Παημιάδα Δκκληζιαζηική τολή
1713-2013

«....θξνληηζηήξηνλ σο ελ απηώ ηνπο νηθείνπο ηε καζεηάο επί ην απηό ζπλαγάγνη...»

Δρεσνηηική εργαζία Β’ Λσκείοσ
ηης Παημιάδας Δκκληζιαζηικής τολής
τολικό έηος: 2012-2013

Παημιάδα Δκκληζιαζηική ηοσ Γένοσς τολή
1713-2013

Μαζεηέο πνπ εθπφλεζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία:
Αγγέινπ Κψζηαο
Γξχιιεο Κσλζηαληίλνο
Γξχιιεο Μαλψιεο
Γξχιιεο Νηθήηαο
Καζηήο Νίθνο
Νηαιιαξήο Μαλψιεο
Πάπα Παλαγηψηεο
ηεθαλάθεο Μαλψιεο
Σφιετ Γηψξγνο

Τπεχζπλνη θαζεγεηέο:
Εαξθαδνχιαο Ησάλλεο
Καηζνχιεο Ησάλλεο

1

ΚΟΠΟ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ήηαλ λα κειεηήζνπκε ηελ
ηζηνξία ηεο Παηκηάδαο ρνιήο κε ηελ επθαηξία ηεο ζπκπιήξσζεο θέηνο 300 ρξφλσλ
απφ ηελ ίδξπζή ηεο.
Καηά ην Α’ ηεηξάκελν, εξγαζηήθακε ζε ηξεηο νκάδεο αλαδεηψληαο θαη
ζπιιέγνληαο καξηπξίεο απφ ζρεηηθά θείκελα θαη αξρεηαθφ πιηθφ, ζπγθεληξψλνληαο
θσηνγξαθίεο απφ ην δηαδίθηπν θαη απφ άιιεο πεγέο.
ηε ζπλέρεηα, θαηά ην Β’ ηεηξάκελν, θαηαγξάςακε θαη δνκήζακε ην πιηθφ
ηεο έξεπλάο καο ζε επηκέξνπο ελφηεηεο.
Βέβαηα, ππάξρνπλ θελά ζην πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζακε ιφγσ έιιεηςεο πεγψλ
θαηά ηνλ 18ν -19ν αηψλα θαη ιφγσ ηεο ηζηνξίαο ηεο Γσδεθαλήζνπ (ηνπξθηθή θαη
ηηαιηθή θαηνρή). Σα νλφκαηα ησλ επηθαλψλ δηδαζθάισλ θαη απνθνίησλ πνπ
παξαζέηνπκε είλαη ελδεηθηηθά θαζψο δελ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ ζρεηίζηεθαλ κε ηελ
Παηκηάδα, είηε σο καζεηέο είηε σο δηδάζθαινη.
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ΔΗΑΓΩΓΖ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’
Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΣΑ ΣΑ ΥΡΟΝΗΑ ΣΖ ΗΓΡΤΔΩ ΣΖ
ΠΑΣΜΗΑΓΑ ΥΟΛΖ
Μεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο
Σνχξθνπο θαη ηε ζηαδηαθή θπξηαξρία ηνπο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Βπδαληηλήο
απηνθξαηνξίαο, ν ειιεληζκφο έκπαηλε ζε κηα θξίζηκε πεξίνδν, φπνπ θηλδχλεπε ε
πνιηηηζκηθή ηνπ παξάδνζε θαη ε πλεπκαηηθή ηνπ ζπλνρή ιφγσ ηεο κε ζπλέρηζεο ηεο
βπδαληηλήο παηδείαο. Με αξγά αιιά ζηαζεξά βήκαηα αξρίδεη ε ίδξπζε ζρνιείσλ κε
ηελ επίβιεςε, ηε ζπλεηζθνξά θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Δθθιεζίαο, ησλ
απφδεκσλ Διιήλσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ. Σνλ 18ν αηψλα ε εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή
αλάπηπμε έθεξε θαη ηελ άλνδν ηεο παηδείαο. Σελ θίλεζε απηή θαηεχζπλαλ γηα έλα
δηάζηεκα νη Φαλαξηψηεο, δξαζηήξηνη θαη θαιιηεξγεκέλνη άλζξσπνη πνπ θαηνηθνχζαλ
ζην Φαλάξη, νη νπνίνη επηδφζεθαλ κε εθπιεθηηθφ δήιν ζηελ ίδξπζε ζρνιείσλ. Ζ
ιεηηνπξγία ζρνιείσλ κέζα ζε εθθιεζηαζηηθνχο θαη κνλαζηεξηαθνχο ρψξνπο
απνηεινχζε ζπλήζεηα απφ ηνπο πξσηνβπδαληηλνχο αηψλεο, πνπ δηαηεξήζεθε ηδηαίηεξα
ηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο.
ηα ρξφληα ηεο δνπιείαο ππήξραλ ηξεηο θχθινη ζπνπδψλ: ν θαηψηεξνο, ν
κέζνο θαη ν αλψηεξνο. Κχξηα απνζηνιή ησλ ζρνιείσλ απνηειεί ε δηδαζθαιία ηεο
επίζεκεο γιψζζαο, δειαδή ηεο Αξραίαο Διιεληθήο.
ηνλ θαηψηεξν θχθιν ησλ ζπνπδψλ, ζηα «θνηλά γξάκκαηα», ν ζηφρνο είλαη ε
ζηνηρεηψδεο κφξθσζε. Οη καζεηέο κάζαηλαλ γξαθή, αλάγλσζε θαη αξηζκεηηθή θαη ε
θνίηεζε εθηεηλφηαλ απφ 1-5 έηε, αλάινγα πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή αιιά
θπζηθά θαη ηνπ δαζθάινπ. Οη πξσηφπεηξνη καζεηέο αζθνχληαλ κε θείκελα θαζαξά
ζξεζθεπηηθά (Οθηψερνο, Φαιηήξη, Πξάμεηο θαη Δπηζηνιέο Απνζηφισλ, Σξηψδην,
Αλζνιφγην θιπ.) κέρξη ην ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα (1771), νπφηε θπθινθφξεζαλ ηα
πξψηα Αιθαβεηάξηα.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ κέζνπ θχθινπ ζπνπδψλ ηεο «θπθινπαηδείαο» ή ησλ
γξακκαηηθψλ καζεκάησλ, ππήξραλ πεξηζζφηεξα αληηθείκελα δηδαζθαιίαο, φπσο
Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία, ξεηνξηθή, εζηθή, γεσκεηξία, θπζηθή, θηινζνθία,
ζενινγία. Οη καζεηέο δηδάζθνληαλ ηε γξακκαηηθή ηνπ Θεφδσξνπ Γαδή ή ηνπ
Κσζηαληίλνπ Λάζθαξε, δηάθνξα θείκελα απφ ηε Υξηζηηαληθή θαη ηε Θύξαζελ
γξακκαηεία ελψ ζπγρξφλσο επηδίδνληαλ ζε πξαθηηθέο αζθήζεηο ηερλνινγίαο.
ηνλ αλψηεξν θχθιν ζπνπδψλ, ζηα «θηινζνθηθά» ή «επηζηεκνληθά»
καζήκαηα, πεξηιακβάλνληαη απηά ηεο θηινζνθίαο, ηεο ινγηθήο, ηεο ξεηνξηθήο θαη
ησλ γλσζηψλ έξγσλ ηνπ Αξηζηνηέιε πεξί ςπρήο , θπζηθά (θπζηθήο, αθξφαζεο), πεξί
νπξαλνχ, πεξί γελέζεσο θαη θζνξάο, πνιιά απφ ηα νπνία είλαη εξκελεπκέλα θαη
ζρνιηαζκέλα απφ ηνλ Θεφθηιν Κνξπδαιιέα.
Χζηφζν, νη κεηαθξάζεηο αξραηνειιεληθψλ θαη ιαηηληθψλ θεηκέλσλ απφ ηνπο
ιφγηνπο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα βνεζήζνπλ ζηελ παηδεία ηνπ ππφδνπινπ γέλνπο,
δελ ζρεηίδνληαλ ακέζσο κε ζρνιηθέο αλάγθεο θαη ζηα εθθιεζηαζηηθά ζρνιεία ηεο
Σνπξθνθξαηίαο αληίζεηα θπξηάξρεζε ν δνγκαηηθφο ηχπνο πξνβνιήο θαη ππνδνρήο ηεο
αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο θαη γξακκαηείαο. Σα αξραία θαη ηα αξραηφγισζζα
παηεξηθά θείκελα δηδάζθνληαλ ακεηάθξαζηα κε πεξηηηή θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία
κε απνηέιεζκα λα κέλνπλ αλεξκήλεπηα, κε ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ αξραία γιψζζα θαη
ηε γξακκαηηθή ηεο θαη θπξηαξρνχζε ε «ςπραγσγία» θαη ε γξακκαηηθή «ηερλνινγία»,
φπσο θαίλεηαη απφ ηελ έληνλε θξηηηθή πνπ άζθεζαλ ζεκαληηθνί ιφγηνη ηνπ
Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ (Γεκήηξηνο Καηαξηδήο, Ηψζεπνο Μνηζηφδαθαο,
Αδακάληηνο Κνξαήο).
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Ζ δηάξζξσζε ησλ ζπνπδψλ ζηα κεγάια ζρνιεία (Παηξηαξρηθή ρνιή,
Παηκηάδα ρνιή, Ηαζίνπ θαη αιινχ) ζπλίζηαηαη ζηελ χπαξμε δχν θχθισλ ζπνπδψλ
ηεο «θπθινπαηδείαο» ή ησλ «εγθχθιησλ καζεκάησλ» θαη ζηνλ αλψηεξν θχθιν ησλ
επηζηεκνληθψλ ή θηινζνθηθψλ καζεκάησλ.
Δηδηθφηεξα ζηελ Παηκηάδα ρνιή ιεηηνχξγεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
ΗΖ΄αηψλα θαη αλώηεξνο θύθινο ζπνπδώλ θαηά ηα ρξφληα ηεο ρνιαξρίαο ηνπ πξψηνπ
ρνιάξρε θαη ηδξπηή ηεο ζρνιήο Αγίνπ Μαθάξηνπ ηνπ Καινγεξά, θαζψο θαη ησλ δχν
επφκελσλ ρνιαξρψλ, ηεξνκφλαρνπ Γεξάζηκνπ θαη κνλαρνχ Βαζηιείνπ ηνπ
Κνπηαιελνχ. ηα ρξφληα κάιηζηα ηνπ Γαληήι Κεξακέα νη ζπνπδαζηέο ηεο Παηκηάδνο
ρνιήο πνπ δηδάζθνληαη ηε Γξακκαηηθή ηνπ Θεφδσξνπ Γαδή επνλνκάδνληαη
«Γαδίηαη» ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ ρνιψλ Ησαλλίλσλ πνπ
επνλνκάδνληαλ «Λαζθαξίηαη» επεηδή αθξηβψο δηδαζθφηαλ εθεί ε γξακκαηηθή ηνπ
Κσλζηαληίλνπ Λαζθάξεσο.
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Ο ΑΓΗΟ ΜΑΚΑΡΗΟ Ο ΚΑΛΟΓΔΡΑ
Ο ΗΓΡΤΣΖ ΣΖ ΠΑΣΜΗΑΓΑ ΣΟΤ ΓΔΝΟΤ ΥΟΛΖ

Η νηθνγέλεηα ηνπ Αγίνπ Μαθαξίνπ1
Με γλσξίδνληαο δπζηπρψο ην πφηε γελλήζεθε ν Μαθάξηνο, δελ κπνξνχκε λα
πξνζδηνξίζνπκε ηελ ειηθία ηνπ. Σν κφλν πνπ γλσξίδνπκε είλαη κηα καξηπξία ηνπ
καζεηή ηνπ Βάξζθπ2 ν νπνίνο παξαβξέζεθε ζηελ θεδεία ηνπ3 θαη αλαθέξεη φηη: «ελ
ζρεδόλ πεληήθνληα εηώλ». Απφ ηελ παξαπάλσ καξηπξία κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε
φηη ην έηνο γέλλεζεο ηνπ ηνπνζεηείηαη γχξσ ζηα 1687-1688. Απφ έλα έγγξαθν ηνπ
17204 γξακκέλν ζηα αξαβηθά, καζαίλνπκε πσο ν παηέξαο ηνπ ιεγφηαλ Παχινο.
Ο νίθνο Kαινγεξά θαίλεηαη πσο μεθίλεζε ηνλ 5ν κ.Υ απφ ηελ Κχπξν θαη
εγθαηαζηάζεθε ζε πνιιά κέξε ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Πφηε αθξηβψο θαη απφ
πνην κέξνο πξνεξρφκελε θαη γηα πνηνπο ιφγνπο έθηαζαλ ζηελ Πάηκν είλαη άγλσζην,
ζχκθσλα φκσο κε παηκηαθέο πεγέο ε παξνπζία ηνπο ζεκεηψλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 17νπ
αηψλα. ηα κέζα ηνπ 17νπ αηψλα δνπλ ζηελ Πάηκν γχξσ ζηηο έμε κε επηά νηθνγέλεηεο
Καινγεξά, πνπ ζην ζχλνιν ηνπο θζάλνπλ ηα 25 κε 30 άηνκα. Σνλ 18ν αηψλα
ηξηπιαζηάδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ ζπγγεληθέο ζρέζεηο κε άιιεο παηκηαθέο
νηθνγέλεηεο, φπσο ήηαλ νη νηθνγέλεηεο Βάηηθα, Καλάθε, Κάδηξα, Φσθηαλνχ, Ξέλνπ
θ.α. Οη γπλαίθεο ηνπ νίθνπ Καινγεξά επέβαιαλ ην επψλπκν ηνπο ζηηο νηθνγέλεηεο ηηο
νπνίεο πήγαηλαλ ζαλ λχθεο. Έηζη, ζε δηάθνξα έγγξαθα θαη θαηάζηηρα ηνπ λεζηνχ
ζπκβαίλεη λα ζεκεηψλνληαη κε ην επψλπκν απηφ νη λχθεο κε ηα παηδηά ηνπο. Οη
Καινγεξάδεο ηεο Πάηκνπ, πνπ ζπγθαηαιέγνληαλ αλάκεζα ζηνπο νηθνθχξνπο ηνπ
λεζηνχ, αλακείρζεθαλ ζηε δηνίθεζε ησλ θνηλψλ ζαλ πξνεζηνί θαη ραξαηδάξεδεο θαη
επδνθίκεζαλ ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ βίν. Απφ ηνπο κνλαρνχο θαη θιεξηθνχο
Καινγεξάδεο ηεο Πάηκνπ, αξθεηνί ππεξέηεζαλ ζε κεηφρηα ηεο κνλήο πνπ βξίζθνληαλ
ζε άιια κέξε.

1 Ο Μέγαο Γηδάζθαινο ηνπ Γέλνπο Άγηνο Μαθάξηνο ν Καινγεξάο, Αξρηκ. Ναπθξαηίνπ Σζνπιθαλάθε,
Θεζζαινλίθε 1994, ζει. 46
2 Ρψζνο καζεηήο ηνπ Μαθαξίνπ ν κφλνο ν νπνίνο δελ ήηαλ Έιιελαο. πξβι, ν.π. ζει. 178.
3 +1737
4 Φνξνινγηθά θαηάζηηρα θνηλά Πάηκνπ (ΦΚΚ) 1668.
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Η δηαθνλία ηνπ ζηελ εθθιεζία
Πφηε θαη πνχ αλέιαβε ν Μαθάξηνο ην κνλαρηθφ ζρήκα δελ καο είλαη γλσζηφ,
απφ φηη αλαθέξεη ν ίδηνο, ε κνλαρηθή ηνπ θνπξά έγηλε ζε κηθξή ειηθία. χκθσλα κε
πεγέο, ν λεαξφο Μαθάξηνο έγηλε αδειθφο ηεο κεγάιεο κνλήο κεηά ηελ νξηζηηθή ηνπ
επηζηξνθή ζηελ Πάηκν ζηα ηέιε επηεκβξίνπ 1713. Ο Μαθάξηνο δηαθαηερφηαλ απφ
ηελ αλππνκνλεζία λα επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηνπ ηελ Πάηκν, «εηο ηεο Παηξίδνο
θίινλ έδαθνο» θαη εγθαηαζηάζεθε νξηζηηθά ζην θάζηζκα ηεο Ηεξάο Μνλήο
Απνθαιχςεσο.
Ο Μαθάξηνο αζρνινχληαλ ζπζηεκαηηθά θαη κε ην θήξπγκα. Τπήξμε ξήηνξαο
ζπάληνο γηα ηελ επνρή εθείλε θαη δεηλφο πνιέκηνο ησλ Ρσκαηνθαζνιηθψλ. Οη
δηαθφζηεο ζσδφκελεο επηζηνιέο ηνπ εθθξάδνπλ ην νξζφδνμν θξφλεκα ηνπ αλδξφο. Σα
έξγα ηνπ απνηεινχλ δείγκαηα ηεο ζνθίαο ηνπ. Λέγεηαη φηη εθθψλεζε δύν ρηιηάδεο
ιφγνπο θιέγνληαο ηηο θαξδηέο αθφκε θαη ησλ ηεξσκέλσλ πνπ έξρνληαλ επηζθέπηεο
απφ ηελ Παηξηαξρηθή ρνιή ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Έιαβε κφλν ηνλ θαηψηεξν
βαζκφ ηεο ηεξνζχλεο, ηνλ νπνίν θαη δηαηήξεζε κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ, παξά ηηο
αληηξξήζεηο ηνπ κεηξνπνιίηε Νηθνκήδεηαο Παξζελίνπ λα ηνλ δηαδερζεί.
Η Σρνιή ηεο Απνθαιύςεσο
Πξηλ ηελ ίδξπζε θαη νξγάλσζε ηεο Παηκηάδαο, ηα γξάκκαηα θαιιηεξγνχληαλ
ζηε Μνλή Αγίνπ Ησάλλε Θενιφγνπ, ζχκθσλα κε καξηπξία ηνπ Γάιινπ Charles
Diehl. Καηά θαηξνχο, κνξθσκέλνη αδειθνί δνχζαλ θαη δίδαζθαλ ζηε Μνλή, πηζαλψο
ζην ζπγθξφηεκα δίπια απφ ην ηεξφ ζπήιαην, ην νπνίν αλήγεηξε ν Νενθαηζαξείαο
Γξεγόξηνο ζηα 1534. Σν ζπγθξφηεκα ηνχην βξήθε θαη δηεύξπλε ν Μαθάξηνο θαη απφ
ην 1713 ζηέγαζε εθεί θαη πξσηνιεηηνχξγεζε ηε ρνιή ηνπ έρνληαο θαη φιε ηε
κέξηκλα θαη θξνληίδα ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο.

Πξέπεη ινηπφλ λα δερηνχκε πσο ν Μαθάξηνο δελ γχξηζε ζηελ παηξίδα ηνπ
κφλν γηα λα αθηεξσζεί ζηε δσή ηεο άζθεζεο. Αλ είρε κφλν απηήλ ηελ έθεζε, ηφηε ζα
εηζεξρφηαλ ζηε κεγάιε Μνλή γηα λα ζπλαγσληζηεί ηνλ αγψλα ηεο θαηά Θεφλ
άζθεζεο καδί κε ηνπο άιινπο κνλαρνχο ηεο, γη’ απηφ πξνηίκεζε λα εγθαηαζηαζεί
θαηεπζείαλ ζην θάζηζκα ηεο Ηεξάο Μνλήο Απνθαιχςεσο, φπνπ ζα είρε ηε δπλαηφηεηα
λα ζπλδπάζεη ηελ άζθεζε κε ηελ αθαδεκατθή ελαζρφιεζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
ζνθίαο. ’ έλα ηέηνην πεξηβάιινλ άιισζηε ιεηηνπξγνχζε θαη ε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο
ρνιή, ηεο νπνίαο κηθξνγξαθία απνηεινχζε ε ρνιή ηνπ. Ζ έγθαηξε εγθαηάζηαζή
ηνπ ζηελ Απνθάιπςε, δηέδσζε ηαρέσο θαη ηε θήκε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο. Ζ
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εθινγή ηνπ πάλησο ήηαλ ηδεψδεο, γηαηί ζπλδχαζε ηε ζρνιηθή επίδνζε κε ηελ θαηά
Θεφλ πξνθνπή. Πξφθεηηαη γηα έλα ζρέδην θαηαζηξσκέλν κε πνιιή ζχλεζε θαη ζνθία
θαη πξνσζεκέλν απφ ηε ζεία πξφλνηα ζηνλ θαηάιιειν θαηξφ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β’
Ζ ΑΝΟΗΚΟΓΟΜΖΖ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΟΛΖ
Α’ ΠΔΡΗΟΓΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
αλ πξψηηζηνο θαη κνλαδηθφο ιφγνο αλέγεξζεο ηεο λέαο ρνιήο πξνβάιιεηαη
νκφθσλα απφ ηηο πεγέο ε αχμεζε ησλ καζεηψλ ηεο ζρνιήο ηνπ 1713, ε νπνία δελ
επαξθνχζε πιένλ ζε ρψξνπο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη δηδαζθαιία ηνπο. Καηά ηα
πξψηα έηε, ε Απνθάιπςε εμππεξέηεζε αξθεηά ην δπλακηθφ ησλ καζεηψλ ζε ζηέγαζε
θαη ζε δηακνλή φκσο νη αλάγθεο θαη νη δπζθνιίεο ήηαλ πνιιέο
Χο έηνο ίδξπζεο ηεο ρνιήο θαζηεξψζεθε λα ζεσξείηαη ην έηνο 1729.
πγθεθξηκέλε καξηπξία γη’ απηφ βέβαηα δελ ππάξρεη αιιά ππνινγηζκνί πνπ κπνξνχλ
λα γίλνπλ απφ ηηο καξηπξίεο ησλ πεγψλ, νδεγνχλ έκκεζα ζε απηήλ ηελ εθδνρή. Οη
πξνεηνηκαζίεο ηεο αλέγεξζεο ηνπ θηηξίνπ θαίλεηαη πσο άξρηζαλ ηελ άλνημε ηνπ 1728,
αλ φρη θαη πην λσξίο.
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλνηθνδφκεζε θαη κάιηζηα γηα ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ,
ηελ πνξεία θαη ηελ πεξάησζε ηνπ έρνπκε απφ επηζηνιέο ηνπ Μαθαξίνπ θαη
ζεκεηψκαηα παηκηαθψλ αξρεηαθψλ θσδίθσλ ηεο κνλήο Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ
Θενιφγνπ. Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ έγηλε κε ηελ άθημε ζηελ Πάηκν ηνπ Μηραιάθε
Τςειάληε. Πξψηνο ν δηδάζθαινο Μαθάξηνο, πνπ δηαηεξνχζε ζπρλή επηθνηλσλία
καδί ηνπ, ηνλ ζεσξεί ηδξπηή ηεο ζρνιήο ηνπ 1729 ελψ θαη απφ πνιιέο ζχγρξνλέο ηνπ
πεγέο, δηαθεκίδεηαη ζαλ ηδξπηήο ηεο ζρνιήο Πάηκνπ.
Οη αλαβνιέο θαη νη δηαθνπέο απνδεηθλχνπλ πσο ε νινθιήξσζε ησλ
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ έγηλε ζε δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πνπ δελ απείραλ
βέβαηα θαη πνιχ ην έλα απφ ην άιιν. Ζ νινθιήξσζε ηεο νηθνδνκήο θαζπζηέξεζε
φηαλ ε ρνιή δηέθνςε ιφγσ ηεο ζθνδξφηεηαο ηνπ ιηκνχ θαη ηελ έιιεηςε καζηφξσλ.
Οη κάζηνξεο απηνί ήηαλ νπσζδήπνηε Πάηκηνη θαη έθηηδαλ κε ιάζπε θαη πέηξεο. Όπσο
βιέπνπκε ζήκεξα ε αμία ηεο εξγαζίαο ηνπο ήηαλ κέηξηα. Υξεζηκνπνηνχζαλ αζβέζηε
θαη ιάζπε πνπ βξήθαλ απφ ην πεγάδη πνπ άλνημαλ. Λφγσ ηεο θαηεθνξηάο, ην θηίξην
απέθηεζε δπν νξφθνπο θαη πάλσ απφ 16 θειηά.
Ο δηδάζθαινο Μαθάξηνο θάλεη θαη απηφο ιφγν γηα 16 θειηά (νη θαηνηθήζηκνη
ρψξνη ηνπ θηηξίνπ) ζηα νπνία πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη άιινη βνεζεηηθνί ρψξνη, πνπ
θηάλνπλ ζηνλ αξηζκφ 20. ην κέζνλ ηεο εζσηεξηθήο απιήο ηνπ ζρνιείνπ
θαηαζθεπάζηεθε έλα πεγάδη ην νπνίν ζψδεηαη αθφκε. Ζ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ην
αλαγλσζηήξην ηνπνζεηήζεθαλ πξνο ην κέξνο ηνπ θηηξίνπ, φπνπ φιεο ηηο επνρέο θαη
θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο ππάξρεη άπιεην θσο. ηηο ηέζζεξηο γσληέο ηνπ
θαησγηνχ ηα δσκάηηα έγηλαλ κεγαιχηεξα απφ ηα άιια θαη ζην αλαηνιηθφ κέξνο ησλ
θαησγηψλ ηνπνζεηήζεθαλ ν θνχξλνο θαη ε εθθιεζία.
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Σε δηαρείξηζε ησλ εμφδσλ πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο
ρνιήο είραλ, φπσο άκεζα πξνθχπηεη, δχν επηηξνπέο. Ζ κία ήηαλ εθείλε ησλ
Γνπλαξάδσλ ηεο Πφιεο5 θαη ε άιιε ε επηηξνπή ηεο θνηλφηεηαο ηεο Πάηκνπ. ε απηήλ
ηελ επηηξνπή αλήθεη νπσζδήπνηε θαη ε κνλή ηεο Πάηκνπ. Αγλννχκε βέβαηα πνηα
πξφζσπα ηεο αδειθφηεηάο ηεο ζπκκεηείραλ ζε απηήλ, αιιά νπσζδήπνηε δελ ζα
απνπζίαδε ν εγνχκελφο ηεο.
Σειηθά ην φιν πνζφ ησλ 1500 πεξίπνπ γξνζίσλ πνπ δαπαλήζεθαλ γηα ηελ
αλέγεξζε ηεο ρνιήο ήηαλ αζήκαλην ζε ζρέζε κε ηα πξαγκαηηθά έμνδα πνπ έπξεπε
λα γίλνπλ, γηαηί ην θηίζκα δελ είρε πνιχ θαιή θαηαζθεπή θαη ήδε ζηα ηέιε αθφκε
ηνπ ίδηνπ αηψλα παξνπζίαδε ζεκαληηθή θζνξά. Ήηαλ άιισζηε έλα θηίζκα πνπ
πξννξηδφηαλ λα θαιχςεη κφλν ηηο πξφζθαηξεο αλάγθεο ηεο ρνιήο.
Γελ ζψδεηαη θακία παξάζηαζε, ζρέδην ή έζησ απνηχπσζε ηεο εμσηεξηθήο
εκθάληζεο ηεο ρνιήο ηνπ 1729. Πνηνο ην ζρεδίαζε θαη πνηνο είρε ηελ επζχλε ηεο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, κάο είλαη άγλσζην. Σν θηίξην εμσηεξηθά δελ πξέπεη λα είρε
θαλέλα θαιισπηζκφ. Μάιηζηα νη ηνίρνη εμσηεξηθά πξέπεη λα έκεηλαλ άβαθνη απφ
έιιεηςε ρξεκάησλ. Ζ ζηέγε ηνπ πξέπεη λα ήηαλ επίπεδε θαη ζηξσκέλε απφ πιάθεο
θεξακίδη. Δδψ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε αθφκε πσο ην θηίξην απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε
κέρξη ην 1856. ηε ζπλέρεηα ε ρνιή κεηαθέξζεθε ζηε Υψξα θαη εγθαηαζηάζεθε
ζηελ νηθία Παιαηνιφγνπ, ε νπνία βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ ππιψλα ηεο κνλήο Αγίνπ
Ησάλλνπ ηνπ Θενιφγνπ. Μέρξη φκσο ην έηνο απηφ, ην θηίξην ρξεηάζηεθε λα
επηζθεπαζηεί αξθεηέο θνξέο.

5 Ζ ζπληερλία ησλ γνπλαξάδσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο πεξηέβαιε απφ παιηά κε ελδηαθέξνλ ηελ
Παηκηάδα. πγθεθξηκέλα, φηαλ θαηά ην 1792, θάπνηνο δάζθαινο ηεο επνρήο επξφθεηην ιόγσ γήξαηνο
λα απνζπξζεί, είραλ θηλεηνπνηεζεί νη πάληεο πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί αληηθαηαζηάηεο ηνπ. ψδεηαη κηα
επηζηνιή πξνο ηνλ Μηραήι, δάζθαιν ζρνιείνπ ησλ Διιεληθψλ καζεκάησλ ίθλνπ, κε ηελ νπνία
θαιείηαη απηφο λα κεηαβεί ζηελ Πάηκν θαη λα αλαιάβεη ηε θξνληίδα ηεο Παηκηάδαο. Σν γξάκκα
ζηέιιεηαη απφ ηε ζπληερλία ησλ γνπλαξάδσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.
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Απφ ην έηνο 1901, ε Παηκηάδα ιεηηνχξγεζε σο ηεξνδηδαζθαιείν κε ρνξεγφ
κάιηζηα ηνλ Μηθξαζηαηηθφ ζχιινγν «Αλαηνιή». ην ηεξνδηδαζθαιείν δίδαμε ν
θαζεγεηήο Μηραήι Μαιαλδξάθεο, ν Σξίθθεο θαη ηαγώλ Πνιχθαξπνο, ν νπνίνο
ζπλέηαμε θαη θαλνληζκφ ηνπ ηεξνδηδαζθαιείνπ, ν Βεξξνίαο Αιέμαλδξνο Γειαλάο πνπ
αλαθαίληζε ηελ θάησ πηέξπγα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Απνθαιχςεσο, ν ηεξνδηάθνλνο
Θενιφγνο Παξαζθεπατδεο από ηελ Μ. Αζία, ν Αξρηκαλδξίηεο Εαραξίαο Ληαλάο απφ
ηελ Κξήηε, κεηέπεηηα ρνιάξρεο ηεο Ρηδαξείνπ Δθθιεζηαζηηθήο ρνιήο Αζελψλ.
ηα επφκελα ρξφληα κεηαθέξεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηε άκν χζηεξα απφ
ζπκθσλία κεηαμχ ηεο ακηαθήο πνιηηείαο θαη ηνπ πιιφγνπ «Αλαηνιή», αθνχ ν
ίδηνο ζχιινγνο ηε ζπληεξνχζε αθφκε.
ε ππφκλεκα ηνπ 1920 βιέπνπκε πξνζπάζεηα ηεο Ηεξάο Μνλήο Αγίνπ
Ησάλλνπ ηνπ Θενιφγνπ Πάηκνπ γηα επαλίδξπζε ηεο Παηκηάδαο αιιά σο ηελ
απειεπζέξσζε ηεο Γσδεθαλήζνπ θαη ηελ έλσζή ηεο κε ηε κεηέξα Διιάδα νη πχιεο
ηεο ρνιήο ήηαλ θιεηζηέο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’
Β’ ΠΔΡΗΟΓΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΥΟΛΖ
Μεηαμχ 1945 – 1947 ιεηηνχξγεζε ην πξψην Ζκηγπκλάζην Πάηκνπ, απφ ην
νπνίν πξνήιζε θαη ε πξψηε «καγηά» ησλ καζεηψλ γηα ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
Νέαο Παηκηάδνο.
Ο Πέηξνο Κιενχδεο, κεηέπεηηα αξρηκαλδξίηεο ζηα Κχζεξα, σο Μειέηηνο
Κιενχδεο, ππφ ηνλ ηφηε πξψην θιεξηθφ Γηεπζπληή ηεο ρνιήο θαη κεηέπεηηα
Μεηξνπνιίηε Κπζήξσλ Μειέηην Γαιαλφπνπιν, ζπκβνχιεςαλ θαη παξφηξπλαλ λα
ζηαιεί κηα επηζηνιή ζηελ ηφηε Βαζίιηζζα Φξεηδεξίθε θαη άιιε κία ζηνλ ηφηε
Τπνπξγφ Παηδείαο Γεψξγην Παπαλδξένπ, κε ηηο νπνίεο λα δεηείηαη λα κεξηκλήζνπλ
γηα ην «άλνηγκα ηεο Παιαηάο ρνιήο ηεο Απνθαιχςεσο», ψζηε λα κπνξέζνπλ νη
απφθνηηνη ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηεο Πάηκνπ λα ζπλερίζνπλ φζν ήηαλ δπλαηφ ηηο
ζπνπδέο ηνπο.
Πξαγκαηηθά, γξάθηεθαλ θαη ζηάιζεθαλ νη δπν επηζηνιέο. Ζ απάληεζε ήξζε
ακέζσο θαη έκπξαθηα: ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά «άλνημε» ε Απνθάιπςε
(Παιαηά Παηκηάο ρνιή), φρη ζαλ Δθθιεζηαζηηθή ρνιή, αιιά ζαλ Ζκηγπκλάζην, ην
νπνίν θαη ιεηηνχξγεζε κε κία ηάμε, φρη ζαλ Πξψηε Γπκλαζίνπ, αιιά κε ηνλ
ραξαθηεξηζκφ «Δβδφκε», ζηελ νπνία ζα θνηηνχζαλ νη απφθνηηνη ηεο Έθηεο
Γεκνηηθνχ. Ζ ηάμε απηή ιεηηνχξγεζε «κεηθηή», κε αγφξηα θαη θνξίηζηα, κε
δεθαπέληε πεξίπνπ καζεηέο θαη κε δαζθάινπο ηνπο άξηζηνπο ηεο επνρήο εθείλεο, ηνπο
αείκλεζηνπο Γεκήηξην Αξαπάθε, σο Γηεπζπληή, θαη ηνλ Εαλλή Ννκηθφ. ηελ ηάμε
απηή εθηφο απφ ηα καζήκαηα ηνπ θαλνληθνχ πξνγξάκκαηνο, δηδάζθνληαλ θαη μέλε
Γιψζζα: Γαιιηθά.
Οη επηζηνιέο ζηε Βαζίιηζζα θαη ηνλ Τπνπξγφ ηεο Παηδείαο έπηαζαλ ηφπν.
Γηαηί ην Τπνπξγείν είρε απνθαζίζεη λα ιεηηνπξγήζεη ην Ζκηγπκλάζην πξνζσξηλά σο
«εβδφκε» ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ, γηα λα δηθαηνινγείηαη θαη ν δηνξηζκφο
Γεκνδηδαζθάισλ. ηελ πξψηε ηάμε ηνπ Ζκηγπκλαζίνπ ζα θνηηνχζαλ νη απφθνηηνη
ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ, αγφξηα θαη θνξίηζηα, θαη ζηε δεπηέξα νη απφθνηηνη ηεο
πξνεγνπκέλεο «εβδφκεο».
Γχν αλήζπρνη καζεηέο, ν Μαλψιεο Μηθέιεο ηνπ Παπά εξαθείκ θαη ν
Εήζηκνο Βηξβίιεο πήξαλ ηελ πξσηνβνπιία λα απεπζπλζνχλ ζηελ ηφηε Αδειθφηεηα
ηεο Ηεξάο Μνλήο θαη λα ππνβάινπλ κηα ζρεηηθή αίηεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
επφκελεο ηάμεο. Ζ αδειθφηεηα ηεο Ηεξάο Μνλήο θάλεθε λα ππεθθεχγεη. Ο
καθαξηζηνί εθείλνη Παηέξεο ηεο Μνλήο, φπσο απνδείρζεθε αξγφηεξα, ήδε είραλ
αξρίζεη ηηο παληνηφηξνπεο ελέξγεηεο θαη επαθέο κε παξάγνληεο θαη πξνζσπηθφηεηεο
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ πξαγκάησζε ηνπ κεγάινπ
νλείξνπ.
Σελ επφκελε ρξνληά (1947), πνιχ λσξίο θηάζαλε ζηελ Πάηκν ηα επράξηζηα
λέα φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο απνθάζηζε λα επαλαιεηηνπξγήζεη ζαλ ζπλέρεηα ηνπ
Ζκηγπκλαζίνπ Πάηκνπ, ηελ «Παιαίθαηνλ Παηκηάδα» ππφ ηελ νλνκαζία «ΠΑΣΜΗΑ
ΔΠΣΑΣΑΞΗΟ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ». Ζ ρνιή «ήλνημε ηάο πχιαο ηεο» θαη
γηα καζεηέο εθηφο ηεο Πάηκνπ, απφ φιε ζρεδφλ ηελ Διιάδα αιιά θαη ην
εμσηεξηθφ, ηνλ ίδην επηέκβξε ηνπ 1947, κε πξψην Γηεπζπληή ηνλ αείκλεζην
Δκκαλνπήι Μπαθίξε, ζενιφγν απφ ηε Ρφδν.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’
ΟΗ ΑΓΗΟΗ ΣΖ ΥΟΛΖ
Ο ΑΓΗΟ ΓΔΡΑΗΜΟ Ο ΒΤΕΑΝΣΗΟ
Ο Άγηνο Γεξάζηκνο νλνκάδεηαη Βπδάληηνο επεηδή γελλήζεθε ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε, ην παιαηφ Βπδάληην. Δίρε ηελ ηχρε λα έρεη γνλείο επζεβείο, νη
νπνίνη ηνπ παξέδσζαλ ήζνο ρξηζηηαληθφ, επιάβεηα πξνο θαζεηί πνπ είρε ζρέζε κε ην
ζεφ θαη ηελ ζεία θιίζε. Δίλαη απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο ιφγηνπο ηεο επνρήο ηνπ,
κέγαο δάζθαινο ηνπ γέλνπο θαη απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο ρνιάξρεο ηεο παιαηάο θαη
παιαηθάηνπ Παηκηάδνο ρνιήο. πνχδαζε θνληά ζε ζνθνχο δαζθάινπο ηεο επνρήο
ηνπ ζηελ παηξίδα ηνπ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
Μεηά ηελ ίδξπζε ηεο Παηκηάδνο ην 1713, κεηέβε ζηελ Πάηκν, φπνπ καζήηεςε
θνληά ζηνλ κεγάιν δάζθαιν θαη ηδξπηή ηεο ζρνιήο, ηνλ Μαθάξην ηνλ Καινγεξά.
ηελ Πάηκν, θνληά ζηνλ Μαθάξην, ζπνχδαζε ζενινγία, θηινζνθία θαη πνιχ
πεξηζζφηεξν «ηα γξακκαηηθά», δειαδή ειιεληθή θηινινγία. Όηαλ απνθνίηεζε απφ
ηελ ζρνιή, πξνζειήθζε απφ ηνλ Μαθάξην σο ππνδηδάζθαινο θαη επί 15 ρξφληα
αγσλίζηεθαλ καδί γηα κηα θαιχηεξε εθπαίδεπζε ηνπ γέλνπο. Μεηά ην ζάλαην ηνπ
Μαθαξίνπ έγηλε ρνιάξρεο θαη ν δήινο ηνπ απμήζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν γηα λα
θαλεί αληάμηνο ηνπ κεγάινπ ηνπ δηδαζθάινπ.
Γπζηπρψο φκσο νη ρξφληεο αξξψζηηεο θαη πξν πάλησλ ε ιηζίαζε ηνλ
εκπφδηδαλ λα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ θαη αλαγθάζηεθε λα πάεη ζηελ κχξλε γηα
ζεξαπεία. Ύζηεξα απφ έλα ρξφλν, ρσξίο λα θαηαθέξεη λα γιηηψζεη απφ ηελ αξξψζηηα,
επηζηξέθεη θαη πάιη ζηελ Πάηκν θαη μεθηλάεη μαλά ηε δηδαζθαιία, ππνκέλνληαο
θαξηεξηθά ηνπο πφλνπο. Σειηθά φκσο, κελ αληέρνληαο άιιν, αλαγθάδεηαη λα δηαθφςεη
νξηζηηθά ηε δηδαζθαιία θαη λα παξαηηεζεί αλαζέηνληαο ηε ζρνιαξρεία ζηνλ Βαζίιεην
Κνπηαιελφ. Σφηε θεχγεη γηα ζεξαπεία ζηελ Κξήηε. Ζ πγεία ηνπ φκσο ηνλ πξφδσζε.
13

Ο θινληζκέλνο νξγαληζκφο ηνπ δελ άληεμε θαη ζηηο 7 Απξηιίνπ ηνπ 1740
«Δμεδήκεζελ εηο Κχξηνλ».
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Ο ΑΓΗΟ ΝΔΟ ΔΘΝΟΜΑΡΣΤ ΠΛΑΣΩΝ Ο ΑΪΒΑΕΗΓΖ

Ο Άγηνο Πιάησλ γελλήζεθε ζηε Υψξα ηεο Πάηκνπ ζηηο 17 επηεκβξίνπ ην
1852. Σν βαπηηζηηθφ ηνπ φλνκα ήηαλ Γεψξγηνο. Ο παηέξαο ηνπ Νηθφιαο Ατβαδίδεο
θαηαγφηαλ απφ ηελ Υίν θαη ε κεηέξα ηνπ απφ ηελ Πάηκν. Ζ κεηέξα ηνπ Μαξία
Φισξίδνπ, θφξε κεγαισκέλε κε βαζηά ζξεζθεπηηθφηεηα θαη επζέβεηα, είρε δπν
αδεξθνχο ηεξνκφλαρνπο ζηε κνλή ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Θενιφγνπ, ηνλ Ηεξφζεν θαη
ηνλ Γηνλχζην Φισξίδε, εθιεθηά κέιε ηεο αδειθφηεηαο. ε ειηθία 15-16 ρξνλψλ ν
Γεψξγηνο Ατβαδίδεο πήγε ζηελ ηεξά κνλή σο δφθηκνο κνλαρφο, παξάιιεια φκσο
θνηηά θαη ζηελ Παηκηάδα ρνιή θνληά ζε θσηηζκέλνπο δαζθάινπο. Ζ βαζεηά θαη
ζηαζεξή ηνπ πίζηε πξνο ηνλ ζεφ, ν ζεβαζκφο πξνο ηνπο ηεξνκφλαρνπο ζείνπο ηνπ ηνλ
νδήγεζαλ ζε κηα δσή πλεπκαηηθή. Γη’ απηφ, φηαλ ήξζε ε θαηάιιειε ειηθία,
ρεηξνηνλήζεθε δηάθνλνο.
Καηά ην έηνο 1877 αλαρσξεί απφ ηελ κνλή σο δηάθνλνο θαη ην 1892 βξίζθεηαη
σο αξρηδηάθνλνο θαη ζηε ζπλέρεηα πξσηνζχγθεινο ζηελ κεηξφπνιε Λήκλνπ.
Μεηαβαίλεη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε σο ζπνπδαζηήο ζηε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή
θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηε Θενινγηθή ρνιή ηεο Υάιθεο. Δθεί ν Γεξκαλφο
Καξαβαγγέιεο, κεηξνπνιίηεο Καζηνξηάο, ηνλ πξνζιακβάλεη σο πξσηνζχγθειφ ηνπ
θαη ηνλ παίξλεη καδί ηνπ φηαλ κεηαηίζεηαη ζηελ κεηξφπνιε Ακαζείαο ηνπ Πφληνπ.
Δθεί ν αείκλεζηνο αδειθφο ηεο κνλήο έδσζε ηνλ θαιχηεξν ηνπ εαπηφ ζαλ
αλαπιεξσηήο ηνπ Μεηξνπνιίηε θαη ζαλ Έιιελαο παηξηψηεο ζηελ ηαιαηπσξεκέλε
εθείλε επνρή γηα ηνλ Πφλην, γη’ απηφ θαη ν Πιάησλ ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο
παηξηψηεο ηνπ Πφληνπ πνπ ζεσξήζεθαλ ππεχζπλνη γηα θάπνηα θηλήκαηα ησλ
Διιήλσλ ζηελ πεξηνρή εθείλε. Καηαδηθάζηεθε ζηνλ «δη’ αγρφλεο ζάλαηνλ» καδί κε
άιινπο παηξηψηεο ηεο Ακαζείαο θαη ησλ γχξσ θσκνπφιεσλ ζηηο 21 επηεκβξίνπ ηνπ
1921.
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Ο ΑΓΗΟ ΓΡΖΓΟΡΗΟ Ο Δ΄ ΠΑΣΡΗΑΡΥΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ

Ο Γξεγφξηνο Δ’ γελλήζεθε ην 1746 ζηε Γεκεηζάλα. Σηο ζπνπδέο ηνπ ηηο
νινθιήξσζε ζε δηάθνξα θέληξα ζηελ Αζήλα, ζηελ Δπαγγειηθή ρνιή ηεο κχξλεο,
ζηελ Πάηκν θαη ίζσο θαη ζηε Υίν. ηελ Πάηκν γίλεηαη κνλαρφο θαη παίξλεη ην φλνκα
Γξεγφξηνο. Δδψ ζα ζρεηηζζεί κε θσηηζκέλεο θπζηνγλσκίεο θαη ζα δηδαρζεί Διιεληθή
θηινινγία απφ ηνλ κεγάιν δάζθαιν Γαληήι ηνλ Κεξακέα θαη αλψηεξα Φηινζνθηθά
απφ ηνλ Βαζίιεην ηνλ Κνπηαιελφ. Πάλησο ζηα 1775 βξίζθεηαη πάιη πίζσ ζηελ
κχξλε.
Ο Γξεγφξηνο Δ΄ έγηλε παηξηάξρεο 3 θνξέο, ζηα 1797-1798, 1806-1808, θαη
1819-1821 θαη έρεη λα παξνπζηάζεη ζπνπδαίν έξγν. Καηά ηα έηε 1819-1821 θαίλεηαη
φηη παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηε ςπρνινγία ηνπ, ηδίσο αθφηνπ
ελεκεξψζεθε γηα ηα ζρέδηα ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο, γηαηί είρε γλσξίζεη ηελ ηαξαρή, ηε
ζπγθίλεζε θαη ηα κπζηηθά ηνπ Γέλνπο έζησ θαη αλ δελ έδσζε ηνλ απαξαίηεην φξθν
ηνπ κπεκέλνπ ζ’ απηήλ. Δκπξφο φκσο ζηνπο Σνχξθνπο επηζήκνπο δήισλε φηη ε
απηνθξαηνξία ηνπο ήηαλ άλσζελ ηεηαγκέλε θαη αξγφηεξα ν θφβνο ησλ ηξνκεξψλ
αληηπνίλσλ ηνπο ηνλ έθακε λα θαηαδηθάζεη ηελ επαλάζηαζε θαη λ’ αθνξίζεη ηνπο
αξρεγνχο ηεο. ηελ Πφιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο, ε ηξνκνθξαηία
θπξηαξρεί. Οη απαγρνληζκνί, νη νριαγσγίεο, νη ζθαγέο θαη νη ιεειαζίεο είλαη
ζπλεζηζκέλα θαζεκεξηλά ζεάκαηα.
Σελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα 10 Απξηιίνπ 1821 ζπιιακβάλνπλ ηνλ Παηξηάξρε
Γξεγφξην Δ’ κε ηελ θαηεγνξία φηη ελέρεηαη ζηελ αληαξζία ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηνλ
θξεκνχλ. Σξεηο κέξεο αξγφηεξα παξαδίδνπλ ηνλ λεθξφ ζηνλ εβξατθφ φριν πνπ ηνλ
δηαπνκπεχεη ζηνπο δξφκνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηνλ πεηά ζηε ζάιαζζα.
Ύζηεξα απφ ιίγεο κέξεο φκσο, ην ζψκα ηνπ λεθξνχ αλαδχζεθε ζηα πιεπξά ελφο
ειιεληθνχ θαξαβηνχ, ην νπνίν ηνλ κεηέθεξε ζηελ Οδεζζφ ηεο Ρσζίαο. Οη ξσζηθέο
αξρέο κε πνιχ ζεβαζκφ ππνδέρνληαη ηνλ λεθξφ Παηξηάξρε. Ο Παηξηάξρεο ζα
θεδεπζεί θαη ζα ζαθηεί κε κεγάιεο ηηκέο. Δίλαη ν αξρεγφο ηεο Αλαηνιηθήο
Δθθιεζίαο, παηέξαο πλεπκαηηθφο θαη ησλ Ρψζσλ Οξζνδφμσλ.
Σνλ Απξίιην ηνπ 1871, κεηά απφ άδεηα ηνπ Σζάξνπ ηεο Ρσζίαο, κηα ειιεληθή
αληηπξνζσπεία παξέιαβε ην ηεξφ ηνπ ιείςαλν θαη ην κεηέθεξε ζηελ Διιάδα. ηελ
ππφγεηα θξχπηε ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ λανχ ηεο Αζήλαο θηινμελνχληαη πηα ηα ηεξά ηνπ
ιείςαλα.
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Ο ΑΓΗΟ ΔΘΝΟΜΑΡΣΤ ΓΩΡΟΘΔΟ Ο ΠΡΩΗΟ
Ο Δζλνκάξηπξαο Γσξφζενο ν Πξψηνο, θαηά θφζκν Γεκήηξηνο, είλαη έλαο
απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο ινγίνπο ηεξάξρεο ηνπ 19νπ αηψλα. Γελλήζεθε ζηε Υίν απφ
γνλείο επζεβείο θαη εθεί έκαζε ηα πξψηα ηνπ γξάκκαηα. Σν 1798 ρεηξνηνλήζεθε
ηεξνδηάθνλνο. Γελ γλσξίδνπκε φκσο αλ απηφ έγηλε πξηλ ή κεηά ηε θνίηεζή ηνπ ζηελ
Παηκηάδα ζρνιή. Οη ζρέζεηο ηνπ κε ηελ Πάηκν αξρίδνπλ απφ ηφηε πνπ έθηαζε εθεί
ζαλ ζπνπδαζηήο ηεο Παηκηάδνο, φπνπ είρε ηελ ηχρε λα ρξεκαηίζεη καζεηήο ηνπ
πεξίθεκνπ Πάηκηνπ δηδαζθάινπ Γαληήι ηνπ Κεξακέσο θαη άιισλ πεξίθεκσλ
δηδαζθάισλ ηεο ζρνιήο. Μεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπ απφ ηελ Παηκηάδα, αλαρψξεζε
ζηελ Δπξψπε (Ηηαιία, Γαιιία), γηα επξχηεξεο ζπνπδέο. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ
ηελ Δπξψπε θαη απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1776 δηδάζθεη ην κάζεκα ηεο θηινζνθίαο
ζηε ζρνιή ηεο Υίνπ κε δηεπζπληή ηνλ Αζαλάζην ηνλ Πάξην. Σε ρξφληα απηή
γλσξίδεηαη κε ηνλ δηεξκελέα ηνπ ηνχξθηθνπ ζηφινπ Κσλζηαληίλν Υαηδεξή, ν νπνίνο
ζαπκάδνληαο ηηο αξεηέο ηνπ Αγίνπ, ηνπ δεηά λα γίλεη δάζθαινο ησλ παηδηψλ ηνπ. Ο
Γσξφζενο δέρεηαη θαη ην 1797 εγθαηαζηάζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σν 1804
ηδξχεηαη ε λέα ζρνιή ηνπ γέλνπο απφ ηνλ Γεκήηξην Μνπξνχδε, ζηελ Ξεξνθξίλε ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο, θαη ηνπ αλαηέζεθε ε δηεχζπλζή ηεο επί ηέζζεξα ρξφληα, κέρξη
ην 1807. ην κεηαμχ είρε εθιεγεί θαη κεηξνπνιίηεο Φηιαδέιθεηαο, κε ηελ ππνρξέσζε
λα δηδάμεη θαη ζηε ζρνιή, εθηφο ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο ινγηθήο, γεσκεηξία θαη
θπζηθή. Καηά ην δηάζηεκα πνπ ήηαλ δηεπζπληήο ηεο ζρνιήο θαη κεηξνπνιίηεο
ππέγξαθε «Ο Φηιαδειθείαο Γσξόζενο, ν θαη ζρνιάξρεο», παξάιιεια φκσο κε ηε
δηνηθεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηνπ θαζήθνληα, ν Γσξφζενο
αζρνιήζεθε θαη κε άιια εζλσθειή έξγα, φπσο είλαη ε ζχληαμε ηεο ιεγφκελεο
«Κηβσηνύ». Σν έξγν απηφ είλαη ην ιεγφκελν «Μέγα ιεμηθό ηεο Διιεληθήο γιώζζαο».
Δίρε φκσο πάληα θαη ηελ εζηθή θαη ηελ πιηθή ζπκπαξάζηαζε θαη ηνπ Αδακάληηνπ
Κνξαή θαη ησλ αδειθψλ Εσζηκάδσλ. Σν 1807, αθνχ παξέδσζε ηελ δηεχζπλζε ηεο
ζρνιήο ζην δηάδνρν ηνπ Παληαιένληα Φξαγθηάδε, θαη κεηέπεηηα Μεηξνπνιίηε Υίνπ
Πιάησλα, εγθαηαζηάζεθε ζηε Μεηξφπνιή ηνπ ζηε Φηιαδέιθεηα. Σν 1813
πξνβηβάδεηαη ζην ζξφλν ηεο Αδξηαλνχπνιεο. Σν 1820 θαιείηαη σο ζπλνδηθφο ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε. Δθεί πξφθεηηαη λα βξεη θαη ηνλ καξηπξηθφ ηνπ ζάλαην.
Απαγρνλίζηεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο, καδί κε άιινπο αξρηεξείο, ζην Μέγα ξεχκα, ζηηο
αξρέο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 1821.
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ΔΠΗΦΑΝΔΗ ΓΗΓΑΚΑΛΟΗ ΣΖ ΥΟΛΖ
Δθηφο απφ ηνλ Mαθάξην, ν νπνίνο δηδάζθεη έσο ην ζάλαηφ ηνπ ην 1737, ζην
δηδαθηηθφ έξγν βνεζνχλ σο ππνδηδάζθαινη νη ηεξνκφλαρνη Kνζκάο θαη Γεξάζηκνο
Bπδάληηνο. Μάιηζηα νη άνθλεο πξνζπάζεηεο ηνπ Μαθαξίνπ θαη ηνπ Γεξαζίκνπ πξνο
απφθηεζε θσδίθσλ θαη βηβιίσλ νδεγνχλ ζηε ζχζηαζε ηνπ ππξήλα ηεο βηβιηνζήθεο
ηεο ρνιήο ην 1740. Tν ιεηηνχξγεκα ηνπ ρνιάξρνπ θαη ππνδηδαζθάινπ αληίζηνηρα
αλέιαβαλ αξγφηεξα ν Γεξάζηκνο Βπδάληηνο ν εμ Yςσκαζείσλ (1737) θαη ν Bαζίιεηνο
Πξνηθνλήζηνο (Kνπηαιελφο). H αλεπηηπρήο ρνιαξρία ηνπ Bαζηιείνπ νδεγεί ην 1769
ζηε κεηαξξχζκηζε ηεο ρνιήο ζε «Kνηλή ρνιή ηνπ Γέλνπο» κε παηξηαξρηθφ ζηγίιην
ηνπ Θενδνζίνπ B΄. Δπίζεο ζην δηνξηζκφ ηνπ πξψηνπ βηβιηνζεθάξηνπ θαη ζηελ ελ
γέλεη ζπζηεκαηηθφηεξε νξγάλσζή ηεο.
Απφ ηνπο πιένλ επηηπρείο ρνιάξρεο ππήξμε ν Πάηκηνο Γαληήι Kεξακεχο
(1773) ζηηο κέξεο ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο μεπεξλνχλ ηνπο 100, ελψ ε βηβιηνζήθε
εκπινπηίδεηαη κε εθδφζεηο πνπ ηππψλνληαη ζηηο ειιεληθέο εθδνηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο
Βελεηίαο. ηνπο θσηηζκέλνπο δηδαζθάινπο ηεο ρνιήο αλήθνπλ αθφκα ν Παΐζηνο
Καξαπαηάο, ν Νεφθπηνο Βπδάληηνο, ν Ησάλλεο αθειιίσλ, ν Ηεξφζενο Φισξίδεο, ν
Αιέμαλδξνο Γειαλάο θαη ν Μηραήι Μαιαλδξάθεο.
ΓΑΝΗΖΛ ΚΔΡΑΜΔΤ
Ο Γαληήι Κεξακεχο ήηαλ ιφγηνο κνλαρφο ηνπ 18νπ αηψλα. πνχδαζε ζηε
ρνιή ηεο Πάηκνπ θαη ζηελ Παηξηαξρηθή Αθαδεκία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Γίδαμε
θπξίσο ζηελ Πάηκν (απφ ην 1769) φπνπ θαη πέζαλε ην 1800. Σα έξγα ηνπ
«Γξακκαηηθή ηεο Διιεληθήο γιώζζεο» θαη «Δξκελεία εηο ην Γ’ Βηβιίνλ ηεο ηνπ
Θενδώξνπ Γαδή γξακκαηηθήο» εθδφζεθαλ ην 1870 ζην ηππνγξαθείν ηνπ Νηθνιάνπ
Γιπθή ζηε Βελεηία ελψ έγξαςε θαη ην «Δγθώκηνλ Αηθαηεξίλεο Β’». Παξαθξάζεηο θαη
πξαγκαηείεο ηνπ Γαληήι Κεξακέσο πνπ δελ είραλ εθδνζεί πξηλ ηελ Μηθξαζηαηηθή
Καηαζηξνθή θπιάζζνληαλ ζηε βηβιηνζήθε ηεο Δπαγγειηθήο ρνιήο κχξλεο πνπ
ππξπνιήζεθε.
ΚΟΜΑ Ο ΛΖΜΝΗΟ
Ο Κνζκάο ν Λεκληφο ήηαλ ηεξνκφλαρνο θαη ζπνχδαζε ζηελ ηφηε πεξίθεκε
ζρνιή ηεο Πάηκνπ, φπνπ είρε γηα δάζθαιν ηνπ ηνλ ηδξπηή ηεο ζρνιήο Μαθάξην
Καινγεξά. ηελ Πάηκν ηνλ είρε ζηείιεη γηα ζπνπδέο ν ηφηε κεηξνπνιίηεο ηεο Λήκλνπ
Ησαλλίθηνο. Όηαλ απνθνίηεζε απφ ηε ζρνιή, ν Κνζκάο δίδαμε γηα κία πεληαεηία ζηε
ζρνιή ησλ Αζελψλ, γλσζηή σο Φξνληηζηήξηνλ Διιεληθψλ Μαζεκάησλ θαη γηα κία
άιιε πεληαεηία ζηε ζρνιή ηεο Πάηκνπ. Σν 1753 επέζηξεςε ζηε Λήκλν θαη δίδαμε
εθεί κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ.
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ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΖΛΑΝΑ
Ο Μεηξνπνιίηεο Βεξνίαο Αιέμαλδξνο γελλήζεθε ην 1878 ζηε άκν. Μεηά ηηο
ζπνπδέο ηνπ ζηε ζενινγηθή ζρνιή Αζελψλ, ρεηξνηνλείηαη δηάθνλνο (1903) θαη ηνλ
επφκελν ρξφλν δηνξίδεηαη ζρνιάξρεο ηεο Παηκηάδαο ζρνιήο. Σν 1905 ηνπνζεηείηαη
αξρηεξαηηθφο επίηξνπνο ζην Αδξακχηην θαη ηηο Κπδσληέο. Ζ Δθθιεζία ηηκψληαο ην
έξγν ηνπ ηνλ πξνάγεη ζε επίζθνπν Μπξίλεο (1910) θαη ζηε ζπλέρεηα Μεηξνπνιίηε
Αλέσλ (1917). Ζ εζληθή ηνπ δξάζε πξνθαιεί ηελ νξγή ησλ Σνχξθσλ πνπ ηνλ
εμνξίδνπλ δχν θνξέο. Απφ ην 1917 κέρξη ην 1941 πνηκαίλεη ηε Μεηξφπνιε Εηρλψλ,
ελψ ην 1943 εθιέγεηαη Μεηξνπνιίηεο Βεξνίαο θαη Νανχζεο. Ζ αξρηεξαηεία ηνπ
ζπλδέζεθε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα, φπσο ε άθημε ηεο εηθφλαο ηεο Παλαγίαο νπκειά
(1951), νη εθδειψζεηο γηα ηα 1900 ρξφληα απφ ηελ επίζθεςε ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ
ζηε Βέξνηα (1951) θαη ε ζεκειίσζε ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ κεγάξνπ, ην νπνίν δελ
πξφιαβε λα εγθαηληάζεη, ιφγσ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ (1958).
ΗΩΑΝΝΖ ΑΚΔΛΛΗΩΝ
Γελλήζεθε ζηε Νάμν ην 1815 θαη πέζαλε ην 1891 ζηελ Αζήλα. Φηιφινγνο θαη
ηζηνξηθφο εξεπλεηήο. Μεηά ηηο θηινινγηθέο ζπνπδέο ηνπ ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ
ππεξέηεζε σο ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ (1833-39), σο πξνμεληθφο
γξακκαηέαο ζηελ Κσ (1839-50), σο θαζεγεηήο ηεο Παηκηάδαο ρνιήο (1850-83) θαη,
ηέινο, σο επηκειεηήο (θαη αξγφηεξα πξντζηάκελνο) ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνγξάθσλ ηεο
Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο (1883-91). ηελ Πάηκν είρε ηελ επθαηξία λα
αλαδηθήζεη ηα αξρεία ηεο κνλήο, λα δεκνζηεχζεη πνιιά βπδαληηλά έγγξαθα (θπξίσο
ζην πεξηνδηθφ Παλδψξα) θαη λα κειεηήζεη ηνπο παηκηαθνχο θψδηθεο, ησλ νπνίσλ
δεκνζίεπζε πεξηγξαθηθφ θαηάινγν κε ηνλ ηίηιν Παηκηαθή Βηβιηνζήθε (1890).
Δπίζεο θαηάξηηζε πξψηνο θαηάινγν ησλ (1602 ηφηε) ειιεληθψλ ρεηξνγξάθσλ ηεο
Δζληθήο Βηβιηνζήθεο (1892). Γεκνζίεπζε πνιιά θείκελα, έγγξαθα θαη άξζξα πνπ
αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ Πάηκν θαη γεληθά ζηελ εθθιεζηαζηηθή ηζηνξία ησλ
ηειεπηαίσλ αηψλσλ.
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ΔΠΗΦΑΝΔΗ ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ ΣΖ ΥΟΛΖ
Aπφ ηελ Παηκηάδα πξνέξρνληαη δηδάζθαινη ηνπ Γέλνπο, αξρηεξείο θαη
παηξηάξρεο, ε θήκε ηεο δε εμαπιψλεηαη πέξα απφ ηα φξηα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο,
απφ ηα Βαιθάληα θαη ηε Ρσζία σο ηε Μ. Αζία θαη ηε Β. Αθξηθή. Γλσζηφηεξνη είλαη ν
Παηξηάξρεο Αιεμαλδξείαο Θεφθηινο Παγθψζηαο, ν Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο
Γξεγφξηνο ν Δ', ν ηδξπηήο ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο Δκκαλνπήι Ξάλζνο θαη ν Γεκήηξηνο
Θέκειεο θ.α.
ΠΑΣΡΗΑΡΥΖ ΚΤΡΗΛΛΟ Ο Δ΄

Ο Κχξηιινο Δ’ γελλήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα ζηε Γεκεηζάλα. Σν 1715
θαηά ηελ θαηάιεςε ηεο Πεινπνλλήζνπ απφ ηνπο Οζσκαλνχο, ν Κχξηιινο νδεγήζεθε
αηρκάισηνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, χζηεξα κεηέβε ζην Άγην Όξνο θαη απφ εθεί
βξέζεθε ζηελ Πάηκν γηα λα ζπνπδάζεη ζηελ Παηκηάδα ρνιή. πνχδαζε θνληά ζην
δηδάζθαιν Μαθάξην γηα θάπνην δηάζηεκα θαη ελ ζπλερεία γίλεηαη κνλαρφο, έρνληαο
πλεπκαηηθφ ηνπ παηέξα ηνλ φζην Απμέληην. Μεηά απφ ζχληνκε επηζηξνθή ζην Άγην
Όξνο, ηνλ βξίζθνπκε ζηελ Πφιε. Σν 1737 εμειέγε κεηξνπνιίηεο Μειελίθνπ θαη ην
1745 Νηθνκεδείαο (1745-1748). Δμειέγε Παηξηάξρεο ην 1748, ελψ άιιεο πεγέο
δέρνληαη ην 1745 σο ρξφλν εθινγήο, κε κεηαγελέζηεξε επηβεβαίσζε ηεο
θαλνληθφηεηάο ηεο κε ζπλνδηθή πξάμε ηνπ επηεκβξίνπ 1748. Πεξηγξάθεηαη σο
ιφγηνο θαη αζθεηηθφο, κε θαιή κφξθσζε, ελψ αλαθέξεηαη φηη αλέβεθε ζηελ ηεξαξρία
κε ηελ αμία ηνπ.
Σέινο ζηηο 27 Ηνπιίνπ ηνπ 1775 πέζαλε θαζεξεκέλνο θαη απιφο κνλαρφο,
αθνχ πξνεγνπκέλσο είρε πξνεγεζεί ε εμνξία ηνπ ιφγσ ηεο δηδαζθαιίαο πνπ
ππνζηήξηδε, ηάθεθε έμσ απφ ην θπξηαθφ ηεο ζθήηεο ηεο Αγίαο Άλλεο Άζσ. ηηο
κέξεο ηνπ ηδξχζεθε θαη ε Αζσληάδα ρνιή.
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ΣΤΡΝΑΒΗΣΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
Έλαο αθφκε Γάζθαινο ηνπ Γέλνπο είλαη ν Αιέμαλδξνο Σπξλαβίηεο πνπ
γελλήζεθε ην έηνο 1711 ζηνλ Σχξλαβν. Μνξθψζεθε ππφ Ησαλληηψλ δαζθάισλ θαη
δίδαζθε ζηε ζρνιή πνπ ίδξπζε ζηελ παηξίδα ηνπ ν Μεηξνπνιίηεο Λαξίζεο
Παξζέληνο. Αξγφηεξα πξνζθιήζεθε ζηε ζρνιή ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, φπνπ θαη δίδαμε
κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ (25 Ννεκβξίνπ 1761). Ο Σπξλαβίηεο έγξαςε, ζε αληίξξεζε
ζπγγξαθήο ηνπ ζενιφγνπ Αινυζίνπ Αλδξνχηδε απφ ηελ Κχπξν, έξγν απφ 150 θχιια,
πνπ ζψδεηαη αλέθδνην ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδαο, κε ηνλ ηίηιν «Σνπ
ζνθσηάηνπ δηδαζθάινπ θπξίνπ Αιεμάλδξνπ ηνπ εθ Σπξλάβνπ Λαξίζεο,
γπκλαζηάξρνπ ηνπ ελ Γαθία ειιελνκνπζείνπ αληίξξεζηο, πξνο Αινυζηνλ
Αλδξνχηδελ, Κχπξηνλ ιαηηλφθξνλα, πεξί εθπνξεχζεσο ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο».

ΜΟΝΑΥΟ ΓΑΜΑΚΖΝΟ Ο ΛΔΡΗΟ
Ο Γακαζθελφο, θαηά θφζκνλ Γεκήηξηνο, Λέξηνο ζηελ θαηαγσγή, είρε
θνηηήζεη ζηε λενζχζηαηε Παηκηάδα ρνιή ηεο Πάηκνπ, πεξί ηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ
18νπ αηψλα. χκθσλα κε ππάξρνληα ζηνηρεία, ην 1726 ίδξπζε ρνιή, κέζα ζην
Κάζηξν ηεο Λέξνπ, ζηελ νπνία θνηηνχζαλ ηφηε πάλσ απφ 20 καζεηέο θαη
δηδάζθνληαλ απφ ηνλ ίδην ην Γακαζθελφ Γξακκαηηθή, Φηινζνθία θαη Θενινγία.
Ο ΑΓΗΟ ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΑΘΑΝΑΗΟ
Ο Άγηνο Νενκάξηπο Αζαλάζηνο θαηαγφηαλ απφ ηε Λήκλν, απφ ην ρσξηφ
Ρεπαλίδη. Aθνχ έκαζε ηα ηεξά γξάκκαηα πήγε ζην Άγην Όξνο, ζηε κνλή ηεο Μεγίζηεο
Λαχξαο γηα λα κνλάζεη. Καηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 αηρκαισηίζηεθε θαη
ζηάιζεθε ζηελ Αίγππην. Δθεί ηνλ πνχιεζαλ ζαλ δνχιν ζ' έλα Αγαξελφ άξρνληα, ν
νπνίνο θαη ηνλ εμηζιάκηζε. Ο Αζαλάζηνο κε πξνηξνπή ηνπ άξρνληα λπκθεχηεθε θη
έγηλε αγάο απνιακβάλνληαο κε ηελ ζχδπγν ηνπ ηελ έγγακε δσή. Σξεηο θνξέο φκσο
ηνπ παξνπζηάζηεθε ζε φξακα ν Μέγαο Αζαλάζηνο κε απνηέιεζκα λα νδεγεζεί ζε
κεηάλνηα. Ο Αζαλάζηνο δήηεζε ζπγλψκε απφ ηε ζχδπγν ηνπ θαη επέζηξεςε ζην Άγην
Όξνο, φπνπ εμνκνινγήζεθε, κπξψζεθε θαη «εθαζάξηζελ εαπηόλ ελ άθξα αζθήζεη θαη
πνιιή ηαπεηλώζεη». ηε ζπλέρεηα επέζηξεςε ζηε Λήκλν, φπνπ ζπλέρηζε εηξεληθά λα
δνμάδεη ηνλ Κχξην. Οη Σνχξθνη φκσο, ηνλ ζπλέιαβαλ θαη ηνλ έβαιαλ ζ' έλα πινίν κε
ηε πξφθαζε φηη ζα ηνλ πήγαηλαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα λα ηνλ δηθάζνπλ. Όηαλ
έθηαζε ην πινίν ζη’ αλνηρηά ηνπ Διιεζπφληνπ, ηνλ έξημαλ ζηε ζάιαζζα θαη ηνλ
έπλημαλ. Έηζη πήξε ην ζηεθάλη ηνπ καξηπξίνπ, θαηά ην έηνο 1846 ζχκθσλα κε ηνλ
αλψλπκν αγηνξείηε ζπλαμαξηζηή ηεο κνλήο ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλνο.
Ο Άγηνο Νενκάξηπο Αζαλάζηνο ν εθ Λήκλνπ ενξηάδεη ην δεχηεξν άββαην ηνχ
κελφο Ηνπιίνπ.
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ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΞΑΝΘΟ
Ο Δκκαλνπήι Ξάλζνο γελλήζεθε ζηελ Πάηκν ην 1772. Δθεί μεθίλεζε ηα
πξψηα ηνπ βήκαηα θαη χζηεξα κεηαλάζηεπζε ζηελ Ηηαιία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ
Σεξγέζηε, φπνπ θαη δνχιεςε σο ππάιιεινο ζε εκπνξηθή επηρείξεζε. Σν 1810
εγθαηαζηάζεθε ζηελ Οδεζζφ, θαη αθνχ δνχιεςε σο γξακκαηηθφο, ην 1812
γλσξίδεηαη κε ηξεηο εκπφξνπο απφ ηα Γηάλλελα θαη απνθαζίδνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ
δηθή ηνπο εκπνξηθή εηαηξεία. Καηά ην 1813, πξαγκαηνπνηεί εκπνξηθά ηαμίδηα ζηελ
Πξέβεδα, ζηα Ησάλληλα θαη ζηε Λεπθάδα.
Δπηζηξέθνληαο ζηελ Οδεζζφ, αλαθνηλψλεη ζηνπο Αζαλάζην Σζαθάισθ θαη
Νηθφιαν θνπθά ηηο ηδέεο ηνπ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηδξχεηαη ε Φηιηθή Δηαηξεία ην
1814. Ο Ξάλζνο αλαιακβάλεη θαζήθνληα ηακία, γξακκαηέα ελψ παξάιιεια
ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο ζχλδεζκνο κε ηα άιια εγεηηθά κέιε, φπσο ηνλ Παλαγηψηε
Αλαγλσζηφπνπιν. Σν 1818, ν Ξάλζνο κεηαβαίλεη ζηε Ρσζία, κε ζθνπφ λα πξνηείλεη
ηελ αξρεγία ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο ζηνλ Ησάλλε Καπνδίζηξηα, πξφζσπν πνπ νη ηξεηο
ηδξπηέο νξακαηίδνληαλ σο ηελ «Αλσηάηε Αξρή». Φηάλεη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1820
ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε, φπνπ θαη ζπλαληά ηελ άξλεζε ηνπ Καπνδίζηξηα λα αλαιάβεη
ηελ αξρεγία, ν νπνίνο, γλσξίδνληαο ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ
Δπξψπε έλαληη ησλ θηιειεπζέξσλ θαη εζληθναπειεπζεξσηηθψλ θηλεκάησλ ησλ ιαψλ
θαη ππνινγίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο κηαο ιατθήο εμέγεξζεο, πξνζπάζεζε λα πείζεη ηνλ
Ξάλζν γηα ηελ αλάγθε λα αλαβιεζνχλ νη επαλαζηαηηθέο ελέξγεηεο, σζφηνπ έξζνπλ
πην θαηάιιειεο πεξηζηάζεηο πνπ ζα επλνήζνπλ ηελ απφπεηξα απηή. Έηζη, ν Ξάλζνο
πξνηείλεη ηελ αξρεγία ηεο Δηαηξείαο ζηνλ Αιέμαλδξν Τςειάληε, πξφζσπν πνπ
έραηξε ηεο εθηίκεζεο ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ θαη πνπ, σο ππαζπηζηήο ηνπ ηζάξνπ, ζα
κπνξνχζε ίζσο λα επεξεάζεη ζεηηθά ηε ζηάζε ηεο Ρσζίαο γηα πηζαλή επαλάζηαζε
ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ν νπνίνο θαη δέρεηαη. Απφ εθείλε ηε ζηηγκή, ν Δκκαλνπήι
Ξάλζνο δηαηεξεί ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ Τςειάληε θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ην
ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ζηηο παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο.
Μεηά ην ηέινο ηεο επαλαζηάζεσο ζηελ πεξηνρή ηεο Μνιδνβιαρίαο, ν Ξάλζνο
κεηαβαίλεη ζηελ Ηηαιία θαη ζπλερίδεη πξνο ηελ Πεινπφλλεζν, ε νπνία είρε ήδε
επαλαζηαηήζεη. ηελ πεξηνρή απηή ζα κείλεη σο ην 1826, νπφηε θαη θεχγεη γηα ηελ
Απζηξία, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζεη ηελ απφδξαζε απφ ην Μνπγθάηο ηνπ
Αιέμαλδξνπ Τςειάληε. Ζ επηρείξεζε απέηπρε θαη αλαγθάζηεθε λα θχγεη γηα ηε
Βιαρία. Άγλσζηνο παξακέλεη εθεί σο ην 1837, νπφηε θαη παίξλεη ηελ απφθαζε λα
επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα. Γπν ρξφληα αξγφηεξα, δηνξίδεηαη ζε δηνηθεηηθή ζέζε ζηελ
Ύδξα θη αξγφηεξα ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, απνιχζεθε φκσο χζηεξα απφ ιίγν θαηξφ.
Έδεζε ηα ππφινηπα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ζε πιήξε αλέρεηα, κάηαηα
απνδεηψληαο απφ ην Γεκφζην ζχληαμε, ή έζησ έλα ειάρηζην βνήζεκα. ηηο 28
Ννεκβξίνπ 1852 πεζαίλεη ζηελ Αζήλα. Πξνεγνπκέλσο, ην 1845, ν Ξάλζνο είρε
δεκνζηεχζεη ηα «Απνκλεκνλεχκαηά» ηνπ, ηα νπνία απνηεινχλ πνιχηηκε πεγή
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηζηνξία ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο, θαζψο θαλείο απφ ηνπο άιινπο
δπν πξσηεξγάηεο, ν Νηθφιανο θνπθάο θαη ν Αζαλάζηνο Σζαθάισθ, δελ έηπρε λα
αθήζνπλ παξαπιήζηαο κνξθήο θείκελν.
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ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΘΔΜΔΛΖ
Ο Γεκήηξηνο Θέκειεο ήηαλ Έιιελαο νπιαξρεγφο, αγσληζηήο ηνπ 1821 θαη
πνιηηηθφο. Γελλήζεθε ην 1772-1774 ζηελ Πάηκν φπνπ έθαλε θαη ηηο πξψηεο ηνπ
ζπνπδέο γηα λα ηηο ζπλερίζεη Κσλζηαληηλνχπνιε θαη φηαλ ηηο ηειείσζε, κεηέβε ζηε
Μνιδαβία φπνπ δίδαζθε θαη’ νίθνλ. Μπήζεθε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία απφ ηνλ
Παπαθιέζζα, θαη είρε ηνλ βαζκφ ηνπ Απφζηνινπ, γη’ απηφ άιισζηε γχξηζε φια
ζρεδφλ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ γηα λα μεζεθψζεη ηνλ ιαφ. Αλαγθάζηεθε λα ζηακαηήζεη
θαη λα θξπθηεί ζηελ Πάηκν αθνχ νη Οζσκαλνί ηνλ θαηαδίθαζαλ ζε ζάλαην γη’ απηέο
ηνπ ηηο ελέξγεηεο.
Πήξε κέξνο ζηελ Άισζε ηεο Σξηπνιηηζάο θαη ζε πνιιέο λαπηηθέο επηδξνκέο.
Δίρε ρξεκαηίζεη πξνεζηφο, κέινο ηνπ Βνπιεπηηθνχ θαη πιεξεμνχζηνο ηεο Πάηκνπ
ζηελ Β' Δζλνζπλέιεπζε Άζηξνπο ην 1823. Πέζαλε ζηηο 26 Μαξηίνπ 1826 θαηά ηελ
πνιηνξθία ηνπ Μεζνινγγίνπ φπνπ είρε κεηαβεί γηα λα πνιεκήζεη καδί κε ηνπο
ππεξαζπηζηέο ηνπ.
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