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Ἀπό τά μέσα τοῦ ΙΗ´ αἰ. ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μπαίνει στήν κρισι-
μότερη ἴσως περίοδο τῆς ἱστορίας της1. Οἱ «νέες ἰδέες» τοῦ Εὐρω-

παϊκοῦ Διαφωτισμοῦ, ὡς ἀνανεωτική κίνηση, θά ἐπηρεάσουν πολυδιάστα-
τα ὅλη τήν Εὐρώπη καί θά ἀρδεύσουν τήν ἑλληνική κοινωνία, γιά τήν ὁποία
ὁ Διαφωτισμός ἦταν ἕνας νέος κόσμος, πού ἦρθε νά ἀλλάξει ὅλη τή ζωή
της στό χῶρο τῆς παιδείας, τῆς ἰδεολογίας, τοῦ ἐθνικοῦ προσανατολισμοῦ,
ἀντίθετος μέ τή ρωμαϊκή παράδοση2.

Ἡ Ἐκκλησία καταγγέλει, ἀπειλεῖ, καταδικάζει, ἀφορίζει. Δέν καταδι-
κάζει τήν ἐπιστήμη, ἀλλά τίς πλάνες τῆς ἐσφαλμένης πίστης. Ὅταν διώ-
κει κληρικούς ὑπάρχουν σοβαροί λόγοι, ἐκτός ἐλάχιστων περιπτώσεων,
πού ἡ ἐπιβολή ποινῶν ὀφείλονταν σέ παρεξηγήσεις. Ἡ Ἐκκλησία βρίσκε-
ται σέ θέση ἀμυνομένου3. Συγκρούεται τό παραδοσιακό μέ τό νέο.

Στό χῶρο λόγου χάρη τῆς παιδείας, ἡ μελέτη τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν
ἦταν πραγματική πρόοδος, πού ἔφερνε ὅμως στήν ἀνατολή ἕνα παραποι-
ημένο ὀρθολογισμό. Τά ξένα ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα προκαλοῦσαν
θαυμασμό στούς Ρωμηούς καί ὑποτίμηση τῆς παράδοσής τους. Ὡστόσο
αὐτοί πού εἶχαν συνείδηση τῆς οὐσίας τῆς παράδοσής τους, ὅπως ὁ
Εὐγένιος Βούλγαρης καί ἄλλοι, ἀποτίμησαν ψυχραιμότερα καί νηφαλιό-
τερα τήν Εὐρώπη καί τήν πρόοδό της καί ἔγιναν οἱ γέφυρες σύζευξης τοῦ
ἀνατολικοῦ χώρου μέ τό νέο δυτικό φιλοσοφικό καί ἐπιστημονικό πνεῦμα.
Δημιούργησαν ἕναν ἑλληνότροπο Διαφωτισμό. Ὁ Διαφωτισμός ἰδιαίτερα

1 Χρ. Πατρινέλης, «Θρησκευτικές ἔριδες καί ἀμφισβητήσεις», ΙΕΕ, 11, σ. 132.
2 π. Γ. Μεταλληνός, Τουρκοκρατία, Ἀθήνα 19892, σ. 150.
3 Χρ. Πατρινέλης, ὅ.π., σ. 132.
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στήν παιδεία, μπόλιασε τήν ἑλληνική συνείδηση καί μέ στοιχεῖα ἀναιρε-
τικά τῆς ταυτότητάς της. Τό προβάδισμα τῆς γνώσης ὁδήγησε στήν ἀπο-
λυτοποίηση τῆς Ἐπιστήμης4.

Στό χῶρο τῆς Θεολογίας, οἱ ἡσυχαστές ἀγωνίστηκαν γιά τήν καθαρό-
τητά της, ὡς ἀγῶνα Θέωσης. Γνώριζαν ὅτι ἡ γνώση τοῦ Ἄκτιστου Θεοῦ
δέν μπορεῖ νά ἔρθει σέ σύγκριση μέ τή γνώση τοῦ κτιστοῦ κόσμου. Ὄργα-
νο τῆς πρώτης εἶναι ἡ καθαρή ἀπό τά πάθη καρδιά, ἐνῶ τῆς δεύτερης ἡ
λογική.

Τήν ἴδια χρονική περίοδο τό Ἅγιο Ὄρος, χῶρος εὐαισθητοποιημένος
σέ ζητήματα παράδοσης, καθίσταται τό ἐπίκεντρο τῆς νέας σύγκρουσης
Ἀνατολῆς καί Δύσης, ἡ ὁποία κατά κανόνα ἐκδηλώνεται  μέ ἀπολογητικά
ἤ ἀντιρρητικά βιβλία, μέ μαχητικά φυλλάδια, σάτιρες, λιβέλλους καί ὄχι
μόνο. Οἱ ἁγιορεῖτες βίωναν ἀνόθευτη τήν ἡσυχαστική παράδοση διασώ-
ζοντας τά κριτήρια τῆς Ὀρθοδοξίας, γι᾽ αὐτό καί ἡ ἀντίδρασή του ἦταν
ἄμεση5.

Τήν ἐποχή αὐτή δεῖγμα ἀκμῆς καί ζωτικότητας ὑπῆρξε τό Κίνημα τῶν
Κολλυβάδων6 ἤ Περί Μνημοσύνων ἔρις ἤ Φιλοκαλική Ἀναγέννηση7.

Ἡ ἀφορμή γι᾽ αὐτή τή θεολογική διαμάχη δόθηκε περί τό 1754 ἀπό
τούς ἁγιαννανίτες μοναχούς, οἱ ὁποῖοι αὐθαίρετα μετέφεραν τήν τέλεση
τῶν μνημοσύνων στίς Κυριακές, διότι τό Σάββατο μετέβαιναν στίς Καρυές
γιά νά ἐμπορευθοῦν τά ἐρχόχειρά τους. Tό γεγονός αὐτό σκανδάλισε μερί-
δα μοναχῶν, πού τό θεώρησαν ὡς λειτουργική ἐκτροπή καί καινοτομία.

Δημιουργήθηκαν δύο ἀντιμαχόμενες παρατάξεις. Στήν πρώτη ἀνῆκαν
οἱ μοναχοί πού ἀντιτάχθηκαν στήν τέλεση τῶν μνημοσύνων κατά τήν
Κυριακή (Κολλυβάδες)8. Σημαντικότεροι ἀνάμεσα σ᾽ αὐτούς ἀναδείχθηκαν

4 π. Γ. Μεταλληνός, ὅ.π., σ. 152.
5 π. Γ. Μεταλληνός, «Ἡ δυναμική τοῦ Διαφωτισμοῦ στή δράση τῶν Κολλυβάδων», Ἐρανιστής
21 (1997), σ. 194.
6 Π. Χρήστου, Τό Ἅγιον Ὄρος, Ἀθωνική Πολιτεία. Ἱστορία, Τέχνη, Ζωή, Ἀθῆναι 1987, σ. 245.
7 Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Ράντοβιτς, Ἡ Φιλοκαλική Ἀναγέννηση τοῦ XVIII καί XIX αἰ. καί οἱ πνευ-
ματικοί καρποί της, Ἀθήνα 1984.
8 Χαρ. Τζώγας, Ἡ περί μνημοσύνων ἔρις ἐν Ἁγίῳ Ὄρει κατά τόν ΙΗ´ αἰῶνα, Θεσσαλονίκη
1969, σ. 16-64. Κ. Παπουλίδης, Τό Κίνημα τῶν Κολλυβάδων ἐν Ἀθήναις 1971. Χ. Σωτηρόπου-
λος «Κολλυβάδες-Ἀντικολλυβάδες» στόν τιμητικόν τόμο Ἀντίδωρον Πνευματικόν, Ἀθῆναι
1981· π. Θ. Ζήσης, Κολλυβαδικά, Θεσσαλονίκη 2004· π. Γ. Μεταλληνός, «Ὁμολογῶ ἕν Βάπτι-
σμα...» Ἀθῆναι 1983· π. Θεόκλητος Διονυσιάτης, Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, Ἀθήνα 1959
καί 19782. Στά παραπάνω ἔργα ὑπάρχει πλούσια καί ἐξειδικευμένη βιβλιογραφία
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οἱ Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης (1696-1784), ὅσιος Ἀθανάσιος Πάριος (1722-
1813), ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης (1749-1809), ἱερομόναχος Παρθένιος
ὁ Σκοῦρτος, ὁ Κύπριος Χριστόφορος ὁ Προδρομίτης (1730-1809). Στή δεύ-
τερη παράταξη πού χαρακτηρίστηκαν ὡς «Ἀντικολλυβάδες» πρωταγωνι-
στοῦσαν ὁ Θεοδώρητος ἐξ Ἰωαννίνων9, ὁ Βησσαρίων ὁ ἐκ Ραψάνης10 καί
ὁ πρώην Χαλεπίου Γεννάδιος11.

Γιά τήν ἐξέλιξη τῆς ἔριδας παραπέμπουμε στήν προαναφερθεῖσα
βιβλιογραφία. Ἐκ τῶν περισσοτέρων ἱστορικῶν ἡ ἀποτίμησή της ὑπῆρξε
θετική12. Ὡστόσο ἡ ὀξύτητά της, πού ἔφθασε ὡς τόν ἀλληλοσπαραγμό
τῶν μοναχῶν13 στά χρόνια τοῦ Ἀθ. Παρίου14, ἑνός ἀσυμβίβαστου καί μαχη-
τικοῦ Κολλυβᾶ, χρήζει ἐνδελεχέστερης ἑρμηνευτικῆς διερεύνησης.

Τί ὤθησε τούς ἁγιορεῖτες νά ἀντιδράσουν τόσο ἔντονα, ὥστε τηρουμέ-
νων τῶν ἀναλογιῶν, νά θεωρηθεῖ ἡ διαπάλη τους, ὡς ἐπανάληψη τῆς δια-
δικασίας τοῦ 14ου αἰῶνα, ὅπου καί πάλι ἡ Ἀνατολή συναντήθηκε μέ τή
Δύση15;

Ἔχουμε τή γνώμη ὅτι ἕνας πρῶτος λόγος ὑπῆρξε ἡ βίωση τῆς ἡσυχα-
στικῆς ἐμπειρίας καί τοῦ ρωμαίϊκου φρονήματος ἀπό τούς λόγιους μονα-
χούς, τά ὁποῖα τούς κατέστησαν δυνατούς νά κατανοήσουν τίς πνευμα-
τικές διαφοροποιήσεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κόσμου.

Γιά τόν καθηγητή Χρ. Γιανναρᾶ ἡ Κολλυβαδική ἔριδα ἦταν «Κίνημα
ἀντίδρασης στόν ἐκδυτικισμό καί στήν ἀλλοτρίωση, πού ἀποκαλύπτει
μιάν ἀπροσδόκητη γιά τήν ἐποχή θεολογική ἐγρήγορση καί ἐπίγνωση τῶν
βιωματικῶν προτεραιοτήτων τῆς Ἐκκλησίας»16.

Ἀκόμα καί δυτικοί θεολόγοι δέν δίστασαν νά χαρακτηρίσουν τό Κίνημα

9 Χαρ. Τζώγας, ὅ.π., σσ. 52-60.
10 Διον. Βαλαῆς, «Ἡ στάση τοῦ λόγιου μοναχοῦ Βησσαρίωνα στίς ἔριδες τῶν μοναχῶν τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους κατά τόν ΙΗ αἰ.» Κληρονομία 27 (1995), τ. 1 και 2 Θεσσαλονίκη 1996, ὅπου καί
πλούσια βιβλιογραφία.
11 Ἀθ. Χρυσοβέργης, Οἱ θεολογικές κατευθύνσεις τοῦ Πατριάρχη Καλλίνικου Γ´ (1713-1791)
καί τά βασικά προβλήματα τῆς ἐποχῆς του. Μέ βάση τήν ἐπιστολογραφία του, Λάρισα 2000,
σ. 73, ὅπου καί βιβλιογραφία.
12 Ἀθ. Χρυσοβέργης, ὅ.π., σσ. 132-146.
13 Χρ. Πατρινέλης, ὅ.π., σ. 132.
14 Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1995 ἀνακηρύχτηκε ἅγιος ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.
15 π. Γ. Μεταλληνός, Ἡ δυναμική, ὅ.π., σ. 190.
16 Χρ. Γιανναρᾶς, Ὀρθοδοξία καί Δύση, Ἀθήνα 1992, σ. 177.
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τῶν Κολλυβάδων «δεῖγμα» τῆς ἀφυπνιζόμενης ζωῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους17.
Τό Ἅγιο Ὄρος, στά πρόσωπα τῶν Κολλυβάδων, ὄχι μόνο ἐπηρεάζει, ἀλλά

καί κατευθύνει τόν ἀγῶνα τοῦ Ἐθναρχικοῦ κέντρου στίς κρίσιμες πράγματι
ἐκεῖνες ἱστορικές ἐπιλογές του18. Μέ θαυμαστή ὀξυδέρκεια καί παρατηρητι-
κότητα διέβλεπαν, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί τήν πρόθεση τῶν Διαφωτιστῶν νά
ἀποδυναμώσουν τή Ρωμαίϊκη Ἐθναρχία.

Ἕνας δεύτερος λόγος ἀντίδρασης ἦταν ἡ διαφαινόμενη ἔνδειξη συμπάθειας
ἀπό τούς ἀντικολλυβάδες στίς ἰδέες τοῦ Διαφωτισμοῦ καί ἀπόρριψης τῶν
ἡσυχαστικῶν πρακτικῶν. Αὐτή ἡ ταύτιση μέ τίς νέες ἰδέες τῆς Εὐρώπης καί
μάλιστα ἀπό ὀρθοδόξους μοναχούς ἦταν ἁπτή ἀπόδειξη τοῦ μέτρου τῆς ἐπερ-
χόμενης ἀλλλοτρίωσης.

Ἄλλωστε ἡ Εὐρώπη μετά τό Σχίσμα (1054) εἶναι ἄσχετη μέ τήν ὀρθόδοξη
παράδοση θεολογικά καί κοινωνικά.

Ἕνας τρίτος λόγος ἀντίδρασης ὑπῆρξε ἡ προηγηθεῖσα ἔριδα τοῦ Ἀναβα-
πτισμοῦ τῶν προσερχομένων στήν Ὀρθοδοξία Δυτικῶν, ἡ ὁποία κατετάραξε
ὁλόκληρη τήν Ἀνατολή μέ τίς θεολογικές, πνευματικές καί κοινωνικές παρε-
νέργειές της, ἀλλά καί μέ τίς ἐκτροπές στή λειτουργική πράξη τῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ κραδασμοί της εἶχαν ἐπηρεάσει καί τό Ἅγιον Ὄρος.

Ἄς σημειωθεῖ ὅτι στήν περίοδο πού ἐξετάζουμε, ὁ ἐκ τῶν πρωταγωνιστῶν
τοῦ Ἀναβαπτισμοῦ πρώην πατριάρχης Κύριλλος ὁ Ε´ καί ἄλλοι συνεργάτες
του ἐφησύχαζαν στό Ἅγιον Ὄρος19.

Ἄν δέ ληφθεῖ ὑπόψη καί ἡ κορυφωθεῖσα τόν ΙΗ´ αἰῶνα δυτική προπαγάν-
δα καί δράση τῶν μισσιοναρίων, δικαιολογεῖται πλήρως ἡ ἐκγρήγορση τῶν
Κολλυβάδων20.

Παράλληλα, τό ἀγωνιστικό τους πνεῦμα καί ἡ ἀνυποχώρητη ἀντίδρασή
τους σέ κάθε ἐπιβουλή καί ἐξουσία εἶναι φανερή καί στή δυναμική τοῦ φαι-

17 Ἀρχιμ. Βασ. Στεφανίδης, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, Ἀθήνα 19592, σ. 661.
18 Δ. Ἀποστολόπουλος, Ἡ Γαλλική Ἐπανάσταση στήν τουρκοκρατούμενη ἑλληνική κοινωνία,
Ἀθήνα 1989· π. Γ. Μεταλληνός, Ἑλληνισμός μετέωρος, Ἀθήνα 1992, σ. 30 κ. ἑ.
19 Ἀθ. Χρυσοβέργης, «Οἱ Θεολογικές», ὅ.π., σσ. 64-106, ὅπου καί πλούσια βιβλιογραφία· τοῦ
ἴδιου, «Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος ὁ Γ´ ὁ ἐκ Ζαγορᾶς καί τό πρόβλημα
τοῦ Ἀναβαπτισμοῦ. Οἱ Θεολογικές του κατευθύνσεις», Ἀχιλλίου Πόλις, 04 (2020), σσ. 282-
306.
20 Π. Γρηγορίου, Σχέσεις Καθολικῶν καί Ὀρθοδόξων, Ἀθῆναι 1958, σσ. 11-12. Μᾶρκος Ροῦσσος
Μηλιδώνης, Ἰησουΐτες στόν ἑλληνικό χῶρο (1560-1915) Ἀθήνα 1991, σσ. 19-68. Τοῦ ἴδιου,
Ἕλληνες Ἰησουΐτες (1560-1773) Ἀθήνα 1993, σσ. 29-35.
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νομένου τῶν Νεομαρτύρων, τῶν Ἁγιορειτῶν, Ὁσιομαρτύρων, αὐτῶν τῶν κατ᾽
ἐξοχήν ἀντιστασιακῶν τῆς Τουρκοκρατίας, γιά πολλούς ἀπό τούς ὁποίους οἱ
Κολλυβάδες ὑπῆρξαν «ἀλεῖπτες21».

Ἀντιδρῶντας, μεταφέρουν τό πεδίο ἀντιπαράθεσης στό ἐπίπεδο τῆς ἐν
Χριστῷ αὐθεντικῆς ὕπαρξης. Πρότυπό τους ὁ Ἅγιος, ὁ θεούμενος ἄνθρωπος
καί «κατά χάριν» Θεοάνθρωπος. Ὑπογραμμίζουν τή σημασία τῆς λειτουργικῆς
ζωῆς22. Ὁ ἀγῶνας τους δέν εἶναι προϊόν προσκόλλησης σέ λειτουργικούς
τύπους23, οὔτε ἡ λατρεία ἦταν «φλοιός»24, ὅπως ἰσχυριζόταν ὁ Πατριάρχης τοῦ
ἑλληνικοῦ Διαφωτισμοῦ Ἀδ. Κοραῆς. Στή θεία λατρεία ὁ χριστιανός οἰκειοῦται
τόν Θεό, κατά τήν πεφωτισμένη ἔκφραση ἑνός σύγχρονου διακεκριμένου ἁγιο-
ρείτη πνευματικοῦ πατρός25.

Ἐπιπρόσθετα, οἱ ἀντιμαχόμενες ὁμάδες τῶν μοναχῶν διαφώνησαν καί στό
ζήτημα τῆς συχνότητας συμμετοχῆς στό μυστήριο τῆς θείας Μετάληψης26

γεγονός πού προκάλεσε μεγάλη ἀναστάτωση στλις μοναχικές κοινότητες πού
στήν πράξη τηροῦσαν τό ἀντίθετο27.

Τήν ἴδια ἐποχή, στό Ἅγιον Ὄρος τό λεγόμενο «Κελλιωτικό ζήτημα» εἶχε
διασαλεύσει σέ ἀκραῖο βαθμό τίς σχέσεις μοναστηριακῶν μοναχῶν καί κελ-
λιωτῶν28. Μέχρι καί ἀδελφότητα σχημάτισαν οἱ σκητιῶτες τό 1768 προκειμένου
νά διεκδικήσουν τήν ἀπαλλαγή ἀπό τή φορολογία προσφεύγοντας στό Οἰκου-
μενικό Πατριαρχεῖο ἐπί Σαμουήλ Χατζερῆ.

21 Ἀθ. Πάριος, Νέον Λειμωνάριον, Ἀθήνα 19684. Πατάπιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης, Ὅσιος
Παρθένιος ὁ Σκοῦρτος, Ἀθήνα 2010, σ. 19.
22 π. Γ. Μεταλληνός, Δυναμική..., ὅ.π., σ. 196.
23 Χ. Πατρινέλης, ὅ.π., σ. 132.
24 Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Ράντοβιτς, ὅ.π., σ. 21. Πρωτ. Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός, Γρηγόριος Κων-
σταντᾶς, Λάρισα 2017, σσ. 28, 39-40, 54 καί σποραδικά.
25 Ἀρχιμ. Γεώργιος Καψάνης, « Θεία Λατρεία στό Ἅγιο Ὄρος», Ὀρθόδοξος μοναχισμός καί
Ἅγιο Ὄρος, Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου 1998, σ. 77 κ.ἑ., ὅπου ἀναλύονται τά ἰδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά τῆς Θ. Λατρείας. π. Γ. Μεταλληνός, Ἡ Δυναμική..., ὅ.π., σσ. 196-197.
26 Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης, Περί τῆς συνεχοῦς Μεταλήψεως, εἰσαγωγή-ἀνέκδοτο κεί-
μενο-σχόλια: Θεοδώρητος μοναχός Ἁγιορείτης, Ἀθῆναι ΧΧ, Βασ. Καλλιακμάνης, Ἡ διδα-
σκαλία περί συχνῆς θείας Μεταλήψεως, σσ. 318-326, Ἀρχιμ. Νικόδημος Σκρέττας, Ἡ
θεία Εὐχαριστία, σ. 320 καί τά προνόμια τῆς Κυριακῆς κατά τή διδασκαλία τῶν Κολ-
λυβάδων, Θεσ/κη 2004, σσ. 304-408.
27 Gerhard Podskalsky, Ἡ ἑλληνική θεολογία ἐπί Τουρκοκρατίας (1453-1821) μτφρ. π. Γ.
Μεταλληνός, Μ.Ι.Ε.Τ. Ἀθήνα 20082, σ. 462.
28 Πατάπιος μοναχός, Ὅσιος Παρθένιος, ὅ.π., σσ. 39-90.
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Στίς προαναφερθεῖσες διενέξεις οἱ ἀντιμαχόμενοι ἁγιορεῖτες εἶχαν τήν
πεποίθηση ὅτι ἀγωνίζονταν γιά τήν προάσπιση τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας,
ὅμως μ᾽ ἕνα ζῆλο ποτισμένο πολλές φορές μέ προσωπικά πάθη, πού ὄξυνε
περισσότερο τήν ἀντιπαράθεσή τους29.

Σύμφωνα μέ τή γνώμη τοῦ καθηγητῆ Ν. Ματσούκα: «Ἀπό τή σφοδρή ἀντι-
παράθεση τῶν μοναχῶν ἀναδύθηκαν διαφορετικές στάσεις ζωῆς μέσα στίς
ὁποῖες ἀντικατοπτρίζονταν ὁ γνήσιος παραδοσιακός κόσμος τῆς ὀρθοδοξίας
καί τό πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας γιά προσαρμογές καί προσλήψεις εὐρωπαϊκῶν
στοιχείων»30.

Στήν ἀφετηρία αὐτῆς τῆς χρονικῆς περιόδου (β´ μισό ΙΗ αἰ.) ἀφήνει ἔντονο
στό Ἅγιο Ὄρος τό διδακτικό καί ἐπιστημονικό του ἀποτύπωμα ὁ πολύς Εὐγέ-
νιος Βούλγαρης31, σχολάρχης στήν Ἀθωνιάδα32 καί δάσκαλος πολλῶν λογίων
ἁγιορειτῶν, πρωταγωνιστπων τῶν ἐκκλησιαστικῶν ζυμώσεων τῆς ἐποχῆς. Γιά
τήν πληρέστερη κατανόησή της δέν μποροῦμε νά παραβλέψουμε μία ἔστω
σύντομη ἀναφορά στόν μεγάλο αὐτό δημιουργό τοῦ ὀρθόδοξου ἀναμορφωτι-
κοῦ καί ἀναγεννητικοῦ ἑλληνότροπου διαφωτισμοῦ. Ἐπί τῶν ἡμερῶν του ἡ
σχολή ἔφθασε στήν ἀκμή της καί κατέστη «θρυλική καί περιβόητος»33.

Ὁ Βούλγαρης καταλαμβάνει ἐξέχουσα θέση στόν ταλαντευόμενο ἀκόμη
θεολογικά ΙΗ´ αἰῶνα34. Χαρακτηρίζεται ὡς «ὁ πρῶτος ἀναγνωρισμένος ἡγέτης
τοῦ Διαφωτισμοῦ στή Νοτιοανατολική Εὐρώπη»35. Γιά τόν ἀσυνήθιστα πολύ-
γλωσσο Βούλγαρη ὁ Διαφωτισμός εἶναι «ἕνα προκλητικό πεδίο γνώσης, ἀλλά

29 Διον. Βαλαῆς, Ἐκκλησιαστικά Ἀνάλεκτα (15ος-20ος αἰ.), Θεσσαλονίκη 2014, σ. 812.
30 Ν. Ματσούκας, Ἑλληνορθόδοξη παράδοση καί δυτικός πολιτισμός, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 26.
31 Ἰ. Κωνσταντινίδης, «Εὐγένιος ὁ Βούλγαρης (1716-1806)», ΘΗΕ, 5 (1964), 1007-1013. Χρ.
Πατρινέλη, ἄρθρο στό Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό τῆς Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν, τ. 2 (1950), σσ.
353-354. Gerhard Podskalsky, Ἡ ἑλληνική... ὅ.π., σσ. 428-442 καί σποραδικά, ὅπου καί πλού-
σια βιβλιογραφία. π. Εἰρηναίου Δεληδήμου, Εἰσαγωγή στήν ἔκδοση τοῦ «θεολογικοῦ ἤ ἱερᾶς
θεολογίας» τοῦ Εὐγενίου Βουλγάρεως 19872, σ. 9. π. Γ. Μεταλληνός, «Εὐγένιος Βούλγαρης:
Φῶτα καί φῶς», ἐκδ. ΑΘΩΣ, σσ. 97-113 xx.
32 Ἄλκη Ἀγγέλου, Τῶν Φώτων-Ὄψεις τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ, Ἀθήνα 1988, σσ. 111-
131. (Τό χρονικό τῆς Ἀθωνιάδας) G. Podskalsky, ὅ.π., σ. 345 κ.ἑ. Μιλητουπόλεως Ναθαναήλ,
«Ἡ Ἀθωνιάς Σχολή», ΘΗΕ, τ. 1 (1962) στ. 933-935 μέ βιβλιογραφία. Πρακτικά Ἐπιστημονικῆς
Ἡμερίδας 11-12 Δεκ. 1999, Ἀθωνιάς Ἀκαδημία 250 ἔτη ἀπό τῆς ἱδρύσεως, Ἅγ. Ὄρος 2018.
33 π. Εἰρηναῖος Δεληδῆμος, ὅ.π.
34 Κ. Παπουλίδη, Τό Κίνημα, ὅ.π., σ. 25.
35 Π. Κιτρομιλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ἀθήνα 1996, σ. 53.

ΜΕΡΟΣ Β´. Ο ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

186

ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ 181-198.qxp_Layout 1  13/11/2021  12:19  Page 186



ποτέ μιά ἀποδεκτή κοσμοθεωρία»36. Ὁ εἰδικός ἐρευνητής τοῦ Βούλγαρη Martin
Κnapp, διευκρινίζει ὅτι «ἡ ἁπλή ἐνασχόληση τοῦ Βούλγαρη μέ θέματα φυσικῶν
ἐπιστημῶν δέν σημαίνει καί Διαφωτισμό»37.

Ὁ Βούλγαρης διαπνεόταν ἀπό τίς τρεῖς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ Διαφωτι-
σμοῦ: «τήν ἐλευθερία τῆς σκέψης, τόν ὀρθολογισμό καί τήν πίστη στή νεώτερη
ἐπιστήμη»38.

Κατά τόν μακαριστό π. Γ. Μεταλληνό ὁ ὀρθολογισμός τοῦ Βούλγαρη ταυ-
τίζεται μᾶλλον μέ τόν ἀρχαῖο ἑλληνικό λόγο, πού εἶχε ἐπίγνωση τῶν ὁρίων του
καί ὄχι μέ τή θεοποιημένη λογική δύναμη τοῦ ἀνθρώπου39. Τά μεγέθη τοῦ Δια-
φωτισμοῦ ἀπαιτοῦν συνεχῆ νοηματική ἀποφόρτιση καί ἀναφόρτιση προσαρ-
μοζόμενα στόν Βούλγαρη. Δέν ἀπορρίπτει τούς χαρακτηρισμούς τοῦ «μετριο-
παθοῦν διαφωτιστοῦ» καί τοῦ τελευταίου ἐκπροσώπου τοῦ θρησκευτικοῦ
οὐμανισμοῦ»40, ὡστόσο τονίζει ὅτι ὁ Βούλγαρης δέν ἔπαψε ποτέ νά εἶναι
ὀρθόδοξος κληρικός βαθύτατα συνδεδεμένος μέ τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας του.

Σοβαροί μελετητές θεωροῦν τόν Βούλγαρη κληρονόμο τῆς μυστικῆς θεολο-
γίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς, πού δέν θυσιάζει τίποτε ἀπό τήν κληρονομιά
τοῦ Ἕλληνος Ὀρθοδόξου41, ἄν καί ἀποδέχεται τή φιλοσοφία καί τήν ἐπιστήμη.
Ὁ Ἰησουίτης Podskalsky42 χαρακτηρίζει τόν Βούλγαρη «σφοδρό ἀντιλατίνο»,
ὀπαδό τοῦ ἀναβαπτισμοῦ καί τηρητῆ τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης. Ὁ Χρ.
Γιανναρᾶς43 δέν ἀμφισβητεῖ τήν πιστότητα του Βούλγαρη στό Ὀρθόδοξο «δόγ-
μα», τό ὁποῖο ὅμως ἀναλύει μέ ἀπόλυτη πιστότητα στίς νοησιαρχικές-ἰδεολο-
γικές προδιαγραφές τοῦ θεολογικοῦ ἀκαδημαϊσμοῦ τῆς Δύσης. Τηρουμένων
τῶν ἀναλογιῶν παρόμοια ἄποψη γιά τόν Χρ. Γιανναρᾶ ἔχει καί ὁ Podskalsky,
πού ὡς θεολόγο χαρακτηρίζει τόν Γιανναρᾶ «ἐντελῶς δυτικά εὐθυγραμμισμέ-
νο» παρά τήν ἔντονη κριτική του στή Δύση44.

Ἀκόμη καί ὁ, δύσκολος πάντα στίς κρίσεις προσώπων, Ἀδ. Κοραῆς καί ὁ

36 G. Podskalsky, ὅ.π., σ. 439.
37 Martin Knapp, Evgenios Vulgaris im Einfluss der Aufklärung, Amsterdam 1984, σσ. 133-134.
38 Π. Κιτρομιλίδης, Νεοελληνικός..., ὅ.π., σ. 57.
39 π. Γ. Μεταλληνός, Φῶτα..., ὅ.π., σ. 98.
40 Π. Κιτρομιλίδης, «Ἡ πολιτική σκέψη τοῦ Εὐ. Βούλγαρη», Ἱστορικά 7 (1990), σ. 170.
41 B. Tατάκης, Σκοῦφος-Μηνιάτης-Βούλγαρης-Θεοτόκης, Βασική βιβλιοθήκη 8 (1953), σ. 24-29.
42 G. Podskalsky, ὅ.π., σ. 432.
43 Χρ. Γιανναρᾶς, Ὀρθοδοξία..., ὅ.π., σ. 160-161.
44 G. Podskalsky, ὅ.π., σ. 109.
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Κ. Κούμας ἐπαινοῦν τόν Βούλγαρη καί τό ἔργο του45.
Ἡ θεολογία του, στό ποσοστό πού διαποτίζει τό ἔργο του, δείχνει τήν

πατερική συνείδησή του καί τήν ἐνσυνείδητη προσπάθειά του νά σωθεῖ ἡ
πνευματική συνέχεια τοῦ Γένους.

Ὑποστηρίζεται ὅτι ἡγεῖτο ἐθνικοῦ κινήματος μέ ὁμάδα μαθητῶν του, μετα-
ξύ τῶν ὁποίων καί ὁ Ἰωάννης Πέζαρος καί ἄλλων46.

Τό πλῆθος τῶν μαθητῶν του47 καί ἡ πορεία τους ἀποδεικνύουν τό τερά-
στιο καί σημαντικό παιδαγωγικό του ἔργο48.

Ὁ Τυρναβίτης δάσκαλος Ἰωάννης Πέζαρος εἶχε σφοδρή ἐπιθυμία, ὅπως
ἀναφέρει ὁ Κούμας49, νά μεταβεῖ στό Ἅγιο Ὄρος προκειμένου, ἀφ᾽ ἑνός μέν
νά παρακολουθήσει μαθήματα ἀπό μαθητές τοῦ Βούλγαρη καί ἀφ᾽ ἑτέρου νά
βιώσει τό ἡσυχαστικό πνεῦμα τοῦ φιλήσυχου Ἄθωνα, μελετῶντας χειρόγραφα
καί πατερικά ἔργα καί συναντῶντας λόγιους μοναχούς κατόχους λιπαρῆς παι-
δείας, ἀλλά καί ἡσυχαστικῆς ἐμπειρίας.

Τήν ἄνοιξη τοῦ 1770 ὁ Πέζαρος δέχεται πρόσκληση τοῦ δασκάλου καί
πνευματικοῦ του Κυρίλλου τοῦ ἐξ Ἀγράφων νά διδάξει ὡς ὑποδιδάσκαλος
στήν Ἀθωνιάδα, τήν διεύθυνση τῆς ὁποίας θά ἀνελάμβανε ὁ Κύριλλος50. Ἔτσι
ἐκπληροῦται ὁ πόθος πού ὑπέκαιε τά στήθη του, νά ἐπισκεφθεῖ τά ἱερά
καταγώγια τοῦ Ἄθωνα.

Ὁ Πέζαρος εἶχε γνωρίσει τόν Κύριλλο ἀρχικά στά Γιάννενα (1760-1763),
ἐνῶ, στή συνέχεια, συνεργάστηκαν στήν Κοζάνη (1763-1768) στή σχολή «Στοά»,
ὅπου ὁ Πέζαρος ἐργάστηκε ὡς ὑποδιδάσκαλος (1764-1768).

Ὁ Κύριλλος στίς παραδόσεις του χρησιμοποιοῦσε «τά φιλοσοφικά καί τά
νεωτερικά ἐκλεκτικῶς». Ἦταν σαφής ἡ ἐπίδραση τῆς διδασκαλίας τοῦ Εὐγέ-
νιου Βούλγαρη στίς ἐν λόγῳ σχολές.

45 Ἄλκης Ἀγγέλου, Τῶν Φώτων, ὅ.π., σ. 126, σημ. 108. π. Γ. Μεταλληνοῦ, «Ἐπισημάνσεις στή
θεολογία τοῦ Εὐγενίου Βουλγάρεως», Φῶτα καί φῶς, ὅ.π., σ. 87.
46 Χριστίνα Κολοβοῦ, Τό παιδαγωγικό ἔργο τοῦ Εὐγενίου Βουλγάρεως, Ἀθήνα 2002, σ. 45.
47 Χρ. Κολοβοῦ, ὅ.π., σ. 65 κ.ἑ.
48 Ἀθ. Καλαμάτας, Εὐγένιος Βούλγαρης (1716-1806). Σκιαγράφηση τῶν πολιτισμικῶν
ἀλλαγῶν καί τῶν ἰδεολογικῶν γνώσεων στόν ΙΗ´ αἰῶνα, Θεσσαλονίκη 2011,  σ. 93 κ.ἑ.
49 Μ. Λαφαζάνης, Ἰωάννης Πέζαρος (1749-1806), Τύρναβος 2009, σ. 186.
50 Κ. Τσιώλης, «Κύριλλος ὁ ἐκ Φουρνᾶς τῶν Ἀγράφων, διδάσκαλος στή Σχολή τῆς Κοζάνης,
ὁ καί κοινός τοῦ Ἁγίου Ὄρους πνευματικός», εἰσήγηση στίς 3 Ὀκτωβρίου 2014 στό Συνέδριο
Ἡ Δυτική Μακεδονία στούς Νεότερους Χρόνους, στά Γρεβενά, μέ πλούσια βιβλιογραφία.
Παταπίου μοναχοῦ, Ὅσιος Παρθένιος, ὅ.π., σ. 14, 35-37. Μ. Λαφαζάνης, ὅ.π., σ. 184-186 καί
σποραδικά.
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Ὁ Πέζαρος ἀπό πολύ νωρίς συνέβαλε τά μηνύματα τῶν καιρῶν καί τῶν
ἀνανεωτικῶν ἰδεῶν τοῦ Βούλγαρη, γι᾽ αὐτό στήν οὐσία «ἐντάσσεται» στόν
κύκλο τῶν μαθητῶν του, ἀλλά καί τῆς διαθρυλούμενης μυστικῆς ὁμάδας του51.

Θερμή καί ὄχι χωρίς ἐξάρτηση ὑπῆρξε καί ἡ σχέση του μέ τόν Κύριλλο, ὁ
ὁποῖος ἐνίοτε φορτικά καί ἀδόκιμα προσπαθοῦσε νά ἐπιβληθεῖ στό νεαρό
Πέζαρο. Χαρακτηριστική καί περίεργη είναι ἡ θέση τοῦ Κυρίλλου γιά τό γάμο
τοῦ Πέζαρου. Σέ ἐπιστολή του (13 Μαρτίου 1790) γράφει: «ἀμέσως λυθήσεται
καί ἀποκριματίστως ὡς λόγῳ μόνῳ συστάντος, καί τῶν ἐκ τούτου ἀπαραιτή-
τως ἑπομένων δυσχερῶν λυτρωθήσεται»52.

Γιατί ἄραγε αὐτός ὁ «πειθαναγκασμός» στό πνευματικό του παιδί;53 Τί ὑπε-
ρεῖχε στήν κρίση τοῦ δασκάλου; Ἡ ἀφοσίωση στό διδακτικό ἔργο ἀντί τοῦ
γάμου; Ἤ μήπως ἡ μοναχική ζωή πρός τήν ὁποία ἴσως κατηύθυνε τόν Πέζαρο;

Ἐξ᾽ ὅσων γνωρίζουμε ὁ Κύριλλος εἶχε μοναδική συνοδεία καί κελλί δικό
τους στίς Καρυές, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τό λεγόμενο τοῦ Κουκουζέλη.
Ἐκεῖ, κατά πᾶσα πιθανότητα φιλοξενήθηκε ἀρχικά καί ὁ Πέζαρος μέ τήν ἄφι-
ξή του στό Ὄρος. Τό κελλί βρισκόταν κοντά στό κελλί τοῦ Ἁγ. Γεωργίου τῶν
Σκουρταίων, ὅπου ἦταν τό ἀρχηγεῖο τῶν Κολλυβάδων μέ γέροντα τόν Παρθέ-
νιο Σκοῦρτο ἀπό τό Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων, τόπο καταγωγῆς καί τοῦ Κυρίλ-
λου54.

Γιά τήν προσωπικότητα τοῦ Κυρίλλου ἔχουν διατυπωθεῖ ἐπαινετικές ἀπό-
ψεις: «ἀνήρ ἐν ὑπολήψει καί ἀρετῇ διαβεβοημένος εἰς ὅλον τό Ὄρος καί πνευ-
ματικός τῆς Κοινότητος, προχειρισθείς πατριαρχικῶς»55.

Στή διένεξη τῶν Κολλυβάδων προσπαθοῦσε νά τηρήσει ἰσορροπίες μεταξύ
τῶν παρατάξεων, γι᾽ αὐτό καί δέχθηκε κατηγορίες καί ἀπ᾽ τούς δύο.

Ὁ Ἀθ. Πάριος τόν χαρακτηρίζει «ἄνθρωπο ἐπιεικῆ καί μέτριο», ἀλλά καί
«ἀδιάφορο» καί «κοιλιόδουλο»56 λόγῳ τοῦ συγχρωτισμοῦ του μέ τούς Ἀντικολ-
λυβάδες. Ὁ δέ ξάδελφος καί συμμαθητής του Σέργιος Μακραῖος τόν ἐπικρίνει
γιά τήν ταύτισή του μέ τίς Κολλυβαδικές θέσεις στό θέμα τῆς συνεχοῦς θείας

51 Χριστ. Περραιβοῦ, Σύντομος βιογραφία τοῦ Ἀοιδίμου Ρήγα Φεραίου τοῦ Θετταλοῦ, ἐν Ἀθή-
ναις 1860, σ. 50.
52 Μ. Λαφαζάνης ὅ.π., σ. 362, 200, 523.
53 ὅ.π., σ. 186.
54 Πατάπιος μοναχός, Ὅσιος, ὅ.π., σ. 35-36.
55 Κώδικας Κουτλουμουσίου 530 (φ.299α). Πατάπιος μοναχός, Ὅσιος, ὅ.π., σ. 35.
56 Χαρ. Σωτηρόπουλος, «Κολλυβάδες-Ἀντικολλυβάδες (ἕξ ἐπιστολαί νῦν τό πρῶτον ἐκδιδό-
μεναι)». Ἀντίδωρον πνευματικόν, Ἀθῆναι 1981, σ. 475.
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Μεταλήψεως57. Ὁ Κύριλλος γνώριζε καλά καί τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη.
Ὁ Κύριλλος συγκαταλέγεται μεταξύ τῶν κορυφαίων διδασκάλων τῆς

ἐποχῆς του καί ἀναφέρεται ὡς φιλόθεος, εὐσεβής, φιλόσοφος, ὑπομονητικός,
διδακτικός, σεβάσμιος, ἐραστής τοῦ ἀκτήμονος βίου, ἐλεήμων ἐκ τοῦ ὑστερή-
ματός του58 καί ἐπιστήμων59.

Ἀναφέρεται καί ὡς συνθέτης ὠδῶν καί ἐπιγραμμάτων60. Τή λογιοσύνη καί
τή θεολογική συγκρότησή του ὑπογραμμίζει καί τό ἐπιτάφιο ἐπίγραμμα ἀδή-
λου, πού σώζεται ἐπί τοῦ τάφου στήν Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου, ὅπου καί ἐτάφη,
ἡγουμενεύοντος τοῦ μαθητῆ του Θεοδωρήτου ἐξ Ἰωαννίνων προηγουμένου
Λαυριώτη, ἀντικολλυβά, κωδικογράφου61.

Στό Κολλυβαδικό ζήτημα ὁ Κύριλλος διεδραμάτισε καθοριστικό ρόλο ὑπέρ
τῶν Ἀντικολλυβάδων. Δύο μοναχοί, πνευματικά του παιδιά, ἀπό τή συνοδεία
τοῦ Παρθενίου Σκούρτου, τοῦ παρέδωσαν ἀπόρρητα ἔγγραφα τῶν Κολλυβά-
δων, πού φυλάσσονταν στό κελλί τῶν Σκουρταίων καί ὁ Κύριλλος τά παρέ-
δωσε στούς Ἀντικολλυβάδες, Βησσαρίωνα τόν ἐκ Ραψάνης καί στόν ἐφησυ-
χάζοντα στήν Ἁγ. Ἄννα πρώην Πατρ. Κων/λεως Κύριλλο Ε´. Τά ἔγγραφα αὐτά
ἀποτέλεσαν τά τεκμήρια τῶν κατηγοριῶν κατά τῶν Κολλυβάδων στό Πατριαρ-
χεῖο62.

Ὡς κοινός πνευματικός τοῦ Ὄρους βίωνε ἔντονα τίς ἐκκλησιαστικές δια-
μάχες μεταξύ τῶν μοναχῶν καί προσπαθοῦσε νά ἑδραιώσει τήν ἀσταθή σ᾽ ἔνα
βαθμό θέση του, δεχόμενος καί τήν ἐχθρότητα μερίδας τῶν συμμοναστῶν του.
Γράφει σχετικά στή Ζαγορά στόν π. Πατριάρχη Καλλίνικο Γ´: «ἐν εἴδει ἐξομο-
λογήσεως καί μυστικῶς φοβούμενος τινῶν κακεντρεχῶν»63. Ὁ πατριάρχης τοῦ
ἀπάντησε παίρνοντας θέση γιά τό Κολλυβαδικό ζήτημα καί προφανῶς ἀνέ-

57 Μανουήλ Γεδεών, «Ἐπί δύο ἑτεροδιδασκαλιῶν», Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια, 366 (1916), σσ.
43-46. Χαρ. Τζώγα, Ἡ περί..., ὅ.π., σσ. 127-128. Διον. Βαλαῆ, Ἐκκλησιαστικά..., ὅ.π., σσ. 818-
819 καί σ. 836.
58 Δ. Ἀφθονίδης, «Κύριλλος ὁ ἐκ Φουρνᾶ», Ὅμηρος 5 (1877), σ. 502.
59 Κ. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. 3, σ. 125.
60 Διον. Βαλαῆς, Ἐκκλησιαστικά, ὅ.π., σ. 847-849.
61 Κ. Τσιώλης, Κύριλλος, ὅ.π., σ. 666. Χαρ. Τζώγας, Ἡ περί..., ὅ.π., σσ. 52-60, ὅπου βιβλιογρα-
φία. Εὐλ. Κουρίλας, Μητρ. Κορυτσᾶς, «Θεοδώρητος προηγούμενος Λαυριώτης ὁ κωδικογρά-
φος», Byzantinische Zeitshrift 44 (1951), σσ. 343-346. Πατάπιος μοναχός, Ὅσιος..., ὅ.π., σσ.
34-38, 59, 60. Τοῦ ἴδιου, Ὁ μοναχός Ἰάκωβος, ὁ Νεοσκητιώτης καί τό ἔργο του, Ἅγ. Ὄρος
2014.
62 Πατάπιος μ., Ὅσιος..., ὅ.π., σσ. 34-37.
63 Ἀθ. Χρυσοβέργης, Οἱ Θεολογικές..., ὅ.π., σ. 138.
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παυσε τόν Ἀντικολλυβᾶ Κύριλλο64.
Ἀπό τόν Κύριλλο εἶχε προφανῶς καί ὁ Ἰωάννης Πέζαρος τήν πληροφορία

γιά τά τεκταινόμενα στόν Ἄθωνα. Ὁ νεαρός ὑποδιδάσκαλος προσεγγίζει τό
καταγώγιο αὐτό τῆς ἁγιότητας θέλοντας νά συναντήσει ἔμπειρους ἁγιορεῖτες
ἡσυχαστές, λόγιους διδασκάλους, νά ἐντρυφήσει στίς βιβλιοθῆκες καί νά δεῖ
βιωμένη τήν ἁγιότητα, ὅπως προαναφέραμε. Ὁδηγός του, ὁ γέροντάς του
Κύριλλος, πού γνώριζε πολύ καλά πρόσωπα καί καταστάσεις.

Tί βρῆκε; Κλυδωνισμούς, διαιρέσεις, θεολογικές διαμάχες. Ὅλα αὐτά ἦταν
ἀκριβῶς αὐτό πού δήλωναν ὅτι ἐπρόκειτο γιά ἕνα ζωντανό σῶμα, θεματοφύ-
λακα τῆς πατερικότητας καί ἐργαστήριο τῆς θεώσεως, μέ ἔντονα ἡσυχαστικά
ἀντανακλαστικά. Αὐτό ἦταν ἡ Ἁγιορείτικη Μοναστική Πολιτεία.

Στήν Ἀθωνιάδα τό ἐκπαιδευτικό ἔργο δέν εὐοδοῦται, γι᾽ αὐτό ὁ Πέζαρος
τέλη τοῦ 1771 ἐπιστρέφει στόν Τύρναβο. Ὁ Κὐριλλος παράλληλα ἀποφασίζει
νά ἐγκαταβιώσει μόνιμα στό Ὄρος, παρά τίς δελεαστικές προτάσεις πού εἶχε
γιά διδασκαλία σέ ἄλλες σχολές. Ἄλλωστε δέν τό ἐπέτρεπε ἡ ὑγεία του, ἐτα-
λαιπωρεῖτο ἀπό οὐρική ἀρθρίτιδα, ὅπως ὁ ἴδιος ἀναφέρει: «πόνοις ἀφορήτοις
ποδαλγίας καί χειραλγίας συνέχομαι...»65. Καί σέ ἄλλες του ἐπιστολές πρός
τόν Πέζαρο (12 Μαΐου 1783 καί 30 Σεπτ. 1786) ἀναφέρεται στίς ἀσθένειες πού
τόν ταλαιπωροῦσαν66 μακροχρόνια.

Ὁ Πέζαρος, ἐκτός τῶν ἄλλων εὐκαιριῶν πού τοῦ ἐξασφάλιζε ἡ ὀλιγόχρονη
παραμονή του στό Ἅγιο Ὄρος, εἶχε τή δυνατότητα νά συναντήσει ἐκεῖ κορυ-
φαῖα ἐκκλησιαστικά πρόσωπα, πού ἐκείνη τή χρονική περίοδο ἐγκαταβίωναν
στό περιβόλι τῆς Παναγίας. Ἡ παρουσία τῶν προσώπων αὐτῶν ὑπῆρξε καθο-
ριστική γιά τήν κατάσταση πού εἶχε διαμορφωθεῖ στό Ἅγιο Ὄρος, ἀλλά καί
γιά τή δυναμική πού αὐτό ἀσκοῦσε στόν νεαρό ὑποδιδάσκαλο.

Στή Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης ἐφησύχαζε ὁι πρώην Πατριάρχης Κων/λεως
Κύριλλος Ε´ (29 Σεπτ. 1748 - Ἰούν. 1751 καί 7 Σεπ. 1752 - 15 Ἰαν 1757)67.

Τό ὄνομά του συνδέεται μέ τήν ἵδρυση τῆς Ἀθωνιάδας (1749). Ὑπῆρξε πρω-
ταγωνιστής τῆς ἔριδας τοῦ Ἀναβαπτισμοῦ, κατά τήν ὁποία κυριάρχησε
κατἀσταση φανατισμοῦ, φοβεροῦ ἐκκλησιαστικοῦ παρασκηνίου, ταραχῶν στίς

64 Ἀθ. Χρυσοβέργης, ὅ.π., σ. 145.
65 Ἰ. Ἀφθονίδης,« Κύριλλος ὁ ἐκ Φουρνῶν», Ὅμηρος 5 (1877), σ. 501-502 καί Κ. Τσιώλη, ὅ.π., σ.
663.
66 Μ. Λαφαζάνης, ὅ.π., σσ. 311 καί 345.
67 T. Γριτσόπουλος, «Κύριλλος ὁ Ε´, ὁ Καράκαλλος», ΘΗΕ, τ. 7, σ. 1194. Ἀθαν. Χρυσοβέργης,
Οἱ θεολογικές..., ὅ.π., σ. 65-69, ὅπου πλούσια βιβλιογραφία.
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ὁποῖες ἀναμείχθηκε ὁ ἴδιος, ὁλόκληρη ἡ Πατριαρχική Σύνοδος, ἡ ξένη διπλω-
ματία, οἱ συντεχνίες, ἡ τούρκικη ἡγεσία καί ὁ «χύδην ὄχλος» παρασυρόμενος
ἀπό ἀγύρτες κληρικούς.

Τόν χαρακτῆρα τοῦ Κυρίλλου ἀρνητικά περιγράφουν σχεδόν ὁμόφωνα οἱ
ἱστορικοί τῆς ἐποχῆς του καί μόνο ὁ μετριοπαθής Σέργιος Μακραῖος τόν ἐπαι-
νεῖ68. Βαρεῖς εἶναι οἱ χαρακτηρισμοί καί στό κείμενο τῆς καθαίρεσής του69.

Ὁ Ἀναβαπτισμός προκάλεσε πλῆθος στηλιτευτικῶν συνθέσεων κατά τοῦ
Κυρίλλου καί τῶν συνεργατῶν του70.

Ἀκόμα καί ὁ δάσκαλός του στήν Πάτμο Μακάριος Καλογερᾶς τόν ἐμπόδι-
σε νά ἱερωθεῖ, λόγω κακοῦ χαρακτῆρος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «εἰ ποτε
τό ἀνθρωπάριόν τοῦτο ἱερωσύνης ἐπιδράξηται μεγάλην ἐπάξει τῇ ἐκκλησίᾳ
φθοράν τε καί ταραχήν»71.

Μετά ἀπό δύο ταραχώδεις πατριαρχίες ἀποσύρεται στό Ἅγ. Ὄρος, ὅπου
καί ἐφησυχάζει στή Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης «εἰς ἄποπτον θέσιν ὅπου κελλία
ἴδια κτίσας ἐφησύχαζεν» (Καλύβη τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων). Ὡστόσο καί ἡ ἐν Ἁγίῳ
Ὄρει διαμονή του ἦταν πλήρης ταραχῶν, παρασκηνίου καί προβλημάτων.
Πρωτοστάτησε γιά τήν ἔκδοση τοῦ Λαυρεώτικου ἀφορισμοῦ κατά τῶν Κολ-
λυβάδων72. Τό 1763 προσπάθησε νά ἐπανέλθει στόν Οἰκουμενικό θρόνο, χωρίς
ὅμως ἀποτέλεσμα.

Ἄν καί ἱδρυτής τῆς Ἀθωνιάδας, μέ τίς ἄστοχες καί διχαστικές παρεμβάσεις
του συνετέλεσε στή διάλυσή της ἀποπέμποντας τόν Εὐγένιο Βούλγαρη.
«Ἐφυγαδεύθη ἐκεῖνος ἐφυγαδεύθη αὐτή», ὅπως χαρακτηριστικά ἔχει γραφεῖ73.

Ἐνεργή ἦταν καί ἡ συμμετοχή στό Κολλυβαδικό ζήτημα μέ τήν παράταξη
τῶν Ἀντικολλυβάδων. Προήδρευσε στή Σύνοδο τῆς Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου
(1774) καί κατά κανόνα ἐξυπηρετοῦσε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, στό Ἅγιο
Ὄρος φροντίζοντας γιά τίς ἀνακοινώσεις τῶν συνοδικῶν ἀποφάσεων καί

68 Σέργιος Μακραῖος, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, Κ. Ν. Σάθα, τ. 3, ἐν Βενετίᾳ 1872, σσ. 206-207.
69 Ἐ. Σαβράμη, «Ἡ πρώτη καθαίρεση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου Ε´ τοῦ Καρα-
κάλου,» ΕΕΒΣ, 10 (1933), σσ. 178-180.
70 Βαγ. Σκουβαρᾶς, «Στηλιτευτικά κείμενα τοῦ ΙΗ´ αἰ.», Byzantinisch-Neugtiezhiscte Juhrbücher,
20 (1970), σσ. 50-222.
71 Ἐ. Σαβράμη, ὅ.π., σ. 179.
72 Χαρ. Τζώγα, ὅ.π., σ. 72.
73 Γερ. Σμυρνάκης, Τό Ἅγιον Ὄρος, Ἀθήνα 1903, σ. 149. Ἰ. Οἰκονόμου Λαρισαίου, Ἐπιστολαί
διαφόρων (1759-1824), σσ. 485-492. Ἐπιστολή τοῦ Εὐγένιου Βούλγαρη πρός τόν Πατριάρχη
Κύριλλο Ε´ σχετική μέ τήν ἀπομάκρυνσή του, Διον. Βαλαῆ, Ὁ λόγιος..., ὅ.π., σ. 793.
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ἐντολῶν, ἀλλά καί γιά τήν ἐφαρμογή τους74.
Στενές ἦταν οἱ σχέσεις τοῦ Κυρίλλου Ε´ καί μέ τόν πνευματικό τοῦ Ὄρους

Κύριλλο τόν ἐξ Ἀγράφων καί προφανῶς μέσω αὐτοῦ καί μέ τόν Ἰωάννη Πέζα-
ρο, ὁ ὁποῖος εἶχε κατά τήν παραμονή του στό Ἅγιο Ὄρος τήν εὐκαιρία νά
γνωρίσει ἕνα εὐρύ κύκλο ἐκκλησιαστικῶν προσώπων ἄλλωστε πολλοί ἀπό
τούς συνεργάτες τοῦ Κυρίλλου στόν Ἀναβαπτισμό ἐφησύχαζαν τήν περίοδο
ἐκείνη στόν Ἄθωνα καθώς καί πρώην Πατριάρχες.

Μεταξύ αὐτῶν καί ὁ πρώην Πατρ. Κων/λεως Σεραφείμ Β´ (1757-1761), ὁ
ὁποῖος διέμεινε στό Βατοπαιδινό κελλί τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου75.

Ὁ Σεραφείμ ἐξελέγη δύο ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ἔξωση τοῦ προκατόχου του
Καλλινίκου Γ´. Ἴσως γι᾽ αὐτό ὁ Καλλίνικος στηλιτεύει τή συμπεριφορά καί τό
χαρακτῆρα τοῦ Σεραφείμ ἀναφερόμενος στίς μεθοδεύσεις τῆς ἀνόδου του
στόν Πατριαρχικό θρόνο καί στήν ἐχθρική στάση πού εἶχε ἀπέναντί του76.

Ὁ Σέργιος Μακραῖος τόν ἐπαινεῖ, ἀλλά τόν χαρακτηρίζει φιλοχρήματο και
καί φίλαρχο77. Στή φιλοχρηματία του ἀποδίδει καί ὁ Κομνηνός Ὑψηλάντης τήν
ἀπομάκρυνσή του ἀπό τόν πατριαρχικό θρόνο78.

Οἱ ἐνέργειές του γιά τήν Πατριαρχική Σχολή δείχνουν τό ἐνδιαφέρον του γιά
τήν παιδεία. Εἰσήγαγε τή διδασκαλία τῆς Φιλοσοφίας καί τῶν Μαθηματικῶν καί
προσέλαβε διευθυντή τῆς Σχολῆς τόν φίλο του Εὐγένιο Βούλγαρη. Δυστυχῶς ἡ
προσπάθειά του, μέ τήν ἀποχώριση τοῦ Βούλγαρη, δέν τελεσφόρησε.

Τό 1771 συμμετέχει στά Ὀρλωφικά καί καταφεύγει στό στόλο τῶν Ρώσων,
γεγονός πού ἐπέφερε καί τήν καθαίρεσή του. Πέθανε στήν Οὐκρανία μετά τό
1781. Ἡ προσωπογραφία του σώζεται στήν Σκήτη τοῦ Σεραγίου στό Ἅγιο
Ὄρος. Ὁ Πατριάρχης Σεραφείμ ἔδωσε ἄδεια στόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἱτωλό
(1759) νά ξεκινήσει τίς περιοδεῖες του.

Τήν ἴδια ἐποχή ἐφησυχάζει στή Μονή Κουτλουμουσίου καί ὁ πρώην
Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Ματθαῖος (1746-1766) ἐκ τῶν πλέον λαμπρών προ-
σωπικοτήτων τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ θρόνου79. Ἦταν φίλος του Κυρίλλου Ε´ καί

74 Χαρ. Τζώγας, ὅ.π., σ. 153. Πατάπιος μοναχός, Ὅσιος, ὅ.π., σ. 42.
75 Τασ. Γριτσόπουλος, «Σεραφείμ ὁ Β´», ΘΗΕ, τ. 11, στ. 55-57.
76 Ἀθ. Χρυσοβέργης, Οἱ θεολογικές... ὅ.π., σσ. 36, 94 καί Καλλινίκου Γ´ Πατρ. Κων/λεως, Τά
κατά καί μετά τήν ἐξορίαν ἐπισυμβάντα, Μ.Ι.Ε.Τ, Ἀθήνα 2004.
77 Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Γ´, σ. 233.
78 Κομνηνοῦ-Ὑψηλάντη ἈΘ., Τά μετά τήν Ἅλωσιν (1453-1789), ἐν Κωνσταντινουπόλει 1870,
ἐκδ. Ν. Καραβία, Ἀθῆναι 1972, σ. 388.
79 Νικ. Φορόπουλος, «Ματθαῖος ὁ Ψάλτης (1700-1775)», ΘΗΕ, τ. 8, σσ. 837-840.
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εἶχε ὑπογράψει τόν Ὄρο περί τοῦ Ἀναβαπτισμοῦ (1755) ἐπηρεασθείς προ-
φανῶς ἀπό τόν ἱατροφιλόσοφο Εὐστράτιο Ἀργέντη, πού εἶχε μαζί του στήν
Αἴγυπτο, ὅπου ὁ προσηλυτισμός τῶν ὀρθοδόξων ἀπό τούς Λατίνους εἶχε
πάρει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις80.

Θεωρεῖται ἐκ τῶν κτητόρων τῆς Μονῆς Κουτλουμουσίου, στήν ὁποία ἄφη-
σε καί τήν περιουσία του.

Προσωπική ἐπικοινωνία εἶχε ὁ Ματθαῖος καί μέ τόν πρώην Πατριάρχη
Κων/λεως Καλλίνικο τόν Γ´, πού ἐφησύχαζε τότε στή Ζαγορά, ὅπως φαίνεται
καί ἀπό τά χειρόγραφα τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ζαγορᾶς. Εἶχαν συναντηθεῖ καί
κατά τήν παραμονή τοῦ Καλλινίκου στήν Αἴγυπτο, ὅταν ὅδευε πρός τό Σινᾶ,
τόπο τῆς ἐξορίας του81.

Στό στρατόπεδο τῶν Ἀντικολλυβάδων συναριθμεῖται καί ὁ πρώην Χαλε-
πίου Γεννάδιος. Ὁπαδός τοῦ Κυρίλλου Ε´ στόν Ἀναβαπτισμό, κατηγορήθηκε
σφοδρά κυρίως γιά τή συνεργασία του μέ τόν ψευδοόσιο Αὐξέντιο82.

Τό βραχύσωμο καί ἡ ἀσχήμια τοῦ προσώπου του καθιστοῦσε εὐκολότερη
τή διακωμώδησή του ἀπό τούς ἀντιπάλους του83.

Ὁ Ἀθ. Πάριος ἀποκαλεῖ τό Γεννάδιο «χουλιάρα» τοῦ Ἁγ. Ὄρους, ἀναφε-
ρόμενος στή σκανδαλώδη δράση του πλησίον τοῦ Κυρίλλου Ε´ καί τῶν Ἀντι-
κολλυβάδων.

Ὁ Γεννάδιος ἔλαβε μέρος στή Σύνοδο στό Κουτλουμούσι καί στά τεσσα-
ρακοστά τοῦ μακαριωτάτου Ἀλεξανδρείας Ματθαίου84.

Τόν Γεννάδιο ἐπαινεῖ ὁ λόγιος ἱστορικός Καισάριος Δαπόντες, πού ἐκείνη
τήν περίοδο (1771) ἐγκατέλειψε τήν Μονή Ξηροποτάμου λόγω παρεξήγησης μέ
τούς μοναχούς καί ἐγκαταστάθηκε στό Κουτλουμούσι85. Τελικά πέθανε στήν
Ἱ. Μ. Ξηροποτάμου στίς 4 Δεκεμβρίου 1784 ὕστερα ἀπό ἑξαετῆ παραμονή του
στήν Ἱ. Μ. Εὐαγγελίστριας Σκοπέλου (1778-1784).

80 Χρυσ. Παπαδόπουλος, «Ἀνέκδοτος ἀλληλογραφία τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Ματθαίου
Ψάλτου (1746-1766)», Ε.Φ., 17 (1918), σ. 767.
81 Ἀθ. Χρυσοβέργης, Ὁ Πατριάρχης, ὅ.π., σσ. 86-91.
82 Δ. Πασχάλης, «Ὁ ἐκ νήσου Ἄνδρου Αὐξέντιος ἀσκητής, ὁ ἐπικληθείς ὅσιος», Θεολογία, 11
(1933), σσ. 302-318. Ἀθ. Χρυσοβέργης, ὅ.π., σ. 59, 60, κ.ἄ.
83 Χαρ. Τζώγας, ὅ.π., σ. 62-64 ὅπου βιβλιογραφία. Ἀθ. Χρυσοβέργης, Οἱ Θεολογικές..., ὅ.π.,
σσ. 73, 133, 136. Βαγγ. Σκουβαρᾶς, Στηλιτευτικά, ὅ.π., σ. 62.
84 Ἀθανασίου Παρίου, Δήλωσις, ὅ.π., σσ. 31, 37, 67 καί σποραδικά.
85 Καισάριος Δαπόντε, «Ἱστορικός Κατάλογος», παρά Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. Γ´
Βενετία 1872, σ. 104.
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Ὁ κοιμηθείς στό Κουτλουμούσι Πατρ. Ἀλεξανδρείας Ματθαῖος εἶχε ὁρίσει
τόν πρώην Χαλεπίου Γεννάδιο ἕνα ἐκ τῶν δύο ἐπιτρόπων τῆς διαθήκης του86.

Ὁμοϊδεάτης καί συνεργάτης τοῦ Πατριάρχη Κυρίλλου Ε´ ὑπῆρξε τήν περίο-
δο πού ἐξετάζουμε καί ὁ λόγιος μοναχός Βησσαρίων ὁ ἐκ Ραψάνης, μαθητής
τοῦ Εὐγένιου Βούλγαρη τόσο στά Γιάννενα, ὅσο καί στήν Ἀθωνιάδα.

Μαρτυρεῖται ἡ ἐγκαταβίωσή του ὡς μοναχοῦ στή Νέα Σκήτη τοῦ Ἁγίου
Παύλου. Ὁμόφωνη εἶναι καί ἡ μαρτυρία γιά τή λογιοσύνη καί τήν ἀρετή του87.

Ἀναμείχθηκε ἐνεργά στίς Κολλυβαδικές ἔριδες ὥστε πολλές φορές νά
καταφερθεῖ ἐναντίον του ὁ Ἀθ. Πάριος ἀποκαλῶν αὐτόν «μανικόν» ὀργίλο,
θυμώδη καί παράφρονα88, αλλά καί νά τόν θεωρήσουν ἠθικό αὐτουργό τοῦ
φόνου τῶν δύο Κολλυβάδων Παϊσίου καί Θεοφάνη89.

Ἐλλείψει Ἀντικολλυβαδικῶν κειμένων ἐμφανίζει δυσκολίες ἡ ἀποτίμηση
τῆς ἀνάμειξης τοῦ Βησσαρίωνα στήν ἐν λόγῳ θεολογική διαμάχη.

Ὁ Βησσαρίων ἀσχολήθηκε μέ τή συγγραφή ἔργων, ἐπιστολῶν καί ἴσως
στηλιτευτικῶν στιχουργημάτων90.

Ὁ Μ. Γεδεών χαρακτηρίζει τούς Ἀντικολλυβάδες, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τόν
Βησσαρίωνα ὅτι ἦταν «μάστιγες θεόσδοτοι κατά τῆς αἱρέσεως κολλυβάδων».

Ὁ Βησσαρίων ἀπεβίωσε στίς ἀρχές τοῦ ΙΘ´ αἰῶνα91.
Δέν ὑπάρχουν μαρτυρίες ἐξ ὅσων γνωρίζουμε γιά τή σχέση τοῦ Ἰωάννη

Πέζαρου μέ τόν Θεσσαλό πατριώτη του Βησσαρίωνα. Μποροῦμε ὅμως νά
εἰκάσουμε γιά τούς πνευματικούς τους δεσμούς, ἀφοῦ ἀνῆκαν στήν ἴδια ὁμά-
δα τόσο αὐτός ὅσο καί ὁ Κύριλλος ὁ ἐξ Ἀγράφων ἀλλά καί ὁ Πλαταμῶνος
Διονύσιος μέ τόν ὁποῖο ὁ Βησσαρίων ἀλληλογραφοῦσε. Ἦταν ἄλλωστε
πατριῶτες, καταγόμενοι καί οἱ δύο ἀπό τή Ραψάνη92. Ὅλοι τους κατηρτισμένοι
στό πνεῦμα τοῦ Εὐγένιου Βούλγαρη.

Ἀπό τήν παράταξη τῶν Κολλυβάδων κορυφαῖος ὑπῆρξε ὁ Ἀθανάσιος

86 Δ. Πασχάλης, Ματθαῖος ὁ Ἄνδριος Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης γῆς
Αἰγύπτου (1746-1767). Βιογραφικό Σχεδάριο, ἐν Ἀθήναις 1901, σ. 81.
87 Διον. Βαλαῆς, Ὁ λόγιος, ὅ.π., σ. 787-852, ὅπου πλούσια βιβλιογραφία. Χαρ. Τζώγας, Ἡ
περί..., ὅ.π., σσ. 60-62.
88 Ἀθ. Παρίου, Δήλωσις..., ὅ.π., σ. 58.
89 Ἀθ. Παρίου, Δήλωσις, ὅ.π., σ. 101.
90 Διον. Βαλαῆς, ὅ.π., σ. 846-852.
91 Τό ἔτος 1800 (Ν. Παπαδημητρίου) ἤ τό 1804 (Μ. Γεδεών).
92 Διον. Βαλαῆς, ὅ.π., σσ. 798-799 καί 846. Ἀπ. Γλαβίνας, «Ὁ ἐπίσκοπος Πλαταμῶνος Διονύ-
σιος Μιχαήλ», Γρηγόριος Παλαμᾶς 64 (1981), σσ. 159-177.
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Πάριος (1722-1813). Μαθητής τοῦ Νεόφυτου Καυσοκαλυβίτη93 καί τοῦ Εὐγέ-
νιου Βούλγαρη. Πιθανῶς δίδαξε στήν Ἀθωνιάδα Σχολή μέχρι τό 1758, ὁπότε
ἀνεχώρησε γιά νά διδάξει στή Θεσσαλονίκη, στήν Κέρκυρα νά ἀκούσει τόν
Νικηφόρο Θεοτόκη καί στό Μεσολόγγι ὡς δάσκαλος τῆς ἐκεῖ σχολῆς καί ἱερο-
κήρυκας94. Τό 1771 ἀνέλαβε τή σχολαρχία τῆς Ἀθωνιάδας μέχρι καί τό 1777. Τήν
περίοδο αὐτή χειροτονεῖται ἱερεύς ἀπό τόν ἅγιο Μακάριο Κορίνθου. Τό 1776
καθαιρεῖται λόγῳ τῶν ἐναντίον του διαβολῶν ἀπό τούς Ἀντικολλυβάδες95. Ἡ
καθαίρεσή του ἤρθη96 τό 1781, ἐπανέρχεται στή Θεσσαλονίκη γιά μία δεκαετία
καί στή συνέχεια στή Χίο, ὅπου ἐκοιμήθη τό 1813.

Κατά τήν κρίση ξένων καί δικῶν μας ἐρευνητῶν καί λογίων ὁ Ἀθ. Πάριος ἦταν
ὁ πλέον διάσημος μετά τόν Εὐγένιο Βούλγαρη Ἕλληνας θεολόγος (L. Petit), «εἷς
ἱκανός φιλόσοφος» (Meyer), «ἐκ τῶν γονιμωτέρων συγγραφέων» (Ἄμαντος)97.

Συνέγραψε πάνω ἀπό ἑξῆντα ἔργα98. Oἱ ἀντίπαλοί του οὐδέν σοβαρό κεί-
μενο ἀντέταξαν πλήν τῶν φληναφημάτων Θεοδωρήτου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων καί
τοῦ ἀνεψιοῦ του, Ἰακώβου Νεοσκητιώτη99.

Ἐχθρική ἦταν καί ἡ σχέση τοῦ Κυρίλλου ἐξ Ἀγράφων, διδασκάλου τοῦ
Πέζαρου, μέ τόν Ἀθανάσιο Πάριο, ὅπως φαίνεται στήν ἐπιστολογραφία του100.
Ἄλλωστε τόν διαδέχθηκε ὁ Πάριος στήν Σχολαρχία τῆς Ἀθωνιάδας ἐν μέσω
ταραχῶν καί ἀντεγκλήσεων τῶν μοναχῶν. Ἡ πρόωρη ἀπομάκρυνση τοῦ

93 Γιά τόν κορυφαῖο λόγιο Κολλυβᾶ Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη παραπέμπουμε στή σχετική
βιβλιογραφία. Γιά τή χρονική περίοδο τῆς παραμονῆς τοῦ Πέζαρου στό Ἅγιο Ὄρος δέν ἦταν
ἐκεῖ, εἶχε ἀναχωρήσει τό 1760. Χαρ. Τζώγας, ἡ περί..., ὅ.π., σσ. 16-28. Γ. Γιαννόπουλος, Νεό-
φυτος Καυσοκαλυβίτης, Ὁ ἐκ Πατρῶν διδάσκαλος τοῦ Γένους, Πάτρα 1992. Π. Τζουμέρκας,
Ὁ Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης στίς παραδουνάβιες Ἡγεμονίες, Θεσ/κη 2014. Ἄλκη Ἀγγέλου,
«Τό χρονικό τῆς Ἀθωνιάδας». Ν. Ἐστία 1963. Εὐλ. Κουρίλας, Ἱστορία τοῦ Ἀσκητισμοῦ,
Θεσ/κη 1929, σ. 55.
94 Χαρ. Τζώγας, ὅ.π., σ. 29.
95 Ph. Meyer, Die Haupturkundem fur de Geschihte der Athos Kloster, Leipzig 1894, σ. 240.
96 Ἀθ. Χρυσοβέργης, οἱ θεολογικές..., ὅ.π., σσ. 145-146.
97 Ν. Ἀρκᾶς, Ἀθ. Πάριος, Ἀθήνα 1960, σ. 33. G. Podskalsky, ὅ.π., σσ. 444-453.
98 Δ. Οἰκονομίδης, Ἀθανάσιος ὁ Πάριος, ἐν Ἀθήναις 1961, σσ. 67-70. Βλ. Χρ. Ἀραμπατζῆς, «Ὁ
ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος στήν ἱστορική καί θεολογική ἔρευνα». Πρακτικά ἐπιστημονικοῦ
Συνεδρίου (Πάρος 23 Σεπ.-4 Ὀκτ. 1998) Πάρος 2000, ὅπου πλήρης ἀποτύπωση τῆς βιβλιο-
γραφίας.
99 Πατάπιος μοναχός, Ὅσιος, ὅ.π., σ. 34 καί τοῦ ἴδιου, Ὁ μοναχός Ἰάκωβος Νεοσκητιώτης
καί τό ἔργο του, Ἅγ. Ὄρος 2014.
100 Ἀθ. Χρυσοβέργης, Οἱ θεολογικές..., ὅ.π., σσ. 136, 138, 144-146. Διον. Βαλαῆς, Ἐκκλησιαστι-
κά..., ὅ.π., σ. 836.
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Κυρίλλου καί τοῦ Πέζαρου ἀπό τή Σχολή προφανῶς τούς δυσαρέστησε. Οἱ
ἐντυπώσεις στόν νεαρό ὑποδιδάσκαλο μᾶλλον τόν ἐπηρέασαν ἀρνητικά, γι᾽
αὐτό καί ἀμέσως ἐπέστρεψε στόν Τύρναβο.

Στόν κύκλο τῶν Κολλυβάδων ἀνῆκε καί ὁ Κύπριος τήν καταγωγή Ἀγάπιος
μοναχός, ἀφορισθείς ἀπό τόν Πατριάρχη Κων/λεως Σωφρόνιο Β´ σέ σύνοδο
τόν Ἰούλιο τοῦ 1776. Ἀργότερα ἀθωώθηκε101.

Ἡγετική μορφή τοῦ κινήματος τῶν Κολλυβάδων ὑπῆρξε καί ὁ Χριστοφό-
ρος ὁ Προδρομίτης ὁ ἐξ Ἄρτης. Γεννήθηκε στήν Ἄρτα τό 1730. Μαθητής τοῦ
Εὐγένιου Βούλγαρη καί δάσκαλος στήν Ἀθωνιάδα. Ἀπό τήν Ἁγία Ἄννα λόγῳ
τῶν ταραχῶν κατέφυγε στή Σκήτη τοῦ Προδρόμου πάνω ἀπό τή Μονή τῶν
Ἰβήρων102. Λάβαινε μέρος στίς συνάξεις στό κελλί τῶν Σκουρταίων καί συνερ-
γάστηκε στενά μέ τήν ὁμάδα τῶν ἡγετικῶν στελεχῶν τοῦ κινήματος. Λογιώτα-
τος καί φιλήσυχος χαρακτηρίζεται ἀπό τόν Καισάρειο Δαπόντε103. Ὑπῆρξε
πολυγραφότατος.

Ἐπιθυμία τοῦ Πέζαρου ἦταν νά συναντήσει στόν Ἄθωνα, ἐκτός τῶν ἄλλων
καί τόν δάσκαλο Κυπριανό, μαθητή τοῦ Βούλγαρη. Ἄν ἡ ἐπιθυμία του ἀφο-
ροῦσε τόν Κυπριανό μετέπειτα Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας ἔμεινε ἀνικανοποί-
ητη, γιατί εἶχε ἀποχωρήσει ἀπό τό  Ἅγιον Ὄρος ἐκλεγείς Πατριάρχης (1766-
1783) διαδεχθείς τόν Ματθαῖο104.

Ὡστόσο στό Ἅγιο Ὄρος διέτριβε ὁ δάσκαλος Κυπριανός ὁ ἐξ Ἀγράφων,
μαθητής τοῦ Εὐγένιου Βούλγαρη καί δάσκαλος στήν Ἀθωνιάδα (1761), ἀντίπα-
λος τοῦ Ἀθανάσιου Πάριου, τόν ὁποῖο σέ μιά ἐπιστολή του στόν πνευματικό
Παρθένιο στή Θεσσαλονίκη, στηλιτεύει ὡς ταραχοποιό τοῦ Ἁγίου Ὄρους105.

Ἄν ἀληθεύει ἡ πληροφορία, ἦταν ὁ τελευταῖος ἐναπομείνας διδάσκαλος
τῆς Ἀθωνιάδας, ἡ ὁποία ὁριστικά μέ τόν θάνατό του (1799;) κατήντησε ἡ Ἀθω-
νιάδα «φωλέα κοράκων» κατά τήν πρόρρηση τοῦ Ἰωσήπου Μοισιόδακα106.

101 «Ἀγάπιος», ΘΗΕ, 1, στ. 154 καί Κ. Παπαγεωργίου, Κύπριον Πατερικόν Ἁγίου Ὄρους, ἐκδ.
Παλέττα, Κύπρος 2011.
102 Ἀθ. Πάριου, Δήλωσις, ὅ.π., σ. 30. Πατάπιος μοναχός, Ὅσιος, ὅ.π., σ. 44.
103 Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Γ´ σσ. 133 καί 277. Σ. Πασχαλίδης, Τό ὑμνολογικό ἔργο τῶν Κολλυ-
βάδων, Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 239-259.
104 Χρ. Πατρινέλης, ΙΕΕ, ὅ.π., τ. 11, σ. 133. Δ. Καλλιμάχος, «Τά ἐν Καΐρῳ σχολεῖα», Ε.Φ. 12
(1913), σ. 295. Χρ. Κολοβοῦ, Τό παιδευτικό, ὅ.π., σ. 75. Ν. Φορόπουλος, «Κυπριανός», ΘΗΕ
7, στ. 1115-1116. Μ. Μαλανδράκη, Πατμιάς Σχολή, ἐν Ἀθήναις 1911, σ. 47. Μ. Λαφαζάνης, ὅ.π.,
σ. 364.
105 Χαρ. Τζώγας, ὅ.π., σσ. 36-39. Πατάπιος μοναχός, Ὅσιος..., ὅ.π., σσ. 36-37.
106 Κ. Μέρτζιος, «Περί Εὐγενίου Βουλγάρεως», Ἑστία 5 (1956), σσ. 417-420. G. Podskalsky, ὅ.π.,
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Στούς κορυφαίους ἐκ τῶν Κολλυβάδων Μακάριο Νοταρᾶ (1731-1805) καί
Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη (1749-14 Ἰουλίου 1809) δέν θά ἀναφερθοῦμε, γιατί ἡ
παρουσία τους στό Ἅγιον Ὄρος εἶναι μεταγενέστερη τῆς παραμονῆς ἐκεῖ τοῦ
Ἰωάννη Πέζαρου107.

Συμπερασματικά, σέ γενικές γραμμές, ὁ ὀξυδερκής Ἰωάννης Πέζαρος κατά
τήν ὀλιγόχρονη παραμονή του στό Ἅγιο Ὄρος εἶχε τή δυνατότητα νά ἀκούσει,
ὄχι μιά ἀντίπαλη στόν νεωτερισμό ἰδεολογία, ἀλλά ἕνα «λόγο ὑπαρκτικῆς
ἀφυπνίσεως στίς οὐσιώδεις πρωταρχικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως τίς
φώτισε τό ἦθος καί ἡ ἐμπειρία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς παραδόσε-
ως»108. Σ᾽ αὐτή τήν παράδοση τοῦ Γένους θεμελιώνεται καί ἡ παιδεία. Ἡ εἰσα-
γόμενη εὐρωπαϊκή παιδεία δημιουργεῖ τρόπο ὑπάρξεως, πού ἀνατρέπει τό
ὀρθόδοξο ἦθος. Πρότυπο ζωῆς ὁ ἅγιος, ὁ «κατά χάριν» θεάνθρωπος, ὁ θεού-
μενος ἄνθρωπος. Μοναδικός προορισμός τοῦ ἀνθρώπου ἐνδοϊστορικά καί
μεταϊστορικά.

Ἀμετακίνητο ὀρθόδοξο κοινωνικό πρότυπο, τό μοναστικό κοινόβιο καί ἡ
λειτουργική ζωή μέσα στήν ὁποία διαμορφώνεται τό εὐχαριστιακό ἦθος τῆς
ἐκκλησιαστικῆς πραγματικότητας.

Ὁ Πέζαρος εἶχε στό Ἅγιο Ὄρος ἄμεση ἐμπειρία αὐθεντικῆς κοινοβιακῆς
ζωῆς, πού σ᾽ ἕνα βαθμό τήν υἱοθέτησε στήν ὀργάνωση τῆς σχολικῆς ζωῆς στόν
Τύρναβο.

Ἐπιπρόσθετα εἶχε τή δυνατότητα καί τήν ἱκανότητα μέσα ἀπό τήν ὤσμω-
ση τῶν τεκταινομένων στό ἁγιορειτικό περιβάλλον νά διαμορφώσει ἀσφαλῆ
κριτήρια προσέγγισης τόσο τῶν ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, ὅσο καί θεολο-
γικῶν ἀντιπαραθέσεων καί αὐτό φάνηκε στή διδασκαλική καί ἱερατική του
πορεία στόν Τύρναβο, στή Μητρόπολη Λαρίσης καί στόν εὑρύτερο Θεσσαλικό
χῶρο ἀπό τόν 18ο στόν 19ο αἰῶνα.

σ. 96. Γερ. Σμυρνάκης, Τό Ἅγιον..., ὅ.π., σ. 149.
107 Ὁ μέν Μακάριος μετέβη πρίν ἀπό τό Φθινόπωρο τοῦ 1777, ὁ δέ Νικόδημος τό 1775.
108 Χρ. Γιανναρᾶς, ὅ.π., σσ. 188-189.
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