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Π ρ ό λ ο γ ο ς  

 

Πολλοί από τους αγίους της Εκκλησίας υπήρξαν στους δύσκολους χρόνους 

της Τουρκοκρατίας διδάσκαλοι του Γένους. Ένας από αυτούς είναι και ο όσιος 

Ευγένιος ο Αιτωλός (1597-1682), μια μεγάλη πνευματική και χαρισματική 

προσωπικότητα, ο οποίος έβαλε τη δική του σφραγίδα στην προάσπιση της 

ορθόδοξης πίστης και στην αναθέρμανση της ελληνικής Παιδείας του υπόδουλου 

ελληνικού Γένους. Έζησε τον 17
ο
 αιώνα, στην εποχή της πιο σκληρής δουλείας για 

τους υπόδουλους λαούς της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.  

Προς ανατροπή της δύσκολης κοινωνικής και πνευματικής κατάστασης, ο 

λόγιος των Αγράφων επιδόθηκε με ιεραποστολικό ζήλο στη συγγραφή αξιόλογων 

έργων, στην ίδρυση Σχολείων για τη διδασκαλία των ελληνικών γραμμάτων και την 

αναθέρμανση της πίστης, αναδεικνύοντας πλήθος λαμπρών μαθητών και 

συνεχιστών του έργου του, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην αναγέννηση της 

Παιδείας κατά τον 17
ο
 αιώνα. Ο ίδιος αποτέλεσε κυρίαρχη πνευματική μορφή όχι 

μόνο στον ευρυτανικό χώρο, όπου και έδρασε πολλαπλώς ευεργετικά, αλλά και 

ευρύτερα προς όφελος της Παιδείας ολόκληρου του Γένους.  

Η πολύεδρη εκκλησιαστική, πολιτιστική και κυρίως εκπαιδευτική προσφορά 

του Ευγενίου Γιαννούλη του Αιτωλού ως Διδασκάλου του Γένους κατά την σκοτεινή 

εποχή της Τουρκοκρατίας και ειδικά κατά τον 17
ο
 αιώνα, όταν έδρασε, αποτελεί το 

αντικείμενο μελέτης στην παρούσα διπλωματική εργασία. 

Από τη θέση αυτή επιθυμώ να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον 

σύμβουλό μου καθηγητή κ. Ιωάννη Μπάκα, τόσο για την προτροπή του να 

ασχοληθώ μ’ ένα εξαιρετικού ενδιαφέροντος θέμα, όσο και για τις πολύ χρήσιμες 

συμβουλές και την καθοδήγησή του σε όλα τα στάδια συγγραφής της ανά χείρας 

μελέτης. Νιώθω επίσης την ανάγκη να ευχαριστήσω τα μέλη της οικογένειάς μου για 

την αρωγή και στήριξή τους σε κάθε βήμα, καθώς και για την ενθάρρυνση να 

ολοκληρώσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές.  

 

Θεσσαλονίκη, 5 Αυγούστου 2018  

Του Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ Β. ΤΣΙΓΚΟΥ 



 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή 

 

Ο Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός (1597-1682), άξιος μαθητής του 

Θεοφίλου Κορυδαλλέως, πιστός διάκονος της Εκκλησίας και αξιόλογος 

θεράποντας της Παιδείας, ρωμαλέα και σεπτή μορφή, διδάσκαλος ένθεος και 

οδηγός των πιστών, προσέφερε ύψιστες υπηρεσίες στο υπόδουλο Γένος. Οι 

περίφημες Σχολές των Αγράφων, τις οποίες ίδρυσε με πολλούς μόχθους και 

απηνείς διωγμούς των τυράννων, έγιναν τα μεγάλα χριστιανικά και εθνικά 

κέντρα, αληθινά κοσμήματα της Παιδείας και άτρωτες ασπίδες του Ελληνισμού, 

όπου διαφυλάχθηκαν η ορθόδοξη πίστη, η γλώσσα, οι θρύλοι και οι παραδόσεις 

του Γένους
1
.  

Ο Ευγένιος ο Αιτωλός, ενώ μπορούσε, χάρη στην άρτια και πλούσια 

μόρφωσή του, να καταλάβει τα ύπατα αξιώματα του ιερατείου ή να εκμεταλλευτεί 

προσοδοφόρες θέσεις σε ανώτερες σχολές του εξωτερικού, προτίμησε να περάσει 

ολόκληρη, σχεδόν, τη ζωή του κοντά στους βασανισμένους ανθρώπους των 

βουνών της Ρούμελης, συμμετέχοντας στις όποιες στερήσεις και λύπες τους. 

Προτίμησε να διαθέσει την ύπαρξή του για το καλό και την προκοπή των 

πληθυσμών της πατρίδας του, οι οποίοι δεινοπαθούσαν, και να ζήσει ασκητικά 

κοντά στο λαό του Αιτωλικού, του Καρπενησίου και των Αγράφων «την 

ηλιοστερή και άδεσμο φυλακή του», όπως χαρακτήρισε την περίφημη Γούβα των 

Βραγγιανών
2
. Επέλεξε να μείνει εκεί, στις δικές του Θερμοπύλες, ποτέ από το 

χρέος μη κινών. Ασκητεύοντας, διδάσκοντας, αλληλογραφώντας, συμβουλεύο-

ντας και το κυριότερο εμπνέοντας με το παράδειγμά του τους μαθητές του.  

Όπως σημειώνει ο Ι. Θ. Κολιτσάρας, ο Ευγένιος «ανεδείχθη πρόδρομος και 

παράδειγμα δια τον κατά πνεύμα εγγονόν του και συμπατριώτην του Κοσμάν τον 

Αιτωλόν εις το κατ’ εξοχήν εθνωφελές έργον της ιδρύσεως και προικοδοτήσεως 

                                                           
1
 Βλ. Δημητρίου Κ. Κουτσουλέλου, «Η Ιερά Μονή Ρεντίνας – Αγράφων», σ. 1018. 

[Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκε για όλες τις υποσημειώσεις που ακολουθούν 

να αναφέρονται μόνο το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, ο συντετμημένος τίτλος της μελέτης και 

η αντίστοιχη σελίδα του παραθέματος, τα δε λοιπά στοιχεία για όλα τα έργα που 

χρησιμοποιήθηκαν παρατίθενται λεπτομερώς στον Πίνακα της Βιβλιογραφίας]. 
2
 Πάνου Ι. Βασιλείου, Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός, σ. 6. 
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σχολείων, της μορφώσεως διδασκάλων και της αναπτύξεως γενικώτερον της 

ελληνοχριστιανικής παιδείας»
3
.  

Ο Απ. Βακαλόπουλος στην Ιστορία του παρατηρεί ότι «Σ’ αυτήν την 

επίκαιρη στιγμή γεννήθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος (ο Ευγένιος), που επρόκειτο να 

ρίξει τα σπέρματα της παιδείας και να δημιουργήσει πολιτιστική παράδοση εκεί 

όπου άλλοτε επικρατούσε άκρα απαιδευσία και βαρβαρότητα. Ολόκληρη αλυσίδα 

από μαθητές τον ακολουθεί (ανάμεσα από τους οποίους ο αγαπημένος του 

Αναστάσιος Γόρδιος από τα Βραγκιανά, ο ξακουστός έπειτα δάσκαλος του Γένους), 

που καταλήγει σ’ ένα άλλο επίσης θερμό κήρυκα πνευματικού διαφωτισμού, 

κοινωνικής αλληλεγγύης, δικαιοσύνης και ελευθερίας, στον Κοσμά τον Αιτωλό»
4
.  

Το πνευματικό έργο του Ευγενίου του Αιτωλού στο σκλαβωμένο γένος 

είναι πολύ αξιόλογο, καθώς ίδρυσε τις Σχολές Ανωτέρων Γραμμάτων του 

Αιτωλικού, του Καρπενησίου και των Μεγάλων Βραγγιανών των Αγράφων, όπου 

μορφώθηκαν πολλοί νέοι της εποχής του. Αρκετοί από τους μαθητές των Σχολών 

του, λόγω της ανώτερης Παιδείας που έλαβαν από τον διδάσκαλό τους, 

κατέλαβαν υψηλά αξιώματα, έγιναν οι ίδιοι διδάσκαλοι και μερικοί εξελέγησαν 

Επίσκοποι ή έφτασαν στο αξίωμα του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.   

Ο Ευγένιος Γιαννούλης χαρακτηρίστηκε ως ένας εκ «των μεγάλων 

συντελεσάντων εις την αύξησιν της Παιδείας του έθνους εν ταις πονηραίς ημέραις 

της δουλείας» από τον ιστορικό Σπυρίδωνα Λάμπρο. Ο διανοούμενος των 

Αγράφων διδάσκει, συγγράφει και αλληλογραφεί με απλότητα και ευπροσήγορα 

με επισκόπους, αξιωματούχους, εμπόρους, ανθρώπους των γραμμάτων και των 

τεχνών. Έγραψε 850 Επιστολές, οι οποίες διατηρούν αναλλοίωτο και αιώνιο το 

βαθυστόχαστο λόγο του. Ο σπουδαίος αυτός διδάσκαλος χαρακτηρίζεται από τον 

Κωνσταντίνο Δημαρά ως μία «από τις ισχυρότερες προσωπικότητες των χρόνων 

της Τουρκοκρατίας»
5
.  

Ο Ευγένιος απεδείχθη από τη παιδική του ηλικία ανήσυχο πνεύμα και με 

φανερά την κλίση προς τα γράμματα και τον μοναχικό βίο. Λόγω ακριβώς αυτής  

της κλίσεως ο Γιαννούλης κατόρθωσε να ξεπεράσει όλα τα μεγάλα εμπόδια της 

εποχής που έζησε και να λάβει πλούσια μόρφωση μετακινούμενος από τόπου εις 

τόπον αναζητώντας το μείζον και άμεινον. Στην περιοχή της Αιτωλίας, φαίνεται 

ότι τα εγκύκλια γράμματα και σποραδικά τα ανώτερα είχαν αναλάβει διάφοροι 

λαϊκοί και κληρικοί, υπήρχε δηλαδή ένα παιδευτικό υπόστρωμα πριν την 

εμφάνιση του Ευγενίου.  

                                                           
3
 Ι. Θ. Κολιτσάρα, Ευγένιος ο Αιτωλός, σ. 78. 

4
 Απ. Ε. Βακαλοπούλου, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, σ. 325.  

5
 Βλ. σχετικές αναφορές στου Νικολάου Γ. Αλεξάκη, «Η διαρκής προσφορά της Σχολής 

Βραγγιανών», σ. 618-619. 
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Εντός αυτού του περιβάλλοντος κυοφορείται το διδασκαλικό έργο του 

Ευγενίου και εξηγείται η ύπαρξη πεπαιδευμένων ανδρών κατά περιοχές, κοντά 

στα μέρη δράσης του λογίου των Αγράφων, ακόμα και κατά τον θεωρούμενο 

σκοτεινό 16
ο
 αιώνα. Το πέρασμα του Ευγενίου γονιμοποιεί το υπάρχον και το 

διευρύνει, καθώς μεταβάλλει την παράδοση σε πραγματικότητα
6
.  

Ο Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός, μέσω των πολύχρονων σπουδών του και 

της προσωπικής του μελέτης, απέκτησε ευρύτατη μόρφωση και υπήρξε ο πλέον 

πεπαιδευμένος μοναχός και διδάσκαλος της εποχής του. Παρατηρώντας την 

ελληνική κοινωνία της εποχής του, εντόπισε ότι κυριαρχεί η απαιδευσία κλήρου 

και λαού. Για τη θεραπεία αυτής της μάστιγας έταξε τον εαυτό του και συνέβαλε 

τα μέγιστα με τις Σχολές που ίδρυσε (Αιτωλικού, Καρπενησίου και Βραγγιανών 

Αγράφων) και την  πληθώρα μαθητών, συνεχιστών του έργου του, που ανέδειξε.  

Τα πνευματικά φώτα και τις εμπειρίες του ο Γιαννούλης επιχείρησε να 

μεταφέρει στο κέντρο της Ελλάδας, στα πυρίφλεκτα Άγραφα, καθώς τα 

αποκαλούσε ο ίδιος. Εκεί δεν ίδρυσε μόνο τις Σχολές του, αλλά έγινε 

υπερασπιστής των λαϊκών δικαιωμάτων, επικριτής των κακών προεστώτων, των 

«στυλών της τυραννίδος και ελεγκτής της αδυσωπήτου καταδρομής των 

φορολόγων»
7
. Ταυτόχρονα, ως κληρονόμος της αρχαίας ελληνικής παιδείας, 

τοποθετούσε στην κορυφή των αξιών την αρετή ως ήθος, ως σκέψη, ως πράξη, ως 

συμπεριφορά, ως φρόνηση, ως μέτρο ηθικής αυτοκαταξίωσης του ανθρώπου: 

δαιμόνιον τι κτήμα και τίμιον η αρετή
8
. 

 

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζεται η θεματική της προσφοράς του 

Ευγενίου του Αιτωλού στην Παιδεία κατά τον 17
ο
 αιώνα στην περιοχή της 

Ευρυτανίας, όπου κυρίως έδρασε, αλλά και ευρύτερα. Συγκεκριμένα, μετά την 

Εισαγωγή της παρούσας εργασίας, με τίτλο Ο Ευγένιος ο Αιτωλός και η προσφορά 

του στην Παιδεία κατά τον 17
ο
 αιώνα, το περιεχόμενό της διαρθρώνεται σε τρία 

κεφάλαια με επιμέρους ενότητες το καθένα.  

Στο πρώτο εξ αυτών εξετάζεται το πλαίσιο της εποχής του μεγάλου 

διδασκάλου από πλευράς ιστορικής, κοινωνικής, πολιτικής και εκπαιδευτικής 

κατάστασης την εποχή της δράσης του.  

Στο επόμενο κεφάλαιο σκιαγραφείται η προσωπικότητα του λογίου των 

Αγράφων, καθώς και το ιδεολογικό υπόβαθρό του, απόρροια της πολυετούς 

μαθητείας του κοντά σε σημαντικούς διδασκάλους εκείνων των χρόνων.  

                                                           
6
 Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου, «Η προσωπικότης Ευγενίου Γιαννούλη ως διδασκάλου», σ. 

126. 
7
 Ευγενίου Αιτωλού, «Επιστολαί», Ελληνικά 7 (1934) σ. 221, 239, 251. 

8
 Μάρκου Α. Γκιόλια, «Οι λειτουργίες του κοινωνικού και πολιτισμικού χώρου της 

Ευρυτανίας», σ. 362. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο το ενδιαφέρον εστιάζεται στην παρουσίαση του 

Ευγενίου του Αιτωλού ως διδασκάλου και στη μέριμνά του να ιδρύσει Σχολές 

Γραμμάτων και να αναδείξει μια μακρά σειρά αξιόλογων μαθητών και 

συνεχιστών του εκπαιδευτικού του έργου.  

Η μελέτη πλαισιώνεται με την καταγραφή των Συμπερασμάτων, της 

περίληψης (Summary) και της Βιβλιογραφίας (Πηγές και Βοηθήματα) που 

χρησιμοποιήθηκε.   

 



  

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ  

ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ  

 
 
1. Επισκόπηση ιστορικής, κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης  

 

Ο Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός (1597-1682) ανδρώνεται μέσα στο 

πρώτο τέταρτο του 17
ου

 αιώνα. Την εποχή αυτή επιστρέφει από την Ευρώπη ο 

δυτικοσπουδασμένος Θεόφιλος Κορυδαλλέας (1613), ο οποίος στη συνέχεια 

υπήρξε δάσκαλος του Ευγενίου
1
. Την ίδια περίοδο ο ελλαδικός χώρος πλησιάζει 

να μπει στον τρίτο αιώνα της δουλείας του αφότου η Βασιλεύουσα έπεσε στα 

χέρια των Ασιατών βαρβάρων.  

Ως γνωστό, η άλλοτε κραταιά Βυζαντινή Αυτοκρατορία έχει περιέλθει εξ 

ολοκλήρου στον κατακτητή. Η παρουσία του Οθωμανού αφέντη αρχίζει να 

γίνεται αισθητή ακόμα και εκεί πάνω στα απάτητα και απόκοσμα Άγραφα. 

Σποραδικά κινήματα για την αποτίναξη του τυραννικού ζυγού δεν έλειψαν 

βέβαια, μα όλα είχαν την ίδια τύχη, καθώς τα περισσότερα πνίγονταν στο αίμα
2
. 

Στην Ευρώπη έχει ολοκληρωθεί η Αναγέννηση, η οποία κοντά στα 

υπόλοιπα κληρονόμησε έναν ουμανισμό, απόρροια ως έναν βαθμό της βαθύτερης 

μελέτης των Ελλήνων και Λατίνων κλασσικών. Η Ευρώπη θα μπει βαθμιαία στην 

εποχή του Διαφωτισμού, για να οδεύσει παράλληλα και στην αμφισβήτηση της 

απολυταρχικής εξουσίας.  

Στο θρησκευτικό τομέα, μετά τον τριακονταετή πόλεμο, η Συνθήκη της 

Βεστφαλίας (1648), μαζί με την ειρήνη στην Ευρώπη, χαρίζει στους Καλβινιστές 

προνόμια, όμοια μ’ αυτά των Λουθηρανών. Ο θεολογικός στοχασμός δεν έπαψε 

βέβαια να κυριαρχείται από μια σφοδρή αντιπαράθεση καθολικών και 

διαμαρτυρόμενων, της οποίας ο απόηχος γίνεται οδυνηρά αισθητός και στον 

                                                           
1
 Κώστα Σαρδελή, Το Συναξάρι του Γένους, σ. 147-163, βλ. και σ. 113-123. 

2
 Βλ. Δημητρίου Σ. Σούτζου, Τα Επαναστατικά Κινήματα του Σκλαβωμένου Ελληνισμού 

(1453-1821), Αθήνα 1977. 
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ελληνικό χώρο της εποχής του Ευγενίου. Ο ίδιος άλλωστε υπήρξε θύμα αυτής της 

διαμάχης με την άνοδο στον πατριαρχικό θρόνο του Κύριλλου Κονταρή (1638)
3
. 

 

 

2. Η Παιδεία από την Άλωση μέχρι τον 17
ο
 αιώνα 

    

Κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας, η θεώρηση της «πνευματικής 

ανάπτυξης» ήταν τυπικά τουλάχιστον χριστιανική, αν και, όπως προκύπτει από 

τους κανόνες συμπεριφοράς της εποχής (διαμάχες προεστώτων, στάση 

εκκλησιαστικών αρχόντων, νοοτροπία εμπόρων, μικροψυχία ανθρώπων από την 

οποία προέκυψε η φυλάκιση του Ευγενίου
4
) καταντούσε ενίοτε ιδεολογία. Γι’ 

αυτό και η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας δεν ήταν απλώς μετάδοση κάποιων 

γνώσεων, αλλά και μοχλός ποιοτικής διαφοροποίησης από την ουσία της σκέψης 

και πράξης της κοινωνίας
5
.  

Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, το 1453, οι Έλληνες ήταν 

υπόδουλοι στον Οθωμανικό ζυγό και είχαν ως ανώτατη αρχή την υπό τον 

Σουλτάνο εν αιχμαλωσία Μεγάλη Εκκλησία. Το Γένος βρισκόμενο σε προφανώς 

δυσχερή θέση υπέστη πολλαπλές επιθέσεις από διάφορους πολεμίους, οι οποίοι 

επιχείρησαν να το λεηλατήσουν υλικά και πνευματικά. Ειδικότερα, οι 

μουσουλμάνοι δυνάστες απομυζούσαν οικονομικά τους υποτελείς τους με 

μύριους τρόπους και φορολογικές μεθοδεύσεις, ώστε να τους εξουθενώσουν και 

να τους οδηγήσουν στον εξισλαμισμό. Με τον τρόπο αυτό οι υπόδουλοι 

απαλλάσσονταν από τα δυσβάσταχτα βάρη
6
. 

Οι δυνάστες (αναλφάβητοι ορισμένοι από αυτούς) ενδιαφέρονταν μόνο για 

την είσπραξη των φόρων και την «ησυχίαν» των ραγιάδων. Υπήρχαν «άτυπα» 

σχολεία, τα οποία άλλοτε λειτουργούσαν και άλλοτε όχι και αυτό κυρίως  λόγω 

έλλειψης διδασκάλων, αλλά και οικονομικών πόρων
7
. Λύση στο πρόβλημα της 

παιδείας έδιναν ταπεινοί μοναχοί και ολιγογράμματοι εφημέριοι στα 

απομακρυσμένα χωριά. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πηγών, τα κελλιά των 

                                                           
3
 Βλ. Παν. Κ. Βλάχου, Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός, σ. 29-33˙ Αναστασίου Γορδίου, Βίος 

Ευγενίου, σ. 464. 
4
 Π. Ι. Βασιλείου, Ο μεγάλος διδάσκαλος του Γένους Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός και οι 

σπουδαιότεροι μαθητές των Σχολών των Αγράφων, σ. 44-45. 
5
 Χαρίτωνος Καρανάσιου, «Οι συνθήκες ανάπτυξης και ο χαρακτήρας της Παιδείας στην 

Ευρυτανία», σ. 79 . 
6
 Γ. Χ. Ευθυμίου, «Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός και Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός», σ. 272. 

7
 Μέσα από τις Επιστολές του αγίου Ευγενίου του Αιτωλού –τρεις στον αριθμό- προς τον 

μεγάλο εθνικό ευεργέτη Μανωλάκη τον Καστοριανό, δεν καταγράφεται αίτημα για παροχή άδειας 

εκ μέρους των κρατούντων, αλλά ικεσία για χρηματική ενίσχυση προς τις Σχολές της Άρτας και 

του Αιτωλικού. 
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μοναχών και οι νάρθηκες των ναών ήταν τα άτυπα σχολεία, όπου μάθαιναν τα 

πρώτα τους γράμματα, τα «κολλυβογράμματα» ή «κολοβογράμματα», τα τέκνα 

των φτωχών ραγιάδων
8
. 

Σχετικά με τα παραπάνω ο ιστοριογράφος Δούκας καταγράφει τα 

ακόλουθα: «Τας δε βίβλους απάσας ταις αμάξαις φορτηγώσαντες απανταχού εν τη 

Ανατολή και τη Δύσει διέσπειραν. Δι’ ενός νομίσματος δέκα βίβλοι επιπράσκοντο, 

αριστοτελικοί, πλατωνικοί, Θεολογικοί και άλλο παν είδος βίβλου. Ευαγγέλια μετά 

κόσμου παντοίου υπέρ μέτρον, ανασπώντες τον χρυσόν και τον αργυρόν τα μεν 

επώλουν τα δ’ έρριπτον»
9
. Με τη διαρπαγή και φυγάδευση των βιβλίων αυτών σε 

χώρες της Ευρώπης και με την αναγκαστική μετανάστευση Ελλήνων λογίων και 

εγγραμμάτων, οι οποίοι αντί άλλων θησαυρών, συναπεκόμισαν βιβλία και 

χειρόγραφα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, όσα μπόρεσαν να περισώσουν 

βέβαια, κατάφεραν με την όλη δράση τους στην Εσπερία να δημιουργήσουν μια 

πνευματική, κοινωνική και πολιτιστική κίνηση.  

Η κίνηση αυτή, προϊόντος του χρόνου, οδήγησε σταδιακά στην άνθιση των 

γραμμάτων, των επιστημών και των τεχνών και συνετέλεσε στη μετάβαση από το 

μεσαιωνικό στο νεώτερο κόσμο. Η ανάπτυξη αυτή είναι γνωστή ως Αναγέννηση 

και η συμβολή των Ελλήνων λογίων σε αυτή είναι σημαντική.  

Στην απομείνασα «ορφανή» λογίων και εγγραμμάτων ανθρώπων Ελλάδα, ο 

κλήρος υποκατέστησε αυτούς και έπαιξε τον σπουδαιότατο ρόλο του, τον οποίο 

απαιτούσαν οι επιταγές των δύστηνων εκείνων χρόνων. Σιγά-σιγά άρχισαν στις 

εκκλησίες και στα μοναστήρια να λειτουργούν σχολεία, στα οποία ιερείς και 

μοναχοί, φρόντιζαν να παρέχουν όσα ήξεραν και μπορούσαν ώστε οι μαθητές να 

καταφέρουν να γράφουν την ελληνική γλώσσα και να αναγιγνώσκουν 

εκκλησιαστικά βιβλία ή άλλα γραπτά κείμενα
10

.  

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος περιγράφει την 

κατάσταση της Παιδείας μετά την Άλωση (στον Πανηγυρικό λόγο του στην 

αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, την 25
η
 Μαρτίου 1927) ως εξής: 

«Δια της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων (1453), το 

μεγαλοπρεπές οικοδόμημα του Ελληνικού πολιτισμού κατέπεσαν υπό τα πλήγματα 

των βαρβάρων κατακτητών. Το δουλωθέν Ελληνικό Έθνος εστερήθη οι μόνον της 

ελευθερίας, αλλά και της παιδείας. «Που τα παιδευτήρια της σοφίας!» ανέκραζεν ο 

πρώτος μετά την άλωσιν Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος επί των ερειπίων της 

                                                           
8
 Δοσιθέου Κανέλλου (αρχιμ.), «Υπήρχε Σχολείον εις την Μονήν της Τατάρνης επί 

Τουρκοκρατίας;», σ. 1002. 
9
 Ηλία Π. Βουτιερίδη, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, σ. 184. 

10
 Βλ. Δημητρίου Γ. Τσέλιου, «Η Σχολή Γραμμάτων της Ζωοδόχου Πηγής του Φουρνά και 

το επιτελεσθέν υπ’ αυτής έργον εντός και εκτός των ορίων των Αγράφων», σ. 644-645. 
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Κωνσταντινουπόλεως την μεγάλη εκείνη αποδυρόμενος συμφορά. Αι Βιβλιοθήκαι 

της Κωνσταντινουπόλεως αριθμούσαι κατά τας ημέρας της αλώσεως περί τα 

120.000 χειρόγραφα κωδίκων, κατεκάησαν, ελαχίστων μόνο απολειφθέντων 

λειψάνων του ατιμήτου εκείνου πνευματικού θησαυρού, οι λόγιοι άνδρες 

απεδήμησαν εις την Δύσιν, φωτίσαντες μεν τους άλλους λαούς καταλιπόντες όμως 

εν σκότει τον δυστυχήσαντα Ελληνικόν λαόν. Εις των λογίων Ελλήνων φυγάδων, ο 

Νικαίας Μητροπολίτης Βησσαρίων, θρηνών την απαιδευσίαν των συγχρόνων αυτώ 

Ελλήνων, έλεγεν: ‘‘είναι παράδοξον να βλέπωμεν τους Δυτικούς να ωφελώνται εκ 

των ημετέρων φώτων, ημείς δε οι δημιουργοί πασών των επιστημών να ζώμεν εν τη 

βαρβαρότητι’’. Διότι καθ’ ον χρόνον η Δύσις επληρούτο Ελληνικών Σχολών, αφ’ 

ων ανεδίδοντο αι αναλαμπαί της Αναγεννήσεως των γραμμάτων, η Ελληνική 

Ανατολή υπό πυκνού της τουρκικής βαρβαρότητος σκότους εκαλύπτετο. Που και 

που προέκυπτον εις μέσον λόγιοι τινες άνδρες, αλλ’ ούτοι ήσαν, κατά την έκφρασιν 

του Κωνσταντίνου Κούμα, «αμυδρά και διψαλέα λυχνάρια, αραιότατα κείμενα 

μεταξύ παχύτατου σκότους». 

Ο Μεγάλος Διδάσκαλος του Γένους Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός 

αναφερόμενος στην κατάσταση της Παιδείας στην ιδιαίτερη πατρίδα του, αλλά 

και σ’ όλες τις γύρω περιοχές γράφει στον Μητροπολίτη Λαρίσης Διονύσιο: 

«Σπάνιον τι χρήμα ο ιερεύς εκεί, ο απλώς γραμμάτων είδησιν έχων»
11

.  

Σε συνοδική επιστολή που εξέδωσε τον Ιούλιο του 1691, ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης Καλλίνικος Β΄ και την συνυπογράφουν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων 

Δοσίθεος και πολλοί ιεράρχες, η κατάσταση της Παιδείας γενικότερα στον 

ελλαδικό χώρο θεωρείται ως επί «μακρόν ασθενούσα και προς τον εκλείπειν 

εγγίζουσα» 11. 

Ο λόγιος Κωνσταντίνος Μ. Κούμας όταν αναφέρεται στο ζήτημα της 

Παιδείας κατά τον 17
ο
 αιώνα γράφει: «Μέρος του γένους εγνώριζε μόνον να 

διαβάζει και να γράφει όπως έτυχε, και το περισσότερον ήταν βυθισμένο εις 

απόλυτον αγραμματίαν»
12

. 

Μόλις που χρειάζεται να αναφερθεί ότι με την άλωση της Βασιλεύουσας 

και την επιβολή του Οθωμανικού ζυγού, η παρεχόμενη παιδεία δέχθηκε καίριο 

πλήγμα. Ο Γεννάδιος Σχολάριος περιγράφει την κατάστασιν ως εξής: «…σοφία 

μεν ηγνόηται πάσα, φωνής δε της εν ανθρώποις καλλίστης όσον κάλλιστον ώχετο… 

ώστε μη μόνον σοφίας, αλλά και παιδεύσεως έρημον γενέσθαι τονδε τον χώρον»
13

. 

                                                           
11

 Βλ. σχετική μαρτυρία του Ηλία Β. Ντζιώρα, «Τα μαθηματικά χειρόγραφα της Σχολής της 

Ι. Μονής Βράχας», σ. 812. 
12

 Κ. Μ. Κούμα, Ιστορίαι ανθρωπίνων πράξεων από των αρχαιοτάτων χρόνων έως των 

ημερών μας, τ. 12
ος

, σ. 554. 
13

 Γενναδίου θρήνος, παρ. 9. L. Petit – X.A. Siderides – M. Jugie (εκδ.), (Euvres Completes de 

Georges Scholarios, τ. I, Paris1928, σ. 291.
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Όπως ορθώς έχει επισημανθεί «Ενωρίτατα όμως το Γένος άρχισε να συνέρχεται, 

να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και να συνεχίζει την πορεία του υπό την 

προστασία της Μεγάλης Εκκλησίας»
14

. Είναι γεγονός ότι η Παιδεία επί 

Τουρκοκρατίας ήταν στα χέρια της Εκκλησίας. Αυτό ήταν μια δυνατότητα, η 

οποία είχε δοθεί από τον ίδιο τον πορθητή στον νέο Οικουμενικό Πατριάρχη τον 

Γεννάδιο Σχολάριο τις επόμενες ημέρες της Αλώσεως.  

Ο ιστορικός Κωνσταντίνος Σάθας σημειώνει επ’ αυτού: «Εκ των υπέρ των 

1500 ανδρών οίτινες ήκμασαν εις τα Γράμματα από της Αλώσεως της 

Κωνσταντινουπόλεως μέχρι των μεταπελευθερωτικών χρόνων περισσότεροι των 

δύο τρίτων (2/3) ήταν κληρικοί»
15

. Αξιοσημείωτες είναι οι αποφάσεις της Συνόδου 

του 1593, η οποία συνήλθε επί Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμία του Β΄ 

στο Μετόχιο του Παναγίου Τάφου. Η Σύνοδος αυτή με τον Ζ΄ κανόνα της 

«…ετόνισεν ως ιεράν υποχρέωσιν της Εκκλησίας την ίδρυσιν Σχολείων και την 

καλλιέργειαν την παιδείας»
16

. 

Τα φώτα της Παιδείας ουδέποτε εσβέθησαν πλήρως, αλλά εμειώθησαν
17

. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε ρήξη της πολιτιστικής συνέχειας του Γένους.   

Διδάσκαλοι, μοναχοί, κληρικοί με ιεραποστολικό ζήλο μετέδιδαν στα ελάχιστα 

υποτυπώδη φανερά ή κρυφά σχολεία
18

 τα «κολλυβογράμματα», ενισχύοντας την 

πίστη των μαθητών στον Χριστό και την αγάπη για την πατρίδα θερμαίνοντας 

έτσι την αποσταμένη ελπίδα. Προϊόντος του χρόνου βελτιώθηκε κάπως η 

                                                           
14

 Βλ. σχετικά Μ. Κ. Παρανίκα, Σχεδίασμα περί της εν τω Ελληνικώ Έθνει καταστάσεως 

των γραμμάτων από της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453 Μ.Χ.) μέχρι των αρχών της 

ενεστώσης (ΙΘ΄) εκατονταετηρίδος, σ. 6. Αποδεικτική της μέριμνας του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως για την Παιδεία του Γένους είναι η απόφαση της Συνόδου της 

Κωνσταντινουπόλεως του 1593, επί Ιερεμίου Β΄ του Τρανού, η οποία αναφέρει στον ζ΄ κανόνα 

αυτής: «Ώρισεν η Αγία Σύνοδος έκαστον επίσκοπον εν τη εαυτού παροικίαφροντίδα και δαπάνην την 

δυναμένην ποιείν, ώστε τα θεία και ιερά γράμματα δύνασθαι διδάσκεσθαι. Βοηθείν δε κατά δύναμιν 

τοις εθέλουσιν διδάσκειν και τοις μαθείν προαιρουμένοις, εάν των επιτηδείων χρείαν έχουσιν», Κ. 

Ν. Σάθα, Βιογραφικόν σχεδίασμα περί του Πατριάρχου Ιερεμίου Β΄(1572-1594), σ. 91. 
15

 Βλ. σχετική αναφορά στου Κων. Δ. Βαστάκη, «Το σχολείο κοινών γραμμάτων Μεγάλου 

Χωριού», σ. 881. 
16

 Ι. Κολιτσάρα, Ευγένιος ο Αιτωλός, σ. 16. Πρβλ. Π. Κ. Βλάχου, Η εις Άγιον Ανακήρυξις 

Ευγενίου του Αιτωλού, σ. 237. 
17

 Βλ. Απ. Ε. Βακαλοπούλου, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Τουρκοκρατία 1453-1669, τ. Β΄ 

Οι ιστορικές βάσεις της νεοελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, σ. 264˙ Ν. Γρ. Ζαχαροπούλου, Η 

παιδεία στην Τουρκοκρατία, σ. 33 και σ. 36.  
18

 Περί αυτών περισσότερα βλέπε την ολιγοσέλιδη μελέτη Το Κρυφό Σχολειό: Μύθος ή 

πραγματικότητα;, Επιτροπή Εθνικής Κληρονομιάς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αθήνα 
2
1999, όπου εκτίθενται διάφοροι περί του θέματος απόψεις˙ Ν. Χρονοπούλου, Η αλήθεια για το 

Κρυφό Σχολειό, εκδ. Πλάτανος, Αθήνα 2002. 
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κατάσταση, ιδίως στα αστικά κέντρα, όπου φιλοπάτριδες Έλληνες τους 

εσωτερικού ή του εξωτερικού ίδρυαν σχολεία
19

.  

Γενικότερα, οι Επιστολές του Ευγενίου Γιαννούλη, όπως και του 

Αναστασίου Γορδίου είναι μεταξύ άλλων αυθεντική ιστορική πηγή, ιδιαίτερα 

αξιόλογη, η οποία διαφωτίζει πολλά σημεία δίνοντας πλήθος πολύτιμων 

πληροφοριών για την εκκλησιαστική ιστορία, καθώς και την ιστορία της Παιδείας 

στον 17
ο
  αιώνα. 

Κεντρικό θέμα στη σκέψη και τον προβληματισμό του Ευγενίου είναι η 

κατάσταση του δουλωμένου Γένους από άποψη πολιτική, κοινωνική και 

οικονομική. Συχνά τελειώνει τις Επιστολές του ως εξής: «Ερείπιον τώρα 

περιφανές η Ελλάς και θρήνων πολλών αξία»
20

. Θρηνεί για την άθλια και τραγική 

κατάσταση όχι μόνο όσων ζουν γύρω του στην περιοχή των Αγράφων, αλλά και 

όσων κατοικούν στην Αιτωλία και Ακαρνανία, καθώς και στον ευρύτερο 

ελλαδικό χώρο, με τον οποίο διατηρεί κάποια επικοινωνία και συγκεκριμένα με 

την Αδριανούπολη, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Αιτωλικό, Μεσολόγγι, 

Κύπρο, Κεφαλληνία κ.ά.
21

.  

Ο Γιαννούλης θεωρεί τόσο αξιοθρήνητη την κατάσταση στην οποία έχει 

περιέλθει το Γένος, ώστε να γράφει με συναίσθηση ιστορικής ευθύνης ότι «τα 

ατυχήματα του γένους του εδικού μας και τας πολλάς αυτού δυσπραγίας και τας 

τωρινάς περιφανείς κακώσεις μήτε με στόμα ημπορεί τινας να τας ειπη μήτε με 

γραφήν να τας παραδώση εις άλλους»
22

.   

Ιδιαίτερα ζοφερή ήταν η περίοδος από την άλωση ως τα τέλη του 17
ου

 

αιώνα, όταν οι Τούρκοι βρίσκονταν στην ακμή της πολεμικής τους δόξας και ως 

εκ τούτου υπερφίαλοι, τυραννικοί και σκληροί. Γράφει σχετικά ο Όσιος Ευγένιος: 

«Πανταχού φόβητρα, περιστάσεις, υπόνοιαι δειναί, δρομή καθ’ ημών και λήμνιον 

των βαρβάρων το βλέμμα (…)
23

. Φευ των κακών! Φευ των πολλών πανταχού 

ατυχημάτων! Φευ της κοινής βλάβης και των επί τα χείρω των πραγμάτων 

καταφοράς! Ούτε νους δύναται εννοήσαι των πολλών κακών και την σκοτοδινίασιν, 

                                                           
19

 Περί του θέματος αυτού βλέπε ενδεικτικά Β. Σφυροέρα, Οι Έλληνες επί Τουρκοκρατίας, 

σ. 94-95˙ Απ. Ε. Βακαλοπούλου, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, σ. 314-315, κ.ά. 
20

 «Μεγάλη Δέσποτα, η τωρινή πληγή και περιφανής και ολοσώματος ουδεμία τις ελπίζεται 

θεραπεία η σωτηρία η των αμετρήτων κακών διόρθωσις. Ερείπιον τώρα περιφανές η Ελλάς και 

θρήνων πολλών αξία…», από αχρονολόγητη επιστολή του «τω πανιερωτάτω και λογιωτάτω 

Διονυσίω τω Λαρίσης..» Βλ. Σωφρονίου Ευστρατιάδη, Επιστολαί Ευγενίου Ιωαννουλίου του 

Αιτωλού, Ελληνικά, τ. Θ΄, σ. 55. 
21

 Βλ. Κλεομένους Κουτσούκη, «Πολιτικές και κοινωνικές σκέψεις Ευγενίου του 

Αιτωλού», σ. 152. 
22

 Αχρονολόγητη Επιστολή, Ελληνικά, τ. Η΄ (1935), σ. 280. 
23

 Σωφρονίου Ευστρατιάδη, Επιστολαί Ευγενίου Ιωαννουλίου του Αιτωλού, στο περιοδ. 

«Ελληνικά», τ. Ζ΄ (1934) , σ. 240. Βλ. και Επιστολή προς Νικηφόρον, σ. 1656. 
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ούτε λόγος ειπείν ισχύει. Πανταχού οιμωγαί, ολολυγμοί, στεναγμοί, θρήνοι, 

δυσπραγίαι ουκ ευαρίθμητοι(…)
24

. Οι εχθροί του σταυρού φέρονται κατά των 

ημετέρων βαρύθυμοι και δριμείς και οργίλοι (…). Και τούτο διότι «Οι Τούρκοι 

ήσαν και παρέμειναν Ανατολίται μοιρολάτραι και νωθροί, απαίδευτοι, απάνθρωποι, 

φιλοχρήματοι, ανηλεείς εκμεταλλευταί της ανθρωπίνης δυστυχίας, ανάλγητοι και 

σκληροί»
25

. 

Η λειτουργία της Πατριαρχικής Μεγάλης Σχολής του Γένους και ευάριθμων 

άλλων μικρότερων Σχολών, ιδίως τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας, δεν 

μεταβάλλει την ουσία των πραγμάτων και για το λόγο ότι δεν ήταν δυνατόν να 

καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες ενός λαού
26

. 

Η σημαντικότερη αιτία γι’ αυτή την κατάπτωση, η οποία προβληματίζει 

αρκετούς, είναι η έλλειψη Παιδείας. Ενδεικτικώς ο Ευγένιος Γιαννούλης 

αναφέρει σε Επιστολή του σαν τη χειρότερη δυστυχία: «…προ πάντων την πολλήν 

έλλειψιν και σπάνιν πεπαιδευμένων ανθρώπων και φρονίμων…»
27

.  Δεν διστάζει 

να τονίσει με παρρησία ότι για τις παραπάνω ελλείψεις αιτία δεν είναι τόσο ο 

ζυγός της δουλείας, όσο η αδιαφορία των πνευματικών ποιμένων: «ορώντες δε 

ημείς αναλφάβητον της ημών Εκκλησίας και την λίαν απαίδευτον αυτής κατάστασιν 

προς τούτοις δε το άμουσον αυτής και παντάπασιν ακαλλώπιστον επί ταις 

εκκλησιαστικαίς υμνήσεις, τα οποία (τα) επροξένησεν όχι τόσον η τυραννίς, όσον η 

αμέλεια των καλών αυτής προεστώτων, των στύλων αυτής είναι δοκούντων, άλλως 

δε μηδέν μισθωτών διαφερόντων»
28

.  

Σ’ αυτή τη δύσκολη κατάσταση της Παιδείας, όπως περιγράφτηκε, ο  

Ευγένιος Γιαννούλης επαγγέλλεται Παιδεία γι’ όλον τον λαό. Αυτό είναι 

σπουδαίο, δεδομένου ότι από τον δέκατο έκτο αιώνα και εξής επικράτησε
29

 στις 

κοινωνίες της Μεσογειακής Ευρώπης ένας τύπος Παιδείας με κυρίως 

                                                           
24

 Σωφρ. Ευστρατιάδη, Επιστολαί Ευγενίου Ιωαννουλίου του Αιτωλού, τ. Ζ΄(1934), σ. 223: 

Επιστολή ανεπίγραφη και αχρονολόγητη. 
25

 Σωφρ. Ευστρατιάδη, Επιστολαί Ευγενίου Ιωαννουλίου του Αιτωλού, τ. Η΄ (1935), σ. 125: 

Επιστολή ανεπίγραφη και αχρονολόγητη. Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, Το Κρυφό Σχολειό, σ. 26. 
26

 Σοφοκλέους Δημητρακοπούλου, «Το μορφωτικό επίπεδο του ιερού κλήρου στα χρόνια 

της Τουρκοκρατίας και η παρουσία του Ευγενίου του Αιτωλού», σ. 107. 
27

 «Η φορά του εβδόμου τούτου αιώνος έφερε πολλούς περισπασμούς και δυσφορωτάτους 

δυστυχίας εις το ελεεινόν γένος το εδικόν μας, πανιερώτατε, προ πάντων, την πολλήν έλλειψιν και 

σπάνιν πεπαιδευμένων ανθρώπων και φρονίμων», Επιστολή (1663), Εκκλησιαστική Αλήθεια, τ. Α΄, 

σ. 556. 
28

 Από Επιστολή στον «Γεώργιο τον Ιερόπαιδα», Ελληνικά, τ. Η΄, σ. 275. 
29

 Thekla Sansaridou-Hendrickx & Benjamin Hendrickx, «Some remarks on the multiple 

face of «Greekness» during the 18
th

-19
th

 centuries», Εκκλησιαστικός Φάρος 81. ν.σ. 10 (1999), σ. 

157-164˙ Αγγελική Πετρογιάννη, Η Μέση Εκπαίδευση κατά την Οθωνική περίοδο: θεσμική, 

οικονομική και εκπαιδευτική δομή και λειτουργία, σ. 34-35. 
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θρησκευτικό εκκλησιαστικό περιεχόμενο. Το στοιχείο αυτό το αντιλήφθηκε σ’ 

όλη του τη διάσταση από τους πρώτους ο Ευγένιος ο Αιτωλός.  

Η προσφορά των Διδασκάλων του Γένους, ανάμεσα στους οποίους 

συγκαταλέγονται οι σχολάρχες ιερομόναχοι Ευγένιος Γιαννούλης και Αναστάσιος 

Γόρδιος έγκειται στο ότι συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε οι Έλληνες κάτοικοι της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να μην μένουν πολιτισμικά μόνο σε μια προφορικά 

μεταδιδόμενη «λαϊκή κουλτούρα», αλλά να λαμβάνουν γνώση μέσα από τις κατά 

τόπους Σχολές και τα Φροντιστήρια μέσης βαθμίδας
30

. Αυτά πιθανότατα 

διαμόρφωναν δικό τους αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων
31

 και του τομέα της 

αναβαθμισμένης παιδείας που μέχρι τότε ήταν περιορισμένος σ’ έναν μικρό 

αριθμό μορφωμένων του κύκλου των Φαναριωτών, και του κύκλου του 

Πατριαρχείου Κων/λεως, ο οποίος ενδιαφερόταν για τη χριστιανική παιδεία. 

Σημειώνεται ότι οι Φαναριώτες καταλαβαίνουν την αξία της παιδείας στην 

κοινωνική ανέλιξη και υποστηρίζουν με πάθος κάθε μορφωτική προσπάθεια. 

Η πνευματική, λοιπόν, προσφορά του Γιαννούλη και του μαθητή του 

Γορδίου μέσω του εκπαιδευτικού και συγγραφικού τους έργου, με χρήση και της 

δημώδους γλώσσας, αποδεικνύει ότι τα σημάδια της πνευματικής αλλαγής δεν 

παρέμειναν περιορισμένα στους φαναριώτικους κύκλους
32

. Απεναντίας 

εξακτινώθηκαν και στις εστίες όπου ο Ευγένιος Γιαννούλης ιδρύει Σχολές μέσης 

βαθμίδας σε ορισμένες των οποίων διδάσκει και ο μαθητής του Αναστάσιος ο 

Γόρδιος.  

Κατά τον 17
ο
 και 18

ο
 αιώνα, πολλοί συγγραφείς, μεταξύ των οποίων ο 

Γιαννούλης και ο Γόρδιος, άρχισαν να χρησιμοποιούν στη συγγραφή τους 

                                                           
30

 Τον 17ο αιώνα αρχίζουν να εμφανίζονται τα επώνυμα σχολεία με τους επιφανείς 

δασκάλους που μας οδηγούν στον καινούργιο κύκλο της εποχής της ανώτερης ελληνικής παιδείας. 

Βλ: -Κώστα Ν. Σακελλαρίου, Ηπειρωτικός Νεοελληνικός Διαφωτισμός, σ. 43.  
31

 Με τολμηρό βάθεμα στην εγκυκλοπαιδική γνωσιολογία της εποχής διδάσκουν τις 

αρχαίες γλώσσες, ελληνική και λατινική, παραδίδουν Ιστορία, Γεωμετρία, Άλγεβρα, Γεωγραφία, 

Πειραματική Φυσική. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπήρχε τότε. Και όλα αυτά συνήθως με την 

αλληλοδιδακτική μέθοδο και στην κοινή, καθομιλουμένη γλώσσα, από τους περισσότερους. Βλ.: 

Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, Έλληνες λόγιοι του 18
ου

 αιώνα, αφανείς, άσημοι και διάσημοι, σε 

διασταυρούμενες τροχιές. (ΚΝΕ/ΕΠΕ -96, Αθήνα 2007)˙ Αθήνη Στέση, Όψεις της νεοελληνικής 

αφηγηματικής πεζογραφίας 1700-1830˙ Κ. Ν. Σακελλαρίου, Ηπειρωτικός Νεοελληνικός 

Διαφωτισμός, σ. 58. 
32

 Ψηλαφητές αναζητήσεις γίνονται αισθητές στον ευρύτερο χώρο της ελληνικής Παιδείας 

από το β΄ μισό του 17
ου

 και στις πρώτες δεκαετίες του 18
ου

 αιώνα, ως υπαινιγμοί των πνευματικών 

προϋποθέσεων μιας νέας συνείδησης. Συνάμα, οι ιδρυμένες από τον Γιαννούλη Σχολές αποτελούν 

απόδειξη ότι τα σημεία ιδεολογικής αλλαγής άρχισαν να πολλαπλασιάζονται στον ελληνικό κόσμο 

ήδη από το δεύτερο μισό του 17
ου

 αιώνα, όταν άρχισε βαθμιαία να διαμορφώνεται η γεωγραφία 

του Διαφωτισμού. Μεταξύ αυτών τα Βραγγιανά Αγράφων, το Καρπενήσι, το Τροβάτο, τα Φουρνά 

Ευρυτανίας, το Ανατολικόν (=νησάκι Αιτωλικό) και το Μεσολόγγι Αιτωλίας είναι οι περιοχές 

όπου οι ενδείξεις της πνευματικής αλλαγής είναι αδιάψευστες. 
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«δημοτικίζον» ύφος, συνειδητοποιώντας ότι το αναγνωστικό κοινό αυξανόταν και 

έχοντας επίγνωση των ποικίλων απαιτήσεων μιας πιο φωτισμένης και 

ευημερούσας εποχής
33

.  

Ένας αυξανόμενος αριθμός λογίων σπουδάζει στη Δύση, ανάμεσα τους ο 

Αναστάσιος Γόρδιος, ο οποίος σπούδασε στην Πάδοβα
34

. Οι λόγιοι αυτοί άρχισαν 

επιτέλους να καταλαβαίνουν τη σημασία μιας «εκσυγχρονισμένης» γλώσσας για 

την Παιδεία. Αυτό σημαίνει ότι η διεύρυνση της Παιδείας ήταν το κλειδί για την 

αναγέννηση του Έθνους
35

.  

Όταν οι διανοούμενοι Έλληνες άρχισαν και πάλι να έρχονται σε επαφή με 

τις σύγχρονες ιδέες και να προσπαθούν να ξαναζωντανέψουν την ελληνική 

παιδεία και την επιστήμη, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα δίλημμα: έπρεπε η ελληνική 

προσπάθεια αναγέννησης να ακολουθήσει το πρότυπο των άλλων ευρωπαϊκών 

κρατών, με την εθνική γλώσσα βασισμένη σε μια σύγχρονη ποικιλία, που πρώτα 

είχε καταστεί αντικείμενο επεξεργασίας, στη συνέχεια είχε κωδικοποιηθεί και 

τελικά είχε προωθηθεί ως «πρότυπη» ή έπρεπε η εθνική πρότυπη γλώσσα να 

βασιστεί στην αρχαία γραπτή, με τη συνεχή της παράδοση και το εγγενές της 

κύρος;
 36

  

Την εποχή του 17
ου

 αιώνα κυριαρχούσε η εμμονή των λογίων του κύκλου 

του Πατριαρχείου, και συνακόλουθα και του Φαναρίου, στη χρήση της 

αρχαϊζουσας (αττικίζουσας) λόγιας γλώσσας, με το αιτιολογικό ότι αυτή η 

«ζωντανή» χρήση της λόγιας γλώσσας συνέχιζε την υψηλή βυζαντινή παράδοση. 

Λόγω λοιπόν αυτής της εμμονής επί των ημερών του Γιαννούλη και του Γορδίου, 

η γλώσσα της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ακόμα η αττικίζουσα των 

Εκκλησιαστικών Πατέρων της Ανατολής κατά τον 4
ο
 αιώνα

37
. 

 Η Άννα Ταμπάκη γράφει για την αιτία αυτού του φαινομένου ότι κατά τη 

διάρκεια της Τουρκοκρατίας, παρατηρείται στην εκπαίδευση μια συνύπαρξη της 

κλασσικής παιδείας με τη βυζαντινή: λυρική και δραματική ποίηση, ρητορική 

θύραθεν και εκκλησιαστική, παραινετικά κείμενα κ.ά., συνυπάρχουν και 

                                                           
33

 Βλ. Ιωάννου Νεραντζή, «Ευγένιος Γιαννούλης, Αναστάσιος Γόρδιος και το γλωσσικό 

ζήτημα: μια άδηλη σχέση», σ. 228. 
34

 Πάνου Βασιλείου, «Ο Αναστάσιος Γόρδιος και το έργο του (1654-1729)», σ. 129-156.  
35

 Τζέφρυ Χόρροκς, Ελληνικά: ιστορία της γλώσσας και των ομιλητών της, σ. 558-9. 
36

 Τζέφρυ Χόρροκς, Ελληνικά: ιστορία της γλώσσας και των ομιλητών της, σ. 597. Για το 

γλωσσικό περιβάλλον στον τουρκοκρατούμενο Ελληνισμό σχετική επιλεκτική βιβλιογραφία: βλ.: 

Αγγελική Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Μαθηματάρια των Ελληνικών Σχολείων κατά την 

Τουρκοκρατία, Αθήνα 1994. 
37

 Βλ. Ιωάννου Νεραντζή, Ευγένιος Γιαννούλης, Αναστάσιος Γόρδιος και το γλωσσικό 

ζήτημα: μια άδηλη σχέση, σ. 236. 
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συλλειτουργούν
38

. Αυτό το στοιχείο χαρακτήριζε τόσο τις ανθρωπιστικές, όσο και 

τις θετικές Επιστήμες. Η διδασκαλία της Αστρονομίας, των Μαθηματικών, της 

Γεωμετρίας, κυριαρχούνται από την επίδραση του «θρησκευτικού ουμανισμού» 

του 17
ου

 αιώνα. Αυτός συνηγορούσε μεταξύ άλλων υπέρ της ενότητας της 

κλασσικής παιδείας με τη χριστιανική, με άλλα λόγια την «μεταβυζαντινή» 

παράδοση. Ο Θεόφιλος Κορυδαλλέας, ο Αναστάσιος Γόρδιος, ο Χρύσανθος 

Νοταράς, ο Μεθόδιος Ανθρακίτης, συνεχίζουν αυτήν ακριβώς την ελληνο-

βυζαντινή παράδοση εμπλουτίζοντάς την με νέα στοιχεία
39

.  

Τον 17
ο
 αιώνα υπάρχει, έστω και κατά τόπους, η Ελληνική Αναγέννηση, η 

οποία δεν αποσπάστηκε  από το ενδιάμεσο Βυζάντιο και η οποία είχε τους δικούς 

της δασκάλους, και κυρίως θεολόγους, ερμηνευτές και υπερασπιστές της 

ορθόδοξης χριστιανικής πίστης
40

. Μεταξύ αυτών των δασκάλων και θεολόγων, 

από τους πρώτους συγκαταλέγονται ο Ευγένιος Γιαννούλης και ο μαθητής του, 

Αναστάσιος Γόρδιος. Συνέβαλαν και οι δύο στο μετασχηματισμό αυτής της 

παλιάς «διδασκαλίας των Βυζαντινών» σε συνδυαστική διδασκαλία πρωτίστως 

για λαϊκή παιδεία και συνακόλουθα για θύραθεν παιδεία, η οποία συμπλήρωνε 

την παραδοσιακή θρησκευτική μόρφωση, καθορίζοντας έτσι αυστηρά τις 

παραμέτρους της ελληνικής εκπαιδεύσεως.  

Οι ιδιαίτερες κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις στον ελλαδικό χώρο, τον 

17
ο
 και 18

ο
 αιώνα, επέτρεψαν να συγκροτηθεί ένα Ελληνικό ορθόδοξο 

πνευματικό δίκτυο, τόπων και σοφών δασκάλων, το οποίο απέδωσε σημαντικούς 

εθνικούς κοινωνικούς και πνευματικούς καρπούς. Σύμφωνα με τα επιμέρους 

δεδομένα, στην εποχή της Τουρκοκρατίας, στο κοινωνικό-πολιτικό περιβάλλον 

της Οθωμανικής Ηγεμονικής Αυλής, δίπλα στα ελληνικά μοναστήρια και 

αυτοδιοικούμενες σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, ελληνικές κοινότητες, 

δίνεται η απαραίτητη ώθηση και προστασία για τη ζωή, το έργο και την 

εκπαιδευτική δράση των Ελλήνων δασκάλων-λογίων. Καθώς το πνευματικό τους 

έργο αναπτύσσεται σ’ ένα αυταρχικό πολίτευμα απόλυτης και βίαιης μοναρχίας, 

οθωμανικού, αυτοκρατορικού, ανατολικού τύπου, η γενικότερη επιβίωση και η 

πνευματική συγκρότηση εξαρτάται από την εύνοια ή δυσαρέσκεια, την 

                                                           
38

 Άννα Ταμπάκη, Περί νεοελληνικού Διαφωτισμού: ρεύματα ιδεών και δίαυλοι 

επικοινωνίας με τη δυτική σκέψη, σ. 46-47. 
39

 Ευθυμίου Νικολαΐδη, «Ορθοδοξία, θρησκευτικός ουμανισμός και Διαφωτισμός», σ. 99-

120. Βλ. και Δ. Γ. Αποστολόπουλου & Εμμ. Ν. Φραγκίσκου (γενική επιμέλεια), Νεοελληνικός 

Διαφωτισμός: Βιβλιογραφία 1945-1995. εκδ. «Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού 

Ιδρύματος Ερευνών -  Τομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αθήνα 1998. 
40

 Βλ. N. Iorga, Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, σ. 18. 
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ανεξέλεγκτη εξουσία του Ηγεμόνα και των τοπικών εκπροσώπων- προυχόντων- 

των οθωμανικών απολυταρχικών αρχών
41

. 

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες έρευνες, τα τέσσερα πιο σημαντικά κέντρα 

της Ελληνικής Πνευματικής Αναγέννησης, κατά τον 17
ο
 και 18

ο
 αιώνα 

βρίσκονταν:  

1) Στην Πόλη, στην Πατριαρχική Ακαδημία και στην ελληνική κοινότητα 

στο Φανάρι. 

2) Στη Βενετία, στο Πανεπιστήμιο στην Πάδοβα, στο Φλαγγίνειο 

Φροντιστήριο και στην ελληνική κοινότητα της Βενετίας.  

3) Στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και στις Αυλές που σύστησαν οι 

Φαναριώτες Ηγεμόνες. 

4) Στο Άγιο Όρος δίπλα στα ανυπόταχτα μοναστήρια και στους λόγιους-

πνευματικούς μοναχούς, ιδιαίτερα στην Αθωνιάδα Ακαδημία.  

Με βάση αυτά τα τέσσερα κέντρα μια σειρά πολύ σπουδαίων δασκάλων 

ιερομονάχων ίδρυσαν ένα δίκτυο ανώτερων και κοινών ελληνικών Σχολών σ’ 

ολόκληρο των ελλαδικό χώρο. Ειδικότερα, αξίζουν μνείας οι εξής περιοχές και 

πόλεις εκείνης της εποχής:  

Εν πρώτοις τα Γιάννενα και ακολούθως η Άρτα, η Πρέβεζα, η Πάργα, η 

Κόνιτσα, το Μέτσοβο, η Ζίτσα, το Αργυρόκαστρο, η Καστοριά, η Κοζάνη με την 

περίφημη δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ήδη από το 1690 αριθμούσε πάνω από 

400 τίτλους θεολογικών και φιλοσοφικών βιβλίων. Η Θεσσαλονίκη, τα 

Τρίκαλα/Τρίκκη, οι Μηλιές στο Πήλιο με την Ακαδημία του Άνθιμου Γαζή. Τα 

Άγραφα, το Καρπενήσι και τα Βραγγιανά με τις σχολές του Ευγένιου Γιαννούλη 

και του Αναστασίου Γόρδιου. Το Ξηρόμερο, το Αιτωλικό, το Μεσολόγγι με την 

Παλαμαία Σχολή που λειτουργεί από το 1760. Η Πάτρα, η Δημητσάνα με τη 

φημισμένη βιβλιοθήκη, το Ναύπλιο. Τα Ιόνια νησιά, η Ζάκυνθος όπου στο 

φημισμένο Φροντιστήριο διδάσκουν ο Παΐσιος Μεταξάς και ο Θεόφιλος 

Κορυδαλλέας, η Κεφαλονιά όπου λειτουργεί η σχολή του Βικεντίου του 

Δαμοδού, η Κέρκυρα όπου λειτουργεί η περίφημη Ιόνια Ακαδημία. Επίσης 

αναφέρονται η Μικρά Ασία, ο Πόντος και τα νησιά του Αιγαίου, η Σμύρνη του 

Κωνσταντίνου Κούμα, οι Κυδωνίες του Βενιαμίν Λέσβιου, η Τραπεζούντα με το 

φημισμένο Φροντιστήριο, η Χίος του Αθανασίου Πάριου, την Πάτμο με την 

περίφημη σχολή και τη βιβλιοθήκη της Αποκάλυψης, το Χάνδακα στην Κρήτη 

και την Κύπρο.  

Ελληνικά κέντρα και Σχολές βρίσκονταν επίσης σε πολλές πόλεις της 

Ευρώπης, στη Ρώμη, στη Βενετία, στη Βιέννη, στη Λειψία, στο Βουκουρέστι, 

                                                           
41

 Βλ. Ιωάννη Καρύδα, «Ο Θεολογικός Αριστοτελισμός στον Όσιο Ευγένιο τον Αιτωλό και 

η σχετική διδασκαλία του στο Ελληνομουσείο Αγράφων», σ. 353-354. 
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όπου ήδη από το 1679 ιδρύεται η Ελληνική Ακαδημία δίπλα στο μοναστήρι του 

αγίου Σάββα, από τον Κατακουζηνό, αλλά και σε άλλες πόλεις στη Ρωσία, την 

Αγία Πετρούπολη, τη Μόσχα
42

.  

Οι Ελληνικές Σχολές παρότι δημιουργούνται στην πιο σκοτεινή και βίαιη 

στιγμή της ελληνικής πνευματικής ιστορίας, στα χρόνια της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, σε μια εποχή που οι Έλληνες ζούσαν κάτω από την πιο σκληρή 

και αιματηρή τουρκική ή δυτική κατοχή, αποδεικνύουν, με τον πιο 

χαρακτηριστικό τρόπο, την αδιάλειπτη συνέχεια και τις απίστευτες δυνατότητες 

της ελληνικής σκέψης.  

Οι Έλληνες Διδάσκαλοι ζούσαν, δίδασκαν και δρούσαν σε συνθήκες 

συνεχούς κινδύνου, τις πιο πολλές φορές με άμεσο κίνδυνο για την ίδια τη ζωή 

τους. Κατάφεραν όμως και ίδρυσαν τις Ελληνικές Σχολές στις πιο 

προστατευμένες περιοχές και αναζήτησαν πνευματικά στηρίγματα για το έργο 

τους στους μεγάλους Πατέρες της Ανατολής και στις πνευματικές διδασκαλίες 

του Αριστοτέλη και των σχολιαστών-συνεχιστών του.  

Οι Έλληνες Διδάσκαλοι στους Πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας και στον 

Αριστοτέλη, αλλά και στον Πλάτωνα, βρήκαν τα στοιχεία που ολοκλήρωσαν τις 

γνώσεις τους γύρω από τα θέματα της ανθρώπινης φύσης και ψυχής, τον έλεγχο 

των παθών και της άλογης ψυχής μέσα από τη λογική και του νου, τη βαθύτερη 

προσέγγιση της εκκλησιαστικής εμπειρίας και του Υιού και Λόγου του Θεού, σε 

μια διαρκή προσπάθεια προσωπικής ανέλιξης, φρόνησης, περίσκεψης, 

επαγρύπνησης και αυτοπειθαρχίας
43

.  

Σημαντικό πρόβλημα ήταν αυτό της ανεύρεσης των διδακτικών εγχειριδίων 

για τις παραπάνω Σχολές, αλλά και των υπόλοιπων ελληνικών βιβλίων, τα οποία 

περιελάμβαναν οι σχετικές βιβλιοθήκες. Τα βιβλία εκδίδονταν με τις χορηγίες 

πλουσίων Ελλήνων εμπόρων της διασποράς, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό 

συνδράμουν στην πνευματική πρόοδο των συμπατριωτών τους, στα ελληνικά 

τυπογραφεία στην Πόλη, στη Βενετία, στη Βιέννη και αλλού
44

.  

Για τα διδακτικά βιβλία που χρησιμοποιούνταν από τα μέσα του 17
ου

 αιώνα 

και εφεξής αναφέρει ο Μανουήλ Ι. Γεδεών «Προκειμένου περί των διδακτικών 

βιβλίων, γινώσκομεν ότι εν αρχαις του ΙΗ΄ αιώνος εστερούντο παντάπασιν 

Αλφαβηταρίων, ως φαίνεται δε λόγιοι τινες εσκέπτοντο τίσιν άρα τρόποις ην 

δυνατόν να διευκολύνωσι την μάθησιν των κοινών γραμμάτων. Ήδη τω 1712 

                                                           
42

 Ιωάννη Καρύδα, «Ο Θεολογικός Αριστοτελισμός στον Όσιο Ευγένιο τον Αιτωλό και η 

σχετική διδασκαλία του στο Ελληνομουσείο Αγράφων», σ. 355. 
43

 Βλ. Ιωάννη Καρύδα, «Ο Θεολογικός Αριστοτελισμός στον Όσιο Ευγένιο τον Αιτωλό και 

η σχετική διδασκαλία του στο Ελληνομουσείο Αγράφων», σ. 364-367. 
44

 Ιωάννη Καρύδα, «Ο Θεολογικός Αριστοτελισμός στον Όσιο Ευγένιο τον Αιτωλό και η 

σχετική διδασκαλία του στο Ελληνομουσείο Αγράφων», σ. 371. 
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Στέφανος ιερομόναχος της ιεράς εν Άθω μονής του Δοχειαρίου συνέταξεν είδος 

Αλφαβητηρίου, κατακείμενον εν τοις χειρογράφοις της μονής ταύτης, Εν αυτώ 

βλέπομεν ότι προτάσσεταιτο Αλφάβητον –έπονται οι τόνοι- κατόπιν η του αββά 

Νείλου στίχοι κατ’ Αλφάβητον προς αρχάριον μοναχόν –έπειτα γνώμαι 

μονόστιχοι του Χρυσολωρά –Γεωργίου Ζυγαβηνού περί των επτά φωνηέντων, 

που διασύνονται και που ψιλούνται –στίχοι εις την Θεοτόκον, την Αγία Τριάδα 

κ.τ.λ. –τέλος ερμηνεία των επιστολικών τύπων. Διότι τοις αρχαρίοις εδίδετο 

στερεά πνευματική τροφή τα μονόστιχα του Χρυσολωρά, οι παραινετικοί στίχοι 

Ιγνατίου του Σκευοφύλακος, μόλις δε περί τα μέσα του ΙΗ΄ αιώνος η 

Χρηστοήθεια Αντωνίου του Βυζαντίου, συνεκδιδόμενη τοις μύθοις του 

Αισώπου»
45

.  

Συνεχίζοντας σχετικά με τη χρήση βιβλίων μνημονεύει τα ακόλουθα: «Έχω 

υπόψιν περιγραφή χειρογράφου της βιβλιοθήκης της εν Σμύρνη Ευαγγελικής 

Σχολής, εν ω φέρονται εσχολιασμένα η Κυροπαιδεία του Ξενοφώντος, μεθ’ ην 

επιστολές του Συνεσίου, κατόπι Θουκυδίδου δημηγορίαι μετά της εξηγήσεως 

αυτών, τέλος ο Συνεσίου λόγος περί βασιλείας, ως εδίδασκεν εν Πάτμω Δανιήλ ο 

Κεραμεύς. Εν ετέρω χειρογράφω ερμηνεύονται αι του Συνεσίου επιστολαί, μεθ’ 

ας το φαλάκρας εγκώμιον του αυτού, γραφέντα χειρί Γρηγορίου ιεροδιακόνου 

Πατμίου…»
46

.  

Στις επαρχίες, λειτουργούσαν λίγα σχολεία κοινών γραμμάτων με τη 

φροντίδα των Επισκόπων, των ιερών δασκάλων και ιδιαίτερα των κατοίκων 

γονέων, οι οποίοι νοιάζονταν για το μέλλον των παιδιών τους
47

.  

 

 

3. Η κατάσταση στην περιοχή των Αγράφων  

 

Μέσα στον 17
ο
 αιώνα κάτι σπουδαίο γίνεται στην ορεινή και δυσπρόσιτη 

Αιτωλία. Σε καθεστώς σκληρής δουλείας, συνεχών δοκιμασιών και στερήσεων 

και μόνιμης φτώχειας ένας κόσμος απογοητευμένος και με μειωμένη τη δύναμη 

για θαρραλέα αντιμετώπιση της ζωής, είχε ανάγκη συμπαραστάσεως πνευματικής 

και ηθικής
48

.  

                                                           
45

 Μ. Ι. Γεδεών, «Σχολεία και Βιβλία κατά τον ΙΖ΄αιώνα», Εκκλησιαστική Αλήθεια, τ. 8 

(1887-1888), σ. 334-335. 
46

 Μ. Ι. Γεδεών, «Σχολεία και Βιβλία κατά τον ΙΖ΄αιώνα», Εκκλησιαστική Αλήθεια, τ. 8 

(1887-1888), σ. 335. 
47

 Νικολάου Γ. Αλεξάκη, «Η διαρκής προσφορά της Σχολής Βραγγιανών», σ. 616. 
48

 Βλ. Τ. Αθ. Γριτσοπούλου, «Η προσωπικότης Ευγενίου Γιαννούλη ως διδασκάλου», σ. 

133. 
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Από τις Επιστολές του Ευγενίου του Αιτωλού καταδεικνύεται η κατάσταση 

που βίωναν οι υπόδουλοι Έλληνες και ειδικότερα οι κάτοικοι της Αιτωλίας. 

Αναφέρεται στη σκλαβιά από τον Οθωμανικό ζυγό ως «ζυγόν της τυραννίδος» ή 

«την επί τον τράχηλον εντεθείσαν ζεύγλην»
49

 γιατί, όπως περιγράφει 

χαρακτηριστικά, «εδώ και ζυγός και τυρρανικώτατος…»
50

.  

Οι συχνές επιδρομές από τους Αγαρηνούς, Φράγκους, Βενετούς αποτελούν 

μάστιγα για τους χριστιανικούς πληθυσμούς κυρίως των παραλίων στους οποίους 

αυτοί ορμούν σαν πειρατές ή κατακτητές. «Εις τα παράλια της Αιτωλίας ηχρειώθη 

παντάπασιν ο χριστιανισμός»
51

 ή «τα παράλια της Αιτωλίας και Ακαρνανίας τα 

ερήμωσαν παντελώς οι Φράγκοι»
52

.  

Κατά τον τουρκοβενετικό πόλεμο του 1665, τόσο τα βενετικά στρατεύματα, 

όσο και λιποτάκτες του βενετικού στρατού, σκόρπιζαν τον όλεθρο στα παράλια 

της Στερεάς Ελλάδας. Ενδεικτικά της κατάστασης είναι όσα γράφει ο Ευγένιος ο 

Αιτωλός: «είχαμεν εις το Αιτωλικόν κάποιον ευγνώμονα μαθητήν δυνατόν εν 

λόγοις και έργοις δυνατώτερον, χρήσιμον και πολλά συμμαχικόν εις την κακήν των 

χρόνων φοράν.. και το επάρατον γένος των φράγκων μεληδόν προχθές κατένεμον… 

ηνδραπόδασιν δε και ζώντας πολλούς και έτι μέλλουσιν»
53

. 

Η πείνα και οι φοβερές επιδημίες αποδεκάτιζαν τους πληθυσμούς των 

Αγράφων και των άλλων περιοχών, «ο γαρ νυν λιμός χείριστος του πέρυσι λοιμού 

και η των αλλοφύλων επιδρομή των πώποτε μισανθρωπότερα…»
54

. Οι ντόπιοι 

φοροεισπράκτορες, τους οποίους ονομάζει «λυκομόρφους φορολόγους»
55

, καθώς 

και οι τοκογλύφοι καταλήστευαν τους εξαθλιωμένους κατοίκους. Τόσο πολύ 

υποφέρει ο κόσμος από αυτόν τον οικονομικό κατατρεγμό, η «καταδρομή των 

                                                           
49

 Βλ. Επιστολή του «εκ της βαθυσκίου Γούβας των Αγράφων, αχοζ., (1677), 

Μεταγειτνίωνος, προς τον «τω λογιωτάτω και εν χριστιανικοις ανδράσιν ενδοξοτάτω κυρίω 

Αλέξανδρω… διερμηνευτήτου αυτοκράτορος…» (την οποία υπογράφει) «ο εξ Αιτωλίας τριγέρων 

Ευγένιος», Ελληνικά, τ. Ζ΄ (1934) σ. 221-222. 
50

 Σε αχρονολόγητη Επιστολή του «τω κρατίστω και λαμπροτάτω ηγεμόνι… Ευστρατίω», 

Ελληνικά, τ. Θ΄ (1936) σ. 316. 
51

 Βλ. Επιστολή αχρονολόγητη προς τον Εμμανουήλ, Ελληνικά, τ.  Η΄ (1935) σ. 282-3. 
52

 Αχρονολόγητη Επιστολή, Ελληνικά, τ. Η΄ (1935) σ. 282. Βλ. επίσης Γεωργίου 

Αθανασιάδη-Νόβα «Η κατάσταση της Αιτωλίας τον 17
ο
 Αιώνα», σ. 14-18˙ Απ. Βακαλόπουλου, Η 

Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, σ. 324. 
53

 Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου, «Ευγενίου Ιωαννουλίου, του Αιτωλού, Επιστολαί ανέκδοτοι», 

Αθηνά, τ. ΝΗ΄ (1954) σ. 48. Επιστολή της 2 Ιουλίου 1665 προς τον Λαρίσης Διονύσιον. 
54

 «…ου γαρ ενί δεινω η δυσί φευ! Κεραϊζεται αλλά μυρίοις. Μία νυν αυτοίς των κακών η 

λύσις και η ελευθερία του θανάτου, ο θάνατος» από αχρονολόγητη Επιστολή (στον Διονύσιο 

Λαρίσης), Ελληνικά, τ. Θ΄ (1936) σ. 60. Αλλού γράφει: «τώρα ο επί θάνατον κίνδυνος και η μεγάλη 

αρρώστια μετεδόθη εις όλα τα περίχωρα όχι μόνον των Αγράφων αλλά δη της Ελλάδος απάσης…», 

Ελληνικά, τ. Η΄ (1935) σ. 280-1. 
55

 Επιστολή προς Ευστάθιον (1679), Ελληνικά, τ. Ζ’, σ. 224.  
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φορολόγων αδυσώπητος», ώστε «το υπήκοον επικαλείται τον θάνατον μάλλον ή το 

ζην»
56

.  

Ο Ευγένιος Γιαννούλης, μιλώντας για τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 

των τουρκοβενετικών πολέμων του 17
ου

 αιώνα, συνόψιζε μ’ αυτά τα λόγια την 

κατάσταση: «Τα ατυχήματα του γένους του εδικού μας και τάς πολλάς αυτου 

δυσπραγίας και τάς τωρινάς περιφανείς κακώσει μήτε με στόμα ημπορεί τινας να 

τάς ειπη, μήτε με γραφήν να τάς παραδώσει εις άλλους»
57

. Σε άλλη Επιστολή του 

σημειώνει: «Φευ της κοινής βλάβης και της επί τά χείρω των πραγμάτων 

καταφοράς. Ούτε νους δύναται εννοήσαι των πολλών κακών την σκοτοδινίασιν, 

ούτε λόγος ειπειν ισχύει πανταχού οιμωγαί, ολολυγμοί, στεναγμοί, θρήνοι, 

δυσπραγίαι ουκ ευαρίθμητοι»
58

.  

Τα δεινά των πολέμων επαυξήθηκαν με τη μετατροπή των περισσότερων 

χωριών της περιοχής σε τσιφλίκια πλούσιων μπέηδων. Αυτός ήταν και ένας από 

τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους ο Ευγένιος δεν κατόρθωσε να 

αναπτύξει σχεδόν καμιά αξιόλογη πνευματική κίνηση στα πεδινά της 

Αιτωλοακαρνανίας
59

. Έτσι επέλεξε το Καρπενήσι και τα Βραγγιανά των 

Αγράφων για να ιδρύσει τις περίφημες Σχολές του
60

, οι οποίες αναδείχτηκαν σε 

σπουδαία και λαμπρά εκπαιδευτικά κέντρα του υπόδουλου ελληνισμού
61

.  

Ως προς την περιοχή δράσης και διδασκαλίας του Ευγενίου του Αιτωλού 

παρατηρείται ότι τα Άγραφα και η Ευρυτανία δεν απομονώνονται από τον 

υπόλοιπο ορεινό βορειοελλαδικό χώρο, αλλά συνέχονται μ’ αυτόν. Αποτελούν τη 

νοτιότερη προέκταση και απόληξη της οροσειράς της Πίνδου. Η γεωγραφική 

θέση της Ευρυτανίας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

κοινωνίας και της οικονομίας.  

Η περιοχή των Αγράφων συγκροτούσε έναν ευρύτερο βιοτικό χώρο με 

μεγάλα όρια: προς βορρά είχε τα βουνά του Κόζακα και των Τζουμέρκων, δυτικά 

τον ρου του Αχελώου που τη διαχώριζε από τον Βάλτο, νότια το όρος 
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 Βλ. Επιστολή προς Αλέξανδρον (1677) βλ. παραπάνω και αχρονολόγητη Επιστολή, 

Ελληνικά, τ. Ζ΄ (1934) σ. 223. «Εδώ γουν καθώς ακούεις από τους γραμματοκομιστάς επιθυμούσι 

περισσότεροι τον θάνατον ή την ζωήν και ρώτα τους να το μάθης… και από την αναργυρίαν 

κινδυνεύουσι πολλοί αδερφοί εις θάνατον». Επιστολή προς Γρηγόριον (1672), Ελληνικά, τ. Ζ΄, σ. 

231-2. 
57

 Ευγενίου Αιτωλού, Επιστολαί, Ελληνικά, τ. Η΄ (1935), σ. 280. 
58

 Ευγενίου Αιτωλού, Επιστολαί, Ελληνικά, τ. Θ΄ (1936), σ. 55. 
59

 Μάρκου Α. Γκιόλια, «Οι λειτουργίες του κοινωνικού και πολιτισμικού χώρου της 

Ευρυτανίας», σ. 333. 
60

 Μ. Κ. Παρανίκα, «Αι Σχολαί των Αγράφων κατά την ΙΖ-ΙΗ΄ εκατονταετηρίδα και οι  

διδάσκαλοι αυτών Ευγένιος Ιωαννούλιος, Αναστάσιος Γόρδιος και Θεοφάνης», σ. 3-7. 
61

 Κ. Ν. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. 3, σ. οβ. Βλ. και Μάρκου Α. Γκιόλια, Ο Κοσμάς 

ο Αιτωλός και η εποχή του, σ. 47-72. 
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Αραποκέφαλα ή Αράκυνθος και ανατολικά τις κοίτες του Τυμφρηστού προς τη 

Φθιώτιδα, με συνέχεια τη νοητή γραμμή ως την πεδιάδα της Καρδίτσας
62

. 

Ειδικότερα, η Ευρυτανία απετέλεσε αν όχι «ομφαλό» όπως αναφέρει ο 

Γκιόλιας
63

, οπωσδήποτε κομβικό σημείο διασύνδεσης μεταξύ Δυτικής Ελλάδος 

(Ιωαννίνων, Άρτας, Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Ναυπάκτου, Πάτρας), Ιονίου 

(Ζάκυνθος, Λευκάδα, Κέρκυρα), Θεσσαλίας (Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλος, Ζαγορά), 

Θεσσαλονίκης, καθώς και Αθηνών. Αξιοσημείωτο είναι ότι μέσω της Δυτικής 

Ελλάδος η Ευρυτανία είχε πρόσβαση και έξοδο στη θάλασσα, στη Βενετία και 

γενικώς στην Ιταλία
64

.  

Πέραν της διευκόλυνσης των επαφών, ο ορεινός όγκος της Πίνδου παρείχε 

στους κατοίκους ασφάλεια, αλλά δεν επέτρεπε -πέραν της κτηνοτροφίας- σοβαρή 

οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, παρά τη σχετική ασφάλεια, η περιοχή δεινοπάθησε 

κατά τους βενετοτουρκικούς πολέμους, από τις επιδρομές Τουρκαλβανών και 

ποικίλων ληστών, καθώς και από το φορολογικό καθεστώς της οθωμανικής 

διοίκησης
65

.  

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι από πολύ παλιά, με βάση τη συνθήκη 

του Ταμασίου της 10
ης

 Μαΐου 1525, η περιοχή των Αγράφων έτυχε προνομιακής 

μεταχείρισης, καθώς αναγνωρίστηκε η αυτονομία των χωριών και απαγορεύτηκε 

να κατοικούν Τούρκοι σ’ αυτά. Επιπλέον, επιτράπηκε η ελεύθερη εκλογή των 

τοπικών αρχόντων, ανατέθηκε η είσπραξη των φόρων και η αποστολή τους στην 

Υψηλή Πύλη, όπως και η φύλαξη των διαβάσεων
66

. Στα χρόνια που ακολούθησαν 

της συνθήκης, αν και υπήρξαν κάποιοι περιορισμοί αυτών των προνομίων κατά 

παράβαση της συνθήκης του Ταμασίου, οι συνθήκες για πνευματική ανάπτυξη 

είχαν ήδη δημιουργηθεί.  

 

 

4. Κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο εποχής του Ευγενίου Γιαννούλη 

 

Στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, μετά την υποδούλωση από τους 

Τούρκους, ο ελληνικός πληθυσμός περιήλθε σε κατάσταση αμάθειας. Μια ελπίδα 
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 Μάρκου Α. Γκιόλια, «Οι λειτουργίες του κοινωνικού και πολιτισμικού χώρου της 

Ευρυτανίας», σ. 324. 
63

 Μάρκου Α. Γκιόλια, Ιστορία της Ευρυτανίας στους Νεότερους Χρόνους (1393-1821), σ. 

14 κ. εξ. 
64

 Χαρίτωνος Καρανάσιου, «Οι συνθήκες ανάπτυξης και ο χαρακτήρας της Παιδείας στην 

Ευρυτανία», σ. 82. 
65

 Για την οικονομία στην Ευρυτανία αυτή την εποχή βλ. Μάρκου Γκιόλια, Ιστορία της 

Ευρυτανίας στους Νεότερους Χρόνους, σ. 31 κ. εξ.  
66

 Αθαν. Δ. Παρούτσα, «Απελευθερωτικά πριν το 1821 Κινήματα στα Άγραφα και τη 

Λοιπή Ευρυτανία κατά την Τουρκοκρατία», σ. 363, υπ. 8. 
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πνευματικής αναγέννησης αναφάνηκε στην περιοχή των Αγράφων, καθώς από τα 

μέσα του 17
ου

 αιώνα άρχισαν να δραστηριοποιούνται λαϊκοί, αλλά κυρίως λόγιοι 

κληρικοί, και να ιδρύουν Σχολεία για τη μόρφωση των υπόδουλων ελληνοπαίδων 

ή ακόμη και Σχολών ανώτερης παιδείας για όσους είχαν την έφεση για ευρύτερη 

μόρφωση. Ασφαλώς το έργο της ίδρυσης Σχολείων στην Ευρυτανία δεν ήταν ένα 

εύκολο έργο για να μπορέσει να ολοκληρωθεί από έναν μόνο άνθρωπο μέσα σε 

λίγα χρόνια.  

Με αφετηρία το έτος 1642, όταν και ιδρύθηκε η Σχολή Καρπενησίου από 

τον Ευγένιο Γιαννούλη με σχολάρχη τον ίδιο, μέχρι την κοίμησή του, το έτος 

1682, ιδρύθηκαν και οι Σχολές των Βραγγιανών Αγράφων και του Αιτωλικού. 

Ακολούθησαν και άλλοι διδάσκαλοι, όπως ο Αναστάσιος ο Γόρδιος, ο Διονύσιος 

ο εκ Φουρνά, ο Θεοφάνης ο εκ Φουρνά και ο ευρέως γνωστός Κοσμάς ο Αιτωλός, 

οι οποίοι με τη σειρά τους ίδρυσαν Σχολεία και δίδαξαν σ’ αυτά
67

. 

Στο χώρο της Ευρυτανίας και των Αγράφων, η ελληνική παιδεία σημείωσε 

μια αξιοπρόσεκτη ανάπτυξη κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας. Προϋπόθεση για 

την ανάπτυξη αυτή ήταν ο εκχρηματισμός της αγροτικής οικονομίας και η 

βιοτεχνική μεταποίηση των προϊόντων της κτηνοτροφίας για το εμπόριο. Το 

γεγονός αυτό, καθώς και η ανάπτυξη διαφόρων άλλων κλάδων της βιοτεχνίας, 

ζωογόνησαν τους κοινοτικούς θεσμούς, οι οποίοι αποτέλεσαν το πλαίσιο για την 

ίδρυση ή τη δημιουργία οργανωμένων εκπαιδευτικών πυρήνων.   

Η άφιξη του Ευγενίου Γιαννούλη του Αιτωλού στην περιοχή και η ίδρυση 

των Σχολών του, κατά τις αρχές του δεύτερου μισού του ΙΖ΄ αιώνα, δεν ήταν μια 

αυθαίρετη, αλλά μια αιτιολογημένη επιλογή σχετική με την αντικειμενική 

πραγματικότητα της εποχής.   

Η κοινωνική και πολιτική κατάσταση του τόπου αποτέλεσε αποφασιστικό 

παράγοντα για την εγκατάσταση του Ευγενίου Γιαννούλη στην Ευρυτανία και τα 

Άγραφα. Επιπλέον, ο διδάσκαλος αυτός γνώριζε ότι κάποια σπέρματα της 

εκπαιδευτικής παράδοσης πιθανότατα υπήρχαν στην περιοχή πριν από τον 17
ο
 

αιώνα. Ο ίδιος ο Γιαννούλης κατά το 1612 συμπλήρωσε την «εγκύκλια» παιδεία 

του και διδάχτηκε τη βυζαντινή μουσική στο Τροβάτο των Αγράφων
68

, κοινότητα 

γνωστή για την κτηνοτροφία και την επίδοση των κατοίκων στη χειροτεχνία από 

τον ΙΣΤ΄ αιώνα.  

Η άφιξη του Ευγένιου Γιαννούλη στο Καρπενήσι και η ίδρυση της 

ομώνυμης ανώτερης Σχολής του γύρω στο 1645 υπήρξε ένα πολυσήμαντο 
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 Βλ. Αθαν. Δ. Παρούτσα, «Η Σχολή Γραμμάτων και ελευθέρων σπουδών της Αγίας 

Τριάδας Ευρυτανίας κατά την Τουρκοκρατία σύμφωνα με ανέκδοτα έγγραφα», σ. 844. 
68

 Α. Γορδίου, Βίος Ευγενίου Αιτωλού (=Κ. Ν. Σάθα, ΜΒ, 3 (1872) σ. 426-427. Βλ. και Ι. Θ. 

Κολιτσάρα, Ευγένιος Αιτωλός, σ. 17-18. 



ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΣΙΓΚΟΥ - Ο Ευγένιος ο Αιτωλός και η προσφορά του στην Παιδεία - Κεφάλαιο Α΄  

 
 

28 

ιστορικό γεγονός
69

. Όταν ο Ευγένιος βρέθηκε στο Καρπενήσι, η κωμόπολη ήταν 

ένα σημαντικό εμπορικό, βιοτεχνικό και διοικητικό κέντρο. Η θέση που κατείχε 

στον οικονομικό και κοινωνικό χώρο της περιοχής της εξασφάλισε το 

προβάδισμα σ’ όλους σχεδόν τους τομείς. Αποτελούσε την κεντρική 

εμποροανταλλακτική αγορά για όλη την επαρχία.  

Από δημογραφική άποψη, η κωμόπολη ήταν η πιο ανεπτυγμένη και γι’ αυτό 

τον λόγο ορίστηκε πρωτεύουσα του ομώνυμου καζά και έδρα πολλών 

δημοσιονομικών υπαλλήλων, σοφών ουλεμάδων ή νομομαθών θεολόγων και 

άλλων διοικητικών εκπροσώπων της κρατικής γραφειοκρατίας. Ταυτόχρονα, 

λειτουργούσε στην κωμόπολη η τοπική αυτοδιοίκηση και οι κάτοικοι 

εκπροσωπούνταν από τους αιρετούς τους άρχοντες, όπως και στους 

μεταγενέστερους χρόνους
70

.  

Ήδη από τις αρχές του ΙΣΤ΄ αιώνα το Καρπενήσι είχε επιλεγεί ως μόνιμη 

έδρα της επισκοπής Λιτζάς και Αγράφων
71

. Η κωμόπολη είχε δημοτικά λουτρά, 

καταστήματα τροφίμων, φιλανθρωπικό ίδρυμα, ξενώνες και σημαντικά 

αναπτυγμένη εμπορική κίνηση.  Άλλωστε αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι όταν 

υπάρχει οικονομική ανάπτυξη σ’ έναν τόπο, τότε δημιουργούνται και 

προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολείων. 

Στον κοινωνικό χώρο της περιοχής αναπτύχθηκε και η στοιχειώδης παιδεία. 

Κατά τον ΙΗ΄ αιώνα ιδρύθηκαν Σχολεία για τα εγκύκλια γράμματα σε διάφορες 

κοινότητες
72

. Η οικονομική ανάπτυξη προέβαλε ως αίτημα την ανάγκη 

εκπαίδευσης των νέων. Με πρωτοβουλία είτε της τοπικής κοινωνίας είτε μέσω 

χορηγίας από ευκατάστατους εμπόρους, αλλά και εράνους από τους ντόπιους 

ιδρύθηκαν τα πρώτα Σχολεία σε διάφορα κέντρα της περιοχής
73

. Την περίοδο 

εκείνη τα χωριά Φουρνά και Βραγγιανά παρουσίασαν οικονομική και πνευματική 
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 Μάρκου Α. Γκιόλια, «Οι λειτουργίες του κοινωνικού και πολιτισμικού χώρου της 

Ευρυτανίας», σ. 354. 
70

 Βλ. Κ. Α. Διαμάντη, Κώδιξ Ιατρίδου, σ. 291-292, όπως παραπέμπεται στου Μάρκου Α. 

Γκιόλια, «Οι λειτουργίες του κοινωνικού και πολιτισμικού χώρου της Ευρυτανίας», σ. 355. Πρβλ. 

Ι. Γ. Γιαννόπουλου, «Η διοικητική οργάνωσις της Στερεάς Ελλάδος κατά την Τουρκοκρατία», σ. 

101-102. 
71

 Μ. Ι. Γεδεών, «Βοήθημα εις την ιστορίαν των μητροπόλεων και επισκοπών εν τω 

βασιλείω της Ελλάδος», Εκκλησιαστική Αλήθεια 30 (1910) σ. 140˙ Πάνου Βασιλείου, «Αγράφων 

Επισκοπή», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία 1 (1962), σ. 306˙ Κ. Ι. Δυοβουνιώτη, 

«Επισκοπή Λιτζάς και Αγράφων», Ιερός Σύνδεσμος 12 (15.11.1916), σ. 8-9˙ Α. Χ. 

Τριανταφύλλου, «Επισκοπή Λιτζάς και Αγράφων», Ιερός Σύνδεσμος 12 (1.12.1916), σ. 9. 
72

 Βλ. σχετικά το άρθρο του Μ. Α. Γκιόλια, «Ο λαϊκός διαφωτισμός στην 

τουρκοκρατούμενη Ευρυτανία», Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο 3 (1959), σ. 101-108. 
73

 Χαρίτωνος Καρανάσιου, «Οι συνθήκες ανάπτυξης και ο χαρακτήρας της Παιδείας στην 

Ευρυτανία κατά τον 17
ο
 και 18

ο
 αιώνα», σ. 84. 
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άνθηση, καθώς και αύξηση του πληθυσμού τους, όπως αναφέρει ο ιστορικός 

Απόστολος Βακαλόπουλος
74

.  

Το ευνοϊκό και ευοίωνο περιβάλλον αυτονομίας και ανάπτυξης 

ισχυροποίησε τη θέληση των κατοίκων για Παιδεία. Στη συνέχεια, οι ίδιοι 

υποστήριξαν ηθικά και οικονομικά την ίδρυση της Σχολής. Ειδικότερα, το 1661 

επιτροπή προκρίτων των Βραγγιανών πήγε στο Καρπενήσι, έπεισε τον Ευγένιο να 

έρθει και να εγκατασταθεί στα Βραγγιανά Αγράφων. Εκεί, ο Ευγένιος ο Αιτωλός 

ίδρυσε την περιώνυμη Σχολή Βραγγιανών ή Σχολή Γούβας Βραγγιανών, όπου 

βρισκόταν παλιά το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής ή το Ελληνομουσείο 

Αγράφων. Αυτό χαρακτηρίστηκε από τον φιλόλογο και εκπαιδευτικό Παρανίκα 

Ματθαίο (1832-1915): «οικητήριον των πάλαι Ελικωνιάδων Μουσών πολλού 

λόγου άξιον»
75

.   

Σύμφωνα με τις πηγές που έχουμε στη διάθεσή μας, η ίδρυση, η οργάνωση 

και η συγκρότηση της Σχολής υπήρξε σπουδαίο και καθοριστικό επίτευγμα για 

τους υπόδουλους Έλληνες και η συνεισφορά της πολύτιμη στη διατήρηση της 

πνευματικής κληρονομιάς και γλώσσας. Η Σχολή είχε δωμάτια για τους φοιτητές, 

αίθουσα διδασκαλίας, φαγητού, κελλιά για τους δασκάλους και επιχορηγούνταν 

από τους φιλοπρόοδους κατοίκους «ει δυνάμεως είχον τα παρ’ εαυτών 

εχορήγουν», όπως γράφει ο Αναστάσιος Γόρδιος στη βιογραφία του Δασκάλου 

του Ευγενίου το 1703 στο Αιτωλικό
76

. Κατείχε μεγάλη βιβλιοθήκη για την εποχή 

της αποτελούμενη από 4.000 τόμους βιβλίων και χειρογράφων ελληνικού και 

ξένου περιεχομένου.  

Σήμερα, σώζεται μόνο ένα αντίτυπο του Λεξικού του Ησυχίου (έκδοσις 

Άλδου Μανουτίου, Βενετία 1514) με ιδιόχειρη αφιέρωση του Οσίου Ευγενίου 

Γιαννούλη: «…από το κελλίον, της ανηλίου Γούβας Βρανιανών εν έτει σωτηρίω 

αχ΄πα΄(1681), στον ευεργέτη του, φίλο και πνευματικό τέκνο του Φώτιο», το οποίο 

Λεξικό βρίσκεται στην κατοχή του Ευρυτάνα συμβολαιογράφου Κων/νου Ν. 

Οικονόμου, (Χαριλάου Τρικούπη 4, Αθήνα)
77

.  

Η Σχολή Βραγγιανών ή Ελληνομουσείο Αγράφων υπήρξε λαμπρό και 

διαφωτιστικό κέντρο της Ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και της ελληνοπρεπούς 

Παιδείας υψηλού μορφωτικού επιπέδου, φυτώριο Μεγάλων Δασκάλων του 

Γένους και αληθινό ιερό των Μουσών, γι’ αυτό και ονομάστηκε Ελληνομουσείο 
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 Βλ. σχετική μαρτυρία στου Νικολάου Γ. Αλεξάκη, «Η διαρκής προσφορά της Σχολής 

Βραγγιανών», σ. 616. 
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 Βλ. σχετική μαρτυρία στου Νικολάου Γ. Αλεξάκη, «Η διαρκής προσφορά της Σχολής 

Βραγγιανών», σ. 617. 
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 Νικολάου Γ. Αλεξάκη, «Η διαρκής προσφορά της Σχολής Βραγγιανών ή 

Ελληνομουσείου Αγράφων στην αδιάκοπη συνοχή του Γένους μας», σ. 616-617. 
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 Παναγιώτη Κ. Βλάχου, Ο Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός, σ. 30-31. 
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Αγράφων. Λειτούργησε για 120 χρόνια, από το 1661, όταν και ιδρύθηκε από τον 

Ευγένιο Γιαννούλη, μέχρι το 1780, όπου και καταστράφηκε από την εγκληματική 

και βάνδαλη επιδρομή των Ορλωφικών το 1780.  

Αποτιμώντας την προσφορά της Σχολής των Αγράφων, ο ιστορικός 

Κων/νος Σάθας γράφει: «Σύγχρονοι και προτερχόμενοι της εν Κωνσταντινουπόλει 

Σχολής, υπήρξαν αι Σχολαί των Ιωαννίνων, των Αθηνών,της Χίου και των 

Αγράφων. Αι τέσσερις πρώται, κατά καιρούς υποστάσαι τας περιπετείας, δεν 

παριστώσι την σπουδαιότητα της Σχολής των Αγράφων, ήτις εξέπεμψε τας 

ζωογόνους αυτής ακτίνας, ουχί μόνον επί τα πέριξ, αλλά και επί τα απωτέρω 

κειμένας χώρας»
78

. 

Το 1705 στην Καστανιά Αγράφων, κοινότητα με ανθηρές μεταξοβιοτεχνίες, 

λειτουργούσε Σχολείο με διευθυντή τον λόγιο Κωνστάντιο. Από την Καστανιά 

καταγόταν και ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος Β΄  (1630-1702)
79

, 

απόφοιτος της Σχολής των Βραγγιανών.  

Στις Σχολές των Αγράφων δεν φοιτούσαν μόνο νέοι ομοχώριοι ή από 

γειτονικές κοινότητες. Έρχονταν και από μακρινότερες περιοχές, όπως ο 

Νεκτάριος Ζαμπέλιος από τη Λευκάδα, σπουδαστής της Σχολής Καρπενησίου 

στα χρόνια του Γιαννούλη
80

.  

Ειδικότερα, ο όρος «Σχολές των Αγράφων» καταλαμβάνει τις Σχολές 

Γραμμάτων Καρπενησίου, Βραγγιανών, Κερασοχωρίου, Δομιανών, Αγίας 

Τριάδας, Βράχας, Φουρνάς, Προυσού, Ι. Μονής Τατάρνης, Μεγάλου Χωρίου, 

Νεοχωρίου, Καστανιάς Αγράφων Ευρυτανίας και Ρεντίνης Θεσσαλίας, η οποία 

τότε ανήκε στον ίδιο γεωγραφικό χώρο
81

.  

Οι μαθητές προέρχονταν από την τοπική κοινωνία, η οποία χαρακτηριζόταν 

από ανέχεια. Σ’ αυτούς παρεχόταν τροφή και στέγη ενώ κάποιες φορές έπρεπε οι 

ίδιοι ή οι προστάτες-κηδεμόνες τους να καταβάλλουν κάποιο αντάλλαγμα. Στο 

Καρπενήσι, ο αριθμός των μαθητών κυμαινόταν περίπου στους 20 και ήταν 

αποκλειστικά άρρενες. Στα Βραγγιανά, τα Φουρνά και αλλού γίνεται η υπόθεση 

ύπαρξης μικρότερων κτιρίων μερικών δωματίων. Αρκετοί από τους μαθητές ήταν 

ιερωμένοι και συχνά ιεροδιάκονοι. Στη συνέχεια αυτοί μετεκπαιδεύονταν σ’ 
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 Βλ. σχετική μαρτυρία στου Νικόλαου Γ. Αλεξάκη, «Η διαρκής προσφορά της Σχολής 

Βραγγιανών», σ. 622. 
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 Χ. Π. Καραπιπέρη, «Καλλίνικος Β΄ ο Ακαρνάν», σ. 91. Βλ. και Κ. Ν. Σάθα, Νεοελληνική 

Φιλολογία, σ. 352-356. 
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 Κ. Ν. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 351. 
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 Βλ. Παναγιώτου Κων. Βλάχου, «Το χρονικόν του συνεδρίου», Ο Όσιος Ευγένιος ο 

Αιτωλός, σ. 28. 
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άλλους δασκάλους και πόλεις, ή στην Ιταλία, όπως ο Γόρδιος σε Αθήνα, Γιάννενα 

και Πάδοβα
82

.  

Ο Ευγένιος ο Αιτωλός σε Επιστολή του, η οποία αποστέλλεται το 1665 προς 

τον παρεπιδημούντα στην Κωνσταντινούπολη μαθητή του Μητροπολίτη Λαρίσης 

Διονύσιο αναφέρεται στην θλιβερή κατάσταση υπό την οποία τελεί ο υπόδουλος 

ελληνισμός των δυσπρόσιτων περιοχών της Ελλάδος κατά τους ζοφερούς 

εκείνους χρόνους: «…Εν τοις μέρεσι της Αιτωλίας, της εμής αθλίας πατρίδος, και 

επί πάσι σχεδόν της πέριξ εκείνη κλίμασιν εξέλιπε προ πολλών ήδη χρόνων άπαν 

καλόν, μεθ’ ο η των πεζών γραμμάτων γνώσις, η τροφή των λογικών ψυχών, η 

δυναμένη σοφίζειν εις σωτηρίαν τόν άνθρωπον, και ούτω συνέβη τους εκείσε 

πάντας αναλφαβήτους, γενέσθαι και άγαν τρισβαρβάρους, περί δε την ομολογίαν 

της καθ’ ημάς αμωμήτου πίστεως μηδέν των αλλοφύλων πάντες διενηχόχασι. 

Σπάνιον  τι χρήμα ο ιερεύς εκεί, ο απλώς γραμμάτων είδησιν έχων. Τούτου χάριν 

πολλά των παιδίων άνευ του μετανοίας λουτρού  απήλθον του βίου και των ιερών 

αμέθεκτα μυστηρίων…»
83

.   

Οι διδάσκαλοι της εποχής δεν τυγχάνουν της βέλτιστης αντιμετώπισης από 

την πλευρά της διοίκησης, γεγονός το οποίο ο Γιαννούλης αποδίδει έμμεσα στην 

απαιδευσία και αμέλεια των εκκλησιαστικών και πολιτικών προεστώτων. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος: «Ορώντας δε ημείς το αναλφάβητον της ημών 

εκκλησίας και την λίαν απαίδευτον αυτής κατάστασιν, προς τούτοις δε το άμουσον 

αυτής και παντάπασιν ακαλλώπιστον επί τας εκκλησιαστικάς υμνήσεις, τα οποία τα 

επροξένησεν όχι τόσον η τυραννίς, όσον η αμέλεια των καλών αυτής προεστώτων, 

των στύλων είναι αυτής διοικούντων, άλλως δε μηδέν μισθωτών διαφερόντων…»
84

. 

Ο Ευγένιος επέκρινε συχνά τη διοικούσα Εκκλησία για το χαμηλό επίπεδο του 

κλήρου και κυρίως του ανωτέρου
85

. Γενικά υπήρχε προκατάληψη εκ μέρους των 

δασκάλων έναντι των αρχιερέων και των προεστώτων ως υπευθύνων των 

Σχολείων
86

.   

Ως προς την Παιδεία στην περιοχή των Αγράφων κατά τον 17
ο
 αιώνα, ο 

Κωνσταντίνος Σάθας, γράφει χαρακτηριστικά: «Εν Αγράφοις και τας περί αυτά 

χώρας τα γράμματα και η αρχαία παιδεία εύρον ικανούς λάτρεις και θεράποντας… 
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 Ι. Γ. Γιαννόπουλου, «Η διοικητική οργάνωσις της Στερεάς Ελλάδος κατά την 

Τουρκοκρατία» , σ. 86.  
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 Απόσπασμα Επιστολής αυτού, στο Κ. Ν. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 329. 
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 Ευγενίου Γιαννούλη του Αιτωλού Επιστολές, Κριτική έκδοση, επιμέλεια Ι. Ε. Στεφανής – 

Νίκη Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, Επιστολή 181, σ. 353. 
85
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Γιαννούλη», σ. 557. 
86

 Βλ. Χαρίτωνος Καρανάσιου, «Οι συνθήκες ανάπτυξης και ο χαρακτήρας της Παιδείας 

στην Ευρυτανία κατά τον 17
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 και 18
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οι δε μακάριοι δάσκαλοι, Ευγένιος, Αναστάσιος και Θεοφάνης… εγένοντο όντως 

μεγάλοι ευεργέται του Γένους ημών, όπερ εύγνωμον πάντοτε την χάριν διατηρήσει 

αΐδιον»
87

.  

 

5. Περί του εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών  

 

Στα Ελληνικά Σχολεία της ιστορούμενης εποχής (τέλη 16
ου

 αιώνος), εκτός 

από την αρχαία γλώσσα, το Πρόγραμμα Σπουδών συμπληρωνόταν με μαθήματα 

φιλοσοφίας, λογικής, ρητορικής και θεολογίας και αργότερα με τα μαθηματικά, 

την ιστορία, φυσικά και γεωγραφία
88

. Στο Πρόγραμμα των Σπουδών τους (των 

ανωτέρων Σχολών του 17
ου

 – 19
ου

 αιώνα) περιλάμβαναν μια σειρά από θεωρητικά 

και θετικά μαθήματα όπως: Ιστορία, Γεωγραφία, Μαθηματικά, Γεωμετρία, 

Φυσικά και πιθανόν σε κάποιες σχολές Αστρονομία και Ιατρική
89

. Η μελέτη των 

Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας βρίσκονται στη βάση του νέου 

πνευματικού προσανατολισμού. Αντιθέτως η μελέτη των αριστοτελικών 

κειμένων, γενικότερα της αριστοτελικής σκέψης, είχε ως επακόλουθο τη 

γενικότερη στροφή του ενδιαφέροντος προς τις Φυσικές Επιστήμες
90

.  

Στο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνονταν μια σειρά από θεολογικά και 

θετικά μαθήματα, όπως τα εξής:  

● Θεολογία, Φιλοσοφία, Ρητορική.  

● Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Επική Ποίηση και τη Γραμματική του 

Λάσκαρη που είχε εκδοθεί στο Παρίσι το 1516.  

● Ιστορία, Γεωγραφία, Μαθηματικά, Γεωμετρία, Φυσική και πιθανότατα σε 

κάποιες σχολές, Αστρονομία και Ιατρική
91

.  

Ο Αντώνιος Μ. Ισηγόνης μας πληροφορεί ότι «ο κύκλος των μαθημάτων 

των διδασκομένων στα Γυμνάσια ήταν ευρύτατος. Συνήθη μαθήματα υπήρξαν η 

Γραμματική της ελληνικής γλώσσας, η εξήγηση των αρχαίων συγγραφέων, 

παλαιά Γεωγραφία παραβαλλομένη με την νέα, Ιστορία παλαιά και νεωτέρα, 

Αριθμητική και Άλγεβρα, Φυσική Ιστορία και Φυσική Πειραματική, η Κατήχηση 

και η Λατινική Γλώσσα.  

                                                           
87

 Νικόλαου Γ. Αλεξάκη, «Η διαρκής προσφορά της Σχολής Βραγγιανών», σ. 623. 
88

 Γιάννη Β. Καρύτσα, Οι Αιτωλοί Διδάσκαλοι. Ευγένιος Γιαννούλης, Αναστάσιος Γόρδιος, 

Χρύσανθος ο Αιτωλός. Η εποχή τους και το έργο του, σ. 152.  
89

 Ιωάννη Καρύδα, «Οι Άγιοι Λόγιοι στην Ευρυτανία τους 17
ο
-19

ο
 αιώνες», σ. 212. 

90
 Γιάννη Καρά, Η επιστημονική – φιλοσοφική σκέψη στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο 

της Τουρκοκρατίας. Η περίπτωση των Φυσικών – Θετικών Επιστημών, σ. 96. 
91

 Βλ. σχετικά στη μελέτη του G. P. Henderson, Η αναβίωση του Ελληνικού Στοχασμού, 

1620-1830. Η Ελληνική Φιλοσοφία τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1994. 
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Σε πολλές όμως Σχολές εισήχθησαν και μαθήματα ανώτερα διδασκόμενα 

συνήθως σε Πανεπιστήμια, όπως είναι η Εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή 

Διαθήκη, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Δογματική, Μεταφυσική, Φιλοσοφική ηθική, 

Αισθητική, Ιστορία της Φιλοσοφίας, Ρητορική και Ποιητική»
92

.  

Ειδικά για το μάθημα της Γεωγραφίας, η Δήμητρα Χατζημάνου γράφει 

σχετικά: «Εξ άλλου θεωρείται βέβαιο ότι το μάθημα της Γεωγραφίας 

συμπεριλαμβανόταν στον κύριο κορμό των μαθημάτων. Ο λόγος είναι καταφανής 

καθώς μέσω της γεωγραφίας οι υπόδουλοι Έλληνες μπορούσαν να γνωρίσουν την 

πατρίδα τους, να ενδιαφερθούν γι’ αυτήν και να αποκτήσουν έτσι συνείδηση της 

ενότητας του Ελληνισμού. Συνεπάγεται λοιπόν ότι ο Ευγένιος Γιαννούλης, ο 

οποίος πίστευε ότι στην απελευθέρωση του Γένους θα οδηγούσε η μόρφωση του 

λαού, δεν είχε αποκλείσει από το πρόγραμμα των Σχολών του το μάθημα της 

Γεωγραφίας»
93

.  

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φοίτηση στη Σχολή των Βραγγιανών Αγράφων 

διαρκούσε από 6 μέχρι 8 χρόνια και τα μαθήματα τα οποία διδάσκονταν οι 

τρόφιμοι μαθητές ήταν αυτά της Ποιητικής, Φιλοσοφίας, Λατινικών, Θεολογίας, 

Μαθηματικών, Φυσικής, Αστρονομίας, Βυζαντινής Μουσικής, Βοτανολογίας, 

Ζωολογίας, Γνώσεις Ιατρικής, Ζωγραφικής και Αγιογραφίας
94

.  

Στις Σχολές της Δυτικής Ελλάδας, ιδιαίτερα της Ευρυτανίας, τις οποίες 

ιδρύουν ο Ευγένιος ο Αιτωλός και άλλοι πεφωτισμένοι λόγιοι, οργανώνουν και 

καθιερώνουν ένα Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών δηλαδή φιλολογικών, 

φιλοσοφικών και θεολογικών και γενικά επιστημονικών κλάδων, ξεχωριστής 

πνευματικής αξίας.   

Όλα τα παραπάνω συνιστούν ένα σπουδαίο, χωρίς υπερβολή μεγαλειώδες, 

πνευματικό έργο, το οποίο συμπεριλαμβάνει και τη συγγραφή φιλοσοφικών και 

θεολογικών βιβλίων, χειρογράφων εκπαιδευτικών εγχειριδίων, αλλά και πολλών 

Επιστολών. Οι Επιστολές, όπως για παράδειγμα αυτές του Ευγενίου του Αιτωλού, 

παρουσιάζουν εξαιρετικό εκπαιδευτικό, συμβουλευτικό, αλλά και ιστορικό, 

λογοτεχνικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, η ενασχόληση των λογίων καια των 

μαθητών τους με τη Μουσική, την Ιατρική, την Αστρονομία και τη Φυσική δίνει 

μια νέα ώθηση στις Τέχνες και στις Επιστήμες
95

. 
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 Αντωνίου Μ. Ισηγόνη, Ιστορία της Παιδείας, σ. 317. 
93

 Δήμητρα Χατζημάνου, Δραστηριότητες Ελλήνων διδασκάλων, σ. 16. 
94

 Νικόλαου Γ. Αλεξάκη, «Η διαρκής προσφορά της Σχολής Βραγγιανών», σ. 618. 
95

 Βλ. Ιωάννου Καρυδά, «Ο θεολογικός αριστοτελισμός στον Όσιο Ευγένιο τον Αιτωλό και 

η σχετική διδασκαλία του στο Ελληνομουσείο Αγράφων», σ. 358. 



 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ  

ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ  

 
 
1. Η προσωπικότητα του Ευγενίου Γιαννούλη του Αιτωλού 

 

α. Τα πρώτα χρόνια 

 

Οι δύο κύριες πηγές από τις οποίες αντλούνται πληροφορίες για τη ζωή, τη 

δράση και τη διδασκαλία του Ευγενίου Γιαννούλη του Αιτωλού είναι ο Βίος του, 

γραμμένος από τον μαθητή του Αναστάσιο Γόρδιο και το πλήθος των Επιστολών 

του ίδιου, οι οποίες κατά το μεγαλύτερο μέρος τους δεν έχουν εκδοθεί.  

Εκτός από μερικές μεμονωμένες εκδοθείσες Επιστολές του Ευγενίου, 

συλλογή 103 Επιστολών εξέδωσε ο Σωφρόνιος Ευστρατιάδης
1
 και μια άλλη 

μικρότερη συλλογή αποτελούμενη από 18 Επιστολές εξέδωσε ο Τάσος 

Γριτσόπουλος
2
. Επίσης, έχει εκδοθεί η Διαθήκη του Ευγενίου, συντεταγμένη την 

1
η
 Ιουλίου 1669 σε κάποιο μη γνωστό τόπο

3
. 

Ο Ευγένιος ο Αιτωλός κατά κόσμο Ιωαννούλης ή Γιαννούλης υπήρξε ένας 

από τους αξιολογότερους διδασκάλους του Γένους. Μέγιστη υπήρξε η συμβολή 

του στην αναγέννηση της Παιδείας κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Σε 

                                                           
1
 Σωφρονίου Ευστρατιάδου (Μητρ. πρ. Λεοντ.), Επιστολαί Ευγενίου Ιωαννουλίου, 

«Ελληνικά», τ. Ζ΄(1934), σ. 83-98, 221-252˙ τ. Η΄ (1935), σ. 123-148, 271-288˙ τ. Θ΄ (1936) σ. 

55-68, 309-318. 
2
 Τ. Αθ. Γριτσοπούλου, «Ευγενίου Ιωαννουλίου του Αιτωλού Επιστολαί ανέκδοται», σ. 29-

64. Στη σύντομη εισαγωγή (σ. 29-36) περί των κωδίκων που περιέχουν Επιστολές του Ευγενίου, 

περιέχονται πληροφορίες περί των εκδιδόμενων εξ αυτών και λοιπών συναφών ζητημάτων. 

Παρουσίαση της συλλογής Επιστολών του κώδικος Εμπορικής Σχολής Χάλκης έγινε στη Βασιλική 

Βιβλιοθήκη του Βελγίου στις Βρυξέλλες από την Νίκη Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, «Μια 

συλλογή επιστολών του Ευγενίου Γιαννούλη και άλλων λογίων του 17
ου

 αιώνα», Ελληνικά, τ. ΚΔ΄ 

(1971), σ. 65-93. 
3
 Τ. Αθ. Γριτσοπούλου, «Ανέκδοτος Επιστολή και η διαθήκη Ευγενίου Ιωαννουλίου του 

Αιτωλού και ανέκδοτος Επιστολή Ευγενίου Μητροπολίτου Χριστιανουπόλεως», σ. 480-488. 
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δική του πρωτοβουλία οφείλεται η ίδρυση των περίφημων Σχολών των Αγράφων 

και η ανάδειξη πληθώρας μαθητών και συνεχιστών του έργου του.  

Γεννήθηκε στο Μέγα Δένδρο Αποκούρου της Αιτωλίας το έτος 1595 ή 

ακριβέστερα μεταξύ των ετών 1595-1597
4
. Ο Ευγένιος ο Αιτωλός ήθελε να 

λέγεται και Μεγαλοδενδρυϊτης και έτσι υπογράφει σε μία εικόνα της Παναγίας 

της Ιεράς Μονής Μυρτιάς, την οποία δώρισε σ’ αυτή ο ίδιος καθώς την 

επισκεπτόταν συχνά. Το Μεγαδένδρο κατά την Τουρκοκρατία ήταν πρωτεύουσα 

της Επαρχίας του Απόκουρου (χωριών του Θέρμου)
5
. Παράλληλα, την εποχή 

αυτή το Μεγαδένδρο ήταν και πρωτεύουσα της νεοελληνικής αναγέννησης στη 

Δυτική Ελλάδα.  

Ο Αναστάσιος Γόρδιος γράφει για το μεγάλο του δάσκαλο: «Του Μεγάλου 

Δένδρου καρπός ήτο ο Ευγένιος ή μάλλον αληθώς Μεγαδένδρον παρά τας 

διεξόδους των υδάτων πεφυτευμένον, ο τους καρπούς δέδωκεν εν καιρώ και το 

φύλλον αυτού ουκ απερρύη εις τους αιώνες»
6
. Διεξόδους των υδάτων ο βιογράφος 

του Ευγενίου εννοεί τους ποταμούς Αχελώο και Φείδαρη, οι οποίοι κατέρχονται 

από τα βουνά των Αγράφων, του Παναιτωλικού και των Βαρδουσίων. 

Οι γονείς του ήταν φτωχοί γεωργοί, αλλά ευλαβείς και τηρούσαν τις εντολές 

του Θεού. Ονομάζονταν Νικόλαος, το επώνυμο Γιαννούλης και Στάμω
7
. Η 

μητέρα του πέθανε πολύ νωρίς και ο πατέρας του νυμφεύθηκε για δεύτερη φορά. 

Η μητριά του ήταν δύστροπη και γι’ αυτό τον λόγο, ο μικρός Ευγένιος δεν 

μπόρεσε να υποφέρει τη συνοίκηση.  

Έφυγε από το πατρικό του και όντας φιλομόναχος κατέφυγε στο μοναστήρι 

του Βλοχού, το οποίο δεν ήταν σε μεγάλη απόσταση από το χωριό του. Εκεί μετά 

μικρή διακοπή  παρέμεινε  από το 1610 μέχρι το 1614. 

 

 

 

                                                           
4
 Ο Π. Κ. Βλάχος γράφει σχετικά: «Το ακριβές της γεννήσεώς του έτος δεν είναι γνωστόν», 

για να καταλήξει λίγο παρακάτω μετά από κάποιους υπολογισμούς στο συμπέρασμα ότι 

γεννήθηκε «πιθανώς μεταξύ των ετών 1595-1597», Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός. Βίος και έργον, σ. 

20. Το 1597 δέχεται ως έτος γεννήσεως αυτού  ο Π. Ι. Βασιλείου, «Γιαννούλης Ευγένιος ο Αιτωλός 

(1597-1682)», στ. 509. Ο Ι. Θ. Κολιτσάρας δέχεται ότι «θα είχε γεννηθεί μεταξύ του 1590 και 

1595», Ευγένιος ο Αιτωλός, σ. 16. 
5
 Γεωργίου Βάρσου, Ιστορία Δυτικής Ελλάδος. Κώστα Δήμου Μαραγιάννη, Το Απόκουρο, 

Αθήνα 1979. 
6
 Βλ. Κώστα Δήμου Μαραγιάννη, «Ευγένιος ο Αιτωλός. Το έργο του. Ρίζα και καταγωγή 

αυτού και των δασκάλων του», σ. 120. 
7
 Κατά τον Π. Κ. Βλάχο, ο οποίος στο σημείο αυτό ακολουθεί τον Αναστάσιο Γόρδιο, Οι 

γονείς του Ευγενίου, Νικόλαος και Στάμω ονομαζόμενοι, «ήταν πένητες μεν και απλοϊκώ τινι και 

αγροικικώ ζώντες βίω, χριστιανικώ δ΄ άλλως, και τοις τας του Θεού εντολάς συν φόβω πολλώ 

φυλάσσουσι πρέποντι», Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός. Βίος και έργον, σ. 21. 
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β. Περίοδος μαθητείας 

  

Η Ιερά Μονή Βλοχού διατηρούσε εκεί το Σχολείο του Βλοχού, το οποίο 

έγινε επί εποχής πατριάρχου Ιερεμίου του Β΄ (1572-1595)
8
. Ο πατέρας του δεν 

άντεξε τη φυγή του Ευγενίου, τον αναζήτησε, τον βρήκε και τον επανέφερε στην 

πατρική εστία στο Μεγαδένδρο, αλλά ο Ευγένιος γύρισε πάλι στο Βλοχό
9
.  

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Βλάχο, ο λόγος για τον οποίο ο Ευγένιος πήγε 

σχολείο στο Βλοχό και όχι σε κάποιο κοντινότερο στο Μεγαδένδρο Σχολείο, 

αποδίδεται στη φιλία του πατέρα του Ευγενίου με τον καθηγητή του Σχολείου του 

Βλοχού Αρσένιο, δάσκαλο του Ευγενίου
10

. Ο Αρσένιος αγαπούσε τον μαθητή του 

και τον εκτιμούσε για την προθυμία του, την προς τους Πατέρες της Εκκλησίας 

υποταγή, τη δίψα μαθήσεως και την έφεση του μοναχικού σχήματος. Τον 

παιδαγώγησε κατά τον καλύτερο παιδαγωγικό τρόπο, όπως και όλοι οι άλλοι 

δάσκαλοί του στην καλογεροφωλιά των Αγράφων.  

Μέσα από τα παραδιδόμενα βιογραφικά στοιχεία του Ευγενίου 

παρατηρείται η πορεία του. Ο Ευγένιος Γιαννούλης (ή Ιωαννούλιος) ο Αιτωλός, 

με καταγωγή από το Μέγα Δένδρο της Αιτωλίας, πέρασε τα πρώτα χρόνια της 

ζωής του στη γενέτειρά του, αλλά και στην Ιερά Μονή Βλοχού, όπου πρώτος του 

διδάσκαλος υπήρξε ο μοναχός Αρσένιος
11

.  

Κατόπιν, βρέθηκε στο μικρό Μοναστήρι της Παναγίας του Τροβάτου
12

 

κοντά στους ιερομόναχους Αντώνιο και Βαρθολομαίο, ο πρώτος από το Τροβάτο 

και ο δεύτερος από κάποιο χωριό της Αιτωλίας, και από αυτούς διδάχθηκε τα 

πρώτα του γράμματα.  

 

                                                           
8
 Περισσότερα βλ. στη μελέτη του Φωτίου Παπασαλούρου, Ο Βλοχός, Αθήνα 2006. 

9
 Καλλίτσα Τσιάκα – Γιαννοπούλου, «Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός και η Ιερά Μονή 

Τατάρνας», σ. 995.  
10

 Παναγιώτη Βλάχου, Ο Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός, σ. 21. 
11

 Ο Δ. Β. Γόνης, ακολουθώντας τον Αναστάσιο Γόρδιο, γράφει σχετικά: «Τα πρώτα 

γράμματα ασφαλώς τα έμαθε κοντά στους ανώνυμους μοναχούς της μονής του Βλοχού όπου τον 

βρίσκουμε γράμμασι παιδευόμενον και τοις πατράσι προθύμως διακονούμενον», «Μελέτιος 

Συρίγος διδάσκαλος του οσίου Ευγενίου του Αιτωλού», σ. 434. Ο Π. Κ. Βλάχος αναφέρει ότι ο εξ 

Αγράφων ιερομόναχος Αρσένιος εγκαταβιών την εν λόγω Μονήν, υπήρξεν «ο πρώτος αυτός του 

Ευγενίου χειραγωγός φρονήσει πάσης κεκοσμημένος και γραμμάτων πείραν μετρίαν έχων, εις 

κάλλον τε γράφειν εξασκημένος και μουσικής έμπειρος», Ο Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός, σ. 21. 
12

 Ο Π. Κ. Βλάχος, ακολουθώντας τον Βίο του Οσίου έργο του Αναστασίου Γορδίου, μας 

πληροφορεί ότι ο ιερομόναχος Αρσένιος «συμπαρέλαβεν αυτόν εις την μικράν Μονήν της Θεοτόκου 

του Τροβάτου των Αγράφων ‘‘ένθα τον ασκητικόν δίαυλον ιερά και θαυμασία τις διήνυε ξυνωρίς’’. 

Πλησίον της δυάδος των αξιοθαυμάστων, εναρέτων και ‘‘τοις μακράν άπασι περιβοήτων’’ τούτων 

κληρικών, Αντωνίου του εκ Τροβάτου και Βαρθολομαίου του εξ Αιτωλικού, συνεπλήρωσεν ο 

Ευγένιος την βασικήν του μόρφωσιν, εμυήθη εις την εκκλησιαστικήν μουσικήν, εχειραγωγήθη εις τας 

ιεράς ακολουθίας και προήχθη εις ευσέβειαν και αρετήν», Ο Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός, σ. 21. 
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γ. Ο Ευγένιος κληρικός 

 

Από το Τροβάτο μετέβη στη Μονή Τατάρνας το 1616, πιθανώς σε ηλικία 18 

ετών, όπου χειροτονήθηκε Διάκονος
13

. Στη συνέχεια παρέμεινε για ένα διάστημα 

στη Μονή Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους. Μεταβαίνοντας για επίσκεψη στη 

Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά χειροτονήθηκε πρεσβύτερος
14

 το 1619 στην 

Αλεξάνδρεια από τον πατριάρχη Αλεξανδρείας (μετέπειτα Οικουμενικό) Κύριλλο 

Λούκαρη
15

 και δώρον αυτού «μνήμης ένεκα» η βίβλος Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, 

συνοπτική ερμηνεία στα ιερά Ευαγγέλια.  

Ο πατριάρχης θαύμασε τον νεαρό Ευγένιο για την πλούσια παιδεία του, την 

πνευματική ακτινοβολία του, την αρετή και την ευγένειά του
16

. Το ταξίδι αυτό, ο 

Ευγένιος το πραγματοποίησε μαζί με τους ιεροδιδασκάλους του Αντώνιο και 

Βαρθολομαίο της Μονής της Παναγίας Τροβάτου και με τους οποίους ναυάγησαν 

και σώθηκαν από θαύμα κοντά στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου
17

. 

Μετά την Αγία Αικατερίνη του Σινά, πραγματοποίησε προσκύνημα στους 

Αγίους Τόπους, όπου υπηρέτησε ως εφημέριος του πατριαρχικού παρεκκλησίου 

του αγίου Κωνσταντίνου επί 3 χρόνια μέχρι το 1623.  

 

 

δ. Επιστροφή στην Ελλάδα 

  

Το έτος 1623 επιστρέφει στα όρη των Αγράφων
18

, αλλά «εφέσει μαθημάτων 

πλειόνων εις Τρίκκην παρεγένετο» για περίπου ένα έτος μέχρι το 1624 όπου 

βρίσκεται στη Μονή Τροβάτου. Το είδος της εκεί παιδεύσεως άδηλον. Πάντως 

«κάτοχος ων επιστημονικών λόγων… εις των μαθητών γενόμενος», ευδοκιμούσε. 

                                                           
13

 Βλ. Χαραλάμπους Γ. Κουτσίκου, «Σχέσεις του Ευγενίου Αιτωλού με την Ιερά Μονή 

Παναγίας Τατάρνης», σ. 986. 
14

 Αν. Γορδίου: Βίος Ευγενίου Γιαννούλη, σ. 429 όπου και το πιστοποιητικό της 

χειροτονίας, στη Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη του Κ. Σάθα, Βενετία 1872 (ανάτυπο Αθήνα 1972). 
15

 Π. Ι. Βασιλείου, Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός, ο πρωτεργάτης και δημιουργός των 

περίφημων Σχολών των Αγράφων, χρονολογική διερεύνηση της ζωής και της δράσης του, σ. 509. 

Και Π. Κ. Βλάχου, Ο Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός, σ. 20
 
και 24, όπου στη σημ. 10 παρατίθεται το 

χειροτονητήριο έγγραφο, το οποίο χορήγησε ο Κύριλλος Λούκαρης στον Ευγένιο. Για τον εν λόγω 

πατριάρχη Αλεξανδρείας και μετέπειτα Κωνσταντινουπόλεως βλέπε σχετικά Ι. Ν. Καρμίρη, 

Ορθοδοξία και Προτεσταντισμός, σ. 177 κ. εξ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, «Α΄ Ο Κύριλλος 

Λούκαρις ως Πατριάρχης Αλεξανδρείας», Θεολογία 17 (1939), σ. 53-83, 97-135˙ Του ίδιου, «Β΄ Ο 

Κύριλλος Λούκαρις ως Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως», Θεολογία 17 (1939), σ. 136-143, 193-

248, 289-321. 
16

 Βλ. Ηλία Λιάσκου, «Κύριλλος Λούκαρης και Ευγένιος Αιτωλός», σ. 416. 
17

 Αναστασίου Γορδίου: Βίος Ευγενίου Γιαννούλη, σ. 429. 
18

 Γόρδιος (Σάθας 426-430. Λάμπρος 36-39). 
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Παρά ταύτα, «ου μετά πολύ προς το εαυτού μονύδριον επανήλθε»
19

. Ήταν ανήσυχο 

πνεύμα και στο μυαλό του νύχτα και ημέρα στριφογύριζαν λογισμοί σχετικά με 

μαθήματα και μάθηση γι’ αυτό και δεν εύρισκε γαλήνη.  

Από το Δραγαμέστο Ακαρνανίας μέσω θαλάσσης ο Ευγένιος έφτασε 

άγνωστος στην Κεφαλλονιά το 1625. Εκεί γνωρίστηκε με τον Παΐσιο Μεταξά, 

έγινε μαθητής του και έμεινε οικότροφος τουλάχιστον για ένα έτος (1627-1628)
20

. 

Την εποχή εκείνη ήρθε από τη Βενετία και δίδασκε στη Ζάκυνθο ο Θεόφιλος 

Κορυδαλλέας. Ο Ευγένιος έσπευσε να πάει πλησίον του και σύντομα αναδείχτηκε 

ως ο κοντινότερος και γνησιότερος των μαθητών του, «σύσσιτος και ομορρόφιος 

αυτού» επί 8 έτη. Εκεί γνώρισε και άλλους μαθητές του Κορυδαλλέως μεταξύ των 

οποίων ως φίλοι και αδερφοί του ο Ευγένιος και ο Πολυχρόνης. Ο πρώτος έγινε 

αργότερα μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως ενώ ο δεύτερος ως Παρθένιος 

κατέστη πατριάρχης Αλεξανδρείας. 

Στη Ζάκυνθο υπηρετούσε ως εφημέριος στον ναό του αγίου Σπυρίδωνος και 

έτσι «τα προς το ζην επορίζετο αφορμάς», αλλά και «διδάκτρου λόγω παρείχεν ανά 

αργυρούν εν κατά μήνα τω καθηγητή». Ο φιλομαθής Ευγένιος επέσυρε την 

προσοχή του καθηγητή του, «διατρίψας επί χρόνους τινάς μετά των της κατά 

λογικούς παιδείας και επιστημονικών λόγων αψάμενος, ακροαματικών τε λόγων 

εξηγήσεις του καθηγητού συντιθέντος». Από την ασαφή διατύπωση συνάγεται ότι ο 

Ευγένιος διδασκόταν τη Λογική και ήταν σε θέση να πλησιάζει τους 

επιστημονικούς λόγους και τις εξηγήσεις, τις οποίες συνέθετε ο καθηγητής του, 

των ακροαματικών λόγων.  

Ακόμη σαφέστατος γίνεται ο Γόρδιος ευθύς παρακάτω, όπου ξεχωρίζει τον 

Ευγένιο από τους άλλους μαθητές. Τον παριστάνει «επιτήδειον οικεία χειρί 

υπηρετείν τοις παρ’ εκείνου λεγομένοις και συγγραφομένοις» ώστε φιλοτιμούμενος 

ο Κορυδαλλεύς τον προωθούσε στα μαθήματα και ίσως αυτός αντέγραφε τις 

παραδόσεις του.  

Ο Ευγένιος «παρά πάντας εδιδάσκετο προς αυτού και εστέργετο και 

μυστικωτέρων τινών και βαθυτέρων απήλαυε των κατά φιλοσοφίαν δογμάτων». Ο 

Κορυδαλλέας παρέμεινε στη Ζάκυνθο για μια εξαετία από το 1628 έως το 1634. 

                                                           
19

 Γόρδιος (Σάθας 430-431. Λάμπρος 39). 
20

 Ο Π. Κ. Βλάχος γράφει για τη μαθητεία του Ευγενίου πλησίον του «ιερού και σοφού 

ανδρός» Παϊσίου Μεταξά στην Κεφαλλονιά: «Πλησίον αυτού εμαθήτευσεν ο Ευγένιος επί εν έτος, 

από του 1628 έως του 1629, διαμένων εις την οικίαν του, συντηρούμενος και μεγάλως εκτιμώμενος 

δια την εις τας σπουδάς ευδοκίμησιν και την ανωτερότητα του ήθους του», Ο Όσιος Ευγένιος ο 

Αιτωλός, σ. 25-26. 
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Όταν ο Κορυδαλλεύς μετεκλήθη από τον Κύριλλο Λούκαρη στην Κων/λη, ο 

Ευγένιος τον ακολούθησε
21

.  

Με την εγκατάσταση του Κορυδαλλέως στη σχολαρχία της Πατριαρχικής 

Σχολής ο Ευγένιος παρέμεινε κοντά του. Υπηρέτησε για λογαριασμό του ως 

εφημέριος στο Κοντόσκαλι και όσα εισέπραττε τα παρέδιδε όλα στον διδάσκαλό 

του. Οι δύο τους παρέμειναν στη Βασιλεύουσα κατά τα έτη 1634-1638. Δηλαδή 

συνυπήρξαν συνολικά σε Ζάκυνθο και Κων/λη παραπάνω από 10 χρόνια
22

.  

Η παραμονή του Ευγενίου κοντά στον Κορυδαλλέα δεν εξασφάλισε σ’ 

αυτόν μόνο εξαιρετική παιδεία. Ως μαθητής υποχρεώθηκε να υφίσταται τα 

παιδέματα της ιδιοτροπίας  και της κακίας του διδασκάλου του. Τον σεβόταν, τον 

υπηρετούσε, αλλά ο Θεόφιλος δεν κατέστη γι’ αυτόν πρότυπο βίου. 

Αξιοσημείωτη είναι μια φράση του Αναστασίου Γορδίου: «περί του Κορυδαλλέως 

πολλάκις ακηκοώς έτυχον τούτου λέγοντος ότι ουκ ορθοποδών ην όλως προς την 

αλήθειαν»
23

.  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες αναγκάστηκε να αποχωριστεί προσωρινά τον 

Κορυδαλλέα, να γνωρίσει τον κύκλο του Μελέτιου Συρίγου για λίγο  και τον 

πατριαρχικό περίβολο, να διακινδυνεύσει μεταξύ των αντιμαχόμενων μερίδων και 

να υποστεί σκευωρίες, απειλές, διώξεις.  

Το 1639 καθαιρέθηκε από τον πατριάρχη Κύριλλο τον  Β΄ τον από Βεροίας, 

αλλά ο Παρθένιος Α΄ ο Γέρων έλυσε την καθαίρεσή του
24

. Ο Ευγένιος, παρά την 

ασκητική ταπείνωση και ανεκτικότητά του έναντι του Θεοφίλου
25

, αλλά και τον 

θαυμασμό του για τη σοφία του, θα τον εγκαταλείψει τελικά αμετάκλητα. 

Μετά την πολυετή περιδιάβαση σε διάφορα μέρη, ο Ευγένιος ως γέννημα 

των Αγράφων με πατρίδα το Μεγάλο Δέντρο Θέρμου, επέστρεψε κοντά στην 

προσφιλή γη των πατέρων του και δικαίως χαρακτηρίστηκε δια βίου ως Αιτωλός. 

Στο μοναστηράκι της Αγίας Παρασκευής στα Βραγγιανά, στην αγαπημένη του 

ανήλιον Γούβα, έζησε αρκετά ως τα ύστερα χρόνια της ζωής του και εκοιμήθη 

εκεί τη νύχτα της 5
ης

 προς 6
ης

 Αυγούστου του έτους 1682. Τον Βίο του 

διδασκάλου Ευγενίου συνέγραψε ο μαθητής του Αναστάσιος Γόρδιος στο 

Ανατολικό (σημερινό Αιτωλικό) στις 30 Ιουνίου 1703.  

                                                           
21

 Για τις πληροφορίες της διαμονής του στη Ζάκυνθο βλ. Γόρδιος (Σάθας 433-434. 

Λάμπρος 41-43). Κατά τη διαμονή του στη Ζάκυνθο, ο Ευγένιος μετέβαινε συχνά στην Αιτωλία. 

Κάποτε επανερχόμενος συνόδευσε έναν λαμπρό νέο, τον πρώτο μαθητή του, Γρηγόριο Μάνεση. 
22

 Τ. Αθ. Γριτσοπούλου, Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, τ. Α΄, σ. 161 κ. εξ. 
23

 Γόρδιος (Σάθας 475. Λάμπρος 77). 
24

 Γόρδιος (Σάθας 437 κ. εξ., η λύσις σ. 445. Λάμπρος 44-45, η λύσις σ. 51). 
25

 Τις ιδιοτροπίες του Θεοφίλου αντιμετώπιζε ο Ευγένιος με το ασκητικώτατον «Κύριε 

ελέησον» Βλ. Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. Γ΄, σ. 433. 
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Τριακόσια χρόνια μετά τον θάνατό του, το 1982, με ενέργειες του 

ομώνυμου Συλλόγου Καρπενησιωτών «Ευγένιος ο Αιτωλός», το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο τον κατέταξε μεταξύ των Οσίων, τον ανακήρυξε Άγιο και καθόρισε 

τον εορτασμό της μνήμης του στις 5 Αυγούστου
26

. Ασματική του ακολουθία 

συνέταξε ο γνωστός μοναχός – υμνογράφος π. Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης. 

Περικαλλής ναός επ’ ονόματι του οσίου Ευγενίου του Αιτωλού έχει αναγερθεί 

εδώ και αρκετά χρόνια σε χώρο του Γηροκομείου Καρπενησίου. 

 

 

ε. Οι διδάσκαλοι του Ευγενίου  

 

Για την καλύτερη κατανόηση των σκέψεων του Ευγενίου, σκόπιμο είναι να 

διακρίνουμε δύο βασικές περιόδους, οι οποίες σημάδεψαν την εξέλιξή του. Η μία 

θα μπορούσε να ονομασθεί περίοδος της «κοσμικής μαθητείας» (κοσμικής 

ιεροσύνης). Κατά τη διάρκεια αυτής ο Ευγένιος δρα και θητεύει στον εξωτερικό 

κόσμο, μαθητεύει κοντά σε διάσημους δυτικοσπουδασμένους δασκάλους, όπως 

είναι ο Παΐσιος Μεταξάς και ο Θεόφιλος Κορυδαλλέας.  

Παράλληλα, έχοντας το ιερατικό σχήμα, ασκεί και το λειτούργημα του 

ενοριακού εφημερίου σε Ζάκυνθο, Ιεροσόλυμα, Κωνσταντινούπολη. Κατά την 

περίοδο αυτή, ο Ευγένιος αποκομίζει μια εμπειρία, η οποία, παρόλη την 

ακαδημαϊκή του αναγνώριση από τους δασκάλους του, τα πικρά βιώματά της, 

όπως αυτά του κατατρεγμού του και αποσχηματισμού του από τον Κύριλλο 

Κονταρή, θα σταθούν κρίσιμα και αποφασιστικά για την κατοπινή ζωή του.  

Η άλλη περίοδος είναι αυτή κατά την οποία εγκαταλείπει τις παραπάνω 

δραστηριότητες και αποσύρεται στην Ευρυτανία, όπου ιδρύει τις περίφημες 

Σχολές Ανωτέρων Γραμμάτων. Είναι η περίοδος της έντονης διδασκαλίας, της 

περισυλλογής και ενός ιδιότυπου μοναχισμού, τον οποίο θα μπορούσε κανείς να 

ονομάσει «κοινωνικό μοναχισμό». Και αυτό διότι, αν και έχει το μοναχικό σχήμα, 

ο Ευγένιος, δρα κοινωνικά, διδάσκοντας και βοηθώντας έμπρακτα συνανθρώπους 

του στον άμεσο γεωγραφικά, αλλά και ευρύτερο περίγυρό του.  

Η δραστηριότητά του φαίνεται ασταμάτητη. Ίδρυε σχολές, ορφανοτροφεία, 

ανήγειρε εκκλησίες, ταξίδευε, έγραφε, δίδασκε, κήρυττε και οπωσδήποτε διέθετε 

χρόνο για να επιλύει καθημερινά προβλήματα των γύρω συντοπιτών του, τους 

οποίους νοιαζόταν πολύ
27

.  

                                                           
26

 Βλ. Π. Κ. Βλάχου, Η εις άγιον ανακήρυξις Ευγενίου του Αιτωλού. 
27

 Βλ. Κλεομένους Σ. Κουτσούκη, «Πολιτικές και κοινωνικές σκέψεις Ευγενίου Αιτωλού», 

σ. 150. 
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Είναι γνωστό από τη Βιογραφία του Ευγενίου την οποία συνέθεσε ο 

μαθητής του Αναστάσιος ο Γόρδιος, ότι ο Ευγένιος μαθήτευσε για σύντομο 

διάστημα σε σχολείο στα Τρίκαλα
28

. Διαβάζουμε στο σχετικό απόσπασμα: 

«Εφέσει δε μαθημάτων πλειόνων και μάλιστα επιστημονικών λόγων, κάτοχος ων, 

εις Τρίκκην πόλιν αρχαίαν παραγένετο της Θετταλίας. Εν ταύτη γαρ αύτω ήκουσται 

σχολείον υπό του της κατά Λάρισσαν εκκλησίας προέδρου συστήναι, και μαθητάς 

ικανούς εκ των πέριξ χωρίων συνδράμειν. Εις ουν και αυτός τούτων γενόμενος, 

φιλοπονία μεν ουδενός ηλαττούτο των άλλων εν σπάνει δε πολλή των αναγκαίων 

ετύγχανεν ων, άλλως τε και του της σχολής προστάτου ουκ επί τοσούτον αφιγμένου 

παιδείας, ώστε και ικανώς έχειν τους μαθητιώντας τη του λόγου δαψιλεία 

εντρέφειν. Ου μετά πολύ προς το εαυτού μονύδριον επανήλθε»
29

.  

Ο Ευγένιος πήγε στο σχολείο των Τρικάλων γυρνώντας από προσκύνημα 

στους Αγίους Τόπους. Ο Πάνος Βασιλείου τοποθέτησε τα χρόνια της παραμονής 

του Ευγενίου για σπουδές στα Τρίκαλα στα 1624-1625
30

. Ο Γιαννούλης είχε ήδη 

μαθητεύσει κοντά στο γέροντά του Αρσένιο στη Μονή Βλοχού, κατόπιν στη 

Μονή Τροβάτου και αργότερα στη Μονή Ξηροποτάμου κοντά στον επίσκοπο 

Χαραλάμπη, ο οποίος του δίδαξε και ελληνικά γράμματα και ποιητών έπη
31

.  

Ο Ευγένιος, όπως ήδη αναφέρθηκε, είχε έφεση «μαθημάτων πλειόνων και 

μάλιστα επιστημονικών λόγων», η έφεση αυτή τον «κατείχε». Άλλωστε η 

φιλομάθειά του τον έφερε αργότερα κοντά σε διδασκάλους σοφούς, των οποίων 

εξοχότατος ήταν ο Θεόφιλος Κορυδαλλέας. Φαίνεται ότι δεν έμεινε 

ικανοποιημένος από το επίπεδο των σπουδών στο σχολείο των Τρικάλων. Ο 

διδάσκαλος δεν είχε τόση παιδεία ώστε να «εντρέφει τους μαθητές του με τη 

δαψιλεία του λόγου». Έτσι έφυγε «ου μετά πολύ» και επέστρεψε στη Μονή 

Τροβάτου
32

.  

Ο Ευγένιος ο Αιτωλός ευτύχησε να έχει πολλούς διδασκάλους. Τα πρώτα 

του γράμματα τα έμαθε κοντά στους ανώνυμους μοναχούς της Μονής του 

                                                           
28

 Βλ. Φ. Δημητρακοπούλου, «Ο Ευγένιος Γιαννούλης και οι σχέσεις του με τα Τρίκαλα», 

σ. 271-272. 
29

 Βλ. Σπ. Λάμπρου, «Βίος Ευγενίου Ιωαννουλίου του Αιτωλού υπό Αναστασίου Γορδίου», 

39. 
30

 Πάνου Ι. Βασιλείου, Ο μεγάλος διδάσκαλος του Γένους Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός 

και οι σπουδαιότεροι μαθητές των σχολών των Αγράφων, σ. 59. 
31

 Οι βιογραφικές ειδήσεις προέρχονται από τον Βίο του Γιαννούλη. Βλ. και Παναγιώτου 

Κων. Βλάχου, Ευγένιος ο Αιτωλός και το φερώνυμον Ελληνομουσείον, σ. 18-20 και του ίδιου, 

Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός, Αθήνα 1983, σ. 21-23. Ο Π. Βασιλείου, Ο μεγάλος διδάσκαλος του 

Γένους Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός, σ. 59-61, δημοσίευσε «χρονολογικό πίνακα» του Βίου του 

Ευγενίου. 
32

 Φ. Δημητρακοπούλου, «Ο Ευγένιος Γιαννούλης και οι σχέσεις του με τα Τρίκαλα», σ. 

272. 
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Βλοχού, όπου τον βρίσκουμε «γράμμασι παιδευόμενον και τοις πατράσι προθύμως 

διακονούμενον»
33

. Ως πρώτος επώνυμος διδάσκαλος του Ευγενίου αναφέρεται 

στον Βίο του ο ιερομόναχος Αρσένιος της Μονής Τροβάτου, κοντά στον οποίο 

έμαθε τα «ιερά γράμματα»
34

. Στη Μονή Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους, ο πρώην 

Ιερισσού και Αγίου Όρους Χαραλάμπης «…τινά εκ των ποιητών αυτού εξηγείτο 

έπη» στο μοναχό Ευγένιο
35

. Για λίγο χρόνο φοίτησε σε σχολείο της Τρίκκης, το 

οποίο είχε ιδρύσει ο Μητροπολίτης Λαρίσης
36

.  

Επί ένα ολόκληρο έτος έζησε κοντά στο σοφό διδάσκαλο Παΐσιο Μεταξά 

στην Κεφαλονιά
37

. Επειδή είχε ήδη ασχοληθεί αρκετά με τα μαθήματα της 

γραμματικής και της ποιητικής, ο Παΐσιος «εδίδασκεν αυτόν αόκνως και συνεχώς» 

το μάθημα της Λογικής
38

. Ο κατ’ εξοχήν όμως διδάσκαλος του Ευγενίου ήταν ο 

Θεόφιλος Κορυδαλλέας. Ο Ευγένιος έζησε μαζί με τον Θεόφιλο σχεδόν μια 

δεκαετία αθροιστικά σε Ζάκυνθο και Κωνσταντινούπολη και παρακολούθησε 

μαθήματα φιλοσοφίας, συστηματικής ερμηνείας και σχολιασμού των 

αριστοτελικών έργων
39

.  

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ως επί το πλείστον ότι ο Όσιος Ευγένιος και ο 

διδάσκαλός του έζησαν μαζί στην Κωνσταντινούπολη κατά τα έτη 1636-1639. 

Αυτό δέχονται ο Π. Βασιλείου
40

, ο Ι. Θ. Κολιτσάρας
41

, ο Π. Κ. Βλάχος
42

, ο Α. 

Βακαλόπουλος
43

 κ.ά. Η άποψη αυτή βρίσκει λογικό έρεισμα στο απόσπασμα του 

Βίου του Ευγενίου σύμφωνα με το οποίο κατά τη αναχώρησή του από την 

Κωνσταντινούπολη «τρίτον… διέβαινεν έτος εξ ότου μετά του καθηγητού, καθ’ 

άπερ έφθημεν ανωτέρω ειπόντες, εις Θράκην ανέπλευσεν»
44

.  

                                                           
33

 Γορδίου, Βίος Ευγενίου, σ. 35. 
34

 Γορδίου, Βίος Ευγενίου, σ. 35-36. 
35

 Γορδίου, Βίος Ευγενίου, σ. 36-37. 
36

 Γορδίου, Βίος Ευγενίου, σ. 39. 
37

 Γορδίου, Βίος Ευγενίου, σ. 40. 
38

 Για τον Παΐσιο Μεταξά βλ. Η. Α. Τσιτσέλη, Κεφαλληνιακά σύμμικτα, τ. 1, εν Αθήναις 

1904, σ. 408. Γ. Η. Πεντόγαλου, «Παΐσιος Μεταξάς (Στοιχεία για την Ιστορία της Νεοελληνικής 

Φιλοσοφίας του δέκατου έκτου και δέκατου έβδομου αιώνα)», σ. 522-536. 
39

 Γορδίου, Βίος Ευγενίου, σ. 41 κ. εξ. 
40

 Π. Ι. Βασιλείου, Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός ο πρωτεργάτης και δημιουργός των 

περίφημων Σχολών των Αγράφων, Χρονολογική διερεύνηση της ζωής και της δράσης του, σ. 38. 

Του ιδίου, Γιαννούλης Ευγένιος, στ. 509. 
41

 Ι. Θ. Κολλιτσάρα, Ευγένιος ο Αιτωλός, σ. 25-26. 
42

 Π. Κ. Βλάχου, Ευγένιος ο Αιτωλός ο ευκλεής του Γένους διδάσκαλος, σ. 24-29. 
43

 Α. Βακαλοπούλου, Πνευματικός βίος και παιδεία, στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 

Εκδοτική Αθηνών, τ. 10, Αθήνα 1974, σ. 380. Πρβλ. και G.P. Henderson, Η αναβίωση του 

ελληνικού στοχασμού, σ. 25, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Θεόφιλος παρέμεινε στην 

Κωνσταντινούπολη κατά τα έτη 1636-1640. 
44

 Γορδίου, Βίος Ευγενίου, σ. 52. 
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Ο Ευγένιος ανεχώρησε από τη Βασιλεύουσα για την Ελλάδα οπωσδήποτε 

μετά τον Οκτώβριο του 1639, διότι το μήνα αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης 

Παρθένιος εξέδωσε έγγραφο άρσης της καθαιρέσεώς του
45

, η οποία του είχε 

επιβληθεί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριλλο Κονταρή
46

. 

Η σκληρή και απρεπής συμπεριφορά του Θεοφίλου οδήγησε τον Γιαννούλη 

σε μια άλλη μεγάλη μορφή των γραμμάτων κατά τον ΙΖ΄ αιώνα, τον Μελέτιο 

Συρίγο. Ο βιογράφος του Μελετίου πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος (1669-

1707) μας πληροφορεί ότι ο Μελέτιος μετά την άφιξή του στην 

Κωνσταντινούπολη (1630) ίδρυσε Σχολή («σχολήν αποκαταστήσας»), στην οποία 

δίδασκε «τους βουλομένους»
47

. Ο Αναστάσιος ο Γόρδιος, στο Βίο του Οσίου 

Ευγενίου, συμπληρώνει ότι τα μαθήματα γίνονταν κατ’ οίκον, αφού ο Μελέτιος 

δίδασκε «ιδία τους προς αυτόν επί παιδεία φοιτώντας»
48

. Η φοίτηση του Ευγενίου 

κοντά στον Μελέτιο δεν διήρκεσε πολύ, περίπου ένα χρόνο, από την άνοιξη του 

1637 έως την άνοιξη του 1638 και όταν βρήκε ευκαιρία επέστρεψε στον 

προηγούμενο διδάσκαλό του τον Θεόφιλο
49

.  

Ο θυμώδης χαρακτήρας του διδασκάλου του Θεοφίλου Κορυδαλλέα, κοντά 

στον οποίο ζούσε ο Ευγένιος στην Κωνσταντινούπολη υπήρξε η αιτία για να γίνει 

αυτός μαθητής του Μελετίου. Το ίδιο διάστημα λειτουργούσε και η σχολή του 

Μελετίου. Το σχετικό επεισόδιο περιγράφει λεπτομερώς ο Αναστάσιος ο Γόρδιος. 

Κάποια μέρα, ο Κορυδαλλέας ξεστόμισε μπροστά στον μαθητή του μια βαριά 

φράση. Η φράση αυτή σε σύγκριση με προγενέστερα ξεσπάσματα του 

διδασκάλου ήταν αρκετά προσβλητική. Γι’ αυτό τον λόγο, ο Αναστάσιος Γόρδιος, 

αν και την γνώριζε «ακριβώς», απέφυγε να την παραθέσει στο κείμενό του και 

περιορίσθηκε μόνο να την χαρακτηρίσει «σκληρότερον λόγον»
50

. Ο Ευγένιος, ο 

οποίος πάντα ανεχόταν με υπομονή τις αντιδράσεις του διδασκάλου του, δεν 

άντεξε εκείνη τη στιγμή. Εγκατέλειψε τον Θεόφιλο και κατέφυγε στον Μελέτιο 

Συρίγο. Ο Μελέτιος τον δέχτηκε με μεγάλη προθυμία και μάλιστα για να τον 

τιμήσει «την πρώτην χώραν επέχειν διέταξε της παρ’ αυτώ χορείας των 

φοιτητών»
51

.  

                                                           
45

 Το έγγραφο αυτό παραθέτει ο Αναστάσιος ο Γόρδιος στο Βίο Ευγενίου, σ. 51. 
46

 Γορδίου, Βίος Ευγενίου, σ. 50-51. 
47

 Δοσιθέου, Βίος Μελετίου, σ. 470-471. 
48

 Γορδίου, Βίος Ευγενίου, σ. 44. 
49

 Γορδίου, Βίος Ευγενίου, σ. 44-46. Για τον όσιο Ευγένιο τον Αιτωλό βλ. σχετικά τις 

μελέτες των Π. Ι. Βασιλείου, Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός ο πρωτεργάτης και δημιουργός των 

περίφημων Σχολών των Αγράφων, Χρονολογική διερεύνηση της ζωής και της δράσης του˙ Ι. Θ. 

Κολλιτσάρα, Ευγένιος ο Αιτωλός˙ Π. Κ. Βλάχου, Ευγένιος ο Αιτωλός ο ευκλεής του Γένους 

διδάσκαλος. 
50

 Γορδίου, Βίος Ευγενίου, σ. 44. 
51

 Γορδίου, Βίος Ευγενίου, σ. 44-45. 
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Ο Ευγένιος ο Αιτωλός αναμείχθηκε στις θεολογικές έριδες της εποχής του 

μεταξύ Λουκαρικών και Αντιλουκαρικών. Στην πρώτη ομάδα ανήκε ο πρώην 

διδάσκαλός του Θεόφιλος Κορυδαλλέας ενώ στη δεύτερη ο νυν διδάσκαλός του 

Μελέτιος Συρίγος. Οι Λουκαρικοί κατηγορούνταν «επί καλβινισμώ» και οι 

Αντιλουκαρικοί κατηγορούνταν ότι χαρίζονταν ή και είχαν συνεργασθεί με τους 

Ρωμαιοκαθολικούς
52

. Φαίνεται πάντως ότι ο Ευγένιος δεν είχε ασπασθεί 

καλβινικές δοξασίες και ότι υπήρξε θύμα του συνδέσμου του με τον πατριάρχη 

Κύριλλο Λούκαρη
53

. Την αφορμή για την καταδίκη του την έδωσαν τα εγκώμια 

και η ακολουθία που συνέθεσε προς τιμή του μάρτυρα πατριάρχου Κυρίλλου 

Λουκάρεως
54

.  

Ο πατριάρχης Κύριλλος Κονταρής τον υπέβαλε σε ταπεινωτική καθαίρεση 

και με απειλές εναντίον του και κατά του Κορυδαλλέα και των φοιτητών του, τον 

έδιωξε από το Πατριαρχείο
55

. Όταν η εκκλησιαστική τάξη αποκαταστάθηκε, ο 

νέος πατριάρχης Παρθένιος Α΄ τον επανέφερε κάνοντας άρση της καθαιρέσεώς 

του το 1639.  

Ο εμβληματικός διδάσκαλος για λόγους εκπαιδευτικούς και 

προσκυνηματικούς περιήλθε διαφόρους τόπους. Αντιλήφθηκε ότι μετά από τόσα 

χρόνια σπουδών στα γνωστά εκπαιδευτικά κέντρα της εποχής, ήρθε πλέον η ώρα 

να μεταδώσει τις γνώσεις του στους υπόδουλους συντοπίτες του. Μετά τη 

Βασιλεύουσα, βρέθηκε στην Άρτα, την ξακουστή πρωτεύουσα του Δεσποτάτου 

της Ηπείρου, η οποία διατηρούσε ακόμα σημαντικά στοιχεία του παλαιού 

αρχοντικού της μεγαλείου και την έφεση στα γράμματα. Ο Ευγένιος έφτασε στην 

Άρτα το 1640, όπου και δίδαξε για ένα έτος.  

Στη συνέχεια, σχολάρχησε στο Αιτωλικό και το Μεσολόγγι (1641-1645). Η 

κατάσταση στην περιοχή ήταν εξαιρετικά ανήσυχη καθώς οι τουρκοβενετικές 

διαμάχες είχαν συνήθως θύματα τους χριστιανούς. Για τον λόγο αυτό 

αναγκάσθηκε να φύγει από το Μεσολόγγι και να αναζητήσει ασφαλέστερο τόπο. 

Εγκαταστάθηκε λοιπόν επί μακρόν στην πόλη του Καρπενησίου, από το 1645 

μέχρι το 1661
56

. Η παρουσία των Οθωμανών στην περιοχή εκείνη ήταν σκιώδης 

                                                           
52

 Βλ. Δημητρίου Β. Γόνη, «Μελέτιος Συρίγος διδάσκαλος του Οσίου Ευγενίου του 

Αιτωλού», σ. 459. 
53

 Γορδίου, Βίος Ευγενίου, σ. 49. 
54

 Γορδίου, Βίος Ευγενίου, σ. 49-50. 
55

 Γορδίου: Βίος Ευγενίου, σ. 444. 
56

 «Από του 1645 ως το 1661, ο Ευγένιος διέμεινε εις Καρπενήσιον», Π. Ι. Βασιλείου, 

Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός, ο πρωτεργάτης και δημιουργός των περίφημων Σχολών των 

Αγράφων, χρονολογική διερεύνηση της ζωής και της δράσης του, σ. 510. Όπως έχει επισημανθεί 

αξιολογώντας το ανωτέρω γεγονός: «Η εις Καρπενήσιον εγκατάστασις του Ευγενίου υπήρξε 

πολυσήμαντον δια την μικρήν αυτήν πόλιν και την όλην περιοχήν γεγονός… Η διδασκαλική του 

Ευγενίου προσωπικότης, η ακτινοβολία της επιστημοσύνης και προπαντός η υπ’ αυτού ίδρυση 
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και ηπιότερη. Ίδρυσε Σχολή στην οποία δίδασκε ο ίδιος και αναδείχθηκε 

επιφανέστατος Διδάσκαλος του Γένους.  

Η Σχολή του στο Καρπενήσι έφερε το όνομα της ομώνυμης σχολής του 

διδασκάλου του Θεόφιλου Κορυδαλλέα στη Ζάκυνθο, «Φροντιστήριον». Ο 

Ευγένιος εργάστηκε αόκνως για την εκπαίδευση των νέων, παρέχοντας στους 

σπουδαστές δωρεάν σπουδή και διατροφή, ενώ συγχρόνως επιδιδόταν με ζήλο και 

στον ευαγγελισμό των υποδούλων. Δείγμα του ενδιαφέροντός του για την πόλη 

του Καρπενησίου ήταν η ανακαίνιση του ναού της Αγίας Τριάδας, τον οποίο, 

λόγω των πολλών γνωριμιών του στην Κωνσταντινούπολη, τον κατέστησε 

Πατριαρχικό Σταυροπήγιο. Ο μαθητής και βιογράφος του Αναστάσιος Γόρδιος 

αναφέρει πολλά αξιοθαύμαστα γεγονότα για τη δράση του διδασκάλου του.  

Πολυάριθμοι μαθητές του διασκορπίσθηκαν σ’ ολόκληρο το υπόδουλο Γένος, 

ίδρυσαν σχολεία, δίδαξαν, φώτισαν και έσπειραν γνώσεις, ελπίδες και 

προσδοκίες. 

Ωστόσο, το 1661, εξαιτίας της συμπεριφοράς κακότροπων ανθρώπων, 

περίλυπος αναγκάσθηκε να φύγει από το Καρπενήσι και εγκαταβίωσε στη Μονή 

της Αγίας Παρασκευής (Γούβας) Βραγγιανών Αγράφων «χάριν μείζονος 

ησυχίας». Εκεί ίδρυσε Σχολή, το Ελληνομουσείο Αγράφων, το οποίο κατέστη 

σπουδαίο κέντρο μορφώσεως
57

. Από τη Σχολή αυτή αποφοίτησαν αξιόλογοι 

μαθητές, οι οποίοι διαδέχθηκαν αργότερα τον διδάσκαλό τους και προσέφεραν 

αξιέπαινες μορφωτικές υπηρεσίες στους υπόδουλους Έλληνες.   

Η διαρκής όμως τάση του Ευγενίου να ταξιδεύει, παρ’ όλες τις δυσκολίες 

της εποχής για την πραγματοποίηση ταξιδιών και το προχωρημένο της ηλικίας 

του, οδήγησαν τον λόγιο μακριά από τη Μονή της Αγίας Παρασκευής. Το έτος 

1674 επέστρεψε εκ νέου στο Καρπενήσι, απ’ όπου μετά από ένα έτος αναχώρησε 

και πάλι επισκεπτόμενος διαδοχικά το Μέγα Δένδρο, τη Ναύπακτο, το 

Μεσολόγγι, το Αιτωλικό, το Δραγαμέστο, την Κατοχή, την Μονή Τατάρνης και 

τελικά επέστρεψε στα Βραγγιανά. Στα Βραγγιανά Αγράφων παρέμεινε μέχρι την 

κοίμησή του, το έτος 1682.  

 

                                                                                                                                                               

Σχολής Ανωτέρων Γραμμάτων, η οποία απέβη περιώνυμος και σχεδόν επί δύο αιώνας ελειτούργησε, 

συνετέλεσαν σημαντικώς εις την πνευματικήν ανάπτυξιν της περιοχής, ουσιωδώς δε και εις την 

εθνικήν αποκατάστασίν της συνέβαλον», Παναγιώτη Βλάχου, Ο Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός, σ. 37. 
57

 Εκεί παρέμεινε από το 1661 μέχρι την κοίμησή του το 1682, πλην βραχυχρονίων 

περιόδων διαμονής, σε Καρπενήσι, Μέγα Δένδρο, Ναύπακτο, Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Δραγαμέστο, 

Κατοχή και Μονή Τατάρνης. Βλ. Π. Ι. Βασιλείου, Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός, ο πρωτεργάτης 

και δημιουργός των περίφημων Σχολών των Αγράφων, χρονολογική διερεύνηση της ζωής και της 

δράσης του, σ. 510˙ Π. Κ. Βλάχου, Ο Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός, σ. 47-58˙ Ι. Θ. Κολιτσάρα, 

Ευγένιος ο Αιτωλός, σ. 47-61. 
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2. Ιδεολογικό υπόβαθρο   

 

 

α. Επιρροές από τους δασκάλους του 

 

Την περίοδο κατά την οποία ο Ευγένιος ο Αιτωλός αποφασίζει να 

επιστρέψει στα μέρη της Αιτωλίας, οι μισσιονάριοι από την Ευρώπη οργώνουν 

στον ελλαδικό χώρο και επηρεάζουν αρκετούς τόσο προς την πλευρά του 

ρωμαιοκαθολισμού, όσο και του προτεσταντισμού. Επιπροσθέτως, προβλήματα 

υπήρξαν και από πλευράς των γηγενών εκείνων, οι οποίοι είχαν επηρεαστεί από 

την ευρωπαϊκή φιλοσοφία. Οι άνθρωποι αυτοί εισήγαγαν στην Ελλάδα έναν 

ιδιαίτερο αριστοτελισμό, ο οποίος τελικά καταδυναστεύει την προσωπική και 

κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Πρόσωπα διανοουμένων της εποχής, σεβαστά και 

προσφιλή στον Ευγένιο, πρεσβεύουν αυτές τις θέσεις. Επικεφαλής αυτών των 

προσώπων βρίσκεται ο δάσκαλός του Θεόφιλος Κορυδαλλέας.  

Η ανθρωποκεντρικότητα των επηρεασμένων από τη Δύση διανοουμένων 

εισέρχεται και στον εκκλησιαστικό χώρο, ο οποίος είναι και η μοναδική 

δυνατότητα καλλιέργειας και προσφοράς του παιδευτικού και μορφωτικού έργου 

στους υπόδουλους Έλληνες. Ο Όσιος Ευγένιος διδάσκεται την ανθρώπινη σοφία, 

αλλά μέσα του διατηρεί τα αλάνθαστα κριτήρια της ορθόδοξης πίστης και ζωής. 

Την εσωτερική ανησυχία, την προσπάθεια προβολής, τη δυσαρμονία στις 

προσωπικές σχέσεις, τα πλείστα όσα ελαττώματα διαπιστώνει ο Ευγένιος στο 

δάσκαλό του δεν τα ερμηνεύει ως ελλείψεις και αδυναμίες του χαρακτήρα του 

ατόμου. Αντίθετα υπογραμμίζει τη βαθύτατη εμπλοκή που δημιουργεί η 

περίπτωση της ανθρώπινης σοφίας όταν δεν αποτελεί έκφραση και φανέρωση της 

παρουσίας του Χριστού και της μοναδικής αλήθειας Του ανάμεσά μας
58

.  

Ο Ευγένιος είχε διακρίνει ότι ο επηρεασμός ενός δυτικού αριστοτελισμού 

είχε οδηγήσει τον Θεόφιλο Κορυδαλλέα σ’ έναν ατομισμό, ο οποίος από τη φύση 

του είναι καταδικασμένος σε μελαγχολία, σε απομόνωση και τελικά σε θάνατο. 

Αυτό τον ατομισμό, ο Όσιος Ευγένιος τον βλέπει στον εγωισμό του ανθρώπου, 

που με τη σειρά του εκφράζεται και φανερώνεται με το θυμό και την επιθυμία. 

Και τα δύο αυτά είναι «αρχικά πάθη», που δημιουργήθηκαν μετά την πτώση του 

ανθρώπου στην αμαρτία. Η υπέρβαση του ατομισμού βρίσκεται στη φιλία και την 

αγάπη του Θεού. «Ει φίλος είναι θέλεις Θεώ και ανθρώποις επέραστος, απόθου 

όσον το επί σοι τον τε θυμόν και την επιθυμίαν, αρχικά όντα πάθη και ευσεβείας 
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 Κων. Σ. Γρηγοριάδου, «Η προσωποκρατική θεμελίωση της Ελληνορθοδόξου Αγωγής 

(και κατά την εποχή του Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού)», σ. 212-213. 
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πολέμια και την πραότητα αναλάμβανε του Χριστού, ως κτήμα πατρώον και 

γνώρισμα και Θεώ φίλον»
59

.  

Ο κύριος διδάσκαλος του Ευγενίου, ο οποίος διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό 

τις ιδέες και αντιλήψεις του μαθητή του, ο Θεόφιλος Κορυδαλλέας σπούδασε στη 

Ρώμη και στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Δάσκαλος του Κορυδαλλέα υπήρξε ο 

Ιταλός Τζεράρε Κρεμονίτι, ο οποίος είχε δάσκαλό του τον Γαλιλαίο. Αυτός με τη 

σειρά του ήταν οπαδός της Αριστοτελικής θεωρίας. Ο Αριστοτέλης θεωρείται ότι 

ήταν ο μεγαλύτερος δάσκαλος του παγκόσμιου πολιτισμού. Ο Τζεράρε Κρεμονίτι 

είχε επίσης μαθητή και τον Ευγένιος Βούλγαρη
60

.  

Ο Ευγένιος ο Αιτωλός φοίτησε για λίγο χρονικό διάστημα κοντά στον 

Μελέτιο Συρίγο και πάνω από οκτώ χρόνια κοντά στον Θεόφιλο Κορυδαλλέα. 

Παρόλα αυτά η επίδραση του Μελετίου, ή τουλάχιστον της τάσεως που αυτός 

εκπροσωπούσε, είναι καταφανής στον Ευγένιο. Όπως ο Μελέτιος, έτσι και ο 

Ευγένιος πίστευε ότι δεν ήταν αρκετός ο φωτισμός του Γένους για τη διάσωσή 

του, αν αυτό δεν κρατούσε την ταυτότητά του, την ορθόδοξη πίστη. Χωρίς αυτή 

την πίστη το Γένος θα έπεφτε στις αγκάλες των Ρωμαιοκαθολικών και των 

Προτεσταντών και θα αύξανε τις τάξεις των εξωμοτών μέσα στην τουρκική 

κοινωνία.  

Γι’ αυτό ακριβώς και ο αγώνας έπρεπε να είναι πολυμέτωπος, δηλαδή να 

στρέφεται κατά της αμάθειας, της διαφθοράς, των δυτικών προπαγανδιστών, της 

τουρκικής εκμεταλλεύσεως και κατά της πολιτικής εξισλαμισμού των τυράννων 

κατακτητών σε βάρος των ραγιάδων. Επ’ αυτού ιδιαίτερα ευδιάκριτη είναι η 

επίδραση του Μελετίου στις Επιστολές του οσίου Ευγενίου
61

.  

Πυρήνας του ιδεολογικού υποβάθρου του Ευγενίου ήταν ο θρησκευτικός 

ουμανισμός της εποχής εκείνης με κύριο εκφραστή του τον πατριάρχη Κύριλλο 

Λούκαρη. Ο θρησκευτικός ουμανισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πεποίθηση 

στην ανθρώπινη ύπαρξη και λογική, ότι με την κατάλληλη παιδεία μπορεί να 

αλλάξει τις ιστορικές συνθήκες
62

.   

Η σταδιακή διείσδυση των ευρωπαϊκών ιδεών και αξιών στους 

ελληνόφωνους ορθοδόξους της «καθ’ ημάς Ανατολής» και ιδιαίτερα στον 

τουρκοκρατούμενο ελλαδικό χώρο συνεπαγόταν αναπροσδιορισμούς σε 

θεμελιώδεις τομείς της πνευματικής, κοινωνικής και εν τέλει και της πολιτικής 
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ζωής. Πρωταρχικοί δίαυλοι σ’ όλο αυτό ήταν ο Κύριλλος Λούκαρης, ο Θεόφιλος 

Κορυδαλλέας, ο Ευγένιος Γιαννούλης, ο Αναστάσιος ο Γόρδιος και οι 

πνευματικοί συνοδοιπόροι αυτών. Ο μέγιστος από αυτούς τους 

αναπροσδιορισμούς είναι ο αναπροσδιορισμός της αξίας και της χρήσης της 

γλώσσας του λαού στον προφορικό και γραπτό λόγο των λογίων διδασκάλων.  

Στο εγχείρημα αυτό πρωτοστατούν, όπως αναφέρθηκε, τόσο ο Ευγένιος ο 

Αιτωλός, όσο και ο μαθητής του, Αναστάσιος ο Γόρδιος
63

. Αμφότεροι είναι 

επηρεασμένοι, κατά τεκμήριο, και από τις αντίστοιχες γλωσσικές θέσεις του 

προδρομικού Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, αφού και οι δύο ακροάστηκαν τις 

διδασκαλίες του Θεόφιλου Κορυδαλλέως. Κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων 

τρόπον τινά νεωτεριστών λογίων, από τα πρώτα πνευματικά σπέρματα των 

οποίων φυτρώνει το νεωτεριστικό πνεύμα ενός πνευματικού 

αναπροσανατολισμού του Ελληνικού Διαφωτισμού, που χρονικά τη μέγιστη 

ανάπτυξη και ακμή του την έχουμε στα χρόνια 1770-1821. Και αυτό γιατί με το 

διαφωτιστικό έργο του Ευγένιου Γιαννούλη και του Αναστασίου Γορδίου, 

ανοίγονται οι πρώτοι δίαυλοι υποδοχής του ανθρωποκεντρικού πνεύματος του 

προδρομικού Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στην πνευματική ζωή της ελληνικής 

Ανατολής, στο δεύτερο μισό του δέκατου έβδομου και τις πρώτες δεκαετίες του 

δέκατου όγδοου αιώνα
64

. 

Πάντως αν επιχειρήσει κανείς να κρίνει γενικότερα τις Επιστολές του οσίου 

θα διακρίνει το «φιλοσοφικό και επιστημονικό πνεύμα του κορυδαλλισμού με την 

ορθόδοξη ευλάβεια και την ασκητική διάθεση»
65

. Πράγματι πολλές από τις 

Επιστολές του Ευγενίου είναι γραμμένες σε μια γλώσσα, η οποία πλησιάζει πολύ 

στη δημώδη γλώσσα της εποχής του.  

Ο συγγραφέας αναγνωρίζοντας και σεβόμενος το γλωσσικό υπόβαθρο των 

ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται, ανταποκρίνεται στην αντιληπτική τους 

ικανότητα. Επειδή στόχος του δεν είναι να εντυπωσιάσει, αλλά να χειρουργήσει, 

θα λέγαμε, με το λόγο τις ψυχές και να τις οδηγήσει σε επίγνωση συνθηκών 

(οικονομικών, κοινωνικών, πνευματικών), αφήνει κατά μέρος τη λόγια γλώσσα, 

της οποίας είναι άριστος γνώστης, και χειρίζεται τη δημώδη της εποχής του ή 

μερικές φορές γράφει σ’ ένα μεικτό λόγο
66

. 
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Ειδικότερα για όσες Επιστολές έχουν συντεθεί στη δημώδη γλώσσα της 

εποχής, ένας άλλος ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας ο Κ. Θ. Δημαράς 

επισημαίνει: «Σ’ αυτά θαυμάζει κανείς την απλότητα, τη γλύκα που συνδυάζονται 

όμως με πολλή φυσική μεγαλοπρέπεια και με μίαν ασκητική σκληρότητα και 

αλυγισιά. Ο μαθητής και βιογράφος του Αναστάσιος Γόρδιος που εφρόντισε για τη 

συγκέντρωση των επιστολών του λέει για όσες είναι γραμμένες σε γλώσσα λαϊκή ότι 

“αύται μάλλον εκείνων παρά πάντων σοφών τε και ιδιωτών εθαυμάζοντο κάλλους 

ένεκα και ήθους κατασκευής”. Εμάς μας γοητεύει ιδίως ο τόνος του ο πατριαρχικός 

μαζί και προφητικός»
67

.  

 

 

β. Αρχαιοελληνικές επιδράσεις  

 

Ο Ευγένιος ο Αιτωλός σπούδασε στη Ζάκυνθο στο «Φροντιστήριον» του 

Θεοφίλου Κορυδαλλέα, ο οποίος έγραψε αξιόλογα έργα για τον Αριστοτέλη. Ο 

Γιαννούλης ίδρυσε Σχολή στο Καρπενήσι και αυτή έφερε το όνομα της ομώνυμης 

Σχολής του διδασκάλου του στη Ζάκυνθο, δηλαδή «Φροντιστήριον». Ως προς το 

όνομα, πρωτοτυπία εμφανίζει η σχολή που ιδρύει ο Ευγένιος στα Βραγγιανά 

Αγράφων, η οποία ονομάζεται «Ελληνομουσείον Αγράφων».  

Τέτοια ονόματα συνηθίζονταν κατά τον διαφωτισμό και αποτελούν 

νοσταλγία της κλασσικής αρχαιότητας. Δεν είναι γνωστό, αν η ονομασία αυτή 

είναι ιδέα του Ευγενίου ή κάποιων άλλων νοσταλγών του ελληνικού πολιτισμού. 

Πάντως με το όνομα αυτό, «Έλληνες-Μούσες», δηλώνεται με ιδιαίτερη έμφαση το 

ελληνικό πνεύμα, η ελληνική παράδοση στη μακροχρόνια διαδρομή της. Αυτός 

άλλωστε ήταν ο στόχος των Σχολών στο Καρπενήσι και στα Βραγγιανά.  

Οι Μούσες στο συμβολικό τους χαρακτήρα γίνονται εκπρόσωποι, φορείς 

της παιδείας, του ελληνικού πνεύματος κατά τη διαδρομή του ανά τους αιώνες, το 

οποίο στη συνέχεια προσαρμοσμένο υιοθετήθηκε από το Χριστιανισμό. 

Αξιοσημείωτο ως προς αυτές είναι ότι οι Μούσες ως σύμβολα του πνεύματος (της 

μουσικής-παιδείας) αναγνωρίστηκαν και υιοθετήθηκαν χωρίς δισταγμό από τον 

Χριστιανισμό, ενώ άλλα πνεύματα της πίστης των αρχαίων πολεμήθηκαν και 

τελικά απορρίφθηκαν
68

.  

Ο μεγάλος διανοούμενος των Αγράφων και γενικότερα του νεοελληνικού 

διαφωτισμού, ο Ευγένιος ο Αιτωλός, άφησε μικρό μεν, αλλά πολύ αξιόλογο 

αναφορικά με το περιεχόμενο του συγγραφικό έργο. Μερικά από τα έργα του 
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έχουν αποκλειστικά θεολογικό περιεχόμενο, όπως ο Βίος και ακολουθία Κυρίλλου 

Λουκάρεως και Διονυσίου του νέου.  

Αναμφίβολα, αξιόλογη πνευματική παρακαταθήκη αποτελεί η πληθώρα των 

Επιστολών του διδασκάλου Ευγενίου
69

.  

 

 

γ. Η έννοια της αρετής 

 

Σε μερικές Επιστολές αναφέρονται μεγάλες αξίες του ελληνικού πνεύματος, 

οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά την κλασσική εποχή, είχαν διαχρονικά μεγάλη 

διαδρομή και επηρέασαν την ανάπτυξη του πνεύματος. Οι ελληνικές αυτές αξίες 

υιοθετήθηκαν νωρίς από τον Χριστιανισμό και βοήθησαν στην ολοκλήρωση του 

παγκόσμιου πολιτισμού, όπως συναντάται στην εποχή μας. Μια τέτοια αξία είναι 

η έννοια της αρετής, αξία που συνδέεται στενά με την έννοια της παιδείας.  

Η έννοια της αρετής γίνεται δεκτή από τον Ευγένιο, ο οποίος την αντλεί από 

το αριστοτελικό έργο Ηθικά Νικομάχεια και στηρίζεται γενικότερα σ’ αυτό. Σε 

μερικά σημεία της διδασκαλίας του λαμβάνει σοβαρά υπόψη του και πλατωνικά 

διδάγματα. Ο διανοούμενος των Αγράφων εξετάζει το περιεχόμενο της έννοιας 

της αρετής καθώς αυτή απαντάται στα δεδομένα μιας άλλης εποχής. Πλέον, η 

έννοια της αρετής εμφανίζεται με το ένδυμα του Χριστιανισμού και ερμηνεύεται 

με βάση τη χριστιανική διδασκαλία και πίστη.  

Το θέμα της έννοιας της αρετής βρίσκεται σε πολλές Επιστολές του 

Ευγενίου, καθώς ο διδάσκαλος θέλει να διδάξει τους ανθρώπους της εποχής του, 

να βελτιώσει το πνευματικό τους επίπεδο και να επιλύσει τα προβλήματα της 

κοινωνίας τους. Για το λόγο αυτό στηρίζεται σε διδάγματα των αρχαίων 

φιλοσόφων εναρμονισμένα στα διδάγματα του Χριστιανισμού
70

.  
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Η φοίτηση του Ευγενίου κοντά στον Θεόφιλο Κορυδαλλέα είχε 

αποφασιστική επίδραση σ’ αυτόν, στο να στρέψει το ενδιαφέρον του στην 

αριστοτελική φιλοσοφία. Το ενδιαφέρον αυτό αργότερα γίνεται εντονότερο με τη 

βαθύτερη κατανόηση αριστοτελικών συγγραμμάτων –μερικά εκ των οποίων ο 

Ευγένιος δίδασκε στις Σχολές του-, τα οποία αναφέρονται στην ηθική φιλοσοφία, 

στο μόνιμο πράττειν του ανθρώπου, αλλά και στη διανόηση αυτού. Με τον 

Κορυδαλλέα, λοιπόν, αλλά κυρίως με την εντρύφηση στα συγγράμματα του 

Αριστοτέλους, ο Ευγένιος όχι απλώς εξοικειώνεται, αλλά βιώνει ορισμένα 

προβλήματα της αριστοτελικής φιλοσοφίας. 

Ο προβληματισμός του σε τέτοια θέματα είναι εμφανής σε πολλές 

Επιστολές του. Η κατανόηση σε βάθος της αριστοτελικής φιλοσοφίας αναφορικά 

με τις πράξεις του ανθρώπου, τον χαρακτήρα του, και γενικότερα της ελληνικής 

φιλοσοφίας στη σχέση της με τη χριστιανική παιδεία εμφανίζεται επανειλημμένως 

στην επιστολογραφία του. Η γνώση αυτή, η οποία προέρχεται από τον 

προβληματισμό των Αρχαίων σε τέτοια θέματα, γίνεται δεκτή από τον 

Χριστιανισμό και μεταμορφώνεται σε χριστιανική παιδεία. Αυτό φαίνεται ήδη 

από τους πρώτους αιώνες, στα πρώτα βήματα του Χριστιανισμού. 

Ενδεικτικό παράδειγμα που αξίζει να αναφερθεί είναι η επίδραση του 

Ευγενίου από τον Αριστοτέλη αναφορικά με την έννοια της αρετής. Παρατηρείται 

ότι η έννοια της αρετής όπως απαντάται στον Αριστοτέλη, γίνεται δεκτή από τον 

Γιαννούλη προσαρμοσμένη σε νέα δεδομένα. Στο διανοούμενο των Αγράφων, ο 

οποίος δέχεται έντονη την επίδραση του Αριστοτέλη, η έννοια της αρετής 

εμφανίζεται με το ένδυμα του Χριστιανισμού.  

Ο Ευγένιος δέχεται την αριστοτελική διαίρεση αναφορικά με την αρετή και 

το περιεχόμενο κάθε υποδιαίρεσης αυτής. Επίσης, μέσα από την εξέταση των 

Επιστολών του, διαπιστώνεται ότι ο Ευγένιος δέχεται την πλατωνική θεωρία περί 

ιδεών. Σε μερικές Επιστολές γίνεται αναφορά για τους ορφικούς (Ορφεύς, 

Εύνομος Λοκρός) και αυτό ως απόρροια πλατωνικής επίδρασης
71

.  

Σύμφωνα με την ερμηνεία της κλασσικής εποχής, με την έννοια αρετή 

δηλώνεται η υπεροχή και η ικανότητα ενός ατόμου. Η έννοια αυτή σημαίνει το 

έξοχο και το εξαίρετο που χαρακτηρίζει ένα άτομο. Το αγαθό της αρετής με βάση 

τη μακροχρόνια ελληνική παράδοση αποδιδόταν στην αρχαϊκή εποχή ως 

χαρακτηριστικό ορισμένης κοινωνικής τάξης, των αριστοκρατών («αγαθών»), 

ενώ η κατώτερη τάξη «των κακών» δεν ήταν δυνατόν να λάβει αυτό το αγαθό.  

Με την επικράτηση της δημοκρατίας στην πόλη (κράτος) τον 5
ο
 αιώνα, η 

αρετή γίνεται αγαθό για όλους τους πολίτες τους πολίτες, όχι όμως για τους 
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δούλους. Αργότερα, ο Χριστιανισμός θα διακηρύξει ότι το αγαθό της αρετής είναι 

κοινό για όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους δούλους. Στον Ευγένιο η αρετή 

αποτελεί τη βάση για τη μόρφωση του ανθρώπου. Γίνεται αποδεκτή χωρίς κανένα 

περιορισμό, δηλαδή για όλους τους ανθρώπους, αφού ο Χριστιανισμός απορρίπτει 

τη δουλεία
72

. 

Από μαρτυρίες σε Επιστολές του Ευγενίου εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο 

διανοούμενος των Αγράφων ήταν καλά ενημερωμένος και διάβαζε κλασσικούς 

συγγραφείς. Αναφέρονται ομηρικά χωρία και χρησιμοποιούνται ομηρικές 

φράσεις. Στα Ηθικά Νικομάχεια γίνονται πολλές παραπομπές στον Όμηρο, τις 

οποίες λαμβάνει υπ’ όψιν του ο Ευγένιος. Διαφαίνεται ότι ο Γιαννούλης γνώριζε 

καλά την κλασσική ποίηση, ειδικά του Ησιόδου και πιθανότατα του Θέογνη, ο 

οποίος κωδικοποίησε την αρετή και τόνισε τη σημασία της συναναστροφής. 

Επιπρόσθετα, στις Επιστολές του αναφέρονται φιλόσοφοι, όπως ο Ηράκλειτος, ο 

Πλάτων, ο Πυθαγόρας, ο Αναξαγόρας, νομοθέτες όπως ο Σόλων και καλλιτέχνες 

όπως ο Φειδίας. Τα ονόματα αυτά ευρίσκονται και στα Ηθικά Νικομάχεια και 

αποτελούν μια πρόσθετη απόδειξη ότι ο λόγιος των Αγράφων όχι μόνο διάβαζε 

κλασσικούς συγγραφείς, αλλά παρακινήθηκε στη μελέτη μερικών απ’ αυτούς από 

τις παραπομπές του Αριστοτέλη
73

.   

Πολλά από τα διδάγματα των Ελλήνων της κλασσικής εποχής, κυρίως 

διδάγματα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, υιοθετούνται από τον Ευγένιο και 

ερμηνευόμενα σύμφωνα με το πνεύμα του Χριστιανισμού βρίσκονται διάσπαρτα 

στις Επιστολές του. Για παράδειγμα, υιοθετείται η διδασκαλία του Πλάτων περί 

του Αγαθού ως πηγή της αρετής. Με την ερμηνεία του Ευγενίου, το Αγαθό δεν 

παραμένει στο χώρο της αοριστίας, όπως στον Πλάτωνα, αλλά γίνεται 

συγκεκριμένο σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία. Στο σημείο αυτό δηλαδή 

γίνεται υπέρβαση από τον Ευγένιο, ο οποίος προχωρεί πέρα από τον Πλάτωνα και 

τον Αριστοτέλη
74

. 

Ο Ευγένιος σε Επιστολή του (αρ. 25, η οποία γράφτηκε στο Καρπενήσι το 

1656) απευθυνόμενος σε κάποιον, προφανώς διανοούμενο, αναφέρεται με τον 

χαρακτηρισμό «σοφώτατε και λογιώτατε». Η Επιστολή είναι πολύ σημαντική γιατί 

ο διανοούμενος των Αγράφων Ευγένιος εξηγεί τη σημασία της έννοιας της 

μουσικής = παιδείας, όπως θα παρέδιδε ένα μάθημα στους μαθητές του. Η έννοια 
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μουσική ερμηνεύεται σύμφωνα με την παράδοση των Αρχαίων, η οποία 

προσαρμοσμένη στον Χριστιανισμό συνδυάζεται με τη χριστιανική πίστη. 

Υπονοείται και σχολιάζεται η διήγηση στον πρόλογο της Θεογονίας του 

Ησιόδου, κατά την οποία οι Μούσες του Ελικώνα υμνώντας τον πατέρα τους Δία 

χορεύουν άδοντας γύρω από το βωμό του. Οι Μούσες «εδίδαξαν τον Ησίοδον 

καλήν αοιδήν». Έδωσαν σ’ αυτόν το δώρο της μουσικής, που είναι φωτισμός, 

παιδεία, αρετή και οδηγεί στην ευδαιμονία.  

Ο Ευγένιος βλέπει διαχρονικά τη διαδρομή της σοφής ελληνικής 

παράδοσης, «τον σοφόν καθ’ ημάς λόγον»
75

, που χαρακτηρίζει την αρετή από τα 

αποφασιστικής σημασίας για τον άνθρωπο. Η αρετή έχει θεία προέλευση, είναι 

θείον απόκτημα (δαιμόνιον) από τα πολυτιμότερα, το οποίο δεν δύναται κανείς να 

μας το αφαιρέσει. Οι άνθρωποι έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με το πρότυπο της 

αρετής, δηλαδή μπορούν να συμμετέχουν και να επικοινωνούν με το ανώτερο, με 

το θείον. Είναι θεοί «κατά χάριν» από καλοσύνη του Θεού. Βρίσκονται πλησίον 

του και χορεύουν, όπως οι Μούσες στον Ελικώνα. Η ποίηση αναφέρει ότι οι 

άνθρωποι είναι όμοιοι με τους αθανάτους
76

.  

Γενικά στις Επιστολές του λογίου των Αγράφων απαντάται μια σειρά 

ονομάτων ιστορικών προσώπων, ποιητών, φιλοσόφων, νομοθετών, καλλιτεχνών, 

ονόματα του μύθου και της πίστης των Αρχαίων (Όμηρος, Ησίοδος, Οδυσσεύς, 

Μαργίτης, Αναξαγόρας, Ηράκλειτος, Πυθαγόρας, Πλάτων, Σόλων, Ευρυπίδης, 

Φειδίας, Αθηναίοι, Ξενοφών, Διονύσιος Συρακουσών, Μέγας Αλέξανδρος, 

Σωκράτης, Δίων, Ζευς, Μούσα, Απόλλων, Ερμής, Ύλας, Κύκλωψ κ.ά). Τα 

περισσότερα απ’ αυτά τα ονόματα απαντώνται στα Ηθικά Νικομάχεια και αυτό 

είναι μια πρόσθετη απόδειξη ότι ο Ευγένιος αντλεί πολλά στοιχεία από το εν λόγω 

έργο του Αριστοτέλη
77

.   

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ευγένιος σε κάποιες Επιστολές του εμφανίζεται 

αρκετά ρηξικέλευθος. Φαίνεται σαν να προχωρεί πέρα από τον Χριστιανισμό. 

Υιοθετεί και υπερτονίζει όντα της πίστης των Αρχαίων, όπως είναι οι Μούσες. 

Τέτοια πλάσματα (Μούσες, Ορφεύς κ.λπ.) εκπροσωπούν την ελληνική παράδοση 

στο σύνολό της («τον σοφόν καθ’ ημάς λόγον»). Αυτός ήταν ένας αναγκαίος 

συμβιβασμός του Χριστιανισμού, ο οποίος άρχισε από τους πρώτους 

χριστιανικούς αιώνες.  
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Ο στενός δεσμός του Ευγενίου με τον κλασσικό κόσμο φαίνεται σε πολλές 

Επιστολές του, όπως σε μία όπου αναφέρεται ότι στο Ελληνομουσείο των 

Αγράφων δίδασκε μαζί με την χριστιανική και τη θύραθεν παιδεία («της τε καθ’ 

ημάς και της θύραθεν παιδείας»
78

). Όλα δείχνουν ότι στις παραδόσεις του στη 

Σχολή χρησιμοποιούσε κυρίως αριστοτελικά έργα
79

. Εκτός από το «Όργανον» και 

τα «Μεταφυσικά» χρησιμοποιούσε και το έργο του Αριστοτέλη «Περί γενέσεως 

και φθοράς»
80

.  

 

 

δ. Νεο-Αριστοτελισμός 

 

Μέσα από τη διδασκαλία του λογίου στο Ελληνομουσείο Αγράφων, στην 

ορεινή και δυσπρόσιτη περιοχή των Αγράφων, τον 17
ο
 αιώνα, το έργο και τις 

Επιστολές του διακρίνεται ο θρησκευτικός και φιλοσοφικός λόγος του Ορθόδοξου 

Θεολογικού Νέο-Αριστοτελισμού. Ο Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός αποτελεί 

την κυρίαρχη πνευματική μορφή της Δυτικής Ελλάδας. Κατά τον 17
ο
 αιώνα, 

ξεχώρισε δίπλα στους πιο πνευματικούς ανθρώπους του ελλαδικού χώρου, τον 

πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρη και τον Θεόφιλο Κορυδαλλέα, του οποίου έγινε ο 

πιο αγαπημένος μαθητής.  

Ο πρώτος σημαντικός δάσκαλος του ρεύματος του Νέο Αριστοτελισμού, 

Θεόφιλος Κορυδαλλέας, προτείνει τη μαθητεία σχετικά με τη βαθύτερη 

κατανόηση ενός Πρώτου Κινούντος - Λόγου στη Δημιουργία και στη συγκρότηση 

ενός «νοητού περιγράμματος - δόξας» της ψυχής και την ύπαρξη μιας 

συμπαντικής ψυχής, ικανές συνθήκες να οδηγήσουν, μέσα από την κατάλληλη 

εκπαίδευση, σε μια ενάρετη και αγαθή ανθρώπινη ψυχή, αλλά και στην κοινωνική 

ευδαιμονία και πρόοδο.  

Ο άνθρωπος και η κοινωνία, μέσα από τη φιλοσοφία του Θεόφιλου 

Κορυδαλλέα, μπορούσαν να τιθασεύσουν τα άλογα ψυχικά πάθη, τις αχαλίνωτες 

ορμές και τις ενστικτώδεις ορέξεις, να οδηγήσουν, εν τέλει, στην ευζωία και 

εθνική απελευθέρωση των κεκτημένων ελληνικών κοινοτήτων. Τονίζεται έτσι το 

γεγονός ότι ο Θεόφιλος και οι μαθητές του έδιναν μεγάλη σημασία στη 

διαμόρφωση μιας εύρυθμης κοινοτικής ζωής, με ανθρώπους που τους 

απασχολούσε η ηθική τελείωση και η ψυχολογική ανέλιξη. Ιδιαίτερη σημασία σ’ 
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αυτή τη διδασκαλία αποκτά ο πόθος του δασκάλου και του μαθητή για την «υγιή» 

φιλοσοφία
81

.  

Η αναβίωση του σχολιασμού και της διδασκαλίας των έργων του 

Αριστοτέλη, με σκοπό την κατανόηση και την εμβάθυνση στα μυστήρια και τις 

διδασκαλίες για το Θεϊκό Ακίνητο - Πρώτο Κινούν, για την ανθρώπινη και 

συμπαντική Ψυχή, για το Σύμπαν, συγκροτούν την πνευματική παράδοση του 

Νέο-Αριστοτελισμού. Η πνευματική αυτή κίνηση εμφανίζεται στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας, όπου πέρα από τα πνευματικά, θεολογικά και φιλοσοφικά, είχε 

έντονα κοινωνικά, πολιτιστικά, αλλά και ατομικά και ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά. Αναδεικνύεται λοιπόν στην περίπτωση αυτή, ένα ιδιαίτερο 

πνευματικό φαινόμενο, που χαρακτηρίζεται ως «Ορθόδοξος Νέο-

Αριστοτελισμός».  

Η διδασκαλία του έργου του Αριστοτέλη στον ελλαδικό χώρο, το 17
ο
 αιώνα, 

συνέβαλε σημαντικά στην αναγέννηση των γραμμάτων και της φιλοσοφίας, στη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ελληνικών κοινοτήτων και στην 

ανάπτυξη του εμπορίου. Ευνόησε την εδραίωση ιδιαίτερων τοπικών, 

αυτοδιοικητικών πολιτικών σχημάτων στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο και στην 

ανάδειξη μιας ιδιαίτερης εθνικής, ελληνικής γλώσσας και συνείδησης.  

Ο Νέο-Αριστοτελισμός συνδέεται με το χειρόγραφο έργο, αλλά και το 

σχολιασμό και τη διδασκαλία των έργων του Αριστοτέλη, σε μια σειρά από 

Έλληνες Δασκάλους της εποχής εκείνης. Πρόκειται μεταξύ άλλων, για τον 

Αθηναίο Θεόφιλο Κορυδαλλέα (1574-1646), τον Ζακυνθινό Ν. Κούρσουλα 

(1602-1652), τον Κρητικό Γ. Βλάχο (1605/7-1685), τον Γιαννιώτη Γ. Σουγδουρή 

(+1725), τον Α. Μαυροκορδάτο (1641-1709) από την Πόλη, αλλά και τον Ευγένιο 

Γιαννούλη τον Αιτωλό, ο βίος και η προσφορά του οποίου εξετάζεται στην 

παρούσα εργασία
82

. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Ο ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ  

 
 

1. Ο Ευγένιος ο Αιτωλός ως διδάσκαλος 

 

 

α. Η ίδρυση των Σχολών Καρπενησίου και Βραγγιανών 

 

Το δυσμενές κλίμα, το οποίο είχε δημιουργηθεί στην Κωνσταντινούπολη με 

τις εκκλησιαστικές διαμάχες και τελικά, η καθαίρεση του Ευγενίου του Αιτωλού 

από τον Πατριάρχη τον οδήγησε στην απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα και 

να ξεκινήσει το διδασκαλικό του έργο.  

Πρώτος σταθμός του διδασκάλου ήταν η Άρτα, πρωτεύουσα του 

Δεσποτάτου της Ηπείρου. Στην Άρτα διηύθυνε την ξακουστή Σχολή της για ένα 

έτος (1640-1641). Στη συνέχεια μετέβη στα Αιτωλικά παράλια. Εκτιμούσε πολύ 

και ενδιαφερόταν για τα Σχολεία του Αιτωλικού και του Μεσολογγίου, χωρίς 

βέβαια να αδιαφορεί και για άλλες κωμοπόλεις της Αιτωλοακαρνανίας. «Ευθύμως 

και θεοφιλώς διήγε τον βίον, εις το Ανατολικόν, μετά των ενταύθα φίλων, και 

φοιτητών ικανών είχε περί αυτόν χορόν» όπως διασώζει ο βιογράφος του 

Αναστάσιος Γόρδιος
1
. 

Ο τουρκο-ενετικός πόλεμος που ξέσπασε το 1645
2
, τα ακατανόμαστα δεινά 

της δουλείας και όσα προξένησαν οι Φράγκοι ανάγκασαν τον Ευγένιο να 

αναζητήσει ένα ασφαλές μέρος. Με τη βοήθεια του Θεού και φίλων του 

προτίμησε ως τόπο δράσης του τα δυσπρόσιτα Ευρυτανικά βουνά με επίκεντρο το 

«τυχερό» Καρπενήσι. Και τούτο διότι «… η εν Καρπενησίω εγκατάστασίς του 

υπήρξεν πολυσήμαντον… γεγονός, οι κάτοικοι του οποίου “ου της τυχούσης 

ευνοίας ηξίωσαν” τοιούτων»
3
. 

                                                           
1
 Γόρδιος (Σάθας 446-448. Λάμπρος 52-53). 

2
 Ι. Θ. Κολιτσάρα, Ευγένιος ο Αιτωλός, σ. 34 κ. εξ.˙ Παναγιώτου Κ. Βλάχου, Ευγένιος ο 

Αιτωλός και το φερώνυμο Ελληνομουσείο, σ. 32.  
3
 Παναγιώτου Κ. Βλάχου, Ευγένιος ο Αιτωλός και το φερώνυμον Ελληνομουσείον, σ. 32-33. 
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Την περίοδο αυτή ως θεμελιωτής της παιδευτικής παράδοσης στην περιοχή 

της Ευρυτανίας αναγνωρίζεται και όντως είναι ο Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός. 

Ο ίδιος είχε μεγάλη κοινωνική και παιδευτική εμπειρία από την παραμονή του σε 

μεγάλα κέντρα του Ελληνισμού της Ανατολής (Αλεξάνδρεια, Ιεροσόλυμα, 

Κωνσταντινούπολη), ενώ είχε επαφές με ισχυρούς άνδρες της Εκκλησίας και της 

Παιδείας.  

Ο Γιαννούλης, αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία του, επιστρέφοντας στην 

ιδιαίτερη πατρίδα του, έθεσε τις βάσεις μιας εκπαιδευτικής παράδοσης που 

διήρκεσε ως το τέλος του 18
ου

 αιώνα. Δεν θα ήταν υπερβολή να γραφεί ότι χωρίς 

την προσφορά αυτού, δεν θα γινόταν σήμερα λόγος για Παιδεία στην Ευρυτανία, 

τουλάχιστον στον βαθμό που αυτή εκδηλώθηκε κατά τον 17
ο
 αιώνα. 

Πλήθος μαθητών καταρτίστηκαν από τον διανοούμενο των Αγράφων, 

μεταξύ των οποίων και ο σπουδαιότερος εξ αυτών Αναστάσιος Γόρδιος. Οι 

μαθητές του επάνδρωσαν τα σχολεία της Ευρυτανίας, αλλά και όλης της Δυτικής 

Ελλάδος, ενώ κάποιοι κατέλαβαν αρχιερατικές θέσεις.  

Μετά τον Γιαννούλη όμως η Σχολή του Καρπενησίου παρήκμασε και δεν 

φαίνεται να απέκτησε ποτέ ξανά το επίπεδο που είχε φτάσει κατά την εποχή της 

ακμής του. Το φαινόμενο του προσωποπαγούς Σχολείου είναι κοινός τόπος κατά 

την Τουρκοκρατία
4
. 

Ο λόγιος των Αγράφων επανήγειρε  τον μικρό ενοριακό ναό της Αγίας 

Τριάδος σε μεγαλοπρεπή για να ανταποκρίνεται αυτός στις πνευματικές ανάγκες 

των κατοίκων. Στον περίβολο αυτού, όπου βρίσκεται σήμερα το «Πνευματικόν 

Κέντρο Καρπενησίου»
5
, ίδρυσε την περιώνυμη Σχολή Ανωτέρων Γραμμάτων 

Καρπενησίου, την οποία διηύθυνε και δίδασκε για 15 περίπου συναπτά έτη (1645-

1661). Στον περίβολό της ίδρυσε «…ενδιαιτήματα για τους σπουδαστές, οι οποίοι 

καθ’ απάσαν την ημέραν μετά του διδασκάλου αναστρεφόμενοι εδέχοντο 

πλουσίως την πνευματικήν αυτού προσφοράν δια της θύραθεν και 

εκκλησιαστικής σοφίας γνώσιν, αλλά και δι’ αφύπνισιν εθνικήν, τόνωσιν της εις 

Χριστόν πίστεως και βίωσιν του πόθου δια την ανάστασιν του γένους»
6
. 

Η ίδρυση ανώτερης Σχολής στο Καρπενήσι ανταποκρινόταν προς τις 

κοινωνικές λειτουργίες της περιοχής. Παράλληλα, με την ίδρυση της περίφημης 

                                                           
4
 Χαρίτωνος Καρανάσιου, «Οι συνθήκες ανάπτυξης και ο χαρακτήρας της Παιδείας», σ. 

88. 
5
 Αυτό αναγέρθηκε μετά τη σύσταση Σωματείου με επωνυμία: «Σύνδεσμος Ευγένιος ο 

Αιτωλός» την 18
ην

 Ιουλίου 1964 και με πρωτοβουλία συγχρόνων μαθητών του Οσίου, 

πρωτοστατούντος του φιλολόγου Παναγιώτου Κ. Βλάχου, Διευθυντού τότε του Γυμνασίου 

Καρπενησίου, βλ. Παναγιώτου Κ. Βλάχου, Ευγένιος ο Αιτωλός και το φερώνυμον Ελληνομουσείον, 

σ. 87 κ. εξ. 
6
 Παναγιώτου Κ. Βλάχου, Ευγένιος ο Αιτωλός και το φερώνυμον Ελληνομουσείον, σ. 36. 
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Σχολής, ο Ευγένιος ανέδειξε την κωμόπολη σε μεγάλο πνευματικό κέντρο. Η εν 

λόγω Σχολή λειτούργησε με σχολάρχη τον ίδιο από το 1645 ως το 1661 και η 

λειτουργία της συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές του 19
ου

 αιώνα με μικρή μόνο 

διακοπή στα ορλωφικά (1770) αναδεικνύοντας πολυάριθμους δασκάλους και 

λογίους του Γένους.  

Η Σχολή του Γιαννούλη διατηρήθηκε στο Καρπενήσι μέχρι το 1814 και 

πέρασαν απ’ αυτήν πολλοί και ικανοί πολυμαθείς δάσκαλοι των υπόδουλων 

Ελλήνων όπως οι Αναστάσιος Γόρδιος, Αναστάσιος Παντοδύναμος, Νικόλαος 

Βελισδονίτης ή Αγραφιώτης, Γρηγόριος Μάνεσης, Ιωσήφ Αρβανιτάκης. Επίσης, 

ο επίσκοπος Φαρσάλων Δαμασκηνός και ο Ιάκωβος, ο οποίος έγινε επίσκοπος 

Λιτζάς και Αγράφων
7
.  

Αργότερα, το 1661 ίδρυσε παρόμοια «Σχολή Ανωτέρα» στα Μεγάλα 

Βραγγιανά των Αγράφων με κέντρο την ιερά Μονή της Αγίας Παρασκευής 

«Γούβα», την αποκαλούμενη «Ελληνομουσείο Αγράφων». Η Σχολή των 

Μεγάλων Βραγγιανών λειτούργησε σε πλήρη ακμή μέχρι την εξέγερση του 1770, 

τα γνωστά ορλωφικά. Σύμφωνα μ’ όσα γνωρίζουμε, την εποχή μάλλον αυτή η 

Βιβλιοθήκη της διασκορπίστηκε. Όπως μαρτυρείται, η Βιβλιοθήκη αριθμούσε 

σχεδόν 4.000 τόμους-βιβλία γραμμένα στην ελληνική, τη λατινική και τη 

γερμανική γλώσσα, καθώς και πολλά αρχαία χειρόγραφα και κώδικες
8
. Ένα μέρος 

αυτής περιήλθε στην αρχοντική οικογένεια Τσολάκογλου, για να καταστραφεί 

τελικά στη διάρκεια της επανάστασης του Εικοσιένα
9
. 

Επιπροσθέτως, εκτός του Ελληνομουσείου Αγράφων, ο Ευγένιος ενίσχυσε 

και προήγαγε την Σχολή κοινών Γραμμάτων Φουρνάς (ιδρυτής της οποίας ήταν ο 

εκ Φουρνά αγιορείτης ιερομόναχος Διονύσιος, ο αγιογράφος) σε Ανωτέρα. 

Κατέστησε σ’ αυτή ως διδάσκαλο τον διαπρεπή και αγαπητό του μαθητή 

Θεοφάνη
10

 . 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διδάσκαλοι των Σχολών των Αγράφων δεν ήταν 

αρνητικοί στο θέμα των σπουδών ελληνοπαίδων στην Εσπερία. Για παράδειγμα, ο 

Ευγένιος ο Αιτωλός σε αχρονολόγητη Επιστολή του προς τον λογιώτατον 

Μαργαρίτη έγραφε τα εξής: «Μισεύοντας από τους τόπους τούτους της περιφήμου 

Ελλάδος εις ζήλον τελειοτέρας σοφίας, προθυμείσαι πάλιν να γυρίσης ενταύθα, 

περιφανείς φέροντας κλάδους γεμάτους από αρετήν, δια των οποίων ήθελες 

φανερώσει το παύσιμον της περί ημάς αμαθείας, ώσπερ επανελθούσα επί της 

                                                           
7
 Καλλίτσα Τσιάκα – Γιαννοπούλου, «Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός και η Ιερά Μονή 

Τατάρνας», σ. 998. 
8
 Μ. Κ. Παρανίκα, Σχεδίασμα, σ. 89.  

9
 Μάρκου Γκιόλια, «Οι λειτουργίες του κοινωνικού και πολιτισμικού χώρου της 

Ευρυτανίας», σ. 360. 
10

 Παναγιώτου Κ. Βλάχου, Ευγένιος ο Αιτωλός και το φερώνυμον Ελληνομουσείον, σ. 37. 
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κιβωτού η περιστερά έδειξε με τον κλάδον της ελαίας του κατακλυσμού την 

ταπείνωσιν...»
11

.  

Από το παραπάνω απόσπασμα, αν μη τι άλλο, διαφαίνεται ότι ο λόγιος των 

Αγράφων δεν απέφευγε την επαφή με τη Δύση. Απεναντίας, προσδοκούσε, με 

εκείνους οι οποίοι επέστρεφαν σπουδαγμένοι, να καταπολεμηθεί η αμάθεια της 

πατρίδος, αρκεί, φυσικά «να μη επανήρχοντο εμβολιασμένοι με μηνύματα 

αντιπαραδοσιακά και ανατρεπτικά της πίστεως»
12

. Η θέση του Ευγενίου που 

εκφράζεται έρχεται σε πλήρη αντίθεση προς τη φοβία της επίσημης Εκκλησίας 

για τους νέους, οι οποίοι σπούδαζαν στο εξωτερικό.  

Η Σχολή Βραγγιανών αποκαλούταν «Ελληνομουσείο Αγράφων», εις 

ανάμνηση των αρχαίων πνευματικών κέντρων, ιδιαίτερα αυτού της 

Αλεξάνδρειας
13

. Στην εν λόγω Σχολή ο ιδρυτής της και διδάσκαλος ευτύχησε να 

αποκτήσει άξιο συνεργάτη, διάδοχο και μετέπειτα βιογράφο του τον Αναστάσιο 

το Γόρδιο. 

Σύμφωνα μ’ όσα διασώζει ο ηπειρώτης λόγιος Ματθαίος Παρανίκας, «Η 

Σχολή της πενιχράς Μονής της Αγίας Παρασκευής των Βρανιανών, αν μη 

εφάμιλλος των Σχολών Ιωαννίνων και Αθηνών, ωφέλησεν όμως τα μέγιστα τα μέρη 

των Αγράφων, την παρακείμενην Θεσσαλίαν, την παραχελωίτιδα χώραν και την 

λοιπήν Αιτωλίαν. Το Καρπενήσιον, τα Άγραφα και το Μεσολόγγιον διέπρεψαν 

πάντοτε μεταξύ των νεωτέρων ελληνικών χωρών, οι δε Αγραφιώται (ενν. γενικώς 

τους Ευρυτάνες) και σήμερον έτι πρόκεινται πολλοίς των ομογενών παράδειγμα 

φιλοπονίας και φιλογενείας. Οι δε μακάριοι εκείνοι διδάσκαλοι Ευγένιος, 

Αναστάσιος και Θεοφάνης, δια της ευαρέστου πολιτείας αυτών, δια της από 

στόματος διδασκαλίας εν τη σχολή και δια του απ’ άμβωνος κηρύγματος και εν 

υπαίθρω εν τοις χωρίοις, και δια της προστασίας, ην παρείχον τοις δεομένοις δια 

της παρά τοις ισχυροίς της ημέρας υπολήψεως των, εγένοντο όντως μεγάλοι 

ευεργέται του γένους ημών, όπερ εύγνωμον πάντοτε την χάριν διατηρήσει αΐδιον»
14

.  

                                                           
11

 Σωφρονίου Ευστρατιάδη, «Επιστολές Ευγενίου Αιτωλού», Ελληνικά, τ. Ζ΄, (1934) σ. 94-

95, αρ. 2. 
12

 Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, «Η προσωπικότης Ευγενίου Γιαννούλη ως διδασκάλου», σ. 

85, όπου και το απόσπασμα της Επιστολής. 
13

 «Μουσείον, το κατοικητήριον, το τέμενος των μουσών, εν Αλεξανδρεία σύμπλεγμα 

οικοδομημάτων μετά βιβλιοθηκών, όπου συνήρχοντο και συνεζήτουν φιλόλογοι. Μουσείον κατά την 

αρχαιότητα εκαλείτο ο ναός των Μουσών. (…) πας τόπος προωρισμένος δι’  ασχολίας τελούσας υπό 

την προστασία των Μουσών εκλήθη κατ’ επέκτασιν μουσίον. (…) το περιφημότερον μουσείον της 

αρχαιότητας, υπό την έννοια του τόπου εν τω οποίω εκαλλιεργούντο τα γράμματα και αι τέχναι, ήτο 

το εν Αλεξανδρεία μουσείον των Πτολεμαίων». Βλ. σχετικά Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία, τ. 

17, σ. 63. 
14

 Αναφορά του Ηπειρώτου λογίου Ματθαίου Παρανίκα εις την προς το Έθνος προσφοράν 

των υπερόχων διδασκάλων και την συναχθείσαν ακτινοβολία των δια των υπ’ αυτών ιδρυθεισών 
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β. Επικοινωνία με άλλες Σχολές 

  

Σύμφωνα με προφορική παράδοση γύρω στα 1650, η Σχολής της Βράχας 

βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τη Σχολή Καρπενησίου του Ευγενίου του 

Αιτωλού και κάθε χρόνο έστελνε 1-2 μαθητές, τους επιμελέστερους, για να 

συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους
15

.  

Η Σχολή του Μοναστηριού της Ρεντίνας, κατά την εποχή της μεγάλης 

ακμής του, διατηρούσε στενές και εγκάρδιες σχέσεις με τις αξιοθαύμαστες Σχολές 

των Αγράφων, όπως μαρτυρείται στις επιστολές που εκδόθηκαν το 1992, από το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στις Σχολές των Αγράφων για 

κατώτερη μόρφωση των ελληνοπαίδων (Καρπενήσι – Αγία Τριάδα – Βραγγιανά – 

Νεοχώρι – Κερασοχώρι – Προυσός – Βράχα – Τατάρνα) υπαγόταν και η Σχολή 

του Μοναστηριού της Ρεντίνας
16

.  

Ο Ευγένιος ο Αιτωλός με τη Διαθήκη του της 1
ης

 Ιουλίου 1669 έδειξε το 

μεγάλο ενδιαφέρον του για τη μόρφωση του Ιερού Κλήρου. «Ευρισκόμενα 

τοιγαρούν ημίν κατά το παρόν αργυρίδιόν τι μικρόν, χρυσά δηλονότι εικοσιπέντε 

τον αριθμόν, σεριφία κατά την κοινήν των πολλών γλώσσαν, ταύτα τοίνυν δίδωμι 

(ως είπον) και αφιερώνω προ του εμού θανάτου εις την εκκλησίαν της παναγίας και 

ζωοποιού Τριάδος, του ενός και μόνου αληθινού θεού των όλων, περί ως 

παραγγέλλω και διατάσσομαι ενώπιον του θεού και εκλεκτών αυτού αγγέλων, ίνα 

μένωσι σώα και ανελλιπή, το δε εξ αυτών διάφορον έστω μισθός και σιτηρέσιον εις 

τροφήν ενός παιδαγωγού, οπού να διδάσκη μαθήματα γραμματικά τε και ποιητικά 

ιερωμένους και νέους πτωχούς»
17

.  

Χωρίς αμφιβολία, η Διαθήκη του Ευγενίου Γιαννούλη αποδεικνύει εμφανώς 

πως ό,τι είχε το διέθεσε για τη δωρεάν εκπαίδευση των ορφανών και των φτωχών 

σπουδαστών των Σχολών του. 

 

 

γ . Συγγραφικό έργο του Ευγενίου του Αιτωλού 

 

Το συγγραφικό έργο του Ευγενίου του Αιτωλού είναι πλούσιο και αξιόλογο, 

έχει δε καταστεί πεδίο σοβαρής, μακρόχρονης και πολύπλευρης μελέτης.  

Αποτελείται από τα εξής συγγράμματα:  

                                                                                                                                                               

Σχολών και των μαθητών των, βλ. «Αι Σχολαί των Αγράφων κατά την ΙΖ - ΙΗ΄ Εκατονταετηρίδα 

και οι Διδάσκαλοι αυτών Ευγένιος Ιωαννούλιος, Αναστάσιος Γόρδιος και Θεοφάνης», σ. 5. 
15

 Ιωάννου Δ. Μάγκα, «Η Σχολή της Ι. Μονής της κατά Βράχαν των Αγράφων», σ. 759. 
16

 Βλ. Δημητρίου Κ. Κουτσουλέλου, «Η Ιερά Μονή Ρεντίνας – Αγράφων», σ. 1018. 
17

 Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, «Ανέκδοτη επιστολή και η διαθήκη Ευγενίου Ιωαννουλίου 

του Αιτωλού και ανέκδοτος επιστολή Ευγενίου μητροπ. Χριστιανουπόλεως», σ. 487. 
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 Περί της Αγίας Προσκομιδής. 

 Ο βίος και η Ακολουθία του Πατριάρχου Κυρίλλου Λούκαρη.  

 Η Εκκλησιαστική ακολουθία του Διονυσίου του Νέου. Μερικοί στίχοι και 

επιγράμματα. Εξήγηση σε δύο Κανόνες της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.  

 Σχόλια τετράστιχα Γρηγορίου του Θεολόγου.  

 Μία ομιλία περί προσευχής.  

Τα σπουδαιότερα έργα του Ευγενίου Αιτωλού θεωρούνται ότι είναι οι 

Επιστολές του, οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους ξεκίνησαν από τα Μεγάλα 

Βραγγιανά Αγράφων και έφτασαν μέχρι την Κωνσταντινούπολη και το 

Πατριαρχείο της Μόσχας
18

.  

Ο Ευγένιος ο Αιτωλός, ο οποίος συχνά στα γράμματά του τονίζει το «συν 

Αθηνά και χείρα κίνει», δεν υπήρξε, κατά τον Κλεομένη Κουτσούκη, 

μοιρολάτρης, αλλά άνθρωπος δράσης και πρακτικός που εργάστηκε για τη 

λύτρωση του Γένους. Σαν αλάθητος γιατρός, παρατηρώντας την ελληνική 

κοινωνία της εποχής του, διέγνωσε, εύστοχα, ορισμένες ασθένειές της. Κύρια, γι’ 

αυτόν, ασθένεια υπήρξε η απαιδευσία. Για τη θεραπεία της έταξε τον εαυτό του 

και συνέβαλε, τα μέγιστα, με τις Σχολές που ίδρυσε και την πλειάδα των μαθητών 

που ανέδειξε
19

.  

Ο λόγιος των Αγράφων λάτρευε την παιδεία, όπως αυτή προέρχεται από την 

ελληνική παράδοση. Αξιοσημείωτο είναι το ότι δεν βάζει διαχωριστικές γραμμές 

στην επικοινωνία της χριστιανικής γραμματείας μ’ αυτής του αρχαίου ελληνικού 

κόσμου. Σοφός παιδαγωγός και άφθαστος διδάσκαλος γνωρίζει, κατέχει άριστα 

και την ελληνική Μυθολογία. Αυτό φαίνεται από την αναφορά μυθικών 

προσώπων και άλλων όντων σε πολλά κείμενά του.  

Τα μυθολογικά αυτά όντα χρησιμοποιούνται κυρίως ως σύμβολα. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αξίζει να αναφερθεί. Οι Μούσες του Ελικώνα, οι 

οποίες υμνούνται από τον Ησίοδο, θεωρούνται ως σύμβολα της παιδείας, αλλά 

και της αρετής. Προφανώς και δεν θεωρείται άνευ σημασίας ότι η Σχολή του 

Ευγενίου στα Βραγγιανά ονομάζεται Ελληνομουσείο, δηλαδή ναός των μουσών, 

έδρα, ενδιαίτημα, και εντεύθεν, σχολείο τέχνης, ποιήσεως, γραμμάτων, μάλιστα 

ελληνικών σε καιρούς σκοτεινούς για το Γένος
20

.  

Ο Ευγένιος μέσα από τις πολυάριθμες Επιστολές του διδάσκει και 

παιδαγωγεί  χρησιμοποιώντας σε πολλές απ’ αυτές μυθολογικά όντα ως σύμβολα. 

                                                           
18

 Πάνου Βασιλείου, Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός και οι σπουδαιότεροι μαθητές του, σ. 

81-82. 
19

 Κλεομένη Κουτσούκη, «Πολιτικές και κοινωνικές σκέψεις Ευγενίου του Αιτωλού», σ. 

158. 
20

 Βασιλείου Τριχιά, «Μυθολογικά πρόσωπα και όντα σε επιστολές του Μεγάλου 

Διδασκάλου», σ. 185. 
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Για παράδειγμα, στη με αριθμό 2 από τις εκδοθείσες Επιστολές από τον Σωφρόνιο 

Ευστρατιάδη, με τον τίτλο Επιστολή κοινή προς τον λογιώτατον Μαργαρίτην, του 

λέγει ότι ξεπέρασε στην παιδεία, στην πνευματική καλλιέργεια, στην 

υψηλοφροσύνη και τη ρητορική του δεινότητα το γιο του Λαέρτη, ο οποίος με την 

αρετή και τη δράση του συνετέλεσε ώστε η πατρίδα του, η Ιθάκη, να υπερβάλλει 

στη φήμη και στη δόξα  την πόλη της σοφίας, δηλαδή την Αθήνα. Και αυτός, 

(δηλαδή ο Μαργαρίτης), χωρίς να φοβηθεί τις σειρήνες και να προσδεθεί στο 

κατάρτι του πλοίου του, όπως έκανε ο πολυμήχανος Οδυσσεύς, διαπλέοντας τα 

πελάγη πήρε τη δόξα και τη φήμη της Ιθάκης και τη μετέφερε στη δική του 

πατρίδα και με τα κατορθώματά του από ταπεινή και άσημη την έκανε ξακουστή 

και πανένδοξη και τίμησε τους γονείς του, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος τους δικούς 

του. Το επίτευγμά του αυτό ο Μαργαρίτης, σύμφωνα με τον Ευγένιο, το οφείλει 

στη φιλομάθεια, την πολυγνωσία, την εξυπνάδα, την αγωνιστικότητα, το θάρρος 

και την εγρήγορση: «αλλά η εδική σου αγχίνοια όχι μόνον δεν εφοβήθη(ς) το 

θέλγητρον των σειρήνων μήπως και από ταύταις ήθελες νικηθεί, αλλ’ έτι και δια να 

ταις κυνηγήσης μετά σπουδής διαπλεύσας της Ιταλίας προθύμως και τα πελάγη, 

όθεν και ήρπασες πρεπόντως την εύκλειαν της Ιθάκης μεταφέροντάς την εις την 

εδικήν σου πατρίδα»
21

.  

Όταν και όπου χρειάζεται ο λόγος του Ευγενίου γίνεται δριμύς. Για 

παράδειγμα, στον ιερομόναχο Γρηγόριο Μάνεση, ο οποίος βρίσκεται στο 

Ανατολικό (σημερινό Αιτωλικό), στις 5 Μαρτίου 1682 γράφει: «Εγώ δεν σε 

έπεμψα αυτού να γεροντεύης και να ακολουθάς μητροπολίτας, αλλά να διδάσκης 

και να δείχνης γράμματα, οπού τους καιρούς τούτους πανταχού εχάθηκαν… 

Επάνελθε γουν και επιλαβού της παιδεύσεως και, αν εγήρασες κατά το παρόν κα 

δεν δύνασαι ευκόλως να υπηρετήσης σχολείον, θες αντί σου τον δοκιμώτερόν σου 

μαθητήν να δείχνη αυτού γράμματα και να παιδεύη τους απαιδεύτους, δια να 

δοξάζηται ο Θεός…  και ο άρχων εκείνος όπου έδωκε τα έξοδα»
22

.  

Ο Γρηγόριος ήταν διδάσκαλος του σχολείου του Ανατολικού, το οποίο είχε 

επιχορηγήσει ο περίφημος Μανωλάκης Καστοριανός και γι’ αυτό ο Ευγένιος τον 

ρωτάει τι θα λέει αυτός ο χορηγός της παιδείας «όπου έδωκε το τοσούτον 

σιτηρέσιον ακούοντας το ακερδές της ελεημοσύνης»
23

.  

Ο λόγιος των Αγράφων συνέβαλε καθοριστικά στη μερική τουλάχιστον 

αναβάθμιση της προσφερόμενης παιδείας στις Σχολές όπου ο ίδιος είτε δίδαξε 

                                                           
21

 Σωφρονίου Ευστρατιάδη, «Επιστολές Ευγενίου Αιτωλού», Ελληνικά, τ. Ζ΄, (1934) σ. 94-

95. 
22

 Ευγενίου του Αιτωλού, Επιστολή 163. 
23

 Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου, «Αναζήτησις της προσωπικότητος Ευγενίου Γιαννούλη», σ. 

103-104. 
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είτε ίδρυσε. Αναφέρει χαρακτηριστικά σε Επιστολή του ότι το έργο των Σχολών 

δεν στόχευε μόνο «εις ωφέλειαν… του ποιμνίου, αλλά και του Ελληνικού Γένους 

παντός»
24

. Με την προσέγγισή του συμβάλλει ώστε να λάβουν άλλο νόημα και 

έννοια οι Σχολές που ιδρύει, καθώς αυτές μεταβάλλονται σταδιακά σε κατά 

κάποιο τρόπο ιεροκοσμικές και παρέχεται σ’ αυτές η λαϊκή παιδεία, μόρφωση για 

όλο τον λαό. Αυτό ακριβώς τονίζει σε μια Επιστολή του: «ου δόξαν θηρεύοντες 

ματαίαν, αλλ’ εις την του λαού μόνον αποσκοπούμεν ωφέλειαν». Για τον λόγο αυτό 

«επί εξ και πλέον δεκαετίας έτρεφε και ανέπτυσσε με τους πνευματικούς του 

καρπούς πλήθη μαθητών»
25

.  

Ο Ευγένιος είναι άριστος χρήστης της γλώσσας του λαού, όπως 

αποδεικνύεται από όσες Επιστολές του είναι γραμμένες στη λαϊκή γλώσσα της 

εποχής του. Ο μαθητής του Αναστάσιος Γόρδιος  συγκαταλέγεται μεταξύ των 

σημαντικών λογίων του 17
ου

 αιώνα. Αμφότεροι, διδάσκαλος και μαθητής, 

εισάγουν και χρησιμοποιούν στη συγγραφή τους την τότε καθομιλουμένη λαϊκή 

γλώσσα παράλληλα με την αττικίζουσα λόγια γλώσσα. Οι ίδιοι αποδέχονται την 

αναγκαιότητα χρήσης της τότε καθομιλουμένης λαϊκής γλώσσας, προκειμένου ο 

λόγος τους, γραπτός και προφορικός, να γίνεται κατανοητός και εύληπτος από τον 

λιγότερο μορφωμένο λαό. 

Στο πνεύμα αυτό, ο Ευγένιος Γιαννούλης και ο Αναστάσιος ο Γόρδιος, 

παράλληλα προς τις χριστιανικές αρετές κήρυτταν και υποστήριζαν σθεναρά την 

αξία της μόρφωσης και της κοινωνικής
26

 αλληλεγγύης για την καλλιέργεια της 

ηθικής συνείδησης
27

. Τα στοιχεία αυτά διαφαίνονται μέσα από την 

επιστολογραφία αμφοτέρων, η οποία καταδεικνύει ότι δάσκαλος και μαθητής 

συμμερίζονται τις ίδιες διδακτικές αξίες και ιδέες.   

Παρατηρώντας διάφορες αναφορές στις Επιστολές του Ευγενίου γίνεται 

φανερό ότι ο διανοούμενος των Αγράφων στηρίζεται στην αριστοτελική ερμηνεία 

της έννοιας της αρετής. Συγκεκριμένα λαμβάνει ως βάση τα Ηθικά Νικομάχεια 

και όχι τις δύο άλλες αριστοτελικές Ηθικές (Ηθικά Ευδήμεια, Μεγάλα Ηθικά). 

Είναι πολύ πιθανό ότι και στις παραδόσεις του χρησιμοποιούσε τα Ηθικά 

Νικομάχεια, καθώς στις Επιστολές του γίνεται αναφορά σε ιστορικά και 

                                                           
24

 Βλ. σχετικά Νικολαου Γ. Αλεξάκη, «Η Σχολή της Γούβας Βραγγιανών ή 

Ελληνομουσείον Αγράφων», σ. 843˙ Παναγιώτου Κ. Βλάχου, Ευγένιος ο Αιτωλός και το 

φερώνυμον Ελληνομουσείον, σ. 15 και σ. 17. 
25

 Ιωάννου Κολιτσάρα, Ευγένιος ο Αιτωλός, σ. 16. 
26

 Ο Ευγένιος Γιαννούλης διατύπωσε άπειρες σκέψεις και παρατηρήσεις με ηθικές 

προσταγές και κανόνες συμπεριφοράς. Βλ. σχετικά Κλεομένη Κουτσούκη, «Μερικές πολιτικές και 

κοινωνικές σκέψεις Ευγενίου του Αιτωλού», σ. 146-168. 
27

 Βλ. Παναγιώτου Κονδύλη, «Το ηθικοφιλοσοφικό πρόβλημα και ο νεοελληνικός 

Διαφωτισμός», Τα Ιστορικά, τ. 4
ος

, τχ. 7 (Δεκ. 1987) σ. 27-45. 
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μυθολογικά ονόματα, τα οποία απαντώνται στο προαναφερθέν ηθικό σύγγραμμα 

του Αριστοτέλους. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε Επιστολή του
28

 αναφέρεται το 

αριστοτελικό έργο Περί γεννέσεως και φθοράς, του οποίου το περιεχόμενο 

σχολιάζεται
29

.  

Λεπτομέρειες για τη διδασκαλία του Ευγενίου αντλούνται από το 

χειρόγραφο έργο άλλων δασκάλων του 17
ου

 αιώνος, τις χειρόγραφες Επιστολές 

του ίδιου και τις Επιστολές του πιο στενού μαθητή και έπειτα βιογράφου του, 

Αναστάσιου Γόρδιου. Μέσω αυτών διαπιστώνεται ότι στις χειρόγραφες 

σημειώσεις και στα βιβλία, τα οποία χρησίμευαν στο μεγάλο διδάσκαλο, υπήρχαν 

κείμενα του Αριστοτέλη, του Ομήρου, αλλά και του αγίου Ιωάννου του 

Χρυσοστόμου, όπως επίσης και λεξικά-βοηθήματα στη Λατινική και την 

Ελληνική. Μπορεί να υποτεθεί πως στη διάθεση του Ευγένιου Γιαννούλη 

υπήρχαν πολλά από τα χειρόγραφα έργα του Θεόφιλου Κορυδαλλέα, δίπλα στον 

οποίο μαθήτευσε για αρκετά χρόνια, αλλά και του σοφού πατριάρχη Κύριλλου 

Λούκαρη, του οποίου και συνέγραψε σύντομη βιογραφία
30

.   

Η μελέτη των Επιστολών του καταδεικνύει την προσπάθεια του Γιαννούλη 

να ηθικοποιήσει τον άνθρωπο. Η επιδίωξη του αυτή δεν γίνεται κατά τρόπο 

δογματικό, με κηρυγματικό τρόπο. Επιστρατεύονται όλα τα πρόσφορα και 

αποδοτικά μέσα, πρώτα τα εξωτερικά (σχήματα λόγου, παρομοιώσεις, εικόνες, 

διαλεγμένες εκφράσεις και ανάλογο ύφος) και ύστερα τα ουσιαστικά.  

Ο διανοούμενος Ευγένιος ο Αιτωλός χρησιμοποιεί επικουρικά από τα 

αρχαία και εκκλησιαστικά κείμενα, παραδείγματα από τον καθημερινό βίο, καί 

συχνά κάνει αναδρομή σε γενικές αρχές. Επίσης, προβαίνει σε ανατομία των 

περιστατικών για τα οποία και εξ αφορμής των οποίων γράφεται η εκάστοτε 

Επιστολή, αλλά και καταφεύγει στη συνδρομή της Λογικής και Ψυχολογίας, της 

Αγίας Γραφής, της Παιδαγωγικής και κάθε Επιστήμης
31

. 

Ο Γιαννούλης εργάστηκε ως διδάσκαλος με την ευρύτατη έννοια του όρου. 

Δίδασκε και χειραγωγούσε τους νέους εντός της Σχολής και παράλληλα 

εργαζόταν για την ίδρυση Σχολείων. Κατήρτιζε πολύ καλά τους μαθητές του και 

για την ατομική τους μόρφωση, αλλά και για να χρησιμοποιούνται ως ικανοί 

                                                           
28

 Βλ. Συλλογή Σωφρονίου Ευστρατιάδη, αρ. 24.  
29

Γεωργίου Καραγεώργου, «Πλατωνικές και αριστοτελικές επιδράσεις στο έργο του 

Ευγενίου», σ. 311, 322. 
30

 Αναλυτικότερα, βλ. Π. Βασιλείου, Ο Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός και οι 

σπουδαιότεροι μαθητές των Σχολών των Αγράφων. Πρόκειται για την Επιστολή αρ. 24 στην 

έκδοση του Ευστρατιάδη.  
31

 Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου, «Αναζήτησις της προσωπικότητος Ευγενίου Γιαννούλη», σ. 

128 και σ. 131. 
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διδάσκαλοι σ’ άλλα Σχολεία. Δίδασκε με το ίδιο του το παράδειγμα ως άνθρωπος 

ευεργετώντας τους συνανθρώπους του.  

Ως μοναχός βίωσε ανεπίληπτο βίο και η οσιότητά του απέβη ζώσα 

διδασκαλία. Ακριβώς λόγω της αρετής του έχαιρε γενικής εκτίμησης και απέβαινε 

πρότυπο βίου για τον κόσμο, πασίγνωστος στην περιοχή των Αγράφων. Το 

γεγονός ότι στο πέρασμα του καιρού ζώντος ακόμη του Ευγενίου, τις Επιστολές 

του τις διάβαζαν ή και αντέγραφαν πολλοί, μαρτυρεί ότι ο Ευγένιος καταξιώνεται 

ως διδάσκαλος και αναμορφωτής των συγχρόνων και μεταγενεστέρων του
32

. 

Ο όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός υπηρέτησε την Ορθόδοξη Εκκλησία και την 

Παιδεία όσο λίγοι ως ιερέας-λειτουργός και διδάσκαλος. Την Παιδεία την ήθελε 

εναρμονισμένη με τη θεοσέβεια και την αρετή. Η απαιδευσία, την οποία 

«ασυλλόγιστον τι χρήμα» αποκαλεί και η έλλειψη φόβου Θεού προξενούν κακά, τα 

οποία «ου μόνον ανδράσιν απαρέσκει σοφοίς και τοις κατά Χριστόν 

επαγγελλομένοις, αλλά και τοις απαιδεύτοις αυτοίς οίμαι», όπως ο ίδιος γράφει. Για 

τη διόρθωση αυτής της κατάστασης πίστευε ότι χρειάζεται διδάσκαλος 

πεπαιδευμένος και ενάρετος, «ίνα μη χείρον εν τη πολιτεία το ρήγμα γένηται και 

λύπην σχώμεν επί λύπη»
33

.  

Ο λόγιος των Αγράφων για την πραγμάτωση του ιδεώδους τύπου της 

ολοκληρωμένης παιδείας, η οποία οφείλει να συνδυάζει γνώση και ευσέβεια, 

εργάστηκε μέχρι το τέλος της ζωής του ιδρύοντας Σχολεία και 

μεταλαμπαδεύοντας τις γνώσεις του στους μαθητές του. Συμβούλευε γραπτά και 

προφορικά όσους είχαν την ευθύνη για τη μόρφωση άλλων να αποδίδουν 

πρωταρχική σημασία στην εμφύτευση και στην καλλιέργεια των αρετών. 

Χαρακτηριστικά είναι όσα έγραφε από το Καρπενήσι το 1656 προς τον 

«σοφώτατον και λογιώτατον» Νικηφόρον: «Δαιμόνιον τι κτήμα και τίμιον η αρετή 

και αυτή μόνον κτημάτων ων εν ημίν αναφαίρετον. Τους δε κατά ταύτην ήδη 

πεποιημένους τη του κρείττονος μεθέξει θεούς κατά χάριν και Θεού πέλας και περί 

Θεόν χορεύειν φαμέν»
34

.  

Ο διδασκαλικός ζήλος του Ευγενίου ήταν τόσο μεγάλος ώστε, όταν 

καταλαμβανόμενος από το γήρας, δεν μπορούσε να διδάσκει ο ίδιος, «ουκ επαύετο 

του προτέπειν τους δυναμένους λόγων αντέχεσθαι». Συνιστούσε τακτικά να 

ιδρύουν παιδευτήρια. Όπως σημειώνει σχετικά ο βιογράφος του Αναστάσιος 

                                                           
32

 Πρεισσότερα βλ. Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου, «Αναζήτησις της προσωπικότητος Ευγενίου 

Γιαννούλη», σ. 135. 
33

 Βλ. Μητροπολίτου Καρπενησίου Νικολάου «Προσλαλιά», στον τόμο Σύναξις, σ. 32. 
34

 Μητροπολίτου Καρπενησίου Νικολάου «Προσλαλιά», στον τόμο Σύναξις, σ. 32. 
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Γόρδιος «ου μην δε αλλά και συνεχώς επιστέλλειν ουκ ώκνει προς ους η δύναμις 

υπηγόρευε γραμμάτων παιδευτήρια συνιστάν»
35

.  

Με την οικονομική ενίσχυση του Μανωλάκη Καστοριανού ιδρύθηκαν 

σχολεία στην Άρτα και το Ανατολικό κατ’ επίμονη σύσταση του Γιαννούλη
36

. Ο 

διδάσκαλος αγαπούσε πολύ τους κατοίκους του Ανατολικού (σημερινό 

Αιτωλικό), τους έγραφε συχνά, τους καθοδηγούσε, τους εξέφραζε τα φιλικά του 

συναισθήματα, αλλά και τους έλεγχε. Λόγω του αυξημένου κύρους του «ελογίζετο 

κοινώς πάντων πατήρ»
37

. 

Μνημονεύεται ότι κάποτε οι κάτοικοι του Ανατολικού της Αιτωλίας 

έγραψαν στον Ευγένιο να τους συστήσει «παιδαγωγόν επιτήδειον και αρκετόν εις 

υπηρεσίαν παιδευτηρίου». Η απάντησή του είναι άκρως διδακτική: «Ιδού κατά το 

παρόν πέμπομεν τον σπουδειότατον εν λόγοις και ου μετρίως πεπαιδευμένον εν 

μαθήμασι, τον αδερφόν κύριον Ιωάσαφ Αρβατιτάκην, ικανόν προς τοιαύτην 

υπηρεσίαν, τον οποίον παρακαλώ δέξασθε εν όλη ψυχή και χερσίν υπτίαις και 

αναπαύσετέ τον εις τύπον εις τόπον αναπαυτικόν, ότι η σπουδή και η παίδευσις 

θέλει προ πάντων την ησυχίαν και το ατάραχον, δια να έχη τον νουν του 

ανενόχλητον εκ των έξω περιστάσεων και να φροντίζη μόνον την γνώσιν του λόγου 

και την επιμέλειαν των μαθημάτων… Οι άνθρωποι κάμνει χρείαν να σπουδάζουσι 

πάντοτε εις τα καλά και θεάρεστα και το τέλος των καλών είναι μόνον της θείας 

χάριτος. Μικρός είναι και πολλά ευτελής ο κόκκος του σινάπεως, αλλά Θεού 

προνοία γίνεται δένδρον μέγα, ώστε … κατασκηνούσι τα πετεινά του ουρανού. Τα 

πράγματα με την συνέργειαν και πολυχειρίαν γίνονται μεγάλα… Ο πατήρ των 

φώτων ας οικονομήσει…, εις τελειότητα του ανθρωπίνου γένους»
38

.  

Σε Επιστολή του το έτος 1656 προς τον «σοφώτατον εν διδασκάλοις κυρ-

Νικηφόρον» συνιστούσε να μετριάσει λόγω ηλικίας την άσκηση του 

διδασκαλικού επαγγέλματος: «εν συστήματι μοναχών βούλει την οίκησιν ποιήσαι ή 

παίδων επιστατείν και γράμμασιν αυτά εκπαιδεύειν;». Τον ρωτάει για να 

διατυπώσει τις αντιρρήσεις του: «Τούτων το μεν ουκ εξήν δια το ανόμοιον, το δε 

επαχθές δια το πολυμέριμνον και πραγμάτων μεστόν. Άλλως τε και το περισύρεσθαι 

ώδε κακείσε εν ούτω προβάση τη ηλικία ου φορητόν… Της επαγγελίας και ηλικίας 

οικειότατον αποστολικώς τας κύκλω περιιέναι κώμας και σπείρειν τον λόγον της 

χάριτος πανταχού τω αρότρω της σης φιλοπονίας γεηπονών»
39

.  

                                                           
35

 Σάθας 461˙ Λάμπρος 65. 
36

 Γόρδιος (Σάθας 461-462˙ Λάμπρος 65-66). Βλ. σχετικές Επιστολές του Ευγενίου στη 

συλλογή του Σωφρονίου Ευστρατιάδου, Ελληνικά, τ. Η΄ 126-127, αρ. 41 (αχρον.) και σ. 282-283, 

αρ. 75 (αχρον.). 
37

 Γόρδιος (Σάθας 464˙ Λάμπρος 67). 
38

 Σωφρονίου Ευστρατιάδη, Ελληνικά, τ. Ζ΄ 249, αρ. 33, αχρονολόγητη.  
39

 Σωφρονίου Ευστρατιάδη, Ελληνικά, τ. Ζ΄ 240-241, αρ. 25. 
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Κατά τον Ευγένιο, τελευταίο κεφάλαιο της διδασκαλικής ζωής είναι ο 

απόμαχος διδάσκαλος να περιέρχεται τις γύρω πόλεις αποστολικώς, να ρίπτει στις 

ψυχές των ανθρώπων τον σπόρο της χάριτος, όπως κάνει ο καλός καλλιεργητής 

με το άροτρον της φιλοπονίας του στο χέρι «γεηπόνων». Επισημαίνει ότι το έργο 

του διδασκάλου είναι επαχθές, γεμάτο δυσκολίες και πολλές μέριμνες.  

Υπάρχουν χαρακτηριστικοί λόγοι σχετικά με την Παιδεία διάσπαρτοι μέσα 

σε Επιστολές του Ευγενίου του Αιτωλού προς διαφόρους παραλήπτες. Για 

παράδειγμα σε αχρονολόγητη Επιστολή προς τον ιερομόναχο Γρηγόριο τονίζεται 

ότι στα ανθρώπινα πάθη διδάσκαλος είναι η φρονιμάδα
40

.  

Απευθυνόμενος  προς τον ιερομόναχο Άρτης Γρηγόριο σε άλλη 

αχρονολόγητη Επιστολή του αναφέρει στον πρόλογο: «ουδέν ανδρός απαιδεύτου 

χείρον και φίλου απελεκήτου απεχθέστερον, άχθος αρούρης ο τοιούτος και πέπων 

ορεινός δήπουθεν»
41

.  

Για τη σχέση μαθητού προς διδάσκαλο ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε μια  

αχρονολόγητη Επιστολή του απευθυνόμενη προς τον ιερομόναχο Ζαχαρία: 

«…μεταφέρωμεν τον λόγον της αγάπης και εις την πνευματικήν συγγένειαν. Έχουσι 

και οι μαθηταί διάθεσιν φιλικής αγάπης προς τους παιδεύσαντας διδασκάλους, αλλά 

των παιδευσάντων αυτούς ο πνευματικός έρως και η ένθεος αγάπη υπάρχει πολλή 

και ασύγκριτος»
42

.  

Μια ενδιαφέρουσα αναφορά του σχετικά με το πατρικό φίλτρο προς τα 

τέκνα ανιχνεύεται σε μια θαυμάσια διδακτική αχρονολόγητη Επιστολή του 

Ευγενίου προς κυρ-Γεράσιμον. Σύμφωνα μ’ αυτή, αν υπερβολικά θυμώνει ο 

πατέρας, κανένα κακό για το παιδί. Ακόμα και αν η σύγκρουση γίνει σφόδρα 

(θυμομαχία=πεισματώδης μάχη) μεταξύ πατρός και τέκνου, υπερνικά το πατρικό 

φίλτρο. Ένας πατέρας, ο οποίος οργίζεται εύκολα (δυσόργητος=δύσοργος-

οξύθυμος), πολύ ευκολότερα μαλακώνει. Έτσι είναι πλασμένα τα πατρώα 

σπλάχνα. Αυτά τα υποστηρίζει ένας  που δεν απέκτησε παιδιά και δεν έγινε 

πατέρας. Αλλά παιδιά του έκανε τα παιδιά όλου του κόσμου. Έγινε διδάσκαλός 

τους και τα αγάπησε σαν δικά του. Οι πραγματικοί διδάσκαλοι είναι όπως οι 

πατέρες, δηλαδή μπορούν και να θυμώσουν και μετά να ημερώσουν καθώς δεν 

διαφέρουν σε τίποτα. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι διότι αγαπούν 

το ίδιο, όπως και οι πατέρες και περισσότερο
43

.  

                                                           
40

 Σωφρονίου Ευστρατιάδη, Ελληνικά, τ. Ζ΄ 247-248, αρ. 31. 
41

 Σωφρονίου Ευστρατιάδη, Ελληνικά, τ. Ζ΄ 246-247, αρ. 30. 
42

 Σωφρονίου Ευστρατιάδη, Ελληνικά, τ. Ζ΄ 93, αρ. 1. 
43

 Βλ. Σωφρονίου Ευστρατιάδη, Ελληνικά, τ. Θ΄ 61, αρ. 88. 
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Όπως ήδη επισημάνθηκε, ο Ευγένιος Γιαννούλης δεν επιδίωκε μόνο: «εις 

ωφέλειαν… ποιμνίου, αλλά και του Ελληνικού Γένους παντός»
44

. Σε μια άλλη 

Επιστολή του το 1673 από τα Βραγγιανά προς τον διδάσκαλον Γερμανό τον 

Λοκρόν σημειώνει «ου δόξαν θηρεύοντες ματαίαν, αλλ’ εις την του λαού 

αποσκοπούμεν ωφέλειαν»
45

.  

Αυτοί ήταν σε γενικές γραμμές οι κύριοι άξονες, οι οποίοι οριοθετούσαν τη 

διδασκαλία του μεγάλου Διδασκάλου του Γένους Ευγενίου του Αιτωλού.  

 

 

δ. Κύρια χαρακτηριστικά της διδασκαλίας του  

 

Από τις βιογραφικές πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν 

συνάγεται ξεκάθαρα από κάπου ότι ο Ευγένιος δίδασκε και μαθήματα των 

λεγόμενων Θετικών Επιστημών, των οποίων δεν πρέπει να είχε άγνοια
46

. 

Αντιθέτως, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, όπως το ότι στη μεγάλη του βιβλιοθήκη 

βρίσκονταν και μερικά από τα δικά του έργα, με κυριότερα τα Περί προσευχής και 

Περί μαθηματικών στοιχείων.  

Επίσης, διασώζεται ότι  στο διδακτικό πρόγραμμα της Σχολής Καρπενησίου 

περιλαμβάνονταν στο μεν πρώτο κύκλο σπουδών μαθήματα Γραμματικής και 

Ποιητικής, ενώ στο δεύτερο μαθήματα Φιλοσοφίας (Λογικής, Φυσικής, 

Μεταφυσικής, Θεολογίας), καθώς και Αστρονομίας
47

. Εξάλλου, θεωρείται βέβαιο 

ότι το μάθημα της Γεωγραφίας συμπεριλαμβανόταν στον κύριο κορμό των 

μαθημάτων. Με άλλα λόγια, τα παραπάνω δεν στοιχειοθετούν το γεγονός της 

διδασκαλίας από τον Ευγένιο των Φυσικών Επιστημών, σε επίπεδο 

προγραμματισμένης διδασκαλίας
48

.  

Ο Ευγένιος ο Αιτωλός δίδαξε κλασσικούς και εκκλησιαστικούς συγγραφείς, 

ενώ σε κάποιο ανώτερο επίπεδο Φιλοσοφία, κυρίως Λογική. Ως ο επιμελέστερος 

μαθητής του Θεόφιλου Κορυδαλλέα κατείχε όλα τα σχόλιά του, τα οποία ήταν 

                                                           
44

 Βλ. σχετικά Παναγιώτου Κ. Βλάχου, Ευγένιος ο Αιτωλός και το φερώνυμον 

Ελληνομουσείον, σ. 15 και σ. 17. 
45

 Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου «Ευγενίου Ιωαννουλίου του Αιτωλού Επιστολαί Ανέκδοτοι», 

σ. 47-52. 
46

 Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, «Η προσωπικότης Ευγενίου Γιαννούλη ως διδασκάλου», 

σ.84-85˙ Γιάννη Β. Καρύτσα, Οι Αιτωλοί Διδάσκαλοι., σ. 217. 
47

 Ιωάννη Καρύδα, «Οι Άγιοι Λόγιοι στην Ευρυτανία τους 17
ο
-19

ο
 αιώνες», σ. 208-209. 

48
 Δήμητρα Χατζημάνου, Δραστηριότητες ελλήνων διδασκάλων και λογίων, σ. 16. Ακόμα 

και το γεγονός ότι ορισμένοι μαθητές του Ευγενίου, λίγοι, προχωρούσαν πιο πέρα από τη 

Γραμματική και την ποιητική τέχνη, «ώστε και λογικής πραγματείας άψασθαι και των μετ’ αυτής 

και καθ’ ηξής επιστημών», (Γόρδιος, Σάθας 450˙ Λάμπρος 56 κ. εξ.) δεν μπορεί να βεβαιώσει την 

υπόθεση ότι ο Ευγένιος δίδασκε τα προαναφερόμενα μαθήματος βάσει κάποιου προγράμματος. 
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δυσεύρετα εκείνη την εποχή. Το πιθανότερο είναι ο Γιαννούλης να έκανε και 

δικές του διασκευές στα κορυδαλλικά σχόλια, όπως για παράδειγμα ο κώδικας 75 

της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, αντιγραμμένος από τον Αναστάσιο Γόρδιο 

στα Βραγγιανά
49

. 

Αυτό ήταν συχνό φαινόμενο στους δασκάλους της εποχής. Έτσι, καθένας 

δάσκαλος για τις ανάγκες των παραδόσεών του συνέγραφε ερανιστικά δικές του 

σημειώσεις Γραμματικής, Ρητορικής, επιστολογραφίας, γλωσσικών γενικά 

μαθημάτων και σπανιότερα φιλοσοφικών. Ασφαλώς, δεν αναμένεται μεγάλος 

βαθμός πρωτοτυπίας, αν και αυτός φαίνεται να υπάρχει. Ενδεικτικά ο κώδικας 

Addit. 8232 του Βρεταννικού Μουσείου, περιέχει γλωσσικές φιλολογικές 

σημειώσεις του Γιαννούλη και επίσης  ανιχνεύεται χειρόγραφη σημείωση του 

μαθητή του Γορδίου
50

.  

Ένα άγνωστο έργο του περιέχει ο κώδικας 41 της Ι. Μ. Αγ. Στεφάνου 

Μετεώρων
51

, γραμμένος από τον Ευγένιο, με κείμενα για τον πρωτομάρτυρα 

Στέφανο. Ενδεχομένως ο κώδικας να ήταν παραγγελία της Μονής στον Ευγένιο. 

Μ’ αυτό τον τρόπο είναι πιθανόν ότι κάποιοι δάσκαλοι εξοικονομούσαν κάποια 

έσοδα από την αντιγραφή χειρογράφων.  

Στις Σχολές των Αγράφων διδάσκονταν τα Γραμματικά, δηλαδή φιλολογικά 

μαθήματα (Γραμματική, Συντακτικό, μερικά στοιχεία γραμματολογίας, 

μετάφραση και ανάλυση από αποσπάσματα ορισμένων συγγραφέων κ.λπ.). 

Διδάσκονταν και τα Λατινικά, όπως επίσης, γινόταν διδασκαλία της Αριθμητικής, 

στοιχεία Φυσικής, Γεωγραφίας και πιθανώς Ιατρικής. Τα περισσότερα μαθήματα 

στηρίζονται στον Αριστοτέλη και από τα έργα αυτού διδάσκονταν το Όργανον, η 

Ρητορική και ενδεχομένως, τα Μεταφυσικά
52

.  

Όταν ο Ευγένιος ίδρυε μια μικρή επαρχιακή Σχολή όφειλε να ξεκινήσει από 

το κατώτερο τμήμα, είτε μόνος είτε μέσω κατευθυνόμενου βοηθού. Βασικός 

σκοπός του ήταν να προσφέρει δωρεάν στοιχειώδη παιδεία, δηλαδή τα λεγόμενα 

κοινά γράμματα σ’ όλους όσους προσέρχονταν κοντά του. Με τον τρόπο αυτό 

λειτουργούσε το κατώτερο τμήμα. Στο μεσαίο τμήμα, της αποκαλούμενης 

Κυκλοπαιδείας, προσφερόταν ανωτέρα παίδευση με διδασκόμενα μαθήματα 

                                                           
49

 Περιγραφή του χειρογράφου στο Αντωνίου Σιγάλα, Από την πνευματικήν ζωήν των 

ελληνικών κοινοτήτων της Μακεδονίας. Α. Αρχεία και βιβλιοθήκη Δυτικής Μακεδονίας, 

Θεσσαλονίκη 1939, σ. 38-39. 
50

 Βλ. Χαρ. Καρανάσιου, «Αυτόγραφα του Ευγενίου Γιαννούλη», στον τόμο: Μνήμη 

Πηνελόπης Στάθη, επιμ. Κ. Λάππας - Αντ. Αναστασόπουλος - Ηλ. Κολοβός, Πανεπιστημιακές 

εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2010, σ. 258-262.  
51

 Στο ίδιο, σ. 256-258. 
52

 Για το περιεχόμενο των μαθημάτων στα σχολεία της εποχής της Τουρκοκρατίας βλ. Βασ. 

Β. Χαραλαμποπούλου, Η Πνευματική Αναγέννησις του Υποδούλου Ελληνισμού, σ. 20-26.    
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Γραμματικής, Ρητορικής και Λογικής. Ο σχολάρχης δίδασκε προσωπικά τους 

μαθητές του. Μονάχα λίγοι εκλεκτοί συνέχιζαν με παρακολούθηση του τυχόν 

λειτουργούντος ανωτέρου τμήματος, όπου διδάσκονταν ανώτερα μαθήματα 

Φιλοσοφίας και Θεολογίας.  

Το γεγονός ότι η Γραμματική διδασκόταν σ’ όλη την έκταση και 

μεγαλοπρέπεια μαρτυρείται από την ικανότητα των μαθητών των Σχολών της 

εποχής να χρησιμοποιούν άψογα τον ελληνικό λόγο και αξιόλογο δείγμα περί 

αυτού αποτελούν τα κείμενα του ίδιου του Ευγενίου του Αιτωλού. Μέσα από τις 

Επιστολές δημιουργείται για τον λόγιο των Αγράφων ένα νέο διδακτικό στάδιο. 

Απευθυνόμενος μέσω αυτών τόσο προς μαθητές, φίλους, γνωστούς και 

αξιωματούχους, όσο και προς κάθε άνθρωπο, ο Ευγένιος προσδίδει ευρύτατη 

έννοια στον όρο διδάσκαλος. 

 

 

2. Οι μαθητές του Ευγενίου του Αιτωλού  

 

 

α. Σχολή Καρπενησίου και μαθητές  

 

Ο Ευγένιος ο Αιτωλός ασχολήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του με 

την παροχή Παιδείας στους νέους της εποχής του και γι’ αυτό μαζί με τον 

συμπατριωτή του Κοσμά τον Αιτωλό θεωρούνται οι κατ’ εξοχήν διδάσκαλοι του 

Γένους. Η πληθώρα των αξιόλογων μαθητών του Ευγενίου επιβεβαιώνει το 

μέγεθος του διδασκαλικού του έργου και τη σημασία αυτού. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο βιογράφος του Αναστάσιος Γόρδιος «Παιδείας 

τοσούτον Ευγενίω φοιτώντες μετέλαβον, όσον από της γραμματικής και μόνης 

γνωρίζεσθαι όπη περ αν απελθόντες»
53

.  

Οι Σχολές του Καρπενησίου και των Βραγγιανών, οι οποίες ιδρύθηκαν από 

τον Ευγένιο Γιαννούλη, αναπτύχθηκαν σ’ ένα είδος πανεπιστημιακών κέντρων 

της εποχής. Σ’ αυτές διδάσκονταν ανώτερα επιστημονικά μαθήματα, 

αρχαιοελληνική και εκκλησιαστική Γραμματεία, Ρητορική, Λογική, Μαθηματικά, 

Γεωμετρία, στοιχεία Ιατρικής, καθώς και ξένες γλώσσες, ιδίως Λατινικά
54

. 

Στην παρούσα ενότητα θα γίνει αναφορά στους σημαντικότερους από τους 

μαθητές του λογίου των Αγράφων, οι οποίοι υπήρξαν κληρονόμοι του 

πνευματικού πλούτου του διδασκάλου τους. Συνοπτικό κατάλογο των μαθητών 
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 Γόρδιος (Σάθας 453˙ Λάμπρος 58). 
54

 Μ. Κ. Παρανίκα, Σχεδίασμα, σ. 93. 
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του Ευγενίου στο Καρπενήσι και στα Βραγγιανά Αγράφων δίνει πρώτος ο 

σπουδαιότερος μαθητής του, Αναστάσιος Γόρδιος
55

.  

Ο Ευγένιος ο Αιτωλός ίδρυσε επί Τουρκοκρατίας τις Σχολές του Αιτωλικού, 

του Καρπενησίου, τη Σχολή Ανωτέρων Γραμμάτων, η οποία αποτέλεσε για την 

Ευρυτανία κέντρο πνευματικής αναγέννησης, και τη Σχολή στα Βραγγιανά των 

Αγράφων, η οποία ονομάστηκε «Ελληνομουσείο Αγράφων». 

Ο μεγάλος διδάσκαλος του Γένους ανέδειξε πολλούς και σπουδαίους 

μαθητές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν Πατριάρχες, Επίσκοποι και ο 

Αναστάσιος Γόρδιος
56

.  

Επιφανέστεροι των μαθητών του Γιαννούλη στη Σχολή Καρπενησίου, οι 

οποίοι διακρίθηκαν στον μετέπειτα βίο τους ήταν ο Αναστάσιος Παντοδύναμος, ο 

Νικόλαος Βελισδονίτης, ο Γρηγόριος Μάνεσης, ο Ιάκωβος Καρπενησιώτης και  

αρκετοί άλλοι που προσέφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες στο υπόδουλο Γένος και 

το ετοίμαζαν πνευματικά για το μεγάλο ξεσηκωμό που θα εξασφάλιζε την 

ελευθερία
57

. Αξίζει να γίνει μια συνοπτική αναφορά στους ανωτέρω: 

Αναστάσιος Παντοδύναμος: Καταγόταν από το Καρπενήσι και ήταν 

Σαρακατσάνος στην καταγωγή. Ο δάσκαλός του Ευγένιος τον ονόμασε 

«Παντοδύναμο» καθώς ήταν ιδιαίτερα ευφυής. Στην πορεία ήρθε σε σύγκρουση 

με τον Γιαννούλη και ίδρυσε τη δική του Σχολή στο Καρπενήσι. Δίδαξε και 

σχολάρχησε από το 1650 έως το 1655 στη Σχολή του Τυρνάβου. Αφού ζήτησε 

συγγνώμη από τον Ευγένιο τον Αιτωλό, επέστρεψε στο Καρπενήσι και με 

συστατικές επιστολές από τον δάσκαλό του έφυγε για την Κωνσταντινούπολη. 

Διετέλεσε σχολάρχης στην Πατριαρχική Σχολή Κωνσταντινουπόλεως από το 

1655 έως το 1660. Αργότερα, προσεκλήθη ως ιεροκήρυκας στην Αδριανούπολη 

και έγινε σχολάρχης της Σχολής αυτής, όπου και εργάστηκε μέχρι τις αρχές του 

1671. Ο Αναστάσιος εξελέγη Επίσκοπος Θεσσαλονίκης (11 Μαρτίου 1671) χωρίς 

ωστόσο να ανέλθει ποτέ στον θρόνο, καθώς οι Θεσσαλονικείς εξέλεξαν στη θέση 

του άλλον ποιμένα. Δεν δέχτηκαν τον Παντοδύναμο, επειδή δεν ζητήθηκε για την 

εκλογή του, η γνώμη όλων των κληρικών της Θεσσαλονίκης: «αλλ’ ουκ έφθασεν 

επί τούτου ελθείν, και οι Θεσσαλονικείς άλλον αντ’ αυτού καθιστώσι ποιμένα τον 
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 Γόρδιος (Σάθας 452 κ. εξ., 460 κ. εξ.˙ Λάμπρος 57 επ., 64 επ.). 
56

 Για τους μαθητές του Ευγενίου του Αιτωλού βλ. Πάνου Ι. Βασιλείου, Ο μεγάλος 

Διδάσκαλος του Γένους, σ. 148-168˙ Παναγιώτη Κ. Βλάχου, Ευγένιος ο Αιτωλός και το φερώνυμον 

Ελληνομουσείον, σ. 36-50˙ Του ιδίου, Ο Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός και η Παιδεία εις την Ευρυτανία, 

σ. 45-47˙ Μάρκου Α. Γκιόλα, Ιστορία της Ευρυτανίας, σ. 441-445 και σ. 459-467. 
57

 Ιωάννη Γ. Ζούμπου, «Δομιανίτες Διδάσκαλοι του Γένους», σ. 1275. 
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εαυτών. Ου γαρ μετά της γνώμης εγένετο του κλήρου της εκκλησίας ταύτης παντός». 

Έτσι, έμεινε στην Αδριανούπολη μέχρι το θάνατό του
58

.  

Ο ίδιος ο Ευγένιος, εκδηλώνοντας την αγάπη του για τον Αναστάσιο τον 

έλεγε Παντοδύναμο δια το πάντα ράδια είναι λέγειν αυτώ δοκείν, γιατί νόμιζε ότι 

ήταν εύκολο να έχει ο Αναστάσιος γνώμη για όλα ή γιατί πίστευε γι’ αυτόν πως 

μπορούσε με μεγάλη ευκολία να εκφράζει απόψεις γι’ όλα
59

. Επίσης και ο 

Ιωάννης Καρυοφύλλης επαινεί τον Αναστάσιο λέγοντας, όπως μας διασώζει ο 

Αναστάσιος Γόρδιος, ότι δεν υπήρχε καλύτερός του στην εποχή του στην 

Κωνσταντινούπολη στα γραμματικά και την ποιητική τέχνη: «και ουδείς εν τη τότε 

κατά τε γραμματικήν και ποιητικήν παιδείαν εν Κωνσταντινουπόλει ενομίζετο 

τούτου κρείττων, ως και προς Ιωάννου του Καρυοφύλλου του της μεγάλης 

εκκλησίας σκευοφύλακος όντος εμαρτυρείτο, καίτοι ουκ ειωθότος ου μόνον τους 

κατ’ αυτόν, αλλά και τους επί τη άλλη παιδεία διαφέροντας ούτως ευχερώς 

θαυμάζειν και επαινείν»
60

. 

Νικόλαος Βελισδονίτης: Καταγόταν από το χωριό Βελισδόνι Αγράφων, το 

σημερινό Τρίδενδρο Ευρυτανίας. Σπούδασε στη Σχολή του Ευγενίου του Αιτωλού 

στο Καρπενήσι Γραμματική και Ιατρική, καθώς επίσης και στη Σχολή Αθηνών 

του Ιεζεκιήλ Στεφάκη. Σπούδασε στην Ιταλία και συνέγραψε 7 βιβλία ιατρικού 

περιεχομένου. Στη Σχολή Λαρίσης έμαθε καλά την αραβική γλώσσα, την οποία 

μιλούσε και έγραφε. Μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου και επελέγει ως 

αρχίατρος του Σουλτάνου. Ως γιατρός απέκτησε εξαιρετική φήμη για τις ιατρικές 

του ικανότητες. Ο Νικόλαος έχαιρε εκτιμήσεως από τους συγχρόνους του για την 

οξύνοια, τη μόρφωση, τη γλωσσομάθεια, κυρίως όμως την ιατρική του 

κατάρτιση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι γράφεται για τον Νικόλαο «ην δε κατά 

πάντα ο ανήρ ούτος ευφυής και αγχίνους είπες τις και άλλος. Παρ’ αυτώ μεν τα των 

Ελλήνων επαιδεύετο, παρά δε τινι των Αγαρηνών τα των Αράβων, και την ιατρικήν 

μετήρχετο κατά δύναμιν και Νικόλαος δε ο επί μέγας φήμης της κατά την ιατρικήν 

επιστήμην αρθείς»
61

. Ο Νικόλαος διέπρεψε ως επιστήμονας γιατρός στην εποχή 

του, έχοντας ξεπεράσει τα όρια της λαϊκής-εμπειρικής ιατρικής. Εκτός από τα 

βιβλία ιατρικού περιεχομένου συνέγραψε και άλλα αντλώντας από την αρχαία 

ελληνική, βυζαντινή, αλλά και την ιατρική παράδοση της Ανατολής, όπως και 
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 Γόρδιος, Βίος Ευγενίου, εκδ. Σάθας (σημ. 1), σ. 456-457˙ Λάμπρος (σημ. 1), σ. 61. 

Γλαβίνας (σημ. 4), σ. 485. 
59

 Αναστασίου Γορδίου, Βίος Ευγενίου Αιτωλού˙ Ιωάννου Ν. Σταματέλου, σ. 1938, 1939˙ 

Κ. Ν. Σάθα, σ. 452, 455-456˙ Λάμπρου, σ. 61. 
60

 Αναστασίου Γορδίου, Βίος Ευγενίου Αιτωλού˙ Ιωάννου Ν. Σταματέλου, «Ανέκδοτον 

ελληνικόν χειρόγραφον», σ. 1939˙ Κ. Ν. Σάθα, σ. 456˙ Σπυρ. Π. Λάμπρου, σ. 57 και σ. 60. 
61

 Γόρδιος, Βίος Ευγενίου, εκδ. Σάθας (σημ. 1), σ. 453 και σ. 457˙ Λάμπρος (σημ. 1), σ. 58 

και σ. 61. 
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από τη δυτική επιστήμη, καθώς μετέφρασε στην ελληνική γλώσσα έργα της 

ευρωπαϊκής ιατρικής
62

. 

Γρηγόριος Μάνεσης: Υπήρξε από τους πρώτους μαθητές του αγίου 

Ευγενίου. Το 1665 και το 1668 ήταν Σχολάρχης της Σχολής του Αιτωλικού. Η 

οικογένεια Μάνεση είχε τις ρίζες της στο Σούλι και στον Αβαρικό του 

Απόκουρου (περιοχή Θέρμου).  

Επειδή ο Γρηγόριος είχε δώσει πολλές ελευθερίες στους φοιτητές του, ο 

Ευγένιος του έστειλε επιστολή όπου τον ήλεγχε αυστηρά: «…Επάνελθε γουν και 

επιλάβου της παιδεύσεως και, αν εγήρασες κατά το παρόν και δεν δύνασαι ευκόλως 

να υπηρετήσης σχολείον, θες αντί σου τον δοκιμώτερόν σου μαθητήν να δείχνη 

αυτού γράμματα και να παιδεύη τους απαιδεύτους και να δοξάζητε ο Θεός και οι 

φίλοι του Θεού άγιοι και μετά Θεόν ο άρχων εκείνος που έδωσε τα έξοδα της 

Σχολής…»
63

. 

Ιάκωβος ο Καρπενησιώτης: Καταγόταν από το Καρπενήσι και δίδαξε στη 

Σχολή του Καρπενησίου από το 1650 έως το 1657. Έγινε Επίσκοπος της 

ιστορικής Επισκοπής Λιτζάς και Αγράφων (4 Νοεμβρίου 1657), στην οποία 

διετέλεσε επί 20 χρόνια Επίσκοπος.  

Νεκτάριος Ζαμπέλιος: Γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1621, όπου έμαθε τα 

πρώτα του γράμματα. Στη συνέχεια, μετέβη στα Ιωάννινα και από εκεί πήγε στο 

Καρπενήσι. Στη Σχολή του Καρπενησίου παρακολούθησε τα μαθήματα που 

δίδασκε ο Ευγένιος ο Αιτωλός. Επέστρεψε στη Λευκάδα ως δάσκαλος και 

ιεροκήρυκας και έγινε Επίσκοπος Λευκάδας. Πέθανε το 1690 αφήνοντας πλούσιο 

συγγραφικό έργο. Η οικογένεια Ζαμπέλιου ήταν από τις μεγαλύτερες οικογένειες 

στη Λευκάδα. 

Ιωσήφ (ή Ιωάσαφ) Αρβανιτάκης: Επωνομάστηκε και Σκρούμος. Σπούδασε 

Ιατρική, Ποιητική και Γραμματική. Δίδαξε στη Σχολή του Καρπενησίου για 

μερικά χρόνια έως το 1665. Σε Επιστολή του προς τους Αιτωλικιώτες ο Άγιος 

Ευγένιος γράφει: «…Πέμπομεν τον σπουδαιότατον εν λόγοις και ου μετρίως 

πεπαιδευμένον εν μαθήσει τον αδελφόν κυρ Ιωάσαφ τον Αρβανιτάκην, ικανόν προς 

τοιαύτην υπηρεσίαν, τον οποίον παρακαλώ δέξασθε εν όλη ψυχή…»
64

.  

Δαμασκηνός: Καταγόταν από το Καμίνι του Βάλτου. Έγινε ηγούμενος της 

Ιεράς Μονής Τατάρνας. Δίδαξε στη Σχολή των Αθηνών. Σε μία επιστολή του 
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 Βενετίας Χατζοπούλου, «Δύο άγνωστα ιατρικά χειρόγραφα με έργα του Νικολάου 

Βελισδονίτη», σ. 579. 
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 Δήμητρας Μαραγιάννη-Ντόβα, «Ποιοι ήταν οι σπουδαιότεροι μαθητές του Αγίου 

Ευγενίου», σ. 567. 
64

 Σωφρονίου Ευστρατιάδη, Ελληνικά, τ. Ζ΄ 249, αρ. 33, αχρονολόγητη. 
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προς τον διδάσκαλό του Ευγένιο υπογράφει ως «ο σος γνήσιος μαθητής 

Δαμασκηνός»
65

.  

Θεοφάνης: Καταγόταν από το Καρπενήσι. Υπήρξε ένας από τους 

καλύτερους μαθητές του Ευγενίου του Αιτωλού και άφησε πίσω του μεγάλο έργο. 

Σωφρόνιος: Καταγόταν από το Δραγαμέστο (σημερινό Αστακό). Ήταν 

ευφυής, πολυμαθής και τον αποκαλούσαν Σωφρόνιο τον Ακαρνάνα. 

Πέραν αυτών μαθητές του Ευγενίου υπήρξαν πολλοί «της ιεράς τάξεως»
66

, 

τόσο απλοϊκοί ιερείς της υπαίθρου, όσο και ιερομόναχοι και πολλοί λαϊκοί, 

μερικοί από τους οποίους αργότερα κατέλαβαν σπουδαίους αρχιερατικούς 

θρόνους. Σημειώνονται μερικά ονόματα από αυτά τα οποία διέσωσαν οι κατά 

καιρούς βιογράφοι του.  

Οι Οικουμενικοί Πατριάρχες Διονύσιος Δ΄ ο από Λαρίσης και Καλλίνικος 

Β΄ ο από Προύσης, οι αρχιερείς Δημητριάδος Ιωαννίκιος, Σερρών Άνθιμος, 

Σερρών Στέφανος, Θεσσαλονίκης Ιάκωβος, Θεσσαλονίκης Αναστάσιος 

Παντοδύναμος, Φαναρίου Συμεών, Φαναρίου Ανανίας, Φαναρίου Παίσιος, 

Λιδωρικίου Νεόφυτος, Βιζύης και κατόπιν Σιατίστης Ζαχαρίας και Λιτζάς 

Αγράφων Ιάκωβος. Οι ιερομόναχοι Αναστάσιος Γόρδιος από Βραγγιανά, 

Γρηγόριος Μάνεσης από Αιτωλό, Θεοφάνης, Σωφρόνιος και Γεράσιμος από 

Δραγαμέστο (Καραϊσκάκη) Ακαρνανίας, Δαμασκηνός από Κάμινο Βάλτου, 

Ιωσήφ Αρβανιτάκης ή Σκρούμος από Αιτωλία, Δαμασκηνός από Αγγελόκαστρο, 

Ιωακείμ από Τρίκαλα, Ανανίας, Σάββας από Τροβάτο, Χριστόφορος Αιτωλός, 

Ιωνάς από Καστανιά Αγράφων κ.α.
67

.  

 

 

β. Σχολή Βραγγιανών και μαθητές 

 

Μεγάλος είναι και ο αριθμός των μαθητών του όσιου Ευγενίου του Αιτωλού 

που μαθήτευσε στη Σχολή των Μεγάλων Βραγγιανών Αγράφων. Οι 

σπουδαιότεροι από αυτούς είναι οι παρακάτω:  

Αναστάσιος Γόρδιος ο Βραγγιανιώτης: Γεννήθηκε στο χωριό Μεγάλα 

Βραγγιανά Αγράφων το 1654. Ήταν ο επιφανέστερος μαθητής της Σχολής 

Βραγγιανών Αγράφων, συνεχιστής του μεγάλου έργου του Αγίου Ευγενίου και 

βιογράφος του. Ο Αναστάσιος μαθήτευσε επίσης κοντά στον Νικόδημο 
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 Δήμητρας Μαραγιάννη-Ντόβα, «Ποιοι ήταν οι σπουδαιότεροι μαθητές του Αγίου 

Ευγενίου», σ. 568. 
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 Σπυρ. Π. Λάμπρου, σ. 64. 
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 Σπυρ. Π. Λάμπρου, σ. 57-61 και Π. Βλάχου, Η εις Άγιον ανακήρυξις Ευγενίου του 

Αιτωλού, σ. 24-25. 
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Μαζαράκη και στον Ιωάννη Μπενιζέλο στη Σχολή των Αθηνών. Ο Δημήτριος 

Προκοπίου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Αναστάσιος Γόρδιος «υπήρξεν ανήρ 

ελλόγιμος και πολυμαθής, ειδήμων της Ελληνικής και της Λατινικής γλώσσης, 

πεπαιδευμένος την θύραθεν παιδείαν και την ιεράν παιδείαν, ιεροκήρυξ». 

«…ηκροάσατο δε και των εν Ιταλία σοφών…»
68

.   

Ο Αγραφιώτης λόγιος και ιερομόναχος με τα συγγράμματά του, κυρίως 

θεολογικά και φιλολογικά, τις Επιστολές του
69

, το διδακτικό του έργο, αλλά και τη 

διάθεσή του να  είναι κοντά στον απλό λαό, στήριγμά του στα προβλήματα της 

καθημερινότητας
70

, θεωρείται επάξια ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους 

των γραμμάτων της εποχής του.  Ανήκει στη γενιά των δασκάλων με αξιόλογη για 

τα δεδομένα της εποχής φιλοσοφική, θεολογική, φιλολογική συγκρότηση, 

«προϊόν» των Σχολείων του 17
ου

 αιώνα. Τα σχολεία αυτά δημιουργήθηκαν ως 

απόρροια της οικονομικής άνθησης των Κοινοτήτων της εποχής, με τη ραγδαία 

ανάπτυξη του εμπορίου και των μεταφορών
71

.  

Ο Αναστάσιος ο Γόρδιος ήταν πολύ μορφωμένος άνθρωπος με πολύχρονες 

επιτυχείς σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Μιλούσε Ιταλικά και 

Γαλλικά και ήταν βαθύς γνώστης της αρχαίας ελληνικής και ιταλικής 

γραμματείας. Η κοινωνική, ανθρωπιστική, θρησκευτική και λόγια προσφορά του 

υπήρξε πολυσήμαντη. Φώτισε και φρονημάτισε τον πολυβασανισμένο λαό με τις 

περιοδείες, τα κηρύγματα, τις ιατρικές γνώσεις, τις 750 επιστολές και τα 33 

συγγράμματά του. Τα 33 βιβλία του βρίσκονται αντιγραμμένα σε κώδικες 

μοναστηριών ή βιβλιοθηκών, τα οποία έχουν εκδοθεί στο Βουκουρέστι, στη 

Μοσχόπολη και στη Βιέννη
72

. 

Ο Ευγένιος προέτρεψε τον Γόρδιο να σπουδάσει γιατρός στο Πανεπιστήμιο 

της Πάδοβας στην Ιταλία. Ο Αναστάσιος Γόρδιος σπούδασε και έγινε μεγάλος 

πνευματικός άνδρας, συνεχιστής του αληθινού ορθόδοξου εκπαιδευτικού 

πνεύματος, το οποίο κοσμούσε την περιοχή των Αγράφων. Ήταν ο γιατρός των 
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 Κωνσταντίνου Σάθα, «Αναστασίου Προκόπιος, Περί λογίων Γραικών», Μεσαιωνική 

Βιβλιοθήκη, τ. Γ΄ (1872), σ. 502˙ Πάνου Βασιλείου, Ο Αναστάσιος Γόρδιος ως γιατρός και οι οκτώ 

(8) ανέκδοτες επιστολές του, σ. 5. 
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 Βλ. στην έκδοση Αναστασίου Γορδίου, Αλληλογραφία (1675-1728), εκδότ. Χαρίτων 

Καρανάσιος – Ιωάννα Κόλια, Προλεγόμενα-Σχόλια: Χαρίτων Καρανάσιος, εκδ. Κέντρον Ερεύνης 

του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού / Ακαδημία Αθηνών, τ. Α΄- Β΄, Αθήνα 2011.  
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 Βλ. Χαρίτωνος Καρανάσιου, «Η συμβολή του Αναστασίου Γορδίου στην κοινωνική και 

πνευματική ζωή των Αγράφων», σ. 47-59. 
71

 Βλ. Μάρκου Α. Γκιόλια, Συμβολή στην ιστορία του κοινωνικού και πολιτισμικού χώρου 

της Ευρυτανίας και των Αγράφων κατά την Τουρκοκρατία, σ. 69-108. 
72

 Πάνου Ι. Βασιλείου, Οι Σχολές των Αγράφων στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, σ. 52-53. 
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Βραγγιανών, η ψυχή και ο φύλακας άγγελος των Αγράφων
73

. Κοιμήθηκε το 1729 

και τάφηκε στη γενέτειρά του τα Βραγγιανά δίπλα στον τάφο του διδασκάλου του 

Ευγενίου του Αιτωλού.  

Για το παιδευτικό έργο του Γορδίου και τη γενικότερη συμβολή του στην 

εκπαίδευση στο τέλος του 17
ου

 και τις αρχές του 18
ου

 αιώνα, οι γραπτές πηγές της 

εποχής δεν παρέχουν πολλές πληροφορίες
74

. Φαίνεται ότι ο Γόρδιος υπήρξε 

περισσότερο άνθρωπος της μελέτης, των σπουδών, της γραφής και εραστής της 

ησυχίας, ενώ δεν διακρινόταν από διάθεση ίδρυσης και λειτουργίας Σχολείων. 

Επιλεκτικά, όμως, σε ήδη υπάρχουσες εστίες Γραμμάτων υπηρετούσε ως 

δάσκαλος. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, όπως ο ίδιος μας πληροφορεί, 

φαίνεται πως είχε αρκετούς μαθητές
75

.  

Εκτός από τη μακροχρόνια διδασκαλία στη γενέτειρά του, στα Μεγάλα 

Βραγγιανά, ο Γόρδιος δίδαξε στο Αιτωλικό και ίσως στα Τρίκαλα και το 

Καρπενήσι
76

. Ευρυμαθής λόγιος, συνθέτης Επιγραμμάτων
77

, καθώς και 

μεταφραστής στην απλή ελληνική των Αφορισμών του Ιπποκράτη και του έργου 

Βίοι αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων του Διογένη του Λαέρτιου, ο Γόρδιος έγραψε 

βιβλία ποικίλου περιεχομένου μεταξύ των οποίων τα σπουδαιότερα είναι τα εξής: 

Συντομώτατη έκθεση Λογικής, Ρητορική Τέχνη, Λεξικόν της καθομιλουμένης
78

, 

Εγχειρίδια ορθογραφικά και συντακτικά, ιατρικές Συνταγές και όπως ήδη 

αναφέρθηκε εκατοντάδες Επιστολών (750), από τις οποίες αρκετές αναφέρονται 

σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολείων. 

Ο λόγιος Ματθαίος Παρανίκας έγραψε για τον Αναστάσιο Γόρδιο ότι είναι 

ο ικανώτερος, νεώτερος και προσφιλέστερος των μαθητών του Ευγενίου
79

. Στο 

πόνημά του για τον Ευγένιο τον Αιτωλό και το φερώνυμο Ελληνομουσείο, ο 

Παναγιώτης Βλάχος αναφέρει ότι το αγλάισμα των μαθητών του Ευγενίου υπήρξε 
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 Πάνου Βασιλείου, Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός και οι σπουδαιότεροι μαθητές των 

Σχολών των Αγράφων, σ. 148 κ. εξ. 
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 Κωνσταντίνου Σπ. Τσιώλη, «Μενέτω και παιδευέσθω κατά την εμήν δύναμιν», σ. 488. 
75

 Βλ. Κωνσταντίνου Σπ. Τσιώλη, «Αλτάνη Καραντινού, η κυρά του Αιτωλικού. Η 

κοινωνία του Αιτωλικού στο τέλος του 17
ου

 και τις αρχές του 18
ου

 αιώνα μέσα από Επιστολές του 

Αναστασίου του Γορδίου», Η Σχολή του Αιτωλικού και οι Λόγιοι Δάσκαλοι των Αγράφων, 

Πρακτικά Ημερίδας, Αιτωλικό 26 Ιουνίου 2010, εκδ. ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε., Αθήνα 2011, σ. 80-81. 
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 Τ. Ε. Ευαγγελίδη, Παιδεία 1, σ. 229˙ Κ. Ν.Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη 3, Βενετία 

1872, σ. 534-535. 
77

 Βλ. σχετικά Κ. Ι. Δυοβουνιώτη, «Αναστασίου Γορδίου Επιγράμματα», Θεολογία 11 

(1933) σ. 319-328. 
78

 Κ. Ν. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, 3. σ. πη΄, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 438-439 και 

στην Εκκλησιαστική Αλήθεια 11 (1888) σ. 349. 
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 Ματθαίου Παρανίκα, «Αι Σχολαί των Αγράφων», σ. 5. 
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ο εκ Βραγγιανών Αναστάσιος Γόρδιος ο φιλοστόργως τον διδάσκαλον (αυτού) 

βιογραφήσας
80

.  

Η βιογραφία αυτή εκδόθηκε για πρώτη φορά από τον Κωνσταντίνο Σάθα το 

1872
81

 και για δεύτερη φορά, από τον Σπυρίδωνα Π. Λάμπρο το 1907
82

. Η 

βιογραφία του Ευγενίου Γιαννούλη γράφηκε στις 30 Ιουνίου 1703 στο Ανατολικό 

Αιτωλίας: «Γέγραπταί μοι ο βίος ούτος κατά το αψγ. Από Χριστού, Ιουνίου λ΄. εν 

τω Ανατολικώ της Αιτωλίας.»  

Ανάμεσα σ’ αυτά που παραδίδει ο Γόρδιος μέσω της βιογραφίας του 

Ευγενίου βρίσκονται πληροφορίες για ορισμένους από τους συμμαθητές του και 

για μαθητεύσαντες κοντά στον δάσκαλό του Ευγένιο, ιδίως στη Σχολή των 

Βραγγιανών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνει και την τριανδρία Ιωνάς, Ζαχαρίας και 

Καλλίνικος, οι οποίοι κατάγονταν από την Καστανιά των Αγράφων. Σημειώνει γι’ 

αυτούς: «Φοιτηταί δε αυτώ εν Βρανιανοίς εγένοντο πολλοί μεν και άλλοι εκ της 

ιεράς τάξεως και παίδες εξ αυτού του χωρίου και των πέριξ αριθμού κρείττονες… 

Εν ενί δε και τω αυτώ καιρώ συνήσαν άπαντες ούτοι, παιδευόμενοι παρ’ αυτού 

βίβλους ποιητικάς, Γεράσιμος τις Ακαρνάν από Δραγομέστου, Σάββας από 

Τροβάτου των και ανωτέρω ρηθέντων χωρίων, Ιωνάς, Ζαχαρίας και Καλλίνικος εξ 

ενός πάντες χωρίου των Αγράφων Καστανία προσαγορευομένου. Ων ο μεν 

Καλλίνικος και πατριάρχης μετά πολλούς χρόνους ύστερον εχρημάτισε 

Κωνσταντινουπόλεως από της κατά Προύσαν εκκλησίας μετενεχθείς, ης πρότερον 

είχε την προεδρίαν, και της πατριαρχικής καθέδρας προέβη έτη εκκαίδεκα, κακεί 

τον βίον εξέλιπεν ου προ πολλών ετών. Ο δε Ζαχαρίας Βιζύης της κατά Θράκην 

επίσκοπος κατέστη, και νυν έτι περίεστιν»
83

. 

Δαμασκηνός ο Αιτωλός ή Αγγελοκαστρίτης: Καταγόταν από το ιστορικό 

Αγγελόκαστρο, την πρώτη πρωτεύουσα του Κάρλελι των πέντε Βελαετίων. 

Παρακολούθησε τη Σχολή του Ευγενίου στα Μεγάλα Βραγγιανά επί οκτώ χρόνια. 

Έγινε ιερέας, εφημέριος της Αγίας Τριάδας Καρπενησίου και Διευθυντής του 

Δημοτικού σχολείου Καρπενησίου. Πήγε στην Κωνσταντινούπολη για ανώτερες 

σπουδές, αλλά αρρώστησε και πέθανε.  

Καλλίνικος ο Ακαρνάν: Καταγόταν από την Καστανιά Αγράφων. 

Συμπλήρωσε τις σπουδές του στην Κωνσταντινούπολη, αφού έλαβε συστατική 

Επιστολή
84

 από τον δάσκαλό του Ευγένιο τον Αιτωλό. Αποφάσισε κατά την 
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 Παναγιώτη Κ. Βλάχου, Ευγένιος ο Αιτωλός και το Φερώνυμον Ελληνομουσείον, σ. 38. 
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 Κ. Ν. Σάθα, «Αναστασίου Γορδίου, Βίος Ευγενίου του Αιτωλού», σ. 423-479. 
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 Σπυρ. Π. Λάμπρου, «Βίος Ευγενίου Ιωαννουλίου του Αιτωλού υπό Αναστασίου 

Γορδίου», σ. 33-80. 
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 Σπυρ. Π. Λάμπρου, Βίος Ευγενίου, σ. 64˙ Κ. Ν. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, σ. 460. 
84

 Βλ. κείμενο Επιστολής στου Αποστόλου Αθ. Γλαβίνα, «Καλλίνικος Β΄ ο ‘Ακαρνάν’ 

μαθητής του Οσίου Ευγενίου», σ. 589. 
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έκφραση του Ευγενίου «εις ετέρας πολιτείας μεταβήναι βουλόμενον». Η συστατική 

Επιστολή δεν φέρει χρονολογία, δεν απευθύνεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο, σε 

φορέα εκπαιδευτικό ή σε κάποια εκκλησιαστική αρχή, και δεν αναγράφεται σ’ 

αυτή ο τόπος όπου γράφηκε. Ο συντάκτης της, ο όσιος Ευγένιος, την αποκαλεί 

συστατικόν γράμμα και συμμαρτυρίαν, σπουδαιότατο τεκμήριο της χρηστοήθειας, 

της πνευματικής ωριμότητας και της αξιοσύνης του Καλλινίκου, για να την 

επιδεικνύει στον καθένα που θα ήθελε να έχει μια υπεύθυνη και σοβαρή 

πληροφόρηση γι’ αυτόν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην κορυφή της 

Επιστολής ο Ευγένιος γράφει το γνωστό από τα βιβλία: τοις εντευξομένοις τω 

παρόντι χαίρειν
85

. 

Πάντως, ποια ακριβώς ήταν η πορεία του μέχρι να φτάσει στη Βασιλεύουσα 

και επίσης ποια ήταν η δραστηριότητά του εκεί παραμένουν άγνωστα, καθώς ο 

Κωνσταντίνος Σάθας σημειώνει για τον Καλλίνικο μόνο τη φράση ότι «ελθών εις 

Κωνσταντινούπολιν προεχειρίσθη μητροπολίτης Προύσης»
86

. Ο Μανουήλ 

Γεδεών περιορίζεται να αναφέρει ότι περάνας την σειράν των μαθημάτων αυτού 

ήλθεν εις Κωνσταντινούπολιν, άγνωστον δε πόσα έτη υπηρετήσας την εκκλησίαν 

των αγώνων αυτού έλαβεν ανταμοιβήν την μητρόπολιν της Προύσης έξαρχος πάσης 

Βιθυνίας γενόμενος
87

.  

Ο Καλλίνικος Β΄ έφτασε στο αξίωμα του Οικουμενικού Πατριάρχου. 

Συγκεκριμένα, ανήλθε τρεις φορές στον πατριαρχικό θρόνο (3.3.1688-27.11.1688, 

7.3.1689-Ιούλιο ή μάλλον αρχές Αυγούστου 1693, Απρίλιος 1694-+8.8.1702) και 

πατριάρχευε συνολικά 13 και μισό περίπου έτη. Εκοιμήθη στις 8 Αυγούστου 1702 

ως πατριάρχης και το γεγονός αυτό ασυνήθιστο για την εποχή του, προκάλεσε την 

προσοχή του Βάυλου των Ενετών στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος θα γράψει, 

λίγες ημέρες αργότερα, στις 16 Σεπτεμβρίου 1702, προς τον Δόγη της Βενετίας: 

«ο Καλλίνικος είναι ο μόνος Πατριάρχης των τελευταίων 108 ετών που αποθνήσκει 

επί του θρόνου»
88

. 

Ανανίας: Έγινε ηγούμενος της Ιερής Μονής Τατάρνας (Τριποτάμου)  και 

αργότερα Επίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου Καρδίτσας. Δεν κατάφερε να 

ολοκληρώσει το έργο της κατασκευής του ναού των Εισοδείων της Θεοτόκου στο  

Μέγαδενδρο, όπως του είχε ζητήσει ο διδάσκαλός του Ευγένιος Γιαννούλης. 

Τελικά, ο Αναστάσιος ο Γόρδιος με δικά του χρήματα αποπεράτωσε την εκκλησία 
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 Αποστόλου Αθ. Γλαβίνα, «Καλλίνικος Β΄ο ‘Ακαρνάν’ μαθητής του Οσίου Ευγενίου», σ. 

588. 
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 Κωνσταντίνου Ν. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 352. 
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 Μανουήλ Ιω. Γεδεών, Βιογραφική σημείωσις περί του Πατριάρχου Καλλινίκου Β΄ του 

Ακαρνάνος, σ. 7. 
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 Κωνστ. Δ. Μέρτζιου, Πατριαρχικά, ήτοι Ανέκδοται πληροφορίαι σχετικαί προς τους 

Πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως από του 1556-1702, σ. 83.  
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της Παναγίας των «Εισοδείων της Πολυσπορίτισσας» Μεγαδένδρου. Τα εγκαίνιά 

της έγιναν στις 21 Νοεμβρίου του 1700.  

Ιάκωβος: Καταγόταν από το ιστορικό Πέτα της Άρτας. Έγινε ηγούμενος 

στην Ιερή Μονή Τατάρνας και αλληλογραφούσε με τον δάσκαλό του Ευγένιο. 

Γεράσιμος ο Ακαρνάν: Καταγόταν από το Δραγαμέστο (Αστακό). Δίδαξε 

για δύο περιόδους στη Μεγάλη του Γένους Πατριαρχική Σχολή της 

Κωνσταντινούπολης. Θεωρείται ένας από τους άρτιους δασκάλους του Γένους 

της εποχής του. 

Σάββας ο Αγαθός ο Αγιασμένος: Καταγόταν από το ιστορικό Τροβάτο 

Αγράφων. Δίδαξε στη Σχολή Γούβας Βραγγιανών Αγράφων. Συνόδευσε τον 

δάσκαλό του Άγιο Ευγένιο στο δεύτερο ταξίδι του στο Καρπενήσι το 1674. 

Αρσένιος: Μαθητής του Ευγενίου Γιαννούλη. Δεν έχουν σωθεί άλλα 

στοιχεία γι’ αυτόν, παρά μόνο ότι ήρθε σε αντίθεση με τον δάσκαλό του Ευγένιο 

και τον πίκρανε. 

Ιωακείμ: Καταγόταν από την περιοχή των Τρικάλων. Τον είχε μαζί του ο 

Ευγένιος ο Αιτωλός στο δεύτερο ταξίδι του στο Καρπενήσι. 

Ιωνάς: Καταγόταν από την Καστανιά Αγράφων. Ο Ευγένιος σε Επιστολή 

του τον ονομάζει «φίλτατον».  

Ζαχαρίας: Καταγόταν και αυτός από την Καστανιά Αγράφων. Έγινε 

Επίσκοπος Βιζύης και Σιατίστης.  

Αναστάσιος Λεοντάρης: Ιερομόναχος με καταγωγή από τη Θεσσαλία. Μετά 

τις σπουδές του στη Σχολή των Μεγάλων Βραγγιανών Αγράφων συνέχισε τις 

σπουδές του στην Κωνσταντινούπολη. 

Παρθένιος: Ήταν ιερομόναχος. Ο Ευγένιος Αιτωλός τον έστειλε στον 

Μητροπολίτη Βεροίας Ιωακείμ, κοντά στον οποίο υπηρέτησε.  

Γρηγόριος Παυρολάς: Υπήρξε συμμαθητής του Αναστασίου Γορδίου στη 

Σχολή των Βραγγιανών Αγράφων. Συνέχισε τις σπουδές του στην 

Κωνσταντινούπολη.  

Χριστόφορος ο Αιτωλός: Δεν είναι γνωστός ο ακριβής τόπος καταγωγής 

του. Ήταν φίλος του Αναστασίου Γορδίου και πολύ αγαπητός στον δάσκαλό του 

Άγιο Ευγένιο
89

.  

 

 

γ. Μαθητές άλλων Σχολών  

                                                           
89

 Για τους μαθητές του Ευγενίου του Αιτωλού βλ. Πάνου Ι. Βασιλείου, Ο μεγάλος 

Διδάσκαλος του Γένους, σ. 148-168˙ Παναγιώτη Κ. Βλάχου, Ευγένιος ο Αιτωλός και το φερώνυμον 

Ελληνομουσείον, σ. 36-50˙ Του ιδίου, Ο Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός και η Παιδεία εις την Ευρυτανία, 

σ. 45-47˙ Μάρκου Α. Γκιόλα, Ιστορία της Ευρυτανίας, σ. 441-445 και σ. 459-467. 
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Μαθητές του λογίου των Αγράφων, άγνωστο όμως σε ποιες ακριβώς  

Σχολές μαθήτευσαν, είναι και οι παρακάτω:  

Θεοδόσιος Τρικαλινός: Καταγόταν από τα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Με 

συστατική του Επιστολή ο Ευγένιος τον έστειλε να μορφωθεί κοντά στον Ιωάννη 

Καρυοφύλλη στην Κωνσταντινούπολη. 

Διονύσιος Μουσελίμης – Βυζάντιος: Μητροπολίτης Λάρισας το 1662. 

Πατριάρχησε πέντε φορές στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. 

Χαρακτηρίζεται από τον Ευγένιο ως «φιλήκοος και πιστός». Πέθανε το 1697 στην 

Ουγγροβλαχία. 

Ιωαννίκιος: Υπήρξε Επίσκοπος Δημητριάδος. Σ’ αυτόν έστειλε ο Ευγένιος 

νουθετική Επιστολή. 

Άνθιμος: Παρακολούθησε μαθήματα της Σχολής του Αγίου Ευγενίου και 

έγινε Μητροπολίτης Σερρών. Ο Άνθιμος υπήρξε καρδιακός φίλος του 

Αναστασίου Γορδίου. 

Σεραφείμ: Ήταν ιερομόναχος, τρόφιμος της Ιερής Μονής Αγίας 

Παρασκευής Γούβας Βραγγιανών. Τον αναφέρει σε Επιστολή του ο Ευγένιος ο 

Αιτωλός, την οποία έστειλε στον Μητροπολίτη Λαρίσης Διονύσιο. 

Συμεών: Διετέλεσε Επίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου Καρδίτσας.  

Στέφανος ο Ακαρνάν: Με καταγωγή από την Ακαρνανία έγινε Επίσκοπος 

Σερρών μετά τον θάνατο του Μητροπολίτη Σερρών Ανθίμου.  

Παΐσιος: Αναφέρεται από τον Κωνσταντίνο Σάθα ως Επίσκοπος με 

αδιευκρίνιστα στοιχεία για την Επισκοπή που διακόνησε. 

Ιάκωβος: Έγινε Επίσκοπος Θεσσαλονίκης. 

Νεόφυτος: Λεγόταν Μαυρομάτης. Καταγόταν από την Αιτωλία και έγινε 

Επίσκοπος Λιδωρικίου Φθιώτιδος. Το 1706 έγινε Επίσκοπος Ναυπάκτου. Άφησε 

πλούσιο συγγραφικό έργο. 

 

 

δ. Διαμάχη διδασκάλου - μαθητών 

 

Συχνές είναι οι διαμάχες μεταξύ δασκάλου και μαθητών. Ο Ευγένιος, αλλά 

και ο Γόρδιος είχαν πικρή πείρα από τους μαθητές τους. Οι μαθητές του Ευγενίου 

«εφ’ ετέρους καθηγητάς ετρέποντο», αδιαφορώντας για τον δάσκαλο που τους 

έριξε τα σπέρματα της Παιδείας και τελικά στράφηκαν κατά του ευεργέτη τους. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σκάνδαλο, με αποκορύφωμα το ότι ο 

μαθητής του Αναστάσιος Παντοδύναμος λειτούργησε στο Καρπενήσι δική του 
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Σχολή. Σκοπός του ήταν να λυπήσει τον διδάσκαλό του και γι’ αυτό «υπέκλεπε 

προς εαυτόν τους περί αυτόν φοιτητάς»
90

.  

Η μαθητεία του Αναστασίου Παντοδύναμου κοντά στον Ευγένιο τον 

Αιτωλό άρχισε γύρω στο 1645
91

. Ύστερα όμως από την αποφοίτησή του, ο 

ευφυέστατος και δυναμικός Αναστάσιος ξεσηκώθηκε εναντίον του αγαθού 

διδασκάλου του. Όπως θα γράψει ο Ευγένιος προς τον Μητροπολίτη Λαρίσης 

Διονύσιο «εν γαρ τω Καρπενησίω πρότερον παρών επηρειών ημίν πολλών επήγαγε 

νέφος»
92

. Σε άλλη Επιστολή του, ο Γιαννούλης θα ξαναγράψει στον ίδιο 

Μητροπολίτη «τούτο το άχθιστον και άφρονος Παντοδυνάμου το έργον, να τρέχει 

γυμνή τη κεφαλή (ως λέγεται) κατά των ευεργετησάντων αυτόν εις το κατά 

δύναμιν»
93

. Αργότερα στο συστατικό γράμμα που έδωσε στον μαθητή του 

Αναστάσιο όταν συμφιλιώθηκαν το έτος 1666, ο Ευγένιος γράφει τα εξής: «Ο δε 

ημέτερος μαθητής Αναστάσιος άνθρωπος ων και των αυτών κοινωνών παθών και 

λίνων άλις μετασχών και εν μεθέξει αφύκτων όντων γενόμενος εξ επηρείας ουκ οίδ’ 

όπως δαιμονικοίς πέποιθέ τι περί ημάς, οία πολλάκις τοις ανθρώποις φιλεί 

συμβαίνειν. Εξεχύθησαν γαρ αυτού παρ’ ολίγον τα διαβήματα και οι πόδες αυτού, 

ψαλμικώς ειπείν, εσαλεύθησαν αφ’ ημών, και ο ποτέ εύχρηστος, άχρηστος δι’ 

ανηκοϊας και αποσκιρτήσεως γέγονε»
94

.  

Σε άλλη Επιστολή του ο λόγιος των Αγράφων Ευγένιος προς το μέγα 

λογοθέτη του Πατριαρχείου Ιωάννη Καρυοφύλλη αναφέρει: «Έδειξεν εις του 

λόγου μας σύμβολα ψυχής, αδελφέ, τα οποία και ειπείν και γράφειν ατονώ. Δεν 

ηξέρω αν εγνώρισεν αυτού καλά την κακίαν του και τας υποκρίσεις του τας δολεράς 

και υφάλους. Αγαπώμενος γαρ ο Θεώ επάρατος επεβούλευε καθ’ ημών εν 

απορρήτοις αλόγως. Ευεργετούμενος γαρ εμίσει, ελεγχόμενος ηρνείτο, μετά την 

πράξιν επλάττετο άγνοιαν, ίνα μη εκπέση του εφετού… Αλλ’ ούτος μεν ερρέτω 

αυταίς αυτού κακορραφίαις και κακουργίαις και μηχανήμασιν»
95

. 

Ο Αναστάσιος ο Παντοδύναμος χρησιμοποιώντας πειστικά επιχειρήματα, 

κατόρθωσε να προσελκύσει κοντά του ορισμένους από τους μαθητές του 

Γιαννούλη, μεταξύ τον οποίων και τον Νικόλαο Βελισδονίτη (« Ταύτης της μοίρας 

Ιάκωβος εγένετο, και Ιωσήφ, και Νικόλαος ο την ιατρικήν ασκών»). Σύμφωνα με 

τον Γόρδιο, οι αποστάτες μαθητές, ‘συνωμότες’ τους αποκαλεί ο ίδιος, 

                                                           
90

 Βλ. σχετικά Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου, «Αναζήτησις της προσωπικότητος Ευγενίου 

Γιαννούλη», σ. 81. 
91

 Τρύφωνος Ε. Ευαγγελίδου, Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, σ. 276.  
92

 Σωφρονίου Ευστρατιάδου, Επιστολαί Ευγενίου, σ. 143. 
93

 Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου, Ευγενίου Ιωαννουλίου, σ. 52. 
94

 Σωφρονίου Ευστρατιάδου, Επιστολαί Ευγενίου, σ. 145. 
95

 Σωφρονίου Ευστρατιάδου, Επιστολαί Ευγενίου, σ. 140. 
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δημιούργησαν στον Ευγένιο πολλά προβλήματα («πολλών αίτιοι σκανδάλων αυτώ 

εγένοντο»), δολοπλοκώντας ποικιλοτρόπως εναντίον του
96

.  

Η δεινή διαμάχη ανάμεσα στον Ευγένιο των Αιτωλό και τους τέσσερις 

μαθητές του -Αναστάσιος Παντοδύναμος, Νικόλαος Βελισδονίτης, Ιάκωβος, 

Ιωσήφ Αρβανιτάκης- κορυφώθηκε στα τέλη του 1657 και στις αρχές του 1658. 

Πιο συγκεκριμένα, στις 8 Δεκεμβρίου 1657 ο Ευγένιος Γιαννούλης και ο μαθητής 

του Γρηγόριος Μάνεσης απευθύνουν αναφορά προς τον πατριάρχη Παρθένιο. Με 

την αναφορά αυτή επιδίωκαν ο πατριάρχης να εγκρίνει να χαρακτηριστεί 

σταυροπηγιακός ναός ο νεόχτιστος ναός της Αγίας Τριάδος Καρπενησίου
97

. 

Απώτερος σκοπός της ενέργειας αυτής ήταν αφενός να μην μπορούν ο 

Επίσκοπος Λιτζάς και Αγράφων Ιάκωβος και οι άλλοι συνωμότες - αποστάτες 

μαθητές να ελέγχουν το ναό και αφετέρου να διασφαλιστεί η Σχολή του Ευγενίου, 

η οποία βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του ναού. Το αίτημά τους έγινε δεκτό 

από τον πατριάρχη Παρθένιο, ωστόσο δεν σώζεται η έγγραφη έγκριση αυτού. 

Σώζεται όμως το ευχαριστήριο γράμμα του Ευγενίου και των Καρπενησιωτών, με 

το οποίο ευχαριστούν τον Παρθένιο γι’ αυτή του την ενέργεια
98

. 

Το φαινόμενο αυτό της στάσης των μαθητών εμανίζεται να είναι κοινός 

τόπος σ’ όλες τις Σχολές της εποχής, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ενίοτε 

υποκρυπτόταν βαθύτερη διαμάχη μεταξύ διοικητικών και εκκλησιαστικών 

κύκλων
99

. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο ο Ευγένιος όσο και ο Γόρδιος 

χρησιμοποιούν συχνά την παροιμία «υπό παντί λίθω σκορπίος εύδει»
100

.  

Ο πρώτος των αποστατών μαθητών, ο οποίος μεταμελήθηκε και ζήτησε 

συγγνώμη από τον διδάσκαλό του ήταν ο Ιάκωβος, ο οποίος στο μεταξύ είχε 

εκλεγεί Επίσκοπος Λιτζάς και Αγράφων (4 Νοεμβρίου 1657). Το παράδειγμά του 

ακολούθησε ο Ιωσήφ Αρβανιτάκης, ο επικαλούμενος Σκρουμός
101

. Ο Νικόλαος 

Βελισδονίτης απεκατέστησε αργότερα τις σχέσεις του με τον Ευγένιο, αφού 

                                                           
96

 Γόρδιος, Βίος Ευγενίου, εκδ. Σάθας (σημ. 1), σ. 453-454˙ Λάμπρος (σημ. 1), σ. 58. 
97

 Σωφρονίου Ευστρατιάδου, Επιστολαί Ευγενίου, τ. 7 (1934) σ. 236˙ Πάνου Ι. Βασιλείου, 

Η Εκκλησία «Αγ. Τριάδα», Αθήναι 1962, σ. 44-45˙ Παναγιώτου Κ. Βλάχου, Ευγένιος ο Αιτωλός, σ. 

41-42.˙ Ιωάν. Θ. Κολιτσάρα, Ευγένιος ο Αιτωλός, σ. 49.˙ Παναγιώτη Κ. Βλάχου, Όσιος Ευγένιος ο 

Αιτωλός, σ. 44. 
98

 Σωφρονίου Ευστρατιάδου, Επιστολαί Ευγενίου, σ. 244-245˙ Πάνου Ι. Βασιλείου, Η 

Εκκλησία «Αγ. Τριάδα», σ. 46-47˙ Παναγιώτου Κ. Βλάχου, Ευγένιος ο Αιτωλός, σ. 42-43˙ Ιωαν. Θ. 

Κολιτσάρα, Ευγένιος ο Αιτωλός, σ. 49˙ Παναγιώτη Κ. Βλάχου, Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός, σ. 44. 
99

 Χαρίτωνος Καρανάσιου, «Οι συνθήκες ανάπτυξης και ο χαρακτήρας της Παιδείας», σ. 

87.  
100

 Νίκη Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, «Παλιές και νέες παροιμίες στις επιστολές του 

Ευγενίου Γιαννούλη», σ. 19, 30. 
101

 Γόρδιος, Βίος Ευγενίου, εκδ. Σάθας (σημ. 1), σ. 454˙ Λάμπρος (σημ. 1), σ. 59. 
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προηγουμένως μετέβη για σπουδές στην Αθήνα και στη συνέχεια, στη Λάρισα
102

. 

Μάλιστα μαρτυρείται ότι ο Ευγένιος τον συγχώρεσε για τη στάση του και ο 

Νικόλαος συνδέθηκε έκτοτε μαζί του με ισχυρά δεσμά φιλίας, φερόμενος πλέον 

στον Γιαννούλη με πολύ σεβασμό. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο 

Αναστάσιος Γόρδιος «οψέποτε και αυτός μεταμεληθείς εφ’ οις προς Ευγένιον 

επλημμέλησε τον καθηγητήν, συγγνώμης ήλθε παρ’ αυτού πολλάκις αιτών, και 

ταύτης τυχών, φιλία τη προς αυτόν του λοιπού εδεσμείτο πολλή, και δι’ ευλαβείας 

ότι πλείστης είχεν αυτόν»
103

.  

Φαίνεται πάντως ότι ο Βελισδονίτης μεταμελήθηκε για τη συμπεριφορά του 

προς τον Ευγένιο προτού ακόμη εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου και 

εργάστηκε ως γιατρός. Αυτό προκύπτει από την αφήγηση του Γορδίου, σύμφωνα 

με την οποία, στην Κωνσταντινούπολη έφτασε από τη Λάρισα ο ιατρός Νικόλαος, 

ο οποίος στο παρελθόν, δηλαδή πριν από την άφιξή του στη Βασιλεύουσα, είχε 

συνασπιστεί με τον Αναστάσιο Παντοδύναμο κατά του Γιαννούλη. «Ανήλθε δε 

και Νικόλαος από Λαρίσσης εις Κωνσταντινούπολιν ο πρώην κατ’ Ευγενίου τούτω 

(δηλαδή Αναστασίω) ομοφρονών»
104

. 

  

Ολοκληρώνοντας όσα αναφέρθησαν μπορεί κανείς να επαναλάβει τις 

κριτικές επισημάνσεις, αποτιμήσεις και συγχρόνως προτροπές δύο νεώτερων 

πνευματικών ανθρώπων, των οποίων οι λόγοι έχουν βαρύνουσα σημασία.  

Την ανεκτίμητη προσφορά του οσίου Ευγενίου του Αιτωλού και των άλλων 

Διδασκάλων του Γένους προβάλλει ανάγλυφα ο ιστορικός Κωνσταντίνος 

Παπαρρηγόπουλος σημειώνοντας: «Αν υπάρχωμεν σήμερον ομιλούντες την 

πάτριον γλώσσαν, λατρεύοντες τον πάτριον Θεόν, ελεύθεροι και ευέλπιδες, 

οφείλομεν τα αγαθά ταύτα πρώτον μεν εις τους αγώνας του μεσαιωνικού 

Ελληνισμού, ύστερον δε εις τας ταλαιπωρηθείσας εκείνας του νέου Ελληνισμού 

γενεάς…». Υπογραμμίζοντας το χρέος μας έναντι των γενεών αυτών της δουλείας 

ο Φίλιππος Ιωάννου υπογραμμίζει: «Η ευγνωμοσύνη απαιτεί να μνημονεύωμεν 

των αρχαιοτέρων διδασκάλων του Γένους ημών, και ωφέλιμον είναι να προτίθεται 

η αρετή εκείνων και ο προς φωτισμόν ομογενών των ζήλος παράδειγμα μιμήσεως 

εις τους νεωτέρους, και αρμόζει να απονέμηται εις αυτούς ο προσήκων έπαινος»
105

. 

____________________ 
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 Γόρδιος, Βίος Ευγενίου, εκδ. Σάθας (σημ. 1), σ. 455˙ Λάμπρος (σημ. 1), σ. 59-60. 
103

 Γόρδιος, Βίος Ευγενίου, εκδ. Σάθας (σημ. 1), σ. 457˙ Λάμπρος (σημ. 1), σ. 61. 
104

 Γόρδιος, Βίος Ευγενίου, εκδ. Σάθας (σημ. 1), σ. 456˙ Λάμπρος (σημ. 1), σ. 61. 
105

 Βλ. σχετικές μαρτυρίες στου Μητροπολίτου Καρπενησίου Νικολάου «Προσλαλιά», 

στον τόμο Σύναξις, σ. 31. 



 

 

 

 

 

 

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 

 

Ο όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός (1597-1682), ηρωικός αγωνιστής της 

ορθόδοξης και ελληνικής παιδείας κατά τους δυσχειμέρους χρόνους της δουλείας, 

παρέμεινε πιστός και υποδειγματικός εργάτης της Εκκλησίας και της πατρίδος και 

ποδηγέτησε αποτελεσματικά τους υπόδουλους αδερφούς του κατά τον ζοφερό 17
ο
 

αιώνα. Η προσφορά του στην Παιδεία κατά τον 17
ο
 αιώνα ήταν το αντικείμενο 

μελέτης της παρούσας εργασίας.  

Ο Ευγένιος κατέταξε τον εαυτό του εθελούσια στην παράταξη των λογίων 

εκείνων, των εκλεκτών Διδασκάλων του Γένους, οι οποίοι δεν επιδίωξαν 

ευημερία και αξιώματα στο εξωτερικό. Ως φάρος σκόρπισε απλόχερα στους γύρω 

του το φως της πίστεως, της γνώσεως και της φιλοπατρίας. Τόνωσε το 

θρησκευτικό συναίσθημα, καλλιέργησε την εθνική συνείδηση, αναθέρμανε την 

ελληνική ψυχή και συνέργησε αποφασιστικά στην προπαρασκευή για την 

ανάσταση του Γένους. 

Ο Ευγένιος Γιαννούλης ο Μεγαλοδενδρίτης, όπως ήθελε ο ίδιος να λέγεται 

και όπως ο ίδιος υπογράφει στην εικόνα της Παναγίας που δώρισε στο 

Μοναστήρι της Μυρτιάς το 1681, υπήρξε πρόδρομος του Κοσμά του Αιτωλού, 

της δωρεάν παιδείας στην Πατρίδα μας και δίδαξε στο Έθνος ότι εξ όλων των 

αγαθών ουδέν υπέρτερον της Παιδείας. Άφησε πλούσια παρακαταθήκη, η οποία 

διατηρήθηκε μετά την κοίμησή του μέσω των μαθητών και διαδόχων του στις 

περιώνυμες Σχολές των Αγράφων. Η παιδευτική παράδοση που θεμελίωσε ο 

Γιαννούλης στην Ευρυτανία αποτελεί πνευματική κληρονομιά και αντικείμενο 

μελέτης και για τους συγχρόνους του.  

Ο ίδιος κακουχούμενος, διωκόμενος «μέχρι δεσμών και φυλακής», 

δυσπραγών εις τα «κακοβίωτα Άγραφα», διέσωσε την ιερά παρακαταθήκη της 

ορθοδόξου πίστεως και του εθνικού φρονήματος και μέσω των Σχολών, των 

μαθητών και διαδόχων του την κληροδότησε στις επερχόμενες γενιές. Αφιέρωσε 

τη ζωή του χάριν της παιδείας του υπόδουλου Γένους και άξια κατέλαβε 

σπουδαία θέση στη χορεία των διδασκάλων του Γένους και ειδικότερα, κατά τον 

πολυτάραχο 17
ο
 αιώνα. 
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Την ανεκτίμητη προσφορά του Ευγενίου και των άλλων Διδασκάλων του 

Γένους προβάλλει ανάγλυφα ο ιστορικός Κωνταντίνος Παπαρρηγόπουλος 

σημειώνοντας: «Αν υπάρχωμεν σήμερον ομιλούντες την πάτριον γλώσσαν, 

λατρεύοντες τον πάτριον Θεόν, ελεύθεροι και ευέλπιδες, οφείλομεν τα αγαθά ταύτα 

πρώτον μεν εις τους αγώνας του μεσαιωνικού Ελληνισμού, ύστερον δε εις τας 

ταλαιπωρηθείσας εκείνας του νέου Ελληνισμού γενεάς». 

Υπογραμμίζοντας το χρέος μας έναντι των γενεών αυτών της δουλείας ο 

Φίλιππος Ιωάννου γράφει: «Η ευγνωμοσύνη απαιτεί να μνημονεύωμεν των 

αρχαιοτέρων διδασκάλων του Γένους ημών, και ωφέλιμον είναι να προτίθεται η 

αρετή εκείνων και ο προς φωτισμόν ομογενών των ζήλος παράδειγμα μιμήσεως εις 

τους νεωτέρους, και αρμόζει να απονέμηται εις αυτούς ο προσήκων έπαινος». 

Μέσα από τις σελίδες της παρούσας εργασίας κατέστη φανερό για μία 

ακόμη φορά ότι ο όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός υπήρξε πράγματι μια εξέχουσα 

χαρισματική εκκλησιαστική και πνευματική προσωπικότητα της εποχής του. 

Πρόκειται για έναν φωτισμένο άνθρωπο και έναν αφιερωμένο κληρικό, απόλυτα 

προσηλωμένο στην ορθόδοξη παράδοση και την ελληνική Παιδεία, για τα οποία 

έδωσε σκληρούς και πολύχρονους αγώνες για τη διάσωση και ανάδειξή τους 

έναντι των προκλήσεων από ντόπιους και ξένους παράγοντες.  

Ο ίδιος μας κληροδότησε πλούσιο και αξιόλογο συγγραφικό έργο, μεταξύ 

του οποίου οι εξαιρετικής σημασίας πολυπληθείς Επιστολές, οι οποίες αποπνέουν 

άρωμα ορθοδόξου πίστεως και εμπειρίας και συγχρόνως βαθειάς ελληνομάθειας 

και συνιστούν αδιάψευστη μαρτυρία για την προσφορά του στην Παιδεία κατά 

τον 17
ο
 αιώνα. Αναμφίβολα, συγκαταλέγεται στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς 

και Πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και στους μεγάλους Διδασκάλους 

του Γένους με αναγνώριση τόσο από τους σπουδαίους μαθητές του, όσο και 

διαχρονικά από τους συγχρόνους μελετητές του.  

  



 

 

 

 

 

 

S U M M A R Y 

 

Throughout the course of the present study we have attempted to present, as 

fully  as possible, the theme: «Eugenius the Aetolian and his contribution to the 

education during the 17
th

 century».   

The content of the study has been divided in three chapters. The first of 

them entitled the framework of the period in which Eugenius the Aetolian (1597-

1682) lived and acted. More specifically are examined the following issues: a) The 

social and political state after the Ottoman’s occupation. According to the 

historians the Church, after the fall of Constatinople (1453), took up a pioneering 

role in educating the nation. In the dark age of Ottoman slavery, when the 

oppression was really brutal and schools for the Greek people did not exist, the  

tradition and the Orthodox Church, were the only props and sources of cultural 

education of the population and the guarantors of the continuation of the Greek 

conscience and culture. It is also analysed the educational situation of the enslaved 

Greek people during the Ottoman rule. b) It is examined the state of education in 

the area of Agrafa in the era of the 17
th

 century, a period during which the Schools 

of Agrafa flourished. According to Eugenius’ correspondence, the biggest disease 

for the nation was the lack of education. He foresaw that only through education 

his compatriots could improve their situation under slavery. Indeed he devoted 

himself to the teaching and his students and successors continued to perform this 

task after his death (1682).  
 

In the second chapter are examined the life and education of Eugenius the 

Aetolian and his influences by ancient greek philosophers, as Aristoteles and his 

teacher such as Theofillus Korydalleas. Eugenius Giannoules, so-called the 

Aetolian, the renowned monk and teacher who laid the foundations for the 

education in Evritania under Ottoman rule was a man of important personality. He 

offered many services to Orthodox Church and to the education generally. He 

lived during difficult years, when the Greek nation was enslaved to Turkey. 

He was born in Megalo Dendro village (region of Aetolia) in 1597. As a boy 

he entered the Monastery of Panagia Vlochou in Agrinio. Then he found shelter in 

Trovatou Agrafa Monastery, where he got associated with virtuous old men and 
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got also further basic education. At the age of 17 he was shorn a monk and after 

two years he was ordained a deacon in Tatarna monastery. He visited Mount 

Athos with his elder Arsenios once. Eugenius got associated with the idling bishop 

Charalambis in Xeropotamos monastery. Later he visit Alexandria (where he was 

ordained priest by Patriarch Cyrillos Loukaris), Sinai and Jerousalem. Being a 

studious person, he attended lessons in Kefallonia, Zakynthos and Constantinople 

given by famous teachers. After a long spiritual preparation and studying by the 

side of distiguished teachers, such as the philosopher Korydalleas in Zakynthos 

and Meletius Syrigos in Constatinople, he returned in Greece and he started 

teaching in various parts of mainland and eventually in Karpenisi in 1645.  

Eugenius the Aetolian died on 5
th

 of August 1682 in Vragiana and his 

nomination as a saint took place on 1
st
 of July 1982 by the Ecumenical 

Patriarchate. His memory is honoured on 5
th

 August. 
 

The third chapter has been entitled «Eugenius as an educator» and it is 

devoted to the establishment of School of Higher Education in Karpenisi, 

Vragiana of Agrafa and Aitoliko, and the presentation of the most well-known 

students of Eugenius the Aetolian. He worked for many years (1645-1682) as 

teacher and scholar and he established the above mentioned Schools of Higher 

Education. In 1645 in Karpenisi, he founded a large church devoted to the Holy 

Trinity, and at the same time he founded School of Higher Education. In the 

monastery of St. Paraskevi (Gouvas) Vragianon, he established a school of Greek 

studies, called Ellinomouseion Agrafon, gathering around him pupils who in time 

developed into important intellectual figures. The aim of the students’ study were 

for them to learn about the Ancient Greek language and the philosophers of 

antiquity, together with Theology, without excluding the interest of some in 

Natural Sciences and Astronomy. 

Eugenius, he himself taught a considerable number of students, a good many 

of whom rose to became significant teachers of the nation. They occupied 

important positions and ranks in the Church, because of their higher education. A 

prominent position among them belongs to Anastasios Gordios who was a monk, 

a preacher, a doctor and the biographer of his teacher. 

To sum up, St Eugenius the Aetolian with his remarkable work as a writer, 

with his correspodance (almost 850 Letters) and as a teacher contributed to the 

development of education in Karpenisi, of the villages of Agrafa and generally in 

almost the whole Nation. His efforts highlight and prove his contribution as a 

founder and pioneer of the educational renaissance of the enslaved Greeks.-   
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