λαοί προσέ-

φεραν υλικά αγαθά, απαραίτητα για την επιβίωση και συντήρηση των ιερών αυτών 

ιδρυµάτων
202.  

Η Ορθοδοξία την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας υπήρξε φορέας του Ελ-

ληνισµού. Συνέβαλε στη διάσωσή του, αλλά και στη µεταλαµπάδευσή του στους πο-

λιτισµούς των λαών της Βαλκανικής. Η ίδρυση της Αθωνιάδας Σχολής συµπίπτει µε 

την πλέον κρίσιµη περίοδο της ιστορίας του Ελληνισµού µετά την Άλωση, κατά την 

οποία συντελείται η πνευµατική του ανασυγκρότηση από τη Μητέρα Εκκλησία της 

Κωνσταντινούπολης. Είναι η εποχή, όπου ο Οθωµανός κατακτητής επιχειρεί να αφο-

µοιώσει και να αφανίσει τους υπόδουλους Έλληνες, µε την αποκοπή τους από τις 

πνευµατικές ρίζες τους, µέσω της εγκατάλειψης της εκκλησιαστικής τους πίστης, της 

άγνοιας της γλώσσα τους και της απώλειας της εθνικής αυτοσυνειδησίας τους. Για 

την επίτευξη των παραπάνω ακολουθούνται δύο µέθοδοι, από τη µία η στέρηση ή η 

παρεµπόδιση της καλλιέργειας της Παιδείας και από την άλλη οι συστηµατικοί βίαιοι 

ή αναγκαστικοί εξισλαµισµοί. 
                                                 
201 Μιχαλόπουλος Φ., Τα Γιάννενα και η νεοελληνική αναγέννηση (1648-1820), Αθήνα 1930, σσ.98-
100.  
202 Νιχωρίτης Γ. Κωνσταντίνος, «Η επίδραση του Αγίου Όρους στην παιδεία των ορθόδοξων Σλάβων 
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας», Οι Επιδράσεις της Πνευµατικής Παράδοσης του Αγίου Όρους 
στο Βίο και τον Πολιτισµό των Σλάβων, Εκδόσεις Μπαρµπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 69-70.   
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Όλα αυτά συνθέτουν µια τραγική κατάσταση, στην οποία είχε περιέλθει η Παι-

δεία σε ολόκληρη την τουρκοκρατούµενη Ελλάδα και ιδιαίτερα στις αποµονωµένες 

περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Οι εξισλαµισµοί, οι διώ-

ξεις, οι ληστείες, οι βαριές και άγριες φορολογίες είχαν εξουθενώσει το λαό, ενώ η 

απαιδευσία και η ηθική κατάπτωση τον είχαν οδηγήσει σε µια ηµιάγρια κατάσταση. 

Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή του Ευγένιου Γιαννούλη του Αιτωλού: «Εν τοις 

µέρεσι της Αιτωλίας, της εµής αθλίας πατρίδος και επί πάσι σχεδόν τοις πέριξ εκείνη 

κλίµασιν εξέλιπε προ πολλών ήδη χρόνων άπαν καλόν µεθ’ ο και η των πεζών γραµµά-

των γνώσις, η τροφή των λογικών ψυχών, η δυναµένη σοφίζειν εις σωτηρίαν τον άν-

θρωπον και ούτω συνέβη τους εκείσε αναλφάβητους πάντας γενέσθαι και άγαν τρι-

σβαρβάρους, περί δε την οµολογίαν της καθ’ ηµάς αµωµήτου πίστεως µηδέν των αλλο-

φύλων πάντες διενηνόχασι, σπάνιόν τι χρήµα ο ιερεύς εκεί, ο απλώς γραµµάτων είδησιν 

έχων· τούτου χάριν πολλά των παιδιών άνευ µετανοίας λουτρού απήλθον του βίου και 

των ιερών αµέθεκτα µυστηρίων. Ει δε που και ιερεύς φανείη που, τραγικόν τι τέρας ε-

κείνος ή κωµικόν εκφόβηστρον»203.  

Σε αυτές τις συνθήκες το Άγιο Όρος διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην εθνική 

υπόσταση και πνευµατική ανασυγκρότηση των υπόδουλων Ελλήνων µέσω της αθω-

νίτικης ορθόδοξης παιδείας, ενώ η πνευµατική επίδραση στο χώρο των Βαλκανίων, 

γενικά, υπήρξε καθοριστική· µετέδωσε τα Ελληνικά Γράµµατα στους ορθόδοξους 

Σλάβους. Αρκετοί από αυτούς µαθήτευσαν στην Αθωνιάδα την εποχή του Ευγένιου 

Βούλγαρη, ενώ άλλοι ανήκαν στον κύκλο του Γρηγορίου του Σιναΐτου, µοναχού της 

Μεγίστης Λαύρας. Όλοι γνώριζαν εξίσου καλά την ελληνική, όσο και τη σλαβική 

γλώσσα. 

Όσοι µοναχοί έφθαναν στο Όρος από ξένες χώρες ή από ξενόφωνες περιοχές 

εντάσσονταν τόσο στο βυζαντινό µοναχισµό, όσο και, γενικότερα, στο βυζαντινό πο-

λιτιστικό σύστηµα. ∆εν γίνεται καµία αναφορά σχετικά µε φυλετική και πολιτική έ-

νταξη αυτών των µοναχών στο σύστηµα του Ελληνικού Βυζαντίου, καθώς το Ορθό-

δοξο Οικουµενικό πνεύµα του δεν συντασσόταν µε την προσπάθεια εθνικοποίησης 

όσων λαών βρίσκονταν κάτω από την επιρροή του. Αντίθετα, συνέβαλε στο να απο-

κτήσουν τα γλωσσικά µέσα έκφρασης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, ώστε να 

                                                 
203 Σάθας Κ., Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι των εν τοις γράµµασι διαλαµψάντων Ελλήνων, Αθή-
ναι 1868, σελ. 329.  
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τονωθεί το εθνικό τους αίσθηµα έχοντας ως κεντρικό πυρήνα τον Άθωνα. Αυτό συνέ-

βη και στην περίπτωση των Σλάβων, οι οποίοι κατοικούσαν στο Βυζάντιο204.   

Η πνευµατική αναγέννηση του Ελληνισµού σηµατοδοτείται από την «επιστρο-

φή» στους Πατέρες της Εκκλησίας και την παράδοση του Βυζαντίου. Το γεγονός αυ-

τό απορρίπτει την κοινωνία και τις ιδεολογικές αρχές του αναπτυσσόµενου δυτικού 

κόσµου και κηρύττει την επιστροφή σ’ έναν κόσµο, ο οποίος θα διαπνέεται από τις 

παλιές αξίες του Βυζαντίου και του Ορθόδοξου µοναχισµού. 

Το Άγιο Όρος ακτινοβολεί πνευµατικά και συµβάλλει στην αφύπνιση των υπό-

δουλων σλαβικών λαών της Βαλκανικής. Στην περίπτωση αυτή η επίδραση των Κολ-

λυβάδων και του κινήµατός τους θα είναι αποφασιστική. Κύριος εκπρόσωπός τους ο 

Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, ο οποίος παρέµεινε στο Όρος γύρω στα δεκαπέντε χρόνια, 

από το 1746 έως το 1764, και αφού έµαθε τα ελληνικά, ήρθε σε επαφή µε τα κείµενα 

των Πατέρων και των Ησυχαστών. Στη συνέχεια, µε τη συνοδεία εξηντατεσσάρων 

µοναχών µολδοσλαβικής καταγωγής, επέστρεψαν στη Ρουµανία, όπου µε τη βοήθεια 

του ηγεµόνα Κωνσταντίνου Μουρούζη, ανέδειξαν τη µονή Νεάµτσου σε κέντρο του 

ορθόδοξου µοναχισµού, αναλαµβάνοντας τη µετάφραση της Φιλοκαλίας των ιερών 

νηπτικών στα σλαβονικά, όσο και πολλών άλλων κειµένων, όπως του Γρηγορίου Πα-

λαµά, Γρηγορίου Σιναΐτου, ∆ιαδόχου Φωτικής, Ησαΐου, Θαλασσίου, Θεοδώρου 

Στουδίτου, Ισαάκ Σύρου, Συµεών Νέου, Πέτρου ∆αµασκηνού, Φιλοθέου Σιναΐτου 

κ.α.205. 

Ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι εργάστηκε τόσο στο Όρος, όσο και στη Ρουµανία. Ί-

δρυσε Σχολή και χαρακτηριζόταν από την αγάπη του προς την ελληνική γλώσσα. 

Υποστήριζε την υπεροχή της απέναντι σε όλες τις γλώσσες του κόσµου, καθώς η ελ-

ληνική διακρίνεται για τη σοφία, την ουσία και τον πλούτο των εκφράσεων, σε τέτοιο 

σηµείο, ώστε ακόµη και όσοι έχουν εντρυφήσει σε αυτή, να µην µπορούν να την 

προσεγγίσουν σε βάθος206. 

Ο Βελιτσκόφσκι ήταν αφοσιωµένος στους νηπτικούς πατέρες και προσπαθούσε 

να αποκτήσει την εµπειρία τους. Επεδίωκε την κατάκτηση της αληθινής γνώσης, ό-

πως αυτή περιέχεται στα έργα των Πατέρων και εκπορεύεται από το Άγιο Πνεύµα. 

                                                 
204 Χρήστου Π., Το Άγιον Όρος, Εκδόσεις: Εποπτεία, 1987, σελ. 167. 
205 Καραµπελιάς Γ., Το πνευµατικό κίνηµα των Κολλυβάδων, περ. Πειραϊκή Εκκλησία,  Αφιέρωµα, τχ 
205, Ιούνιος 2009. 
206 Νιχωρίτης Γ. Κωνσταντίνος, «Η επίδραση του Αγίου Όρους στην παιδεία των ορθόδοξων Σλάβων 
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας», όπ.π., σελ. 72. 
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Με το έργο του έδωσε πνοή στο µοναχικό βίο των Βαλκανίων, µεταλαµπαδεύοντάς 

τον και στη Ρωσία207. 

Επίσης, το πνεύµα του Ευγένιου Βούλγαρη διαδόθηκε στο χώρο των Βαλκανί-

ων και από όσους είχαν µαθητεύσει στην Αθωνιάδα Σχολή, δηλαδή τον Ρήγα Βελε-

στινλή, τον άγιο Κοσµά τον Αιτωλό, τον Αθανάσιο Πάριο. Ο ίδιος ο Βούλγαρης επη-

ρέασε τους Σέρβους αποστέλλοντάς τους επιστολή, µε σκοπό να τους προφυλάξει 

από τους Καθολικούς. Έγραφε χαρακτηριστικά: «Αδελφοί, υµείς εστέ εν σύστηµα Ορ-

θοδόξων, περιστοιχούµενον από της πολυσχεδούς κακοδοξίας και αιρέσεως·…πρέπει 

ν’ ανοίξητε καλώς τα όµµατα της ψυχής σας, και να λάβητε µεγάλην προσοχήν, µη τύχη 

οι γείτονες όπου σας γειτονεύουσι, και µεταδώσουν εις εσάς τον ολέθριον µολυσµόν της 

κακοφροσύνης, εις τον οποίον αυτοί κυλίονται·…και οι άγγελοι αυτοί οι εκ της Ρώµης, 

οι άγγελοι του σκότους, ή σκοτισταί είναι, ή ∆οµηνικανοί, ή Ιησουίται, ή άλλου τινός 

τάγµατος της ∆υτικής ιεραρχίας ανάθεµα έστωσαν·…τι κακόν θέλει ευρεθή τόσον µέγα 

εις τούτον τον κόσµον, οπού να δυνηθή να µας χωρίσει από την αγάπην του Χριστού; 

…ουδέν, ουδέν· δι’ αυτόν κάθε κακόν χρεωστούµεν να υποµείνωµεν, δια να είµεθα εις 

µεν την παρούσαν ζωήν θεµελιωµένοι εις την οµολογίαν της ορθής και αληθούς Πί-

στεώς του, εις δε την άλλην δια να αξιωθώµεν να γένωµεν µέτοχοι της Βασιλείας του, 

ης γένοιτο πάντας ηµάς αξιωθήναι»208.   

Επίσης, καθοριστική υπήρξε η επιρροή του Βούλγαρη στους Ρώσους. ∆ιέδωσε 

τον αθωνιτικό διαφωτισµό και την αγιορείτικη παράδοση, µεταφράζοντας και εκδίδο-

ντας στα ρωσικά πολλά έργα. Μ’ αυτόν τον τρόπο συνέβαλε σηµαντικά στην ανάπτυ-

ξη του διαφωτισµού στη Ρωσία. Ένας µεγάλος αριθµός λογίων της περιόδου εκείνης 

εντρύφησε στα αγιορείτικα σκηνώµατα και τις βιβλιοθήκες. Για όλους αυτούς το Ό-

ρος αποτέλεσε Σχολή, στην οποία, εκτός από την πνευµατική άσκηση, επιδίδονταν 

στη µετάφραση και αντιγραφή έργων του ελληνοχριστιανικού πνεύµατος στην ορθό-

δοξη παράδοση των Σλάβων. Στον Άθωνα µεταδόθηκε η σλαβική γραφή του Κύριλ-

λου και του Μεθόδιου και από τον Άθωνα η παράδοση αυτή µεταλαµπαδεύθηκε σε 

Σέρβους και Ρώσους. Ας µη λησµονούµε ότι τόσο ο ιδρυτής του σερβικού µοναχι-

                                                 
207 Χρήστου Π., όπ.π., σελ. 261. 
208 Νιχωρίτης Κ., Η επίδραση του Αγίου όρους στην παιδεία των ορθοδόξων Σλάβων (18ος – 19ος αι.), 
όπ.π., σσ. 337-338. 
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σµού άγιος Σάββας, όσο και ο αντίστοιχος του ρωσικού µοναχισµού, άγιος Αντώνιος 

Πετσέρσκι (των Σπηλαίων) είχαν εγκαταβιώσει στο Άγιο Όρος
209.  

Οι µονές Χιλανδαρίου και Ζωγράφου, κυρίως, αποτελούσαν φυτώρια, στα ο-

ποία διδάσκονταν µαθήµατα σλαβικής, ελληνικής και λατινικής γλώσσας, ενώ δεν 

ήταν λίγες οι φορές που οι πατέρες των µονών αυτών ανταποκρίνονταν στο αίτηµα 

του λαού, ο οποίος ζητούσε δασκάλους για τα παιδιά του. 

Επίσης, το Άγιο Όρος αναδείχθηκε για τους ορθόδοξους των Βαλκανίων, Σχολή 

καλλιτεχνικών σπουδών. Πολλοί µαθήτευσαν στα αγιορείτικα εργαστήρια ζωγραφι-

κής, αγιογραφίας, αργυροχρυσοχοΐας και ξυλογλυπτικής. Ακόµη και στον τοµέα της 

µουσικής το αγιορείτικο ύφος άφησε ανεξίτηλα σηµάδια στις χώρες αυτές. Η φήµη 

των αθωνιτών ψαλτών και µουσικοδιδασκάλων ήταν διαδεδοµένη σε ολόκληρη τη 

Βαλκανική. Στο Όρος εµφανίστηκαν πολλοί υµνογράφοι και µελωδοί, ενώ συντάχθη-

καν ακολουθίες αρκετών Σλάβων αγίων210. 

Σηµαντική επιρροή στο χώρο της Βαλκανικής και στην ορθόδοξη παράδοση 

των Σλάβων, άσκησαν οι Νεοµάρτυρες. Αρκετοί από αυτούς ήταν ξενόγλωσσοι. Εν-

δεικτικά αναφέρουµε το Νικόδηµο τον Αλβανό, τον Παχώµιο και τον Κωνσταντίνο 

από τη Ρωσία, τους Βούλγαρους Ιωάννη, ∆αµασκηνό, Ονούφριο, Ιγνάτιο και άλλους. 

Πολλοί από αυτούς υπήρξαν πρώην εξωµότες, οι οποίοι εµφανίζονταν κάποια 

στιγµή στον τόπο όπου είχαν αλλαξοπιστήσει, δηλώνοντας δηµόσια την επιστροφή 

τους στην Ορθόδοξη πίστη, µε αποτέλεσµα το µαρτύριο. Με την οµολογία τους αυτή 

στόχευαν στην απόρριψη του κατακτητή και την επιβεβαίωση της υπεροχής της Πί-

στης τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο στήριζαν και τους υπόλοιπους ορθόδοξους και αποτε-

λούσαν µια µορφή αντίστασης ενάντια στην Τουρκοκρατία211. 

Στο µαρτύριό τους καθοριστική είναι η συµµετοχή της Εκκλησίας. Αρκετοί από 

τους Νεοµάρτυρες ήταν πνευµατικά παιδιά του Αγίου Όρους. Κατέφευγαν στα µονα-

                                                 
209 Νιχωρίτης Γ. Κωνσταντίνος, «Εισαγωγή», Οι Επιδράσεις της Πνευµατικής Παράδοσης του Αγίου 
Όρους στο Βίο και τον Πολιτισµό των Σλάβων, Εκδόσεις Μπαρµπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 18-
19.   
 
210 Νιχωρίτης Γ. Κωνσταντίνος, «Η επίδραση του Αγίου Όρους στην παιδεία των ορθόδοξων Σλάβων 
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας», όπ.π., σσ. 95-97. 
 
211 Μεταλληνός Γ., όπ.π., σσ. 99-100. 
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στήρια και µε την καθοδήγηση των Πνευµατικών τους προετοιµάζονταν κατάλληλα, 

ώστε να δώσουν την οµολογία της Πίστης, η οποία κατέληγε στο µαρτύριο212. 

 Τα συναξάριά τους συντάχθηκαν στα ελληνικά και διαδόθηκαν στους Σλάβους 

µεταφρασµένα στη σλαβική γλώσσα. Αγιογραφήθηκαν από αγιορείτες µοναχούς και 

διαδόθηκαν στα Βαλκάνια, ενισχύοντας το εθνικό φρόνηµα των υπόδουλων λαών ε-

ναντίον του Τούρκου κατακτητή, ο οποίος επεδίωκε να το εξαλείψει, αποκόπτοντάς 

τους από την ορθόδοξη κοινότητα µε τον ισχυρισµό περί τουρκικής καταγωγής
213.  

Η προσφορά του Αγίου Όρους στην Παιδεία του Γένους και τον Πολιτισµό των 

ορθόδοξων Σλάβων είναι ανεκτίµητη. Ωστόσο, δεν µπορεί να αποτιµηθεί µε ακρίβει-

α. Αυτό όµως, το οποίο είναι αδιαµφισβήτητο, είναι το γεγονός ότι τα Ελληνικά 

Γράµµατα και η Αθωνιάδα Σχολή αποτέλεσαν το πρότυπο για την πνευµατική ανα-

σύσταση των ορθόδοξων λαών της Βαλκανικής.     

 

 

 

3.2. Οι Λόγιοι και Άγιοι της Αθωνιάδας 

Η Αθωνιάδα Σχολή πρόσφερε στην Εκκλησία και το Έθνος αξιόλογες προσω-

πικότητες. Μεγάλοι ∆άσκαλοι του Γένους και Εθναπόστολοι συντέλεσαν στην πνευ-

µατική του καλλιέργεια. Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης, Παναγιώτης Παλαµάς, Σέργιος 

Μακραίος, Ιώσηπος Μοισιόδαξ, Χριστόφορος Προδροµίτης, Ιωάννης Πέζαρος είναι 

µερικοί µόνο, από όσους διακρίθηκαν214. Η προσφορά του Αγίου Όρους βρίσκεται σε 

εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, γεγονός το οποίο οφείλεται στη διαρκή επικοινωνία του 

µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο και το πλήρωµα της Εκκλησίας. Η συνδροµή αυτή 

του Όρους και ειδικότερα της Αθωνιάδας, δηµιούργησε τις προϋποθέσεις, ώστε το 

Γένος να καθορίσει την πορεία του προς την πνευµατική του άνοδο και την εθνική 

του αναδιαµόρφωση215. 

                                                 
212 Νιχωρίτης Γ. Κωνσταντίνος, «Η επίδραση του Αγίου Όρους στην παιδεία των ορθόδοξων Σλάβων 
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας», όπ.π., σσ. 131-132. 
 
213 Νιχωρίτη Κ., Η επίδραση του Αγίου όρους στην παιδεία των ορθοδόξων Σλάβων (18ος – 19ος αι.), 
όπ.π., σσ. 343-344. 
 
214 Αρχιµ. Νικηφόρος Μικραγιαννανίτης, Η Αθωνιάς χθες και σήµερον, στο βιβλίο: Επετηρίς Αθωνιά-
δος Ακαδηµίας ΙΙ, ∆ιακοσιοτεσσαρακονταετηρίς ∆ιορισµού Σχολάρχου Αθωνιάδος Ευγενίου Βουλγά-
ρεως 1753-1993, Τεσσαρακονταετηρίς Επαναλειτουργίας 1953-1993, Αθωνιάς 1997, σελ. 424.  
 
215 Χρήστου Π., όπ.π., σελ. 239. 
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Οι ευαγγελιστές αυτοί του Γένους µε το κήρυγµά τους συνέβαλαν στην πνευ-

µατική ανασύσταση και την εθνική ανόρθωση των υπόδουλων Ελλήνων. Η αφοσίω-

σή τους στο Οικουµενικό Πατριαρχείο και την Αθωνίτικη Πολιτεία, καθώς και η α-

πόφασή τους να επιστρέψουν στη διδασκαλία των Πατέρων και στην Παράδοση γε-

νικότερα, αποτέλεσαν τις κινητήριες δυνάµεις για την πορεία της απελευθέρωσης του 

Έθνους. 

Με το έργο τους συνέβαλαν στο να υπερβεί η Αθωνιάδα τα στενά όρια του Α-

γίου Όρους κα να καταστεί Σχολή, της οποίας η πνευµατική εµβέλεια γινόταν αισθη-

τή στον απανταχού Ελληνισµό.  

Η προσφορά των Λογίων της Αθωνιάδας αποδείχθηκε πολύτιµη για την πορεία 

της Εκκλησίας και την επιβίωση του Έθνους. Σε κρίσιµες στιγµές και δύσκολους 

καιρούς, ιδιαίτερα, αναδείχθηκαν σε φορείς του Αγίου Πνεύµατος, οι οποίοι κατόρ-

θωσαν να στηρίξουν την Εκκλησία και να συµβάλλουν στον φωτισµό του Γένους. 

Εκτός, όµως, από ∆ασκάλους και Αγωνιστές του ελληνισµού, η Αθωνιάδα 

πρόσφερε Αγίους και Οµολογητές της Ορθόδοξης πίστης. Ο άγιος Κοσµάς ο Αιτω-

λός, ο όσιος Αθανάσιος Πάριος, ο Μητροπολίτης Κορίνθου άγιος Μακάριος Νοτα-

ράς, ο Κύριλλος Παπαδόπουλος, ο άγιος Αθανάσιος Κουλακιώτης, ο άγιος Νικόδη-

µος ο Αγιορείτης είναι µερικοί από όσους κατατάσσονται στη χορεία των Αγίων, οι 

οποίοι µαθήτευσαν και δίδαξαν στην Αθωνιάδα Σχολή216. 

Στην ενότητα αυτή θα επιχειρήσουµε να δώσουµε µια εικόνα της µεγάλης προ-

σφορά τους σκιαγραφώντας ορισµένες από αυτές τις φωτεινές φυσιογνωµίες, περι-

γράφοντας τα στοιχεία εκείνα τα οποία συνθέτουν την προσωπικότητά τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
216  Νιχωρίτης Κ., « Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός και η Αθωνιάδα Σχολή», όπ.π., σσ. 120-121.  
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α) Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης, πρώτος Σχολάρχης της Αθωνιάδας Σχολής 

(1713 – 1784) 217 

 

Λόγιος ιεροµόναχος και δάσκαλος, από τους πρωτεργάτες του κινήµατος των 

Κολλυβάδων στο Άγιο Όρος. Οι γονείς του ήταν Εβραίοι, οι οποίοι είχαν µεταστρα-

φεί στο Χριστιανισµό, γι’ αυτό είναι γνωστός και ως «Νεόφυτος ο εξ Εβραίων». Επί-

σης, εξαιτίας της πατρινής καταγωγής του συχνά αποκαλείται «Πελοποννήσιος» ή 

«Μωραΐτης». Με την υποστήριξη του θείου του, ο οποίος ήταν αρχιερέας στη Βλαχί-

α, σπούδασε στη σχολή της Πάτµου, κοντά στο Γεράσιµο το Βυζάντιο, στην Πατρι-

αρχική Ακαδηµία Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια παρακολούθησε τα µαθήµα-

τα του Ευγένιου Βούλγαρη στη Μαρουτσαία Σχολή, στα Ιωάννινα. Αργότερα, απο-

σύρθηκε στο Άγιο Όρος και εκάρη µοναχός στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων, από ό-

που πήρε και την επωνυµία «Καυσοκαλυβίτης». 

Το ∆εκέµβριο του 1749, κλήθηκε να αναλάβει τα καθήκοντα του Σχολάρχη στη 

Σχολή της Μονής Βατοπαιδίου, τη γνωστή ως Αθωνιάδα Σχολή. Το διδακτικό του, 

όµως, έργο εκεί διήρκεσε µόνο τρία χρόνια και δεν φαίνεται να τελεσφόρησε, καθώς 

ο στενά γραµµατικός προσανατολισµός των µαθηµάτων του, ο εριστικός χαρακτήρας 

του, ο συντηρητισµός του και ο µικρός αριθµός µαθητών προκάλεσαν αντιδράσεις 

και δυσαρέσκειες τόσο από την πλευρά των σπουδαστών, όσο και από την πλευρά 

των εφόρων της Σχολής. Έτσι, οι τελευταίοι αναγκάστηκαν να µετακαλέσουν στο Ά-

                                                 
217 Ιεροµόναχος Μάξιµος Καυσοκαλυβίτης, Αθωνιάς και Καυσοκαλύβια. Ιεροδιάκονος Νεόφυτος Καυ-
σοκαλυβίτης, ο εξ Εβραίων. Πρώτος Σχολάρχης της Αθωνιάδος Σχολής, στο βιβλίο: Επετηρίς Αθωνιά-
δος Ακαδηµίας ΙΙ, ∆ιακοσιοτεσσαρακονταετηρίς ∆ιορισµού Σχολάρχου Αθωνιάδος Ευγενίου Βουλγά-
ρεως 1753-1993, Τεσσαρακονταετηρίς Επαναλειτουργίας 1953-1993, Αθωνιάς 1997, σσ. 308-319. 
Χρυσοχοΐδη Κρίτων. (1987). «Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης», στην Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαί-
δεια – Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, τ.7, σσ. 185-186. Τζώγας Χ., Η περί 
µνηµοσύνων έρις εν Αγίω Όρει κατά τον ΙΗ΄ αιώνα, Θεσσαλονίκη 1969, σσ. 16-17.  
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γιο Όρος, το 1753, τον Ευγένιο Βούλγαρη, για να αναλάβει τη διεύθυνση της Αθω-

νιάδας
218.  

Ο Νεόφυτος, αφού δίδαξε για µικρό χρονικό διάστηµα µαζί µε το Βούλγαρη, 

αποσύρθηκε στα Καυσοκαλύβια. Από τον επόµενο χρόνο, αναµίχθηκε ενεργά στη 

διαµάχη «περί των µνηµοσύνων» που ξέσπασε στο Άγιο Όρος, µε αφορµή την από-

φαση των µοναχών της σκήτης της Αγίας Άννας να µεταθέσουν, για πρακτικούς λό-

γους, την τέλεση των µνηµοσύνων από το Σάββατο στην Κυριακή. Η απόφαση αυτή 

θεωρήθηκε από πολλούς µοναχούς σκανδαλώδης νεωτερισµός και παραβίαση των 

αρχαίων συνηθειών. Ο Νεόφυτος κατέκρινε µε δριµύτητα την καινοτοµία αυτή και 

συνέδεσε το θέµα µε το σεβασµό των εθίµων της Εκκλησίας, προβάλλοντας ταυτό-

χρονα την επιστροφή στη γνήσια Πατερική Παράδοση. Τις απόψεις του Νεόφυτου 

υιοθέτησαν, αργότερα, πολλοί λόγιοι µοναχοί, όπως ο Νικόδηµος ο Αγιορείτης και ο 

Αθανάσιος Πάριος. Έτσι, η «έριδα των κολλύβων» αναδείχθηκε σε µείζονα πνευµα-

τική διαµάχη, η οποία διήρκεσε περισσότερο από µισό αιώνα. 

Μετά το 1759 κι ενώ η διαµάχη των κολλύβων έπαιρνε τεράστιες διαστάσεις, ο 

Νεόφυτος εγκατέλειψε το Όρος και εγκαταστάθηκε στη Χίο, όπου ανέλαβε τη διεύ-

θυνση της εκεί σχολής. Η συντηρητικότητά του, όµως, η εριστικότητά του και η κολ-

λυβάδικη θεωρία «περί της συνεχούς θείας µεταλήψεως», την οποία ανέπτυξε εκεί, 

προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των κατοίκων του νησιού219. Έτσι, 

αναγκάστηκε να εγκαταλείψει και τη Χίο και να καταφύγει στην Ανδριανούπολη, ό-

που δίδαξε για µια τριετία, περίπου. 

Στη συνέχεια, ο Νεόφυτος αναχώρησε για τη Βλαχία και συγκεκριµένα για το 

Βουκουρέστι, όπου συνέχισε το διδακτικό του έργο. Με την κήρυξη του Ρωσοτουρ-

κικού Πολέµου, µετακινήθηκε στο Μπρασσόβ, όπου ασχολήθηκε µε τη συγγραφή, 

αλλά και µε τη διδασκαλία στο εκεί ελληνικό σχολείο. Μετά το 1771, ο Ευγένιος 

Βούλγαρης τον προσκάλεσε στη Ρωσία. Ο Νεόφυτος όµως, ασθενής και σε προχω-

ρηµένη ηλικία, προτίµησε να επιστρέψει στο Βουκουρέστι και να διοριστεί δάσκαλος 

                                                 
218 Στα επιχειρήµατα όσων υποστηρίζουν ότι η θητεία του Νεόφυτου στην Αθωνιάδα υπήρξε «µη ευ-
δόκιµος», διατυπώνεται και η αντίθετη άποψη. Οι κατηγορίες εναντίον του σχετικά µε τον µικρό αριθ-
µό µαθητών αντικρούονται από τις δυσχέρειες και τις ελλείψεις, τις οποίες αντιµετωπίζει µια νεοϊδρυ-
θείσα Σχολή, µέχρι να γίνει γνωστή και να αποκτήσει πλήθος σπουδαστών.  Επίσης, το επιχείρηµα για 
τις αντιδράσεις των µαθητών προς τον Νεόφυτο δεν ευσταθεί, καθώς δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορί-
ες για την τριετή σχολαρχία του, ενώ ακόµη και ο ικανότατος Βούλγαρης, όταν ανέλαβε τη σχολαρχία, 
προκάλεσε αντιδράσεις στους κόλπους των σπουδαστών της Σχολής, οι οποίες εξελίχθηκαν σε ανταρ-
σία εναντίον του. Βλ. Ιεροµόναχος Μάξιµος Καυσοκαλυβίτης, όπ.π., σσ. 313-314.  
219 Ο Νεόφυτος είχε αναπτύξει τη θεωρία ότι κατά τη µετάληψη λαµβάνουµε µέρος του σώµατος του 
Χριστού και όχι ολόκληρο. Γι’ αυτό πρέπει να µεταλαµβάνουµε δύο ή τρεις φορές την εβδοµάδα. Βλ. 
Χρήστου Π., όπ.π., σελ. 246. 
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της γραµµατικής στην «Αυθεντική Σχολή του Αγίου Σάββα». Το 1783, προσκλήθηκε 

από τον Πατριάρχη να αναλάβει τη διεύθυνση της Πατριαρχικής Ακαδηµίας. Παρά τη 

δύσκολη οικονοµική του κατάσταση220, αποποιήθηκε την πρόσκληση, καθώς βρισκό-

ταν σε πλήρη σωµατική αδυναµία. Πέθανε τον επόµενο χρόνο.   

Ο Νεόφυτος υπήρξε φιλόπονος και παραγωγικότατος συγγραφέας. Κυριότερα 

έργα του αναφέρονται:  

α) Εκλογή του Ψαλτηρίου παντός εις τε δοξολογίαν και ευχήν, το οποίο εκδόθηκε 

για πρώτη φορά στο Άγιο Όρος το 1759. 

β) Θεοδώρου Γραµµατικής Εισαγωγή των εις τέσσαρα εις το τέταρτον υπόµνηµα, 

το οποίο τυπώθηκε στο Βουκουρέστι το 1768. Το έργο αποτελεί υπόµνηµα στο τέ-

ταρτο βιβλίο της Γραµµατικής του Θεόδωρου Γαζή. Αν και επαινέθηκε από πολλούς 

ξένους µελετητές και φιλολόγους, ωστόσο περιέχει αρκετές άχρηστες και άκαιρες 

παρεµβάσεις. 

γ) Εγχειρίδιον ανωνύµου τινός αποδεικτικόν περί του ότι χρεωστούσιν οι Χριστι-

ανοί συχνότερον να µεταλαµβάνωσιν…, το οποίο τυπώθηκε το 1777 σε γλώσσα α-

πλουστευµένη και δηµώδη. 

Ο Νεόφυτος µετέφρασε και σχολίασε πολλά κείµενα της κλασικής αρχαιότη-

τας. Μετέφρασε τις δύο πρώτες ραψωδίες της Ιλιάδας, λόγους του Ισοκράτη και εξή-

γησε τους λόγους του Λουκιανού Περί φιλίας και Περί τυραννίας. Έγραψε σχόλια 

στον Θουκυδίδη και στα Ηθικά του Αριστοτέλη. 

Πολυπληθείς είναι και οι θεολογικές συγγραφές και µελέτες του Καυσοκαλυβί-

τη. Συνέγραψε το βίο του Μελετίου Πηγά, Πατριάρχη Αλεξανδρείας και συνέταξε 

την Ακολουθία των Οσίων Πατέρων Βαρνάβα, Σωφρονίου και Χριστοφόρου, κτητό-

ρων της Μονής Σουµελά στην Τραπεζούντα, στην οποία επισυνάπτεται και το ιστο-

ρικό της Μονής. 

Επίσης, συνέταξε έναν Νοµοκάνονα, κείµενο το οποίο φανερώνει την πολυµά-

θεια, την υποµονή, αλλά και το µαχητικό πνεύµα του Νεόφυτου. Στο έργο αυτό µε 

τίτλο Επιτοµή των Ιερών Κανόνων, υπάρχουν σχόλια και πορίσµατα, στα οποία ο συ-

ντάκτης εκθέτει αναλυτικά τις διαφορές που δηµιουργήθηκαν ανάµεσα στην Ορθόδο-

ξη Εκκλησία και την Καθολική και αυτής των Λουθηρανών και κατακρίνει τα νέα 

ήθη, τα οποία εισέβαλαν στην εκκλησιαστική πρακτική της εποχής του. Ακόµη, θεω-

                                                 
220 Είναι χαρακτηριστικό το ότι ο ίδιος διεκτραγωδεί τη δεινή θέση, στην οποία βρίσκεται, µε επιστολή 
του προς τον Ευγένιο Βούλγαρη. Βλ. Ιεροµόναχος Μάξιµος Καυσοκαλυβίτης, όπ.π., παραποµπή 26,   
σσ. 316-317.  
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ρείται ο συγγραφέας του βιβλίου Ανατροπή της θρησκείας των Εβραίων, το οποίο εκ-

δόθηκε για πρώτη φορά στη ρουµανική γλώσσα το 1803. 

Ο Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης, τέλος, ανέδειξε πολλούς µαθητές, οι οποίοι συ-

γκαταλέγονται στις µεγάλες πνευµατικές µορφές του Ελληνισµού. Αναφέρονται χα-

ρακτηριστικά ο Αθανάσιος Χριστόπουλος, ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, ο ∆ανιήλ Φι-

λιππίδης και ο Λάµπρος Φωτιάδης. 

         

 

Ευγένιος Βούλγαρης 

(Πηγή: Ιστότοπος Πεµπτουσία) 
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β) Αθανάσιος ο Πάριος (1721 – 1813) 221 

 

Υπήρξε λόγιος κληρικός και συγγραφέας, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην έριδα 

των «Κολλυβάδων», ενώ συγκαταλέγεται στους µαχητικούς επικριτές των ιδεών του 

∆ιαφωτισµού. Σπούδασε στη Σµύρνη, στην Ευαγγελική Σχολή, ενώ µαθήτευσε και 

στην Αθωνιάδα κοντά στο Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη και στον Ευγένιο Βούλγαρη. Το 

1757 υπηρέτησε ως δάσκαλος στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια, το 1760, µετέβη 

στην Κέρκυρα, όπου και έγινε µέλος του εκπαιδευτικού κύκλου του Νικηφόρου Θεο-

τόκη. Από εκεί πηγαίνει, ως ιεροκήρυκας, στο Μεσολόγγι και το 1767 µεταβαίνει στη 

Θεσσαλονίκη. 

Μετά την έκρηξη της Επανάστασης του 1770 στην Πελοπόννησο (Ορλωφικά) 

και την επέκταση των πολεµικών επιχειρήσεων στο Αιγαίο, ο Αθανάσιος κατέφυγε 

στο Άγιο Όρος και δίδαξε στην Αθωνιάδα. Εκεί αναµίχθηκε ενεργά στην έριδα περί 

των κολλύβων και των µνηµοσύνων, που την εποχή εκείνη είχε διχάσει τους Αγιορεί-

τες σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Ο Αθανάσιος ο Πάριος αναδείχθηκε απολογητής 

και µαχητικός ηγέτης των «Κολλυβάδων», αυτών που υποστήριζαν ότι τα µνηµόσυνα 

έπρεπε να τελούνται µόνο το Σάββατο και όχι την Κυριακή. 

Οι επικεφαλής της οµάδας των «Κολλυβάδων» προσπάθησαν να δώσουν ευρύ-

τερο νόηµα στο κίνηµά τους και να εµφανιστούν ως υπερασπιστές της αυστηρής α-

                                                 
221 Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καµπανίας κκ. Παντελεήµων Καλπακίδης, Ο όσιος Αθανάσι-
ος ο Πάριος και η προσφορά του εις την Θεσσαλονίκη, στο βιβλίο: Επετηρίς Αθωνιάδος Ακαδηµίας ΙΙ, 
∆ιακοσιοτεσσαρακονταετηρίς ∆ιορισµού Σχολάρχου Αθωνιάδος Ευγενίου Βουλγάρεως 1753-1993, 
Τεσσαρακονταετηρίς Επαναλειτουργίας 1953-1993, Αθωνιάς 1997, σσ. 240-250. Πατρινέλης Γ. Χ. 
(1983). «Αθανάσιος ο Πάριος», στην Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια – Παγκόσµιο Βιογραφικό 
Λεξικό. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, τ.1, σσ. 73-74. Οικονοµίδης Α., Αθανάσιος ο Πάριος, στο βιβλίο: 
Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, Α΄, 1961, σσ. 347-422. 
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σκητικής παράδοσης του Άθωνα και ως εκπρόσωποι µιας µερίδας ανθρώπων, οι ο-

ποίοι εµφανίζονταν ασυµβίβαστοι ως προς το θέµα της Ορθοδοξίας. Ο Αθανάσιος 

γνώριζε την αλήθεια, ωστόσο δεν παρεκτράπηκε σε ακρότητες, τηρώντας µία ουδέτε-

ρη στάση και προσπαθώντας, αρκετές φορές, να συµβιβάσει τις αντιµαχόµενες παρα-

τάξεις, χωρίς όµως να υπάρξει κάποιο αποτέλεσµα.  

Τελικά, το 1776, καταδικάστηκε µαζί µε τους υπόλοιπους «Κολλυβάδες» από 

το Οικουµενικό Πατριαρχείο και αναχώρησε από το Όρος. Έµεινε για λίγο χρονικό 

διάστηµα στη γενέτειρά του, Χίο, και από εκεί µετέβη στη Θεσσαλονίκη, όπου δίδαξε 

µέχρι το 1786. Στο µεταξύ, το Πατριαρχείο ανακάλεσε την καταδίκη του µε ένα συ-

νοδικό γράµµα, το οποίο αποκαθιστούσε και εγκωµίαζε τον Αθανάσιο. Το γεγονός 

αυτό του έδωσε νέες δυνατότητες. 

Ως σχολάρχης του «Ελληνοµουσείου» της Θεσσαλονίκης και έπειτα της Σχολής 

της Χίου, δεν περιορίστηκε στα στενά διδακτικά του καθήκοντα. Με θεολογική πο-

λυµάθεια και νεανική µαχητικότητα έγραψε βιβλία, φυλλάδια και επιστολές, για να 

καταπολεµήσει ο,τιδήποτε, κατά τη γνώµη του, αποτελούσε νέα απειλή για την Εκ-

κλησία, όπως το κοσµικό πνεύµα, τα κηρύγµατα της Γαλλικής Επανάστασης, οι και-

νοφανείς επιστηµονικές θεωρίες, ο δυτικός ορθολογισµός και οι αθεϊστικές ιδέες του 

∆ιαφωτισµού, οι οποίες εισέβαλλαν ραγδαία στον ελληνικό πνευµατικό χώρο.  

Ο Αθανάσιος ο Πάριος, στη µακρόχρονη πορεία της ζωής του, συνέγραψε, µε-

τέφρασε και δηµοσίευσε θεολογικές πραγµατείες, βιογραφίες και κείµενα Εκκλησια-

στικών Πατέρων και Βυζαντινών Θεολόγων, εγχειρίδια γραµµατικής, ρητορικής και 

µεταφυσικής, πανηγυρικούς λόγους και αγιολογικά κείµενα. 

Μερικά από τα έργα του αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ι-

στορία της νεοελληνικής παιδείας, γιατί εκφράζουν τις αντιδράσεις της παραδοσιακής 

πνευµατικής ηγεσίας του Γένους απέναντι στις καινοφανείς θεωρίες του ∆ιαφωτι-

σµού και τις πολιτικές τους προεκτάσεις. Από τα έργα του αναφέρονται χαρακτηρι-

στικά τα εξής: 

α) Χριστιανική Απολογία, η οποία εκδόθηκε από το νεοσύστατο, τότε, πατριαρ-

χικό τυπογραφείο, µε σκοπό να καταπολεµήσει τα κηρύγµατα για ελευθερία και ισό-

τητα των Γάλλων ∆ιαφωτιστών. 

β) Αντιφώνησις προς τον παράλογον ζήλον των από της Ευρώπης ερχοµένων φι-

λοσόφων…, µε το οποίο ασκούσε οξύτατο έλεγχο στα διδάγµατα της φυσικής και της 

φιλοσοφίας του ∆ιαφωτισµού, τα οποία οδηγούσαν στην αθεΐα. Γι’ αυτό, συµβούλευε 
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τους γονείς να µην στέλνουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό για σπουδές ή για εµπορι-

κές υποθέσεις. 

γ) Νέος Ραψάκης, το οποίο υπερασπιζόταν τις θρησκευτικοπολιτικές απόψεις, 

τις οποίες είχε διατυπώσει σε ένα φυλλάδιο µε τίτλο «Πατρική διδασκαλία», µε το 

οποίο επιχειρούσε να πείσει τους Έλληνες ότι τα κηρύγµατα των Γάλλων περί ελευ-

θερίας είναι απατηλά και ότι κάθε απόπειρα ένοπλης εξέγερσης εναντίον των Τούρ-

κων είναι αντίθετη µε το πνεύµα του Ευαγγελίου. Ωστόσο, κύριος στόχος του Αθα-

νασίου στο έργο αυτό ήταν ο Αδαµάντιος Κοραής
222, ο οποίος, χωρίς να κατονοµάζε-

ται, χαρακτηρίζεται αναίσχυντος, συκοφάντης, άθρησκος, κακός δηµεγέρτης και απα-

τεώνας. 

δ) Αλεξίκακον φάρµακον, στο οποίο ασκείται δριµύτατος έλεγχος στο ορθολο-

γιστικό πνεύµα, µε το οποίο αντιµετώπισαν το χριστιανισµό και τα ιερά κείµενα οι 

φιλόσοφοι του ∆ιαφωτισµού. 

ε) Αντίπαπας, το οποίο περιλαµβάνει συλλογή συγγραµµάτων εναντίον των Ρω-

µαιοκαθολικών. 

Με τα έργα του προειδοποιεί για τον κίνδυνο νόθευσης του αληθινού περιεχο-

µένου της πίστης διαµέσου των νέων ιδεών, τις οποίες µεταλαµπαδεύουν στο Γένος 

εκείνοι, οι οποίοι σπούδαζαν στην Ευρώπη. Εξαιτίας της αρνητικής στάσης του απέ-

ναντι στους διαφωτιστές, διατηρούσε και επιφυλάξεις για όλα τα επαναστατικά κη-

ρύγµατα, τα οποία προέρχονταν από τη ∆ύση. Ωστόσο, δεν αρνούνταν την κοσµική 

σοφία, αρκεί η τελευταία να µην έθιγε την πίστη. Ανέφερε σχετικά: «Κάθε σοφίαν και 

γνώσιν, η οποία είναι συνδυασµένη µε την ευσέβειαν, την θεωρούµεν µέγα απόκτηµα 

και από όλα τα αγαθά το κάλλιστον και υπέρτατον…χωρίς, όµως, ευσέβειαν, όχι µόνον 

δεν την θαυµάζοµεν, αλλ’ απεναντίας την θεωρούµεν µισητήν και απόβλητον». Αξιόλο-

γη, επίσης, ήταν η προσπάθειά του για τη συστηµατοποίηση της χριστιανικής διδα-

σκαλίας σύµφωνα µε τα Πατερικά διδάγµατα223.  

Ο όσιος Αθανάσιος Πάριος αναδείχθηκε σε µία εξέχουσα µορφή και µέσω της 

ευρυµάθειάς του, αλλά και της σοφίας του Αγίου Πνεύµατος, έγινε φαεινός αστέρας, 

ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στο φωτισµό του υπόδουλου Γένους. 

 

                                                 
222 Όπως ήταν φυσικό ο Αθανάσιος ο Πάριος είχε γίνει στόχος όλων των «αποστόλων» του Νεοελλη-
νικού ∆ιαφωτισµού, και ιδιαίτερα του Κοραή, ο οποίος χρησιµοποιούσε βαρύτατες εκφράσεις προς το 
πρόσωπό του. Βλ.  Πατρινέλης Γ. Χ., όπ.π., σελ. 74.  
223 Χρήστου Π., όπ.π., σελ. 250. 
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γ) Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός (1714 – 1779)  

 

Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός   αποτελεί ξεχωριστή προσωπικότητα που συνδύα-

ζε το πνεύµα του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού και της Παιδείας µε την εθνική συνεί-

δηση και τη θρησκευτική πίστη. Υπήρξε ∆άσκαλος και Φωτιστής του Γένους, Μονα-

χός, Ιεροκήρυκας και Μάρτυρας. Κατατάσσεται στις φωτισµένες µορφές που προε-

τοίµασαν το έδαφος για την Ελληνική Επανάσταση. 

Ο Κοσµάς γεννήθηκε το 1714. Πολλοί ερίζουν για τον τόπο γέννησής του. Υ-

πάρχουν ιστορικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι γεννήθηκε στο Απόκουρο, άλλοι τον 

θεωρούν Μεσολογγίτη, ενώ άλλοι θεωρούν ως πατρίδα του το Μέγα ∆ένδρο της Αι-

τωλίας. Ωστόσο, ο ίδιος σε µια από τις ∆ιδαχές του αναφέρει: «Η πατρίδα µου η ψεύ-

τικη η γήινος, η µαταία, είναι από του Αγίου Άρτης την επαρχίαν, από το Απόκουρο»224. 

Τα πρώτα γράµµατα τα έµαθε στην πατρίδα του, σ’ ένα από τα πολλά µοναστή-

ρια που υπήρχαν γύρω από το χωριό του. Το 1734 µεταβαίνει στην περιοχή της Ναυ-

πακτίας, όπου κοντά στον ιεροδιδάσκαλο Ανανία διδάσκει ως υποδιδάσκαλος στο 

σχολείο της περιοχής.  

Με την ίδρυση της Αθωνιάδας µεταβαίνει στο Άγιο Όρος και εγγράφεται στον 

ανώτερο κύκλο των µαθηµάτων της Σχολής. Ευτύχησε να έχει δασκάλους στα γραµ-

µατικά και τα θεολογικά το Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη και τον Παναγιώτη Παλαµά, 

ενώ στα θεωρητικά και φιλοσοφικά µαθήµατα τον Ευγένιο Βούλγαρη. 

                                                 
224 Ι. Μενούνος, Κοσµά Αιτωλού διδαχές και βιογραφία, Αθήνα 1979, ∆ιδαχή Α1, σελ. 116. 
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Ο Άγιος Κοσµάς εµφανίζεται σε µια κρίσιµη για το Γένος εποχή, τον 18ο αιώνα, 

κατά τον οποίο συντελούνται ανακατατάξεις σε όλους τους τοµείς. Είναι η εποχή ό-

που τα ελληνορθόδοξα ιδανικά (Ορθοδοξία, Ελληνισµός, Γλώσσα, Μεγάλη Ιδέα, νο-

σταλγία για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία) είναι βαθιά ριζωµένα στην ψυχή των υπό-

δουλων Ελλήνων και αποτελούν τα πνευµατικά θεµέλια και τις προϋποθέσεις για την 

Παλιγγενεσία του Γένους. Σ’ αυτή, λοιπόν, την εποχή η συµβολή του αγίου Κοσµά 

για την ηθική και πνευµατική αναγέννηση του υπόδουλου Ελληνισµού ήταν καθορι-

στική. 

Γι’ αυτό, άρχισε να «οργώνει» όλο τον Ελλαδικό χώρο και σχεδόν ολόκληρη τη 

Βαλκανική έχοντας την Παιδεία και τα Γράµµατα των υπόδουλων Ελλήνων ως πρώ-

τιστο καθήκον και µέληµα. Πραγµατοποίησε τέσσερις (ή κατ’ άλλους τρεις) περιο-

δείες, οι οποίες διήρκεσαν περίπου είκοσι χρόνια. Οι πορείες του δεν µπορούν να κα-

θορισθούν µε ακρίβεια. Αναφορές σε εκκλησιαστικά βιβλία, τοπικές παραδόσεις και 

επιστολές βεβαιώνουν ότι περιόδευσε στην Κωνσταντινούπολη, στο Άγιο Όρος, σε 

όλη σχεδόν την Ηπειρωτική Ελλάδα, από τη Θράκη και το βόρειο κοµµάτι της Πελο-

ποννήσου πέρασε στις Κυκλάδες, έφτασε στα Επτάνησα και επέµεινε στην Ήπειρο 

και τη Μακεδονία, όπου υπήρχαν και οι περισσότερες περιπτώσεις αλλαξοπιστίας και 

εγκατάλειψης της ελληνικής γλώσσας.  

Σκοπός του η ενίσχυση της ενότητας του λαού µέσω της Εκκλησιαστικής Πα-

ράδοσης, η οποία ταυτόχρονα είναι και Εθνική. Άλλωστε, ο Πατροκοσµάς ως γνήσι-

ος Ρωµιός, δηλαδή Ορθόδοξος Έλληνας, πίστευε στην άρρηκτη ενότητα της Ορθοδο-

ξίας και του Ελληνισµού, ως δύο µεγέθη, τα οποία ένωσε η ιστορία, για να πορεύο-

νται στο χρόνο και να υπηρετούν τον Άνθρωπο και τον Πολιτισµό του. Περιόδευε, 

λοιπόν, ασταµάτητα, για να αφυπνίσει συνειδήσεις, να παρηγορήσει, να αναπτερώσει 

το φρόνηµα, να διατηρήσει ανόθευτη τη χριστιανική ταυτότητα του έθνους. 

Καταπολέµησε κυρίως την αλλογλωσσία, καθώς είναι γνωστή η εµµονή του 

στην ελληνική γλώσσα, ιδιαίτερα σε περιοχές µε δίγλωσσους πληθυσµούς (αρβανι-

τόφωνους, σλαβόφωνους, βλαχόφωνους)225. Γνωρίζοντας τη δράση διαφόρων, οι ο-

ποίοι υπονόµευαν την ελληνική γλώσσα, δε διστάζει, σε κάποια από τις διδαχές του, 

να πει ότι παίρνει πάνω του τις αµαρτίες εκείνων που θα σταµατήσουν να µιλούν 

διάφορες διαλέκτους και θα αποφασίσουν να µιλούν στο σπίτι τους µόνο ελληνικά226. 

                                                 
225 Καµαρούδης Σταύρος, Η γλώσσα του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού (1714-1779), στον τόµο Πρακτικά 
της Ηµερίδας «Ο λαϊκός αναγεννητής Κοσµάς ο Αιτωλός», Φλώρινα 11/11/2009, σελ. 137.  
226  Ι. Μενούνος, όπ.π., ∆ιδαχή Β1, σελ. 119. 
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Ο «τολµηρός» αυτός λόγος ειπώθηκε, φυσικά, προκειµένου οι υπόδουλοι ραγιάδες να 

συνειδητοποιήσουν το ιστορικό βάρος της καταγωγής τους κι έτσι να καλλιεργηθεί 

ουσιαστικά η ιδέα της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 

Επίσης, µπροστά στον κίνδυνο εξανδραποδισµού των Ελλήνων µετά από την 

αποτυχία της εξέγερσης του 1770 (Ορλωφικά)227 και την υπογραφή της Συνθήκης του 

Κιουτσούκ – Καϊναρτζή (1774)228, έβαλε ως στόχο της ιεραποστολικής του δράσης 

την ανακοπή του κύµατος εξισλαµισµού τους. 

Το κήρυγµά του συγκλονίζει, ανασταίνει ψυχές και τονώνει την ελπίδα των υ-

πόδουλων Ελλήνων για την απελευθέρωση του Γένους. Χρησιµοποιεί γλώσσα απλή, 

τη ζωντανή γλώσσα του λαού, όπως είχε διαµορφωθεί µέσα από το δηµοτικό τραγού-

δι, για να µπορέσει να βρει απήχηση ο λόγος του και να µεταδώσει το µήνυµα στους 

ακροατές του ότι το Γένος θα απελευθερωθεί µόνο µε τα φώτα της Παιδείας. Ο άγιος 

Κοσµάς δίνει προτεραιότητα στο θέµα αυτό. Κανένας ποτέ δεν µπόρεσε, ακόµη κι αν 

κατείχε κάποια εξουσία, να ιδρύσει τόσα σχολεία, όσα αυτός, µε τόσο µάλιστα ανύ-

παρκτα µέσα. «Να σπουδάζετε και σεις αδελφοί µου, να µανθάνετε γράµµατα όσον 

µπορείτε. Κι αν δεν µάθετε οι πατέρες, να σπουδάζετε τα παιδιά σας, να µανθάνουν τα 

ελληνικά, διότι και η Εκκλησία µας είναι εις την ελληνικήν229…Καλύτερον, αδελφέ µου, 

να έχεις ελληνικό σχολείον εις την χώραν σου, παρά βρύσες και ποτάµια και ωσάν µά-

θης το παιδί σου γράµµατα, τότε λέγεται άνθρωπος»230.   

Μέσα από τις περιοδείες του αναδεικνύονται εκείνα τα στοιχεία, τα οποία συµ-

βάλλουν στο να ορίσουν οι λαοί την ταυτότητά τους και να χαράξουν το µέλλον τους, 

χωρίς να κινδυνεύουν να αφοµοιωθούν στο χωνευτήρι του συγκερασµού και να πα-

ρασυρθούν από το φυλετισµό, παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν στην «ακοινωνησία» τα 

έθνη, τους λαούς και τις τοπικές κοινωνίες. 

Το κήρυγµα του Πατροκοσµά και η διδασκαλία του αποτυπώθηκαν στις ∆ιδα-

χές του, οι οποίες συνοψίζουν ολόκληρη την Πατερική παράδοση. «Ο λόγος του λιτός 

και ανεπιτήδευτος», σύµφωνα µε τον Ι. Μενούνο, «δεν έχει µεγάλη ποικιλία. Είναι 

µια βασική διδασκαλία, που ο «σκελετός» της παρέµενε βασικά ο ίδιος, µε ανάλογες 

                                                 
227 Το 1770 πραγµατοποιήθηκαν τα «Ορλωφικά», κάτω από την αυταπάτη των σκλαβωµένων Ελλήνων 
ότι το «ξανθό γένος» θα τους απελευθέρωνε από τον τουρκικό ζυγό. 
228 Με τη συνθήκη αυτή η Ρωσία επέβαλε όλες τις αξιώσεις της στην Τουρκία, αλλά οι απελευθερωτι-
κοί αγώνες των Ελλήνων ξεχάστηκαν. 
229 Ι. Μενούνος, όπ.π., ∆ιδαχή Β2 σελ.121 . 
230 Στο ίδιο, όπ.π., ∆ιδαχή Α1 σελ. 50 .  
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προσαρµογές κατά τις περιστάσεις»231. Οι διδαχές του ήταν αποτέλεσµα αυτοσχεδια-

σµού, γι’ αυτό και συνάδουν µε το ανεπιτήδευτο και αυθόρµητο του προφορικού λό-

γου. Αργότερα, καταγράφονταν, από µνήµης, από τους ακολούθους του232. 

Ο άγιος Κοσµάς εφάρµοζε στη διδασκαλία του κανόνες και µεθόδους, µε τις 

οποίες καθιστούσε τη διδαχή του ξεχωριστή. Ως δάσκαλος, καθόριζε στόχους, γνώρι-

ζε τις µαθησιακές δυσκολίες του ακροατηρίου του και προσπαθούσε να δώσει τα κα-

τάλληλα ερεθίσµατα, ώστε οι διδασκόµενοι να κατανοήσουν και να ενηµερωθούν 

πάνω σε ποικίλα θέµατα. Γι’ αυτό, διάνθιζε το κήρυγµά του µε ελεύθερη απόδοση 

αγιογραφικών και πατερικών χωρίων, µε τα οποία ο λαός ήταν εξοικειωµένος στη 

λειτουργική ζωή του. 

Χρησιµοποιούσε την απλή ελληνική γλώσσα, τη δηµοτική, για να τον καταλα-

βαίνει ο λαός. Ο λόγος του απλός και πειστικός, άγγιζε τη λαϊκή ψυχή και βοηθούσε 

στη µετάδοση και κατανόηση των µηνυµάτων, τα οποία επιθυµούσε να περάσει ο 

Πατροκοσµάς στους υπόδουλους. 

Ως παιδαγωγός, γνώριζε ότι η επιτυχία της διδασκαλίας του προϋποθέτει τη 

σωστή σχέση δασκάλου και διδασκοµένου. Αυτό εφαρµόζει, στηρίζοντας τη διαδικα-

σία της αγωγής, κατά κύριο λόγο, στις σχέσεις δασκάλου – µαθητή: «Πρέπον και εύ-

λογον είναι, αδελφοί µου, ένας διδάσκαλος όταν θέλη να διδάξει να εξετάζει πρώτον τι 

ακροατάς έχει, οµοίως και οι ακροαταί να εξετάζουν τι διδάσκαλος είναι»233. 

Επίσης, η µέθοδος που χρησιµοποιεί στις διδαχές του έχει όλα τα γνωρίσµατα 

της έντεχνης διδασκαλίας. Συγκεκριµένα, η διδασκαλία του χαρακτηρίζεται από σα-

φήνεια, καθώς  δεν αποτελούν οι διδαχές του µια απλή συσσώρευση γεγονότων και 

συµβουλών, αλλά υπάρχει σχέδιο µε αρχή, µέση και τέλος. Γι’ αυτό, για να ολοκλη-

ρώσει το βασικό κύκλο των θεµάτων του σ’ έναν τόπο, έπρεπε να µιλήσει περισσότε-

ρες από µία φορές. 

         Ακόµη, ήταν φανερή η ενότητα και η αρµονία των ιδεών. Με τις τρεις διδαχές 

ολοκλήρωνε τη χριστιανική διδασκαλία, η οποία άρχιζε από τη ∆ηµιουργία και κατέ-

ληγε στη συντέλεια του κόσµου. Έτσι, υπήρχε µια κεντρική ιδέα και γύρω από αυτήν 

περιστρέφονταν σε λογική σχέση και εξάρτηση οι υπόλοιπες ιδέες. 

                                                 
231 Στο ίδιο, όπ.π., Το θεολογικό του σχήµα είναι: δηµιουργία από τον Θεό - πτώση - σωτηρία εν Χρι-
στώ - µέθοδος οικειώσεως της εν Χριστώ σωτηρίας (λυτρωτικά µέσα της Εκκλησίας: άσκηση - µυστή-
ρια). Ο Ι. Μενούνος διακρίνει πέντε τύπους ∆ιδαχών (συνολικά 26 κείµενα) του Κοσµά, των τελευταί-
ων ετών της δράσης του. 
 
232 Πολίτης Λίνος, όπ.π., σελ. 94. 
233 Ι. Μενούνος, όπ.π., ∆ιδαχή Α1 σελ.115 . 
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Το κήρυγµά του διανθιζόταν από λεπτοµέρειες. Ο Πατροκοσµάς συνήθιζε να 

αναπτύσσει τα σηµεία εκείνα που θεωρούσε σηµαντικά είτε αυτά αναφέρονταν στη 

χριστιανική κατήχηση είτε σε πρακτικές συµβουλές. Με τις λεπτοµέρειες διατηρούσε 

αµείωτο το ενδιαφέρον των ακροατών του  κι έτσι δεν κουράζονταν από τη µονολο-

γική µορφή της διδασκαλίας. 

         Τέλος, η πρωτοτυπία κυριαρχούσε σε όλο το πλαίσιο της διδασκαλίας του. Η 

διδαχή του αγίου Κοσµά είχε κάτι το διαφορετικό, το πρωτότυπο, το γνήσιο, το αλη-

θινό. Μιλούσε µε το δικό του τρόπο, έλεγε πράγµατα, τα οποία πρώτη φορά άκουγαν 

οι ραγιάδες, ή πράγµατα χιλιοειπωµένα, αλλά που είχαν κάτι άλλο, δικό του, βγαλµέ-

νο µέσα από την ψυχή του γι’ αυτούς. Πρώτη φορά, για παράδειγµα, άκουγαν άγαµο 

κληρικό να τους µιλά µε τόση αγάπη και σεβασµό για τις σχέσεις µεταξύ των συζύ-

γων και πρώτη φορά συναντούσαν λόγιο κληρικό αντί να διδάσκει κλεισµένος σε 

τέσσερις τοίχους, να κάνει σχολείο του ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και µαθητές του 

όλους τους αγράµµατους234.   

Ο Πατροκοσµάς είναι διαχρονικός και παρών στην εποχή µας. Με το λόγο του 

δίνονται απαντήσεις στα προβλήµατα, τα οποία απασχολούν και ταλανίζουν το σύγ-

χρονο άνθρωπο, όπως είναι η γλώσσα, το δηµογραφικό πρόβληµα, η οικογένεια, η 

ισότιµη θέση της γυναίκας, η πληθυσµιακή αλλοίωση, η ανατροφή των παιδιών, οι 

αρετές του ανθρώπου, το περιβάλλον. 

Ο λόγος του καθαρός, απλός και σωτήριος. ∆εν άφησε καµία κοινωνική πληγή 

που να µην την «καυτηριάσει», αλλά και κανένα κοινωνικό, ηθικό και οικονοµικό 

συµφέρον που να µην το υπερασπιστεί. 

Αν θελήσουµε να ερµηνεύσουµε τη δράση του, πρέπει να ανατρέξουµε στη φύ-

ση και τη νοοτροπία του Έλληνα της εποχής του235, στην Παιδεία που απέκτησε ο 

άγιος Κοσµάς και στην «ιδεολογική γραµµή» των δασκάλων του236.  

                                                 
234 Μαρία Μαµασούλα, Παιδεία και Γλώσσα στον Άγιο Κοσµά τον Αιτωλό, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, 
Γιάννενα 2001, σσ. 105-108. 
235 Το Γένος µας, µέσα στη µακροχρόνια εκείνη σκλαβιά, ζητούσε κυβέρνηση να το διοικήσει, ζητού-
σε δασκάλους να το φωτίσουν, ζητούσε παπάδες να το αγιάσουν, ζητούσε οπλαρχηγούς να το ελευθε-
ρώσουν. Κυρίως όµως του χρειαζόταν ένας άγιος Γέροντας, ν' ανάψει φως µπροστά του, ν' αναλάβει 
όλη τη φροντίδα του, να το κατευθύνει, να το ξυπνήσει από το λήθαργο, να το πάρει σαν µικρό παιδί 
από το χέρι, να το βάλει κάτω από το πετραχήλι του και να το ειρηνεύσει, να του ανοίξει τα µάτια µε 
το Ευαγγέλιο, να το διδάξει µε τη σοφία του και να το παιδαγωγήσει µε την πείρα του.  Και η θεία 
Πρόνοια έστειλε τον άγιο Κοσµά τον Αιτωλό. 
236 Ο Νεοµάρτυς Κοσµάς, έζησε πρώτα ο ίδιος, το γεγονός της εν Χριστώ ελευθερίας, αφού ελευθερώ-
θηκε από το πνευµατικό «σκοτάδι». Αυτό του έδωσε τη δύναµη να βλέπει µπροστά και να προετοιµά-
ζει το Γένος για την υπόθεση της Εθνικής Ελευθερίας. Επιδόθηκε στην µελέτη της Αγίας Γραφής και 
των Πατέρων της Εκκλησίας. Έλεγε ο ίδιος χαρακτηριστικά: «Μελετώντας το άγιον και ιερόν Ευαγγέ-
λιον εύρον µέσα πολλά και διάφορα νοήµατα, τα οποία είναι όλα µαργαριτάρια, διαµάντια, θησαυρός, 
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Αλλά, αν θελήσουµε να ερµηνεύσουµε την αποδοχή που είχε το κήρυγµά του 

στο λαό, θα πρέπει να ανατρέξουµε στα «γονίδια» του Έλληνα, όπως αυτά καταγρά-

φονται στα συγγράµµατα των ξένων µελετητών της Ελληνικής Ιστορίας. Συγκεκριµέ-

να, ο Κωνσταντίνος Βοβολίνης στο βιβλίο του µε τίτλο «Η Εκκλησία εις τον Αγώνα 

της Ελευθερίας 1453-1953», αναγράφει ένα λήµµα από την «Ιστορία της Ελλάδος» 

του Γόλδσµιθ, σύµφωνα µε το οποίο: «η θρησκεία είχεν εις τούτο το Έθνος περισσοτέ-

ραν επιρροήν παρά την Βασιλικήν ∆ύναµιν. ∆ιότι αύτη έκρινε τω όντι περί πολέµου και 

ειρήνης και οι Έλληνες δεν επεχείρησαν ούτε εξηκολούθουν ούτε έπαυον τον πόλεµον 

πλην όταν εσυµβουλεύοντο τους ιερείς των»237. 

Οι εκτιµήσεις των µελετητών για την προσφορά του Πατροκοσµά είναι ποικί-

λες. Για τους περισσότερους είναι ο αγνός υπέρµαχος της Ορθοδοξίας, ο οποίος µε τα 

θερµά του κηρύγµατα κατάφερε να ανακόψει το ρεύµα των εξισλαµισµών. 

Ορισµένοι τον θεωρούν ως τον κατεξοχήν εκπρόσωπο των ελληνοχριστιανικών 

ιδεωδών, άλλοι κοινωνικό µεταρρυθµιστή, µερικοί τον χαρακτηρίζουν ως Εθνεγέρτη 

και ∆ιαφωτιστή του Γένους. 

Από τις ∆ιδαχές του φαίνεται η βαρύτητα που έδινε στη διατήρηση της Πίστης 

και του Τυπικού της Λατρείας. Σε κανένα σηµείο τους, ωστόσο, δεν υπάρχει, έστω 

και µε υπαινικτικό τρόπο, πρόσκληση για ξεσηκωµό του Γένους εναντίον του Σουλ-

τάνου ή του ∆όγη της Βενετίας. 

Αντίθετα, η κύρια ιδέα, η οποία διαπερνά τις προφητείες του, είναι η προσδοκί-

α-υπόσχεση ότι το «ποθούµενο» (έτσι χαρακτήριζε την απελευθέρωση του υπόδου-

λου ελληνισµού) θα πραγµατοποιηθεί στο εγγύς µέλλον. 

Όλα τα παραπάνω ήταν ο άγιος Κοσµάς, µα πάνω απ’ όλα υπήρξε Μάρτυρας 

δίπλα στους υπόλοιπους Νεοµάρτυρες, συµβάλλοντας στη διαµόρφωση της ελληνορ-

θόδοξης αυτοσυνειδησίας των υπόδουλων, η οποία οδήγησε στην Παλιγγενεσία του 

1821. Ήταν αποφασισµένος για το θάνατο από την αγάπη του για το Χριστό: «τον 

Χριστό µου παρακαλώ να µε αξιώση να χύσω το αίµα µου διά την αγάπην του, καθώς 

το έχυσε και εκείνος διά την αγάπην µου» έλεγε χαρακτηριστικά. Ως γνήσιος Απόστο-

                                                                                                                                            
πλούτος, χαρά, ευφροσύνη, ζωή αιώνιος». Θέλοντας να δοκιµάσει, αν αυτό είναι το θέληµα του Θεού, 
άνοιξε την Αγία Γραφή και  βρέθηκε µπροστά σε έναν λόγο του αποστόλου Παύλου, ο οποίος τον πα-
ρακινούσε, να βγει στον κόσµο: «Μηδείς το εαυτού ζητείτω, αλλά το του ετέρου έκαστος» (Α΄ Κορ. 10, 
24). Κανείς δηλαδή, να µην ζητεί το δικό του συµφέρον, αλλά ο καθένας το συµφέρον του άλλου. 
Από εκείνη τη στιγµή, δεν µπορούσε να βρει ησυχία, διότι τον βασάνιζαν ο πόνος και τα βάσανα των 
ορθοδόξων Ρωµιών, οι οποίοι στέναζαν κάτω από την οθωµανική τυραννία.  
237 Τάσος ∆αρβέρης, Κοσµάς ο Αιτωλός, Εκδόσεις Στερέωµα.  
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λος δεν δείλιαζε µπροστά στον κίνδυνο, αλλά αγαπούσε µέχρι θανάτου το Χριστό και 

επιθυµούσε το θάνατο για το Χριστό
238. 

Η προσφορά του υπήρξε καταλυτική για την αναδηµιουργία και αναβίωση του 

Έθνους µας. Ο Πατροκοσµάς µας αφήνει ιερά παρακαταθήκη και κληρονοµιά τους 

λόγους των ∆ιδαχών του, οι οποίοι στις µέρες µας αποκαλύπτουν τεράστιες αλήθειες 

και µας υπενθυµίζουν το βάρος των δικών µας ευθυνών απέναντι στα όσα αντιµετω-

πίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. 

Χρέος µας είναι να γνωρίσουµε προσωπικά τον άγιο Κοσµά. Να µελετήσουµε 

τις διδαχές του, να δεχθούµε τα µηνύµατά του, να µιµηθούµε την αγάπη του για την 

Ορθοδοξία, την Πατρίδα και τη Ρωµιοσύνη, ώστε να αγωνισθούµε για να διατηρή-

σουµε αναλλοίωτη την ταυτότητα του Γένους µας. 

Τέτοια παραδείγµατα, όπως ο Κοσµάς ο Αιτωλός, αποτελούν πρότυπα, τα ο-

ποία οφείλουµε να ακολουθούµε για να διαµορφώσουµε ένα σύγχρονο θεολογικό 

στοχασµό, µια νέα παιδαγωγική σκέψη και διδακτική πράξη, ώστε να προσεγγίσουµε 

και να αναδείξουµε έναν Πολιτισµό και µια Κοινωνία άφοβη, ανοιχτή και Χριστοκε-

ντρική. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πατροκοσµάς έλεγε: «Χριστός και Ψυχή σας χρειάζονται. 

Αυτά τα δυο, όλος ο κόσµος να πέσει απάνω σας, δεν µπορεί να σας τα πάρει, εξόν κι 

αν τα δώσετε µε τη θέλησή σας»239. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
238 Ι. Μενούνος, όπ.π., ∆ιδαχή Α1 σελ.52 . 
 
239 Στο ίδιο, όπ.π., ∆ιδαχή Γ σελ.176 . 
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δ) Σέργιος Μακραίος (1734/1740 – 1819)  

 

∆άσκαλος και Σχολάρχης της Μεγάλης του Γένους Σχολής και συγγραφέας δι-

δακτικών και εκκλησιαστικών έργων, ακολουθεί τα παλαιότερα εκπαιδευτικά πρότυ-

πα αποφεύγοντας νεωτεριστικές προσεγγίσεις που εντάσσονται στα πλαίσια του Ευ-

ρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού.  

Γεννήθηκε στα Φουρνά Αγράφων, ενώ σύµφωνα µε µια άλλη πηγή ως τόπος 

γέννησής του αναφέρεται η κωµόπολη Μάκρη των Αγράφων. Για την οικογένειά του 

υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες· ο πατέρας του λεγόταν Μακρής και κατά πάσα πι-

θανότητα τον έχασε σε µικρή ηλικία, γεγονός που συµπεραίνεται από την ύπαρξη µι-

ας ετεροθαλούς αδελφής από άλλο πατέρα240. Ο ίδιος αναφέρεται στην ιερατική κα-

ταγωγή της οικογένειας του κάνοντας λόγο για το θείο του και κληρικό Γεώργιο.  

Ο Μακραίος µαθήτευσε αρχικά στη σχολή Αγράφων την περίοδο που δίδασκε 

εκεί ο µαθητής του Γορδίου, ιεροµόναχος Θεοφάνης. Κατόπιν µετέβη στα Ιωάννινα 

όπου παρακολούθησε τη διδασκαλία του Β.Μπαλάνου για να καταλήξει στην Αθω-

νιάδα Σχολή του Αγίου Όρους ως µαθητής του Ευγένιου Βούλγαρη· τον τελευταίο 

αντικατέστησε για µικρό χρονικό διάστηµα όταν αυτός αποχώρησε από τη σχολή. Για 

την φοίτηση του τόσο στα Ιωάννινα όσο και στην Αθωνιάδα Σχολή υπήρξε µεσολα-

βητής και προστάτης του ο Νεκτάριος Λυτζάς και Αγράφων
241.   

Από τον Αύγουστο του 1759 τον συναντάµε στην Προικόνησο κοντά στον Αρ-

χιεπίσκοπο Ανανία, του οποίου µάλλον διετέλεσε γραµµατέας για περίπου ένα χρόνο. 

Στη συνέχεια αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη προκειµένου να παρακολουθήσει 

τα µαθήµατα θεολογίας, που ο Ευγένιος Βούλγαρης παρέδιδε τότε στην Πατριαρχική 

                                                 
240 Ζαχαρόπουλος Ν. Γ., (1970), "Έλληνες λόγιοι της Τουρκοκρατίας: Σέργιος Μακραίος, ο διδάσκα-
λος των επιστηµών εν τη Πατριαρχική Ακαδηµία", Γρηγόριος ο Παλαµάς 53, σσ. 49-50. 
241 Στο ίδιο., όπ.π., σελ. 51. 
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Σχολή. Κατά την ίδια περίοδο εργάζεται ως οικοδιδάσκαλος στο σπίτι του Χρυσό-

σκουλου Ραλέτου, πρώτου διερµηνέα του Ενετού πρέσβη242.   

Μετά την αποχώρηση του Βούλγαρη από τη Σχολή το 1761, οι πληροφορίες για 

τη δράση του Μακραίου είναι συγκεχυµένες. Στα 1774 του γίνεται πρόσκληση από το 

δάσκαλο Θεοφάνη να διδάξει στα Άγραφα, ο ίδιος, όµως, αρνείται αποβλέποντας σε 

κάποια θέση µε µεγαλύτερο κέρδος· οι γνωριµίες του µε σχολικούς και πατριαρχικούς 

κύκλους ήδη από το 1760, καλλιεργούσαν αυτή του τη φιλοδοξία243.  Αυτή την περί-

οδο φαίνεται πως διαµένει στο Φανάρι, στο Αγιοταφίτικο Μετόχιο, όπου και σιτίζεται 

δωρεάν. Σε µια επιστολή του το 1777 προς τον Αγχιάλου Ιωακείµ, αναφέρει πως για 

πέντε περίπου µήνες περιπλανιόταν από τόπο σε τόπο µε αµοιβή, πιθανόν ως οικοδι-

δάσκαλος ή γραµµατικός. Λίγο νωρίτερα γράφει στον Χρύσανθο Αιτωλό πως κλήθη-

κε να διδάξει στην Πατριαρχική Σχολή, αλλά αρνήθηκε244. Το γεγονός αυτό προκαλεί 

ερωτηµατικά τη στιγµή που επιζητούσε αυτή τη θέση για πολύ καιρό και οδηγεί στο 

συµπέρασµα πως πιθανότατα να προέκυψαν ζητήµατα αµοιβής ή εσωτερικής λει-

τουργίας της σχολής. Το βέβαιο πάντως είναι ότι το ∆εκέµβριο του 1779 έχει ήδη α-

ναλάβει τη διεύθυνση της σχολής.  

Ωστόσο, οι απόψεις των ερευνητών για την ακριβή ηµεροµηνία έναρξης των 

διδακτικών του καθηκόντων διίστανται. Πληροφορίες τον φέρουν να ηγείται του φι-

λοσοφικού τµήµατος από το 1778, οπότε και αυτό συστάθηκε, ενώ κατ’ άλλους η δι-

δακτική του δράση τοποθετείται πολύ νωρίτερα στα 1770 ή 1775245. Ο Σέργιος Μα-

κραίος παραµένει στη διεύθυνση της φιλοσοφικής σχολής έως ότου αυτή καταργείται 

το 1790 και εν συνεχεία αναλαµβάνει τη διδασκαλία των γραµµατικών κατά το διά-

στηµα 1790-93. Νωρίτερα, το 1872, είχε απορρίψει πρόταση για διδασκαλία στις 

σχολές της Χίου και των Αγράφων εξαιτίας της µη ικανοποιητικής αµοιβής που του 

προσφέρθηκε. ∆ιδάσκοντας στην Κωνσταντινούπολη αποκόµιζε ετησίως 1250 γρό-

σια και µε απειλές για πιθανή του αποχώρηση αύξησε περισσότερο τις αποδοχές του. 

Εντούτοις, το 1793 αποχωρεί από τη Σχολή λόγω δυσχερειών που προκύπτουν –

πιθανότατα αφορούν στις σχέσεις του µε άλλους διδασκάλους- και αποσύρεται στο 

νέο ιδιόκτητο σπίτι του κοντά στον Άγιο Ιωάννη των Σιναϊτών246.  

                                                 
242 Αραβαντινός Π., (1960), Βιογραφική Συλλογή λογίων της Τουρκοκρατίας, (εισαγωγή – Επιµέλεια: Κ. 
Θ. ∆ηµαράς), εκδ. Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα, σελ. 104. 
243 Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, Αθήνα 1964, τοµ. 5, σελ. 512. 
244 ΘΗΕ, όπ.π., σελ. 511. 
245 Ζαχαρόπουλος Ν. Γ., όπ.π., σελ. 59. 
246 ΘΗΕ, όπ.π., σελ. 512. 
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Στις 12 ∆εκεµβρίου 1794 γράφει επιστολή στον Πατριάρχη Γεράσιµο Γ΄, όπου 

εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την αποχώρηση του από τα εκπαιδευτικά δρώµενα 

της σχολής και ταυτόχρονα κατηγορεί τους αντιπάλους του ότι συµβάλλουν στην πα-

ρακµή της. Ως άµεση συνέπεια του παραπάνω διαβήµατος έρχεται η επαναπρόσληψη 

του στη Σχολή ως διδασκάλου των γραµµατικών και ίσως διευθυντή τον ίδιο χρόνο. 

Παραµένει εκεί µε κάποια διαλείµµατα έως το 1801, οπότε παραιτείται και αποσύρε-

ται στο Αγιοταφιτικό Μετόχιο µέχρι το θάνατό του το Μάρτιο του 1819.  

Ο Σέργιος Μακραίος δεν δηµιούργησε οικογένεια. Μέρος της αξιόλογης περι-

ουσίας του -που υπερέβαινε τα 25.000 γρόσια- κληροδοτήθηκε σε συγγενείς του, ενώ 

τα υπόλοιπα περιήλθαν στον Πανάγιο Τάφο και κάποιες µονές του Αγίου Όρους και 

της πατρίδας του. Στη διαθήκη του δεν συµπεριέλαβε την Πατριαρχική Σχολή και άλ-

λα εκπαιδευτικά ιδρύµατα247. 

Η διδασκαλία του Μακραίου στην Κωνσταντινούπολη περιελάµβανε κατά κύ-

ριο λόγο µαθήµατα λογικής, φυσικής, µαθηµατικών, ποιητικής και φιλοσοφίας. Κατά 

τις παραδόσεις στηρίχθηκε ως επί το πλείστον στη Λογική και την Επίτοµη Φυσική 

του Βλεµµύδη, στα κατά Κορυδαλέα έργα του Αριστοτέλη όσο και σε δικά του συγ-

γράµµατα (Ορθόδοξος Υµνωδός, Σταχυολογία Γραµµατική κ.α.), που εξέδωσε για δι-

δακτικούς σκοπούς248.  

Όπως φαίνεται και από την επιλογή των παραπάνω εγχειριδίων, ο Μακραίος 

ακολούθησε τις θέσεις των δασκάλων της προηγούµενης περιόδου παραµένοντας α-

νεπηρέαστος από το σύστηµα και τις ιδέες του Ευγένιου Βούλγαρη. Αυτή του η στά-

ση αντικατοπτρίζεται στο ευρύτερο συγγραφικό του έργο, το οποίο περιλαµβάνει -

πέραν των διδασκαλικών του εγχειριδίων- κυρίως εκκλησιαστικά κείµενα. Ενδεικτικό 

των απόψεών του είναι το έργο του Τρόπαιον εκ της Ελλαδικής πανοπλίας κατά των 

οπαδών του Κοπερνίκου, που εκδόθηκε στη Βιέννη το 1797 προκαλώντας έντονες α-

ντιδράσεις.  

 

 

 

                                                 
247 ΘΗΕ, όπ.π., σελ. 512. 
 
248 ΘΗΕ, όπ.π., σελ. 513 & Ζαχαρόπουλος Ν. Γ., όπ.π., σελ. 64. 
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ε) Παναγιώτης Παλαµάς (1722 – 1802) 249 

 

Γεννήθηκε κατά πάσα πιθανότητα σε ένα χωριό κοντά στην Καρδίτσα και ήταν 

µαθητής του γνωστού λόγιου Ευγένιου Βούλγαρη. ∆ίδαξε αρχικά στην Αθωνιάδα 

Σχολή και αργότερα, το 1760, έγινε διευθυντής της σχολής του Μεσολογγίου, που 

προσέλκυσε σπουδαστές απ' όλη την Ελλάδα και διατηρήθηκε και µετά την Επανά-

σταση. Το 1765 µυήθηκε από τον Γ. Παπαζώλη στην προετοιµασία της ορλωφικής 

εξέγερσης. Όταν αυτή ξέσπασε, τον Απρίλιο του 1770, ο σχολάρχης Π. Παλαµάς και 

οι προύχοντες του Μεσολογγίου Ανδρέας Καλογεράκης και Αναστάσιος Γουλιµής 

συνέστησαν τοπική τριανδρική κυβέρνηση και υποχρέωσαν µε τα όπλα την ειρηνική 

αποχώρηση των Τούρκων από την πόλη. Όταν αυτή ολοκληρώθηκε, οι παραπάνω 

έδωσαν εντολή για περίφραξη της πόλης µε αµυντική τάφρο και στη συνέχεια ζήτη-

σαν από τον Θ. Ορλώφ τουλάχιστον ένα ρωσικό πλοίο για την περιφρούρηση του 

Κορινθιακού κόλπου, αναλαµβάνοντας µάλιστα οι ίδιοι να το εξοπλίσουν µε δική 

τους δαπάνη. 

Έγραψε πολλά βιβλία που καταστράφηκαν στην περίοδο της επανάστασης. Ε-

ξαιτίας της συνεισφοράς του αποκλήθηκε ∆ιδάσκαλος του Γένους. Ο Παναγιώτης 

Παλαµάς ήταν γενάρχης της οικογένειας των Παλαµάδων του Μεσολογγίου, µέλη 

της οποίας µεταξύ άλλων ήταν οι Κωστής και Λέανδρος Παλαµάς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
249 Σάθας Κ., "Τουρκοκρατούµενη Ελλάδα - Ιστορία των Ελλήνων από την Άλωση ως το 21" τοµ.4 Εκδ. 
Νέα Σύνορα - Α. Α. Λιβάνη Αθήνα 1995, τ.4ος, σελ.11 
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στ) Νικηφόρος Θεοτόκης (1731 – 1800) 250 

 

∆άσκαλος του Γένους και γόνος της αριστοκρατικής οικογένειας Θεοτόκη από 

την Κέρκυρα. Σπούδασε ιατρική και φυσικοµαθηµατικά στα Πανεπιστήµια της Πά-

ντοβας και της Μπολώνιας. Με την επιστροφή του στην Κέρκυρα άρχισε να παραδί-

δει µαθήµατα και ίδρυσε το «Κοινόν Φροντιστήριον», σε οίκηµα που τους παραχω-

ρούσε η κοινότητα της Κέρκυρας. Στο σχολείο αυτό διδάσκονταν γραµµατική, ρητο-

ρική, φιλοσοφία, µαθηµατικά, ενώ παράλληλα µε το διδακτικό του έργο ο Θεοτόκης 

ασχολήθηκε µε το κήρυγµα. 

Το 1761 ο Θεοτόκης προσκλήθηκε από τον Πατριάρχη Ιωαννίκιο Γ΄ να αναλά-

βει τη διεύθυνση της Αθωνιάδας, ωστόσο απρόβλεπτα γεγονότα µαταίωσαν την υλο-

ποίηση του σχεδίου αυτού. Στη συνέχεια αποδέχθηκε την πρόσκληση του ηγεµόνα 

της Μολδαβίας, Γρηγόριου Γκίκα, να αναλάβει τη διεύθυνση της «Αυθεντικής Ακα-

δηµίας» του Ιάσιου. Εκεί δίδαξε, για ένα χρόνο, φυσικοµαθηµατικά, ενώ εκµεταλ-

λευόµενος την παραµονή του στην περιοχή, άρχισε να εκδίδει τα συγγράµµατά του. 

Τα επόµενα χρόνια άλλαζε συχνά τόπο διαµονής , χωρίς να είναι σαφείς οι λό-

γοι των αλλεπάλληλων αυτών µετακινήσεων. Τον Ιούλιο του 1775, αναλαµβάνει τη 

διεύθυνση της Αυθεντικής Ακαδηµίας, για δεύτερη φορά. Όµως, και αυτή η θητεία 

του ήταν σύντοµη. Υπήρξαν αντιδράσεις από ορισµένους γραµµατοδιδασκάλους, οι 

οποίοι κατηγορούσαν τον Θεοτόκη σχετικά µε τα «νεωτερικά» µαθήµατα που δίδα-

σκε. Αποτέλεσµα ήταν να εγκαταλείψει το Ιάσιο. Είχε, άλλωστε, προσκληθεί από τον 

Ευγένιο Βούλγαρη στη Ρωσία, για να ασχοληθεί µε την οργάνωση και τη λειτουργία 
                                                 
250 Πατρινέλης Γ. Χ. (1985). «Θεοτόκης Νικηφόρος», στην Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια – 
Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, τ.4, σσ. 73-74, Μουρούτη-Γκενάκου Ζωή, 
Ο Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800) και η συµβολή αυτού εις την παιδείαν του Γένους, Αθήνα 1979, 
σσ. 126-130. 
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ενός θεολογικού σεµιναρίου, καθώς και µε την εκπαίδευση γενικά, των νεοεγκατα-

στηµένων στην Ουκρανία ορθοδόξων προσφύγων από την Ανατολή. 

Ο Θεοτόκης διαδέχτηκε τον Βούλγαρη στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, µετά την 

παραίτηση του τελευταίου το 1779. Στη χειροτονία του παρέστη και η ίδια η αυτο-

κράτειρα Αικατερίνη Β΄. Το 1787 µετατέθηκε, για άγνωστο λόγο, στην αρχιεπισκοπή 

Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως και το 1792 παραιτήθηκε και αποσύρθηκε στη Μο-

νή του Αγίου ∆ανιήλ, κοντά στη Μόσχα. 

Ο Νικηφόρος Θεοτόκης σε όλη τη ζωή του φρόντιζε και µεριµνούσε για την ί-

δρυση και την ενίσχυση σχολείων. Μάλιστα, παρακινούσε µε κάθε τρόπο τους νέους, 

για να µορφωθούν. Προσπαθούσε να ενθαρρύνει όσους έδειχναν ενδιαφέρον για την 

Παιδεία, ενώ αυτούς µε τους οποίους συνεργάστηκε στην ίδρυση σχολείων, τους α-

ποκαλούσε «κοινούς ευεργέτες». 

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως αρχιεπίσκοπος Χερσώνας, µεριµνούσε ι-

διαίτερα για τη µόρφωση των ελληνοπαίδων. Παρακινούσε τους Έλληνες να στέλ-

νουν τα παιδιά τους στο ελληνικό σχολείο της Πετρούπολης και πρόθυµα τους έδινε 

τις απαραίτητες συστατικές επιστολές. Προνοούσε για όσους κατοικούσαν σε αποµα-

κρυσµένες περιοχές καλύπτοντας τα οδοιπορικά τους έξοδα, ενώ φρόντιζε και για τα 

παιδιά των φτωχών. Και όλα αυτά, γιατί πίστευε ότι η αµάθεια αποτελούσε το µεγα-

λύτερο κίνδυνο για τα νέα παιδιά και έπρεπε µε κάθε τρόπο να εξαλειφθεί. 

Αναφορικά µε την Αθωνιάδα, ο Θεοτόκης κατέβαλε προσπάθειες για την ανα-

συγκρότησή της. Σκοπός του ήταν η δηµιουργία µιας µεγάλης σχολής, η οποία θα 

ήταν προσιτή σε όλους, ενώ θεωρούσε το Άγιο Όρος, ως τον πλέον κατάλληλο και 

ασφαλή τόπο. Η επιµονή του προς αυτή την κατεύθυνση, ίσως, οφείλεται και στο ότι 

ο ίδιος ο ιεράρχης συνέδραµε οικονοµικά στο έργο αυτό. 

Με τη διαθήκη του, τέλος, ο Θεοτόκης κληροδότησε ένα σηµαντικό ποσό, ώστε 

µε τους τόκους να πραγµατοποιηθεί η ανασύσταση της Σχολής. Η ενέργειά του αυτή, 

µάλιστα, παρακίνησε πολλούς να προσφέρουν χρηµατικά ποσά για τη σχολή. Το ση-

µαντικότερο όλων ,όµως, είναι ότι άφησε και τη βιβλιοθήκη του, αν και αυτή µετα-

φέρθηκε στην Πατριαρχική Σχολή της Κωνσταντινούπολης, καθώς έµενε αποθηκευ-

µένη για µεγάλο χρονικό διάστηµα στη Μονή Ιβήρων, χωρίς να χρησιµοποιείται για 

κοινωφελή σκοπό. 

Με τις ενέργειές του αυτές, το διδακτικό και συγγραφικό του έργο, ο Νικηφό-

ρος Θεοτόκης κατατάσσεται στις προσωπικότητες εκείνες, οι οποίες συνέβαλαν κα-
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ταλυτικά στην αναδιοργάνωση της Παιδείας του Γένους µε στόχο την πρόοδο και την 

Παλιγγενεσία του.  

 

ζ) Μακάριος Νοταράς, Μητροπολίτης Κορίνθου (1731 – 1805) 251 

 

 

Μητροπολίτης Κορίνθου, ο οποίος διακρίθηκε για τον οσιακό του βίο και τιµά-

ται ως άγιος από την Εκκλησία. Καταγόταν από την επιφανή οικογένεια των Νοτα-

ράδων, δίδαξε και τοποθετήθηκε αρχιεπίσκοπος Κορίνθου το 1765. 

Ως ιεράρχης υπήρξε πολύ δραστήριος. Φρόντισε για την πνευµατική ανύψωση 

των κληρικών και ίδρυσε σχολεία «κοινά και ελληνικά» για τη µόρφωση των παι-

διών. Το έργο του διακόπηκε απότοµα εξαιτίας του Ρωσοτουρκικού πολέµου και της 

αποτυχίας των Ορλωφικών, στα οποία συµµετείχε και η οικογένειά του. Έτσι, ανα-

γκάστηκε να καταφύγει στη Ζάκυνθο, ενώ κατέληξε στη Ύδρα, όπου συνδέθηκε µε 

τον άγιο Νικόδηµο τον Αγιορείτη. Στη συνέχεια πήγε στη Χίο, στο Άγιο Όρος και 

στην Πάτµο, όπου ίδρυσε το Ησυχαστήριο των Αγίων Πάντων. 

Η άφιξη του Μακαρίου στο Όρος συνέπεσε µε το ανακαινιστικό κίνηµα των 

Κολλυβάδων. Συντάχθηκε µε το µέρος τους, αλλά όταν είδε τις δυσκολίες της κίνη-

σης, αποµακρύνθηκε έγκαιρα µε αποτέλεσµα να µην συµπεριληφθή στον κατάλογο 

των καταδικασθέντων από τη σύνοδο αρχηγών της. 

Το 1777 δηµοσίευσε ανώνυµα ένα βιβλίο σχετικά µε το θέµα της Θείας Ευχα-

ριστίας µε τίτλο: Εγχειρίδιον ανωνύµου τινός αποδεικτικόν περί του ότι χρεωστούσιν 

                                                 
251 Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια – Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 
τ.5, σελ. 371, Χρήστου Π., όπ.π., σελ. 250. 
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οι χριστιανοί συχνότερον να µεταλαµβάνουσιν τα θεία µυστήρια. Το συγκεκριµένο έρ-

γο διασκευάστηκε από τον Νικόδηµο τον Αγιορείτη και δηµοσιεύτηκε πάλι ανώνυµα 

το 1783. Άλλο έργο του αποτελεί το Νέον Λειµωνάριον, το οποίο περιέχει βίους και 

µαρτύρια αγίων. 

Ο Μακάριος έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στη Χίο, όπου συνδέθηκε 

µε τον Αθανάσιο τον Πάριο, ο οποίος συνέγραψε και τη βιογραφία του. Πέθανε στις 

17 Απριλίου 1805 και την ηµέρα αυτή τιµάται η µνήµη του. 

 

η) Άγιος Νικόδηµος ο Αγιορείτης (1749 – 1809) 252   

 

 

∆ιαπρεπής µοναχός της τελευταίας περιόδου της Τουρκοκρατίας, ένας από τους 

πνευµατικούς ηγέτες του κινήµατος των Κολλυβάδων και συγγραφέας αξιόλογων θε-

ολογικών έργων. Η προσφορά του για την πνευµατική αναγέννηση της Ορθοδοξίας 

είναι απαράµιλλη, ενώ επηρεάστηκε από τον Μακάριο Νοταρά και τον Αθανάσιο 

Πάριο, γι’ αυτό και είχε εµβαθύνει περισσότερο από όλους στην παράδοση των νη-

πτικών πατέρων253. 

Ο Νικόδηµος διδάχτηκε τα πρώτα γράµµατα στη γενέτειρά του, τη Νάξο, και το 

1765 πήγε στη σχολή της Σµύρνης, όπου µαθήτευσε κοντά στον Ιερόθεο ∆ενδρινό, 

επιφανή δάσκαλο της εποχής.  

Το 1775 αναχώρησε για το Άγιο Όρος και έγινε µοναχός στη Μονή ∆ιονυσίου. 

Μετά από δύο χρόνια τον επισκέφθηκε ο Μακάριος Κορίνθου και τον προέτρεψε να 

ασχοληθεί µε την αναζήτηση, συλλογή και έκδοση πατερικών κειµένων. Είχε επικοι-

                                                 
252 Σφυρόερας Βασίλης (1987). «Νικόδηµος ο Αγιορείτης», στην Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαί-
δεια – Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, τ.7, σσ. 214-215. 
253 Χρήστου Π., όπ.π., σελ. 250. 
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νωνία µε τον Παΐσιο Βελιτσκόφσκι, που βρισκόταν στη Μολδαβία, ενώ επεδίωκε την 

τέλεια αποµόνωση και τον απερίσπαστο βίο. Γι’ αυτό, αποσύρθηκε για ένα χρονικό 

διάστηµα στην έρηµο της Καψάλας και παρέµεινε επί ένα χρόνο στο νησί Σκυροπού-

λα. 

Αισθανόταν αποστροφή για τις ευρωπαϊκές ιδέες και το δυτικό τρόπο ζωής, γι’ 

αυτό και σε επιστολή του προς τον ιεροµόναχο Κύριλλο Αγραφιώτη, ο οποίος βρι-

σκόταν στη Βιέννη, συνέστηνε να επιστρέψει άµεσα, καθώς θεωρούσε ότι οι συνανα-

στροφές του εκεί αποβαίνουν ψυχοβλαβείς και καταστροφικές254. Ωστόσο, δεν απο-

κλείεται να γνώρισε έργα ρωµαιοκαθολικών συγγραφέων, τα οποία παρουσίασε δια-

σκευασµένα. Συγκεκριµένα, τα συγγράµµατά του Αόρατος πόλεµος και Πνευµατικά 

Γυµνάσµατα παρουσιάζουν επιρροές από δύο παλαιότερα οµότιτλα έργα, του Λορέ-

ντσο Σκουπόλι και του Ιγνάτιου Λογιόλα αντίστοιχα255. 

Ο Νικόδηµος αναµείχθηκε ενεργά στους Κολλυβάδες, αλλά µε την υπόδειξη 

του Μακαρίου Νοταρά αποσύρθηκε νωρίς, αν και διατηρούσε τις απόψεις του για 

αρκετά θέµατα, όπως αυτό της συχνής µετάληψης, το οποίο προκαλούσε την αντί-

δραση των µοναχών για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Έτσι, αναγκάστηκε να συντάξει 

την Οµολογία Πίστεως, ένα έργο µε στόχο τη δικαίωση των ιδεών του, παρουσιάζο-

ντας τον εαυτό του Ορθόδοξο, επιµένοντας, ωστόσο, σε µερικές κολλυβάδικες ακρό-

τητες. Το γεγονός αυτό, όµως, δεν εµπόδισε να αναγνωριστεί η αγιότητά του και ο 

ζήλος του για την πνευµατική αναζωογόνηση του µοναχισµού στο Άγιο Όρος και 

στην Ορθοδοξία. 

Ελληνοµαθής ο ίδιος και γνώστης της λατινικής, ιταλικής και γαλλικής γλώσ-

σας, διακρινόταν για την ενασχόληση του µε την πατερική θεολογία. Έτσι, άρχισε να 

συντάσσει τα έργα του, τα οποία ξεκίνησε να δηµοσιεύει από το 1782, εκδίδοντας 

παράλληλα πατερικά κείµενα µε προλόγους και ερµηνευτικές σηµειώσεις. Η Φιλοκα-

λία, συλλογή κειµένων νηπτικών συγγραφέων µε προοίµιο και σύντοµες βιογραφίες, 

αν και παρέπεµπε σε διάφορες παλαιότερες συλλογές, αποτέλεσε την πρώτη έκδοση 

µε τεράστια απήχηση, καθώς µεταφράσθηκε στη ρωσική γλώσσα από τον Παΐσιο Βε-

λιτσκόφσκι. Άλλο έργο του ήταν ο Ευεργετηνός, συναγωγή πατερικών διδασκαλιών. 

Το έργο, για το οποίο έγινε γνωστός ήταν το Πηδάλιο, συλλογή κανόνων µε πολεµική 

εναντίον της ∆υτικής Εκκλησίας. 

                                                 
254 Η επιστολή αναφέρει τα εξής: «Αν η ελλογιµότης σου δεν επήγαινε εις την Βιένναν, δεν ήθελε µάθει 
τα τοιαύτα ολέθρια και ψυχοβλαβή. Αναχώρησον από τον τόπον αυτόν και φύγε την συναναστροφήν των 
πονηρών, έξελθε εκ µέσου αυτών». Βλ. Χρήστου Π., όπ.π., σελ. 251.  
255 Στο ίδιο, όπ.π., σελ. 251. 
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Τα συγγράµµατα του αγίου Νικοδήµου συνέβαλαν καθοριστικά στη διαµόρφω-

ση της νεοελληνικής θεολογικής γραµµατείας. Ο ίδιος θεωρείται εκπρόσωπος της ορ-

θόδοξης πνευµατικότητας και οι απόψεις του είναι διατυπωµένες µε µετριοπάθεια. Αν 

και έζησε την εποχή κατά την οποία µαίνονταν σφοδροί αγώνες ανάµεσα στους εκ-

κλησιαστικούς κύκλους και τους εκφραστές του νεοελληνικού διαφωτισµού, αντιµε-

τώπισε τις νέες ιδέες µε νηφαλιότητα. 

Οι εκδόσεις του, παρά το ότι δεν ήταν κριτικές, συντέλεσαν στην ανάπτυξη του 

ενδιαφέροντος για τη µελέτη των πατερικών έργων. Έχει, ωστόσο, υποστηριχθεί από 

αρκετούς  µελετητές ότι έπρεπε να είχε αφιερώσει χρόνο και στη σύνταξη πρωτότυ-

πων έργων. Κι’ αυτό, γιατί µέσα από το σύγγραµµά του Συµβουλευτικόν Εγχειρίδιον 

διαφαίνεται ότι διέθετε λογογραφικό χάρισµα256. 

Πάντως, σε ολόκληρη τη συγγραφική του παραγωγή (προοίµια εκδόσεων πατε-

ρικών κειµένων, βίους αγίων, επεξεργασίες ξένων κειµένων) χρησιµοποιεί τους ησυ-

χαστές, τους ασκητικούς και νηπτικούς πατέρες, δίνοντας έντονο πνευµατικό χρώµα 

στην έκφρασή του, χωρίς ποτέ να καταλήγει στον άκρατο µυστικισµό257. 

 

θ) Ιώσηπος Μοισιόδαξ (1725 – 1800) 258 

Εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού διαφωτισµού στη νοτιοανατολική Ευρώπη και 

µεταρρυθµιστής της ελληνικής παιδείας. Σπούδασε στις σχολές της Θεσσαλονίκης, 

της Σµύρνης και στην Αθωνιάδα Σχολή κατά τα πρώτα έτη της σχολαρχίας του Ευγέ-

νιου Βούλγαρη, ο οποίος τον εισήγαγε στη νεότερη φιλοσοφία και στο πνεύµα του 

∆ιαφωτισµού. Το 1756 δίδαξε στο Κοινόν Παιδευτήριον του Αρχιπελάγους στη Σίφ-

νο, ενώ µεταξύ των ετών 1756 – 1758 βρίσκεται στην Αθήνα. Το 1759 πηγαίνει στη 

Βενετία όπου, ως ιεροδιάκονος, κήρυξε στο ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων 

τις Κυριακές της Σαρακοστής εκείνου του έτους. Το διάστηµα 1760-1761 σπούδασε 

φυσική φιλοσοφία στο Πανεπιστήµιο της Πάδοβας και το επόµενο έτος εξέδωσε τη 

µετάφραση του συγγράµµατος του Μουρατόρι Ηθική Φιλοσοφία. Στον πρόλογο του 

έργου αυτού διατύπωσε τις απόψεις του για την πολιτισµική και παιδευτική αλλαγή, 

την οποία θεωρούσε αναγκαία για την ανασυγκρότηση του ελληνισµού. 

                                                 
256 Χρήστου Π., όπ.π., σελ. 252. 
257 Στο ίδιο, όπ.π., σελ. 252. 
 
258 Κιτροµιλίδης Μ. Πασχάλης (1987). «Μοισιόδαξ Ιώσηπος», στην Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλο-
παίδεια – Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, τ.6, σσ. 224-225 όπου και η σχε-
τική βιβλιογραφία. 
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Το 1765 προσκαλείται από τον ηγεµόνα της Μολδαβίας να συνδράµει στην α-

ναµόρφωση της Αυθεντικής Ακαδηµίας του Ιασίου, ως καθηγητής φιλοσοφίας. ∆ίδα-

ξε γεωγραφία και µαθηµατικά, αλλά οι νεωτεριστικές του θέσεις προκάλεσαν τις α-

ντιδράσεις των συντηρητικών κύκλων. Κι’ αυτό, γιατί η παιδαγωγική σκέψη του α-

ποσκοπούσε στο διαχωρισµό της διδασκαλίας της φιλοσοφίας από τη θεολογία, την 

αντικατάσταση της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής και της αριστοτελικής λογι-

κής, µε τη διδασκαλία της νεοελληνικής και άλλων γλωσσών, των θετικών επιστηµών 

και της ορθής λογικής και την εισαγωγή µιας νέας ανθρωπιστικής στάσης του δασκά-

λου απέναντι στην κοινωνία και το µαθητή. 

Αποτέλεσµα όλων αυτών ήταν να υποβάλει την παραίτησή του το 1766 και να 

µεταβεί στο Βουκουρέστι, όπου παρέµεινε για µια δεκαετία. Ωστόσο, ανταποκρινό-

µενος σε µια δεύτερη πρόσκληση του ηγεµόνα της Μολδαβίας, για να αντικαταστή-

σει το Νικηφόρο Θεοτόκη στη θέση του σχολάρχη της Αυθεντικής Ακαδηµίας, ξανα-

γύρισε στο Ιάσιο, το 1776, διδάσκοντας πάλι θετικές επιστήµες. Η έντονη, όµως, πο-

λεµική, η οποία αναπτύχθηκε εναντίον του, τον ανάγκασε να παραιτηθεί για δεύτερη 

φορά, το 1777, και να αναχωρήσει για περιοδεία στην κεντρική Ευρώπη. 

Στη διάρκεια αυτών των ταξιδιών του, ο Μοισιόδακας ενηµερώθηκε επιστηµο-

νικά, πραγµατοποίησε έρευνες και εξέδωσε µερικά από τα σηµαντικότερα έργα του. 

Ένα από αυτά είναι η Απολογία, στο οποίο ασκεί έντονη κριτική κατά της σχολαστι-

κής λογικής και του αριστοτελισµού στη φιλοσοφία και τις φυσικές επιστήµες, υπο-

στηρίζοντας την ιδέα της «υγιούς» φιλοσοφίας. Είναι εµφανής η επιρροή, την οποία 

έχει δεχθεί, από τη φιλοσοφία και τις βασικές πολιτικές αρχές του ∆ιαφωτισµού. 

Ένα άλλο έργο του, το οποίο τον καθιέρωσε στο χώρο των φυσικών επιστηµών, 

αποτελεί η Θεωρία της Γεωγραφίας. Πρόκειται για ένα επιστηµονικό σύγγραµµα, στο 

οποίο υποστήριζε την ταύτισή του µε την ηλιοκεντρική θεωρία και τη νευτώνεια φυ-

σική. Στον πρόλογο του έργου διατυπώνει την άποψή του υπέρ της γλωσσικής µεταρ-

ρύθµισης και της επικράτησης ενός απλούστερου ύφους, ώστε να καταστεί η Παιδεία 

ένα αγαθό, το οποίο να είναι προσιτό σε όλους. 

Ο Μοισιόδακας επιστρέφει στο Βουκουρέστι, όπου πέρασε τα τελευταία είκοσι 

χρόνια της ζωής του. Εκεί υπήρξε για ένα χρονικό διάστηµα παιδαγωγός των γιών 

του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ενώ εξέδωσε και το τελευταίο του σύγγραµµα µε τίτλο 

Σηµειώσεις Φυσιολογικαί, στο οποίο αναφέρεται σε µετεωρολογικά φαινόµενα και 

κυρίως στο ζήτηµα των παλιρροιών.  
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Ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ ανήκει στις επιβλητικότερες πνευµατικές µορφές, η 

σκέψη του οποίου επηρέασε το έργο πολλών νεότερων εκπροσώπων του Νεοελληνι-

κού ∆ιαφωτισµού. Ανάµεσα σ’ αυτούς συγκαταλέγεται και ο Ρήγας Φεραίος, µε τον 

οποίο τον συνέδεαν στενοί πνευµατικοί δεσµοί. Επίσης, το έργο του άσκησε επίδρα-

ση και σε Ρουµάνους λόγιους της εποχής. 

Ο Μοισιόδακας, αποτελεί κορυφαίο εκπρόσωπο του ενοποιητικού ρόλου της 

ελληνικής παιδείας στο χώρο των Βαλκανίων, πριν από την εποχή των εθνικισµών, 

ενώ η πολιτισµική και κοινωνική κριτική του, αντιπροσωπεύει την πιο συνεπή και 

γνήσια µετακένωση των ιδεών του ευρωπαϊκού διαφωτισµού στην παιδεία των Βαλ-

κανίων το 18ο αιώνα. Κατατάσσεται, επίσης, στους σηµαντικότερους εκφραστές του 

Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού της γενιάς του Ευγένιου Βούλγαρη και του Αδαµάντιου 

Κοραή.  

 

ι) Νεοµάρτυς Αθανάσιος Κουλακιώτης ( + 8/9/1774) 259 

 

 

Ο τόπος καταγωγής του ήταν η Κουλακιά (η σηµερινή Χαλάστρα) Θεσσαλονί-

κης. Οι γονείς του ήταν εύποροι και ευσεβείς και ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για τη 

µόρφωσή του. Φοίτησε στο «Ελληνοµουσείον» την περίοδο 1758 – 1760 και 1767 – 

1786 έχοντας δάσκαλό του τον Αθανάσιο Πάριο. Στη συνέχεια µετέβη στο Άγιο Όρος 

και σπούδασε στην Αθωνιάδα Σχολή µε σπουδαίους δασκάλους, όπως τον Παναγιώτη 

Παλαµά και τον Νικόλαο Τζαρτζούλη. 

                                                 
259 Μοναχός Μωϋσής Αγιορείτης, Βατοπαιδινό Συναξάρι, Έκδοσις Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδί-
ου, Άγιον Όρος 2007.  
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Με την αναχώρηση του Τζαρτζούλη από το Όρος, πήγε στην Κωνσταντινούπο-

λη όπου γνωρίστηκε µε τον Πατριάρχη Αντιοχείας Φιλήµονα. Τον συνόδευσε στη 

∆αµασκό όπου έµεινε περίπου για δύο χρόνια και στη συνέχεια µετέβη ξανά στο Άγιο 

Όρος, για να επιστρέψει στο τέλος στην ιδιαίτερη πατρίδα του, όπου συνδέθηκε µε 

τον λόγιο επίσκοπο Καµπανίας Θεόφιλο Παπαφίλη. 

Με την επάνοδό του στην Κουλακιά συκοφαντήθηκε από έναν Τούρκο εµίρη 

ότι αλλαξοπίστησε από τη µουσουλµανική θρησκεία. Ο Τούρκος δικαστής τον κάλε-

σε σε απολογία και, αν και στην αρχή πείστηκε για την αθωότητά του, στη συνέχεια 

πιεζόµενος από τον εµίρη και τους άλλους αγάδες αναγκάστηκε να πιέσει τον Αθα-

νάσιο να εξωµόσει. Εκείνος, όπως ήταν φυσικό, αρνήθηκε και φυλακίστηκε. 

Ο δικαστής  είχε την ελπίδα ότι θα µεταπείσει τον νεαρό Αθανάσιο µε τιµωρίες 

και απειλές. Ο εµίρης διέδιδε συκοφαντικά παντού ότι ο Αθανάσιος αλλαξοπίστησε 

και µετάνιωσε. Τις ψευδείς αυτές διαδόσεις δέχθηκε και πίστεψε και ο πατέρας του 

νεοµάρτυρα, ο οποίος µε τον πλούτο, το κύρος και τις γνωριµίες του θα µπορούσε να 

δωροδοκήσει τους Τούρκους και να εξαγοράσει το γιό του.  

Παρά τις προσπάθειες του δικαστή, ο Αθανάσιος παρέµεινε αµετάπειστος, γι’ 

αυτό και διέταξε να τον κρεµάσουν έξω από την πόλη, στην περιοχή της Αγίας Πα-

ρασκευής. Μαρτύρησε στις 8 Σεπτεµβρίου 1774, σε ηλικία 25 ετών. Τάφηκε από χρι-

στιανούς ζητιάνους της περιοχής, ενώ στον τόπο του µαρτυρίου του ανέγειραν µνη-

µείο και ναό. Θεωρείται µαζί µε τους άλλους τέσσερις Αγίους ( Αθανάσιο Πάριο, 

Κοσµά Αιτωλό, Μακάριο Νοταρά και Νικόδηµο Αγιορείτη) έφορος και προστάτης 

της Αθωνιάδας Σχολής, ενώ η µνήµη τους τιµάται την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρί-

ου. 

 

ια)Ιωάννης Πέζαρος (1749 – 1806) 260 

Λόγιος κληρικός και δάσκαλος. Οι ιστορικές πηγές τον αναφέρουν, επίσης, ως 

∆ηµητριάδη (από το όνοµα του πατέρα του), Πετζαρούλης και Κωφός (εξαιτίας της 

βαρυκοΐας του). Σπούδασε στα Ιωάννινα, στη σχολή Γκιούµα, έχοντας δάσκαλο τον 

Κοσµά Μπαλάνο, καθώς και στην Κοζάνη, κοντά στον Κύριλλο Αγραφιώτη, ο ο-

ποίος του ανέθεσε και χρέη υποδιδασκάλου. Στη συνέχεια µετέβη στο Άγιο Όρος ό-

που φοίτησε στην Αθωνιάδα Σχολή και επιστρέφοντας υπηρέτησε ως δάσκαλος στην 

Τσαρίτσανη, στο Βλαχολίβαδο και στον Τίρναβο.  

                                                 
260 Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια – Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 
τ.8, σελ. 207. 
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Χειροτονήθηκε ιερέας και πήρε το οφφίκιο του «Οικονόµου», γι’ αυτό και στις 

επιστολές του υπέγραφε ως «Οικονοµοδιδάσκαλος». Τα κηρύγµατά του διακρίνονται 

για την απλότητα, την αµεσότητα και την πρωτοτυπία τους, ενώ αρκετές φορές ήταν 

αποτέλεσµα αυτοσχεδιασµών.  

Ο Ιωάννης Πέζαρος απέκτησε φήµη σπουδαίου δασκάλου µε εκατοντάδες µα-

θητές, καθώς ξεχώριζε τόσο για την ελληνοµάθειά του, όσο και το «σωκρατικό» βίο 

του. ∆εν είχε την ευκαιρία να σπουδάσει στα Πανεπιστήµια της Ευρώπης, ωστόσο οι 

επιστολές του αποτελούσαν υπόδειγµα για πολλούς Φαναριώτες λόγιους. 

 

ιβ) Όσιος Κύριλλος ο Νέος ο εν Πάρω (1748 – 1833) 261 

 

Ο όσιος Κύριλλος (ο Παπαδόπουλος) γεννήθηκε στην Πάρο στα 1748. Νέος, 

ακόµη, πήγε στο Άγιο Όρος και µαθήτευσε στην Αθωνιάδα Σχολή µε δάσκαλο το συ-

ντοπίτη του, Αθανάσιο τον Πάριο. ∆ιακρινόταν για τον ένθερµο ζήλο του και για την 

προκοπή του στην αρετή. 

Στο Άγιο Όρος παρέµεινε ως µοναχός για αρκετό χρονικό διάστηµα και συνδέ-

θηκε µε το ανανεωτικό κίνηµα των Κολλυβάδων και τους κύριους εκπροσώπους του. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκεί παραµονής του ήρθε σε επαφή µε όσιους γέροντες, 

οι οποίοι αύξησαν τον πόθο του για την αρετή και τον κατέστησαν διαπρεπή πατέρα, 

µε αποτέλεσµα να ξεχωρίζει από όλους τους σύγχρονούς του Αγιορείτες ασκητές α-

ναφορικά µε την παιδεία και την αρετή. 

Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως αναγνώρισε τις γνώσεις και τα χαρίσµατά 

του και τον διόρισε «Γενικό Ιεροκήρυκα Αιγαίου». Έχοντας σαν πρότυπό του τον ά-

                                                 
261 Μοναχός Μωϋσής Αγιορείτης, όπ.π.  
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γιο Κοσµά τον Αιτωλό, αναδείχθηκε σε διαπρύσιο ιεροκήρυκα µε ψυχωφελή, αλλά 

και συνάµα ελεγκτικά, κηρύγµατα. Στο Μυστήριο της Εξοµολόγησης χαρακτηριζό-

ταν φιλόστοργος, παρηγορητικός και ενισχυτικός. Περιόδευσε κηρύττοντας µέχρι την 

Καισάρεια και το Αϊβαλί. 

Ο  Κύριλλος διέπρεψε και ως παιδαγωγός, εξοµολόγος και πνευµατικός καθο-

δηγητής. Ιδιαίτερα µε τη θεία λατρεία και τα ιερά µυστήρια της Εκκλησίας ενδυνά-

µωνε, παρηγορούσε, στερέωνε, και έκανε κατανοητό σε όλους το Λόγο του Θεού. Η 

παρρησία του µπροστά στους ισχυρούς πολιτικούς και εκκλησιαστικούς άνδρες ήταν 

τόση, που δε δίσταζε να τους ελέγχει για τυχόν σφάλµατα και αδικίες, παρά τις απει-

λές, τις κακώσεις και τις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του από τους αλλόπιστους. 

Η παραµονή και παρουσία του στην Πάρο επηρέασε τους ευσεβείς κατοίκους 

της και συνέβαλε στην αναγέννηση του µοναχισµού στο νησί. Υπήρξε ανακαινιστής 

της µονής των καλογραιών Χριστού ∆άσους Πάρου, ανακαινιστής της ιεράς µονής 

Αγίου Γεωργίου Λαγκάδα και ο µεσολαβητής για την αναβίωση της µονής Λογγο-

βάρδας και της µονής Φανερωµένης Νάξου. 

Ο όσιος Κύριλλος είχε το χάρισµα της προόρασης και της θαυµατουργίας. 

Σταύρωσε φίδι και νεκρώθηκε, έθεσε το ράσο του στη θάλασσα και ταξίδευσε και 

κτύπησε τον βράχο στην άνυδρη µονή του Αγίου Γεωργίου κι εξήλθε αγίασµα που 

τρέχει µέχρι σήµερα. Κοιµήθηκε στις 11 Ιουλίου 1833 στη µονή του Αγίου Γεωργίου, 

της οποίας υπήρξε ανακαινιστής και ηγούµενος κι εκεί βρίσκεται ο τάφος του.  

 

∗∗∗∗ 

 

 Επιλεκτικά αναφερθήκαµε σε ορισµένα πρόσωπα, τα οποία υπήρξαν πρωτοπό-

ροι µεταρρυθµιστές της Ελληνικής Παιδείας. Συνάµα υπήρξαν και φλογεροί αγωνι-

στές. Η Παιδεία αποτελούσε γι’ αυτούς ένα ισχυρό όπλο, γι’ αυτό και τη συνδύαζαν 

µε µια αγωνιστική προσπάθεια. Πέτυχαν να καταστήσουν τις σχολές, τις οποίες ίδρυ-

σαν, αληθινά πνευµατικά κέντρα και φυτώρια της Παλιγγενεσίας του υπόδουλου ελ-

ληνισµού. Με αδιάκοπη µελέτη και ασίγαστο µόχθο, αφοµοίωσαν την παράδοση των 

Πατέρων της Εκκλησίας και αγωνίστηκαν, για να την µεταλαµπαδεύσουν, ως ζωντα-

νή παρακαταθήκη, στο Γένος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  
 

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
 

Η προσφορά του Αγίου Όρους στην πορεία της ιστορίας του ορθόδοξου κό-

σµου είναι τεράστια. Η παρουσία του µέσα στους αιώνες αποτελεί φωτεινό φάρο σε 

κάθε προσπάθεια πνευµατικής ανάτασης, εθνικής συσπείρωσης και εµψύχωσης του 

υπόδουλου Γένους. Αν και βρίσκεται µακριά από τον κόσµο, ωστόσο είναι τόσο κο-

ντά σ’ αυτόν και στέλνει στους ανθρώπους µηνύµατα οικουµενικότητας, θυσίας και 

κοινωνίας µε το Θεό
262. 

Όλα τα πράγµατα στο Όρος έχουν σκοπό την ανύψωση της ψυχής και την ανα-

φορά στο Θεό. Βασικό µέσο αποτελεί η προσευχή. Με τη δύναµή της οι µοναχοί πε-

τυχαίνουν να επικοινωνούν µε το Θεό, απολαµβάνοντας την πνευµατική χαρά αυτής 

της κοινωνίας. Στο Όρος όλα είναι προσευχή· η εργασία, η φιλοξενία, η Τράπεζα, η 

µετάνοια. Έτσι, πάνω απ’ όλα το Άγιο Όρος ανήκει στη ζωή και τον άνθρωπο263. 

Την περίοδο της Τουρκοκρατίας, παρά τις όποιες δυσκολίες, το ελληνικό στοι-

χείο περισώζεται και διατηρείται µέσω της Παιδείας. Η ταύτιση του Ελληνισµού µε 

την Ορθοδοξία οφείλεται στο ότι ο πρώτος διατήρησε τον οικουµενικό χαρακτήρα 

του κι έτσι, στο πλαίσιο της πνευµατικής του διάστασης, δεν περιορίστηκε ποτέ σε 

οποιαδήποτε σύνορα264. 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα της Εκκλησίας στα χρόνια της δουλείας συνέ-

βαλε καθοριστικά στη διατήρηση των ιερών και οσίων του έθνους και προετοίµασε 

το έδαφος για την εθνική απελευθέρωση του Γένους. 

                                                 
262  Χρήστου Π., όπ.π., σελ. 9. 
 
263 Στο ίδιο, όπ.π., σελ. 10. 
 
264 Μεταλληνός Γ., όπ.π., σελ. 130. 
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Ωστόσο, η ανατολή του 18ου αιώνα προκάλεσε ιδεολογικές συγκρούσεις ανά-

µεσα στο καινούριο, το οποίο δεν ήταν πάντα ωφέλιµο για τον Ελληνισµό, και το πα-

λαιό, δηλαδή την παράδοση και το συντηρητισµό. Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από 

όξυνση στα πνεύµατα, γεγονός που προκάλεσε διχαστικές τάσεις, οι οποίες αποπρο-

σανατόλισαν το Γένος, σε κρίσιµες περιόδους, από την πορεία του265. 

Βέβαια, η Ρωµιοσύνη µέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, πέτυχε να διατηρήσει υψηλό 

το επίπεδο της πνευµατικότητάς της. Κι αυτό οφείλεται στο ότι κριτήριο για την έν-

νοια της ακµής αποτελεί η αγιότητα, ανεξάρτητα από την κατάσταση στο χώρο της 

Παιδείας και των Γραµµάτων. Με άλλα λόγια, ακµή για τη Ρωµιοσύνη δεν σηµαίνει 

παραγωγή λογίων και σοφών, αλλά ανάδειξη αγίων και νεοµαρτύρων. Σύµφωνα µε 

αυτό, η περίοδος της Τουρκοκρατίας δεν αποτέλεσε περίοδο πτώσης, αλλά έδωσε τη 

δυνατότητα να διακριθούν Άγιοι και φορείς του Θείου Πνεύµατος. Εξάλλου, η σχέση 

ανάµεσα στην αγιότητα και την πνευµατική καλλιέργεια είναι σχέση αλληλεξάρτη-

σης, καθώς µόνο µέσα στο κατάλληλο πνευµατικό περιβάλλον και κλίµα µπορεί να 

πραγµατωθεί η θέωση του ανθρώπου266. 

Τον 17ο αιώνα παραχωρήθηκε δικαίωµα και χώρος στους Ρωµαιοκαθολικούς, 

για να ιδρύσουν στο Άγιο Όρος σχολή, η οποία λειτούργησε για µερικά χρόνια, µέχρι 

που κλείστηκε από τους Τούρκους. Η πράξη αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της αθρό-

ας εισροής ετεροδόξων στο Όρος, µε σκοπό να προπαγανδίσουν τη θρησκευτική τους 

πίστη. Μπροστά σε µια τέτοια απειλή θεωρήθηκε επιτακτική η ανάγκη δηµιουργίας 

µιας Σχολής στο Άγιο Όρος
267. 

Η Αθωνιάδα Σχολή συνέβαλε ουσιαστικά στην εκπαίδευση, τη µόρφωση και 

την προετοιµασία των υπόδουλων Ελλήνων, µε στόχο την Εθνική Παλιγγενεσία. Με-

τέδωσε το ελληνικό πνεύµα και το µεγαλείο της Ορθοδοξίας. Έφερε σε επαφή το λαό 

µε τη διδασκαλία των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και µε την παράδοση των Πατέ-

ρων της Εκκλησίας, επιχειρώντας να αποδείξει ότι µόνο µε την πνευµατική καλλιέρ-

γεια και την ελευθερία του νου, είναι δυνατή η διεκδίκηση και κατάκτηση της πολιτι-

κής ελευθερίας. Γι’ αυτό και κατέστησε φορείς των παραπάνω, ευρυµαθείς και εν-

θουσιώδεις δασκάλους και αγωνιστές, πιστούς επισκόπους, νεοµάρτυρες, εθναποστό-

                                                 
265 Μεταλληνός Γ. , όπ.π., σελ. 160. 
 
266 Στο ίδιο, όπ.π., σελ. 131. 
 
267  Χρήστου Π., όπ.π., σσ. 241 & 262. 
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λους και ισαποστόλους268. Αρκετοί από αυτούς ήταν φωτισµένοι θεολόγοι, προικι-

σµένοι µε ιστορική και φιλοσοφική κρίση, ενώ άλλοι αποδείχθηκαν ριζοσπάστες και 

καινοτόµοι
269.  

Ο ρόλος της στο χώρο της Ορθοδοξίας υπήρξε πολύ σηµαντικός, οι δυνατότη-

τές της ως Σχολή, απαράµιλλες. Το γεγονός αυτό ώθησε εξέχοντες Έλληνες, τόσο 

από το χώρο της Εκκλησίας όσο και από το χώρο του πνεύµατος, να εναποθέσουν τις 

ελπίδες τους στην Αθωνιάδα. 

Όπως ήταν φυσικό, αντιµετώπισε πολλές δυσκολίες και προβλήµατα. Ωστόσο, 

η Έφορος του Αγίου Όρους, η Υπεραγία Θεοτόκος, την έθεσε υπό την προστασία 

της. Το Οικουµενικό Πατριαρχείο, επίσης, τη στήριζε µε κάθε τρόπο. Η Αγιώνυµη 

Πολιτεία του Άθωνα, χωρίς να υπολογίσει κόπους και έξοδα, προσπαθούσε διαρκώς 

για την εύρυθµη λειτουργία της. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, να καταστεί η Αθωνιάδα, 

η Σχολή της Ορθοδοξίας και του Γένους, η Σχολή στην οποία έρχονταν για να σπου-

δάσουν όχι µόνο άτοµα από τον ελλαδικό χώρο, αλλά και από την Ευρώπη και τα 

Βαλκάνια
270. 

Είναι αξιοθαύµαστο το ότι, παρά τις δυσκολίες από την τυραννία και την ανέ-

χεια, το Άγιο Όρος διατηρούσε διαρκή επικοινωνία και πνευµατική συναλλαγή µε τον 

έξω κόσµο και κυρίως µε το χώρο των Βαλκανίων. Τα πολλά µετόχια, τα οποία υ-

πήρχαν στις περιοχές αυτές, καθιστούσαν εντονότερη την παρουσία και στενότερους 

τους δεσµούς. 

Η παρουσία του Αγίου Όρους στους λαούς αυτούς αποτελούσε παρηγοριά για 

τους υπόδουλους και ενδυνάµωση για τους ελεύθερους, ενώ επιδίωξη των αγιορειτών 

µοναχών, αλλά και των Ελλήνων δασκάλων, ήταν να αποκτήσουν οι λαοί αυτοί συ-

νείδηση της ορθόδοξης ταυτότητάς τους και της εθνικής υπόστασής τους. Χαρακτη-

ριστικό παράδειγµα αποτελεί η βαθιά επιρροή που άσκησε το Όρος και η Αθωνιάδα 

στους σλαβικούς λαούς της Χερσονήσου του Αίµου και των περιοχών του ∆ούνα-

βη
271. 

                                                 
268 Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κωνσταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλη-
σιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σελ. 314. 
269 Χρήστου Π., όπ.π., σελ. 248. 
270 Νιχωρίτης Κ., Η επίδραση του Αγίου όρους στην παιδεία των ορθοδόξων Σλάβων (18ος – 19ος αι.), 
όπ.π., σελ. 335 κ.ε. 
 
271 Χρήστου Π., όπ.π., σελ. 254. 
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Ο σκοπός της Σχολής ήταν η καταπολέµηση της αµάθειας και η πνευµατική 

ανασύσταση των Ορθόδοξων Ελλήνων. Σε όλη την περίοδο της λειτουργίας της είχε 

έναν ηγετικό πνευµατικό ρόλο, επιδιώκοντας την εφαρµογή των διδαγµάτων της πα-

ραδοσιακής Πατερικής διδασκαλίας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πρωτοστά-

τησε στη Φιλοκαλική κίνηση µε την προβολή και µελέτη της διδασκαλίας των Πατέ-

ρων της Εκκλησίας, ώστε να δηµιουργηθεί το κίνηµα των «Κολλυβάδων», το οποίο 

έφερε µια νέα πνευµατική πνοή στα Βαλκάνια και σε ολόκληρη την Ορθοδοξία
272.  

Γι’ αυτό, και υπήρξαν άνθρωποι στον Ευρωπαϊκό χώρο, και όχι µόνο, οι οποίοι 

συγκέντρωναν χρηµατικά ποσά και αγωνίζονταν, για να στηρίξουν την Αθωνιάδα
273. 

Γι’ αυτό, και όλοι, γενικά, οι Πατριάρχες κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες, ώστε η 

Σχολή να συνεχίζει την εποικοδοµητική και καρποφόρα λειτουργία της. 

Συχνά γίνεται αναφορά µόνο στην Αθωνιάδα της εποχής του Ευγένιου Βούλγα-

ρη. Αυτό συµβαίνει, γιατί δίκαια η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από το µεγαλείο 

του σοφού και µεγάλου αυτού δασκάλου, ο οποίος συντέλεσε, όσο κανείς άλλος, 

στην πνευµατική αφύπνιση του Γένους. 

Η Αθωνιάδα για τον Ευγένιο Βούλγαρη αναδείχθηκε ως τον κύριο διαµορφωτή 

του χαρακτήρα του και αποτέλεσε ορόσηµο για την ολοκλήρωση της πνευµατικής 

του προσωπικότητας. Κατά τη διάρκεια της εκεί παραµονής του είχε την ευκαιρία να 

µελετήσει τα κείµενα των Πατέρων, να προετοιµάσει τις εκδόσεις συγγραµµάτων, 

αλλά πάνω απ’ όλα, να µεταλαµπαδεύσει το ζήλο για τη µελέτη και επεξεργασία τέ-

τοιων έργων. Ακόµη και το εχθρικό κλίµα, το οποίο εκδηλώθηκε εναντίον του, απο-

τέλεσε γι’ αυτόν αφορµή, για να αναθεωρήσει και να παγιώσει τις θέσεις του πάνω 

στα ορθόδοξα ιδεώδη. Τέλος, το πέρασµά του από την Αθωνιάδα Σχολή άφησε έντο-

να τα σηµάδια σε πάρα πολλούς λογίους, οι οποίοι λάµπρυναν µε την παρουσία τους 

τόσο το Όρος, όσο και τον Ελλαδικό και ευρύτερα το Βαλκανικό χώρο κατά την επο-

χή που ακολούθησε274. 

Η Αθωνιάδα, στην πραγµατικότητα, είναι η Σχολή, η οποία έδειξε το δρόµο σε 

εθναποστόλους και εθνοµάρτυρες, µόρφωσε και ανέδειξε δασκάλους και πνευµατι-

κούς ηγέτες του Έθνους, ενώ µόχθησαν γι’ αυτή σπουδαίες πνευµατικές προσωπικό-

τητες των τελευταίων αιώνων. 
                                                 
272 Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κωνσταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλη-
σιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σελ. 315. 
 
273 ∆ηµαράς Κ., όπ.π., σελ. 153 κ.ε. 
274 Χρήστου Π., όπ.π., σελ. 243. 
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Στους κόλπους της γαλουχήθηκαν και ανδρώθηκαν άξιοι µαθητές και κατοπινοί 

διάκονοι του Γένους, οι οποίοι µε το έργο τους προσέφεραν πάρα πολλά τόσο στην 

Εκκλησία, όσο και στον Ελληνισµό. Αρκετοί από αυτούς κατέλαβαν διακεκριµένες 

θέσεις στο Άγιο Όρος και συνέβαλαν, µε αυτόν τον τρόπο, στην αναγέννηση του ορ-

θόδοξου πνεύµατος. 

Η Αθωνιάδα είναι ένα σχολείο διαφορετικό από τα άλλα, το οποίο αποπνέει την 

υπερχιλιόχρονη εµπειρία του Αγίου Όρους, τη σοφία των ενάρετων πατέρων και α-

σκητών, την αφοσίωση και αγάπη στη διδασκαλία των Πατέρων, όπως έχει παραδο-

θεί και αποθησαυριστεί στις βιβλιοθήκες των Ιερών Μονών, το προορατικό χάρισµα 

στην αντιµετώπιση των δυσκολιών του Γένους και την ενατένιση της Ουράνιας Βα-

σιλείας
275.  

Γι’ αυτό το λόγο, η Αθωνιάδα διέφερε και διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη 

σχολή, ενώ η προσφορά και συµβολή της στη µόρφωση του Γένους µας είναι αναµ-

φισβήτητη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
275 Ιεροµόναχος Νικηφόρος (Κωνσταντίνος) Μικραγιαννανίτης (πρώην Σχολάρχης Αθωνιάδας Εκκλη-
σιαστικής Ακαδηµίας), όπ.π., σελ. 318. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η Αθωνιάδα Σχολή αποτελούσε και αποτελεί ένα ζωτικό κύτταρο του οργανι-

σµού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στη σφαίρα της όλης φροντίδας της για 

την Παιδεία. 

Η περίοδος 1749-1821, για την οποία έγινε αναφορά στην παρούσα εργασία, 

παρουσιάζει διακυµάνσεις ως προς τη λειτουργία της Σχολής. Περικλείει την εποχή 

της µεγάλης ακµής της Αθωνιάδας, αλλά παρουσιάζει και τις δυσκολίες, οι οποίες 

εµφανίζονταν σε κάθε στάδιο της πνευµατικής της πορείας. 

∆ιάφοροι ∆άσκαλοι του Γένους πέρασαν από αυτήν και στο µικρό ή µεγάλο 

διάστηµα της παραµονής τους, δραστηριοποιήθηκαν προσφέροντας αξιόλογο έργο 

στην Αθωνιάδα, στο Άγιο Όρος και στο υπόδουλο Γένος. 

Από την άλλη, το Οικουµενικό Πατριαρχείο εναγωνίως παρακολουθούσε τη 

δραστηριότητα της Σχολής και παρενέβαινε σε κάθε περίπτωση, µε σκοπό να υπο-

στηρίξει και να ενισχύσει τη συνέχιση της λειτουργίας της. 

Η Αθωνική Πολιτεία συνέβαλε και αυτή και έκανε αξιόλογες προσπάθειες, δα-

πανώντας µεγάλα χρηµατικά ποσά, για την προώθηση του έργου της Σχολής. Υπήρ-

ξαν, όµως, στιγµές κατά τις οποίες ορισµένοι εκπρόσωποι της Ιεράς Κοινότητας δη-

µιουργούσαν προσκόµµατα στην οµαλή λειτουργία της. 

Οι σπουδαστές από την πλευρά τους, ανάλογα µε το ενδιαφέρον τους για µάθη-

ση και µελέτη, συνεργούσαν και αυτοί στην ακµή ή την παρακµή της Σχολής.  

Μ’ αυτόν τον τρόπο, η Αθωνιάδα διαδραµάτισε το δικό της ρόλο και συντέλεσε 

µέσα από πολλές αντιξοότητες, στην προαγωγή των γραµµάτων στο Άγιο Όρος, αλλά 

και στον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσµο. 

Στην εποχή µας, η Αθωνιάδα είναι ένα σύγχρονο σχολείο, το οποίο ανήκει στη 

Μέση Εκπαίδευση και παρέχει ανάλογη µόρφωση. Η πορεία της στο διάβα της Ιστο-
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ρίας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόµενες γενιές, τόσο των διδασκόντων όσο και 

των διδασκοµένων. 

Ως εκπαιδευτικοί, λοιπόν, καλούµαστε να µιµηθούµε το παράδειγµα της Αθω-

νιάδας Σχολής. Οφείλουµε να αναλάβουµε την ευθύνη µας απέναντι στην Ελληνορ-

θόδοξη Παιδεία, την οποία µας κληροδότησαν οι τρεις µεγάλοι Οικουµενικοί ∆άσκα-

λοι, οι προστάτες της Παιδείας, οι οποίοι κατόρθωσαν να συνδυάσουν καθετί ωραίο 

και καλό από τον κόσµο της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας και Φιλοσοφίας και να 

συνθέσουν αυτό το οποίο αποτελεί αντικείµενο παγκόσµιου ενδιαφέροντος και θαυ-

µασµού, δηλαδή τον Ελληνοχριστιανικό Πολιτισµό. 

Αυτή ήταν η Παιδεία, η οποία γαλούχησε τους υπόδουλους Έλληνες. Αυτή ή-

ταν η Παιδεία του Ευγένιου Βούλγαρη και των άλλων µεγάλων δασκάλων. Αυτή ή-

ταν η Παιδεία, την οποία µεταλαµπάδευσε ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός στο σκλαβω-

µένο Γένος, για να το καθοδηγήσει προς την κατάκτηση της ελευθερίας του.  

Αυτή την Παιδεία οφείλουµε να την µεταλαµπαδεύσουµε στους νεώτερους. 

Αποτελεί το χρέος µας απέναντι στην Ιστορία και το Έθνος. Συνιστά την ξεχωριστή 

παρουσία µας στην Ευρώπη και στο σύγχρονο κόσµο γενικότερα. Αποτελεί την 

πνευµατική µας κληρονοµιά και συνθέτει την εθνική µας ιδιοπροσωπία, µέσω της 

οποίας θα συµβάλλουµε στην αναµόρφωση της σύγχρονης πραγµατικότητας. 

Οι σκέψεις αυτές δεν αποτελούν εγωιστικές και σοβινιστικές ακροβασίες, αλλά 

απορρέουν από αισθήµατα αγάπης και ενδιαφέροντος προς τη νέα γενιά, την οποία 

έχουµε ηθική υποχρέωση να την διαπαιδαγωγήσουµε και να την διαπλάσουµε. Στό-

χος µας είναι η «καινοποίηση» αυτών των ατόµων, δηλαδή η µετάβασή τους από τη 

δουλεία του νου στην ελευθερία της ψυχής και του πνεύµατος.     
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ABSTRACT 
Mount Athos, in the consciouness of the Greeks considered a historic expres-

sion of the progress of the nation. It is the largest spiritual bastion, which has received 

influences from both the orthodox teaching and the ancient Greek spirit. 

Apart from geographical space is the soul dwelling and place of prayer. Since 

its inception radiated and radiates throughout Orthodoxy. For Greeks, especially the 

Ottoman period, was great national and spiritual center. 

During the 17th to 18th century, came from Mount Athos excellent personalities, 

educated and cultured men who toured the Greek regions as patriarchs, priests, teach-

ers, intellectuals, preachers, which consolidated the faith of the enslaved Greeks and 

prepared the rebirth of the nation. 

Their base of operation was the Athonite Academy, which throughout the edu-

cational supply flourish and decline. However, continued to perform its role and ful-

filled its purpose. Great Teachers of the Nation, bright personalities and remarkable 

spirit personalities came to it, to teach. It was so much the disposition of some of 

them, that’s tried to organize in the best possible manner to the contribution of the Or-

thodox Church to be the best possible. 

Milestone for the operating results over than Eugene Voulgaris. Voulgaris inau-

gurated a new era in the history of Greek Education. Brilliant thinker and operator of 

European ideological currents and scientific discoveries, reported first in the East the 

orthologism and empiricism, combined with the orthodox Christian spirit. 

The Athoniada was an important spiritual hotbed of Greek Orthodoxy and colli-

sion point of liberal and conservative tendencies both among teachers and between the 

monastic brotherhood of the Mount Athos. Also contributed significantly to the reviv-
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al of the modern Greek nationalism and regeneration of cenobitic and ascetic ortho-

doxy.  

This paper attempts to examine the contribution of the Athonite Academy in 

Education and the Awakening of the Nation. Covering the period from 1749, found-

ing date of School near the Monastery of Vatopedi, until 1821, at which time the 

Athoniada, because the start of the Greek Revolution, ceased its operations.  The pur-

pose of this study is to highlight the crucial role of Orthodox Church in spiritual cul-

ture of the enslaved Greeks and preparing for their National Renaissance. 

 

The paper divided into four chapters: 

The first chapter describes the historical context regarding the role of education 

and is divided into four sections. The first section refers to the issue of Education dur-

ing the Ottoman rule. Provide information about the offer or not the Orthodox Church 

in this matter, and pays particular attention to the Secret School, expressing the views 

of both sides concerning the existence or on the “myth”. The second section refers to 

the establishment and operation of ecclesiastical educational institutions and their role 

in providing knowledge to the enslaved Greeks during the Ottoman rule, in order to 

spiritual uplift. The third section refers to the movement of the Enlightenment and its 

extensions to Hellenism and Orthodoxy. The fourth section examines the contribution 

of Ecclesiastical Education in educational matters throughout the duration of the 

course, from its inception until the present time. 

The second chapter is the main body of labor and refers to the Athonite Acade-

my. The first section describes the conditions and criteria which make it imperative to 

the creation of the School in Mount Athos. The second section includes those ele-

ments which concern the establishment of the School, the curricula, teachers, students 

and the steps taken to ensure that adequate financial resources for its maintenance. 

The third section is devoted to the polymath Teacher of the Nation, Eugene Voulgaris. 

The didactic activity, authorship of the work, the effort to combine modernity and tra-

ditional ideas, the struggle against the spirit of “korydalismou” are matters dealt with 

in this section. More generally, attempting an outline of the multifaceted personality 

of Eugene, electing him as the one man who had the reputation of most qualified 

scholar of his time in the philosophy, thus establish the field of education a new edu-

cational standard. In the fourth section, record the reactions from various sides, aim-

ing to block the work of the School and the formation of a negative attitude to Eugene 
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Voulgaris. The fifth and final section of the chapter describes the efforts rebuilding 

and reopening of the School after the departure of Voulgaris. All these attempts to 

reorganize Athoniada was temporary and helped chart the course for the final closure 

of the Academy. 

The third chapter refers to the contribution and influence of Athoniada in Greek 

Literature and divided into two sections. The first section refers to the influence which 

brought the Mount Athos in Education of the Nation and culture of the Balkans and 

demonstrated the offer and contribution both Athoniada and the Greek Education in 

intellectual reconstruction of Orthodox peoples of the Balkans. The second section 

anthologies some intellectuals, which linked its name with the Athonite Academy and 

whose work marked the effort of the enslaved Greeks for spiritual awakening and na-

tional rehabilitation. 

The fourth chapter includes our observations and findings concerning the offer 

of Athonite Academy in spiritual uplift of the Nation and his preparation for the evan-

gelization of the National. 

The paper ends with a conclusion and with the presentation of the relevant lite-

rature.        

  

 

 

  

Άποψη της Αθωνιάδας και του υδραγωγείου της. 

(Πηγή: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Παράδοση – Ιστορία – Τέχνη, τ. Α΄, Άγιον Όρος 1996) 
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Φωτογραφικό Λεύκωµα 
 

 

 
 

Εικόνα 1. Η σφραγίδα της Αθωνιάδας Σχολής 
 
 
 

 
 

Εικόνα 2. Ο Οικουµενικός Πατριάρχης Κύριλλος Ε΄, ιδρυτής της Αθωνιάδας και η 
σφραγίδα του 

(Πηγή: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Παράδοση – Ιστορία – Τέχνη, τ. Α΄, Άγιον Όρος 1996) 
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Εικόνα 3. Οι Άγιοι της Αθωνιάδας Σχολής 
 
(Πηγή: Επετηρίς Αθωνιάδος Ακαδηµίας ΙΙ, ∆ιακοσιοτεσσαρακονταετηρίς ∆ιορισµού Σχολάρχου Αθωνιάδος Ευ-
γενίου Βουλγάρεως 1753-1993, Τεσσαρακονταετηρίς Επαναλειτουργίας 1953-1993, Αθωνιάς 1997)  
 

Απολυτίκιο. Ήχος α΄, Της ερήµου πολίτης 

«Σχολής Αθωνιάδος ιερά καλλωπίσµατα, 

εδείχθητε αξίως οι πεντάριθµοι άγιοι, 

οι µεν µαθητευθέντες εν αυτή, οι δε διακονήσαντες σοφώς. 

∆ια τούτο υµάς άµα χρεωστικώς, τιµώµεν ανακράζοντες, 

∆όξα τω στεφανώσαντι υµάς, δόξα τω µεγαλύναντι, 

δόξα τω χορηγούντι δι’ υµών, ηµίν τα κρείττονα». 
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Εικόνα 4. Ευγένιος Βούλγαρης. Η Λογική, Λειψία, Βρέιτκοπφ, 1766. Ο τίτλος του βι-

βλίου. 
 

(Πηγή: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Παράδοση – Ιστορία – Τέχνη, τ. Α΄, Άγιον Όρος 1996) 
 

 
 

 
 

 
Εικόνα 5. Η Αθωνιάδα Σχολή την περίοδο 1842-1940 

 
(Πηγή: http://agioritikesmnimes.blogspot.gr/2013/09/3576-2.html) 
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Εικόνες 6 & 7. Βόρεια όψη και κάτοψη της Αθωνιάδας 
 

(Πηγή: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Παράδοση – Ιστορία – Τέχνη, τ. Α΄, Άγιον Όρος 1996) 
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Εικόνα 8. Ερείπια της Αθωνιάδας 
 

(Πηγή: Αγγέλου Άλκη, Το Χρονικό της Αθωνιάδας (∆οκίµιο Ιστορίας της σχολής µε βάση ανέκδοτα κείµενα), 
Νέα Εστία, Χριστούγεννα, Αθήνα 1963) 

 
 
 

 
 

Εικόνα 9. Η Αθωνιάδα Σχολή σήµερα 
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Επιστολή Ευγένιου Βούλγαρη προς Πατριάρχη Κύριλλο Ε΄. Παραθέτει τους λόγους για 
τους οποίους παραιτήθηκε από τα καθήκοντα του διδασκάλου στο σχολείο του Αγίου 
Όρους, περιγράφοντας µε λεπτοµέρειες τις συκοφαντίες και τις µηχανορραφίες σε βά-
ρος του, καθώς και την κατάσταση που επικρατούσε στο σχολείο, τονίζοντας την πολυε-
τή προσφορά του στην εύρυθµη λειτουργία του ιδρύµατος και στην εκπαίδευση των µα-
θητών.  (Πηγή: Ψηφιακό Αρχείο Ακαδηµίας Αθηνών, Συλλογή Ιωάννη Οικονόµου Λαρισαίου) 
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Επιστολή Ευγένιου Βούλγαρη προς Νικηφόρο Θεοτόκη. Τον πληροφορεί ότι χειροτονή-
θηκε Αρχιερέας Σλαβωνίου και Χερσώνος σε Σύνοδο που πραγµατοποιήθηκε µε την 
παρουσία της Αυτοκράτειρας της Ρωσίας και της Αυλής της. Η εκλογή του ευχαρίστησε 
τόσο τους Ρώσους, όσο και τους Έλληνες. Συνεχίζει µε πληροφορίες σχετικά µε την αρ-
χιεπισκοπή (επεξήγηση ονοµασίας) και την περιοχή (γεωγραφικά όρια). Επίσης, αναφέ-
ρεται στο εύκρατο κλίµα και το εύφορο έδαφος, καθώς και στη χρήση της περιοχής ως 
καταφύγιο κατατρεγµένων Ελλήνων, Βλάχων, Μολδαβών, Σέρβων και άλλων, χάρη 
στα προνόµια, τα οποία παραχωρήθηκαν από την Αυτοκράτειρα. Απευθύνει πρόσκληση 
στο Νικηφόρο, για να εγκατασταθεί στη µονή του, όπου θα βρει πολλούς αδελφούς και 
θα έχει την αµέριστη συνδροµή και βοήθειά του. (Πηγή: Ψηφιακό Αρχείο Ακαδηµίας Αθηνών, 
Συλλογή Ιωάννη Οικονόµου Λαρισαίου) 
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