
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

 

3.1  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ 

 
Ή είς Καρπενήσιον έγκατάστασις τοϋ Ευγενίου υπήρξε πολυσήμαν-τον διά τήν 
μικράν αυτήν πόλιν και τήν δλην περιοχήν γεγονός. Οί κάτοικοι της, «εί και προς 
πασαν παιδείαν άνοικείως Εχοντες» λόγω των δεινών τοϋ γένους περιπετειών, «ού 
τής τυχούσης εύνοιας ήξίωσαν» τοϋτον, «εύλαβώς προς τους τοιούτους των 
ανδρών διακείμενοι και λόγω τω παρ' αυτών πειθόμενοι». Ή διδασκαλική τοΰ 
Ευγενίου προσωπικότης, ή ακτινοβολία τής επιστημοσύνης και πρό παντός ή 
ύπ* αύτοΰ ΐδρυσις Σχολής Ανωτέρων Γραμμάτων, ή οποία απέβη περιώνυμος 
καί σχεδόν έπΐ δύο αίώνας έλειτούργησε, συνετέλεσαν σημαντικώς είς τήν 
πνευματικήν άνά-πτυξιν τής περιοχής, ουσιωδώς δέ καί είς τήν έθνικήν 
άποκατάστασίν της συνέβαλον. Ή δράσις του δλλωστε ώς ίερέως 
αδιαμφισβήτητος συνήρ-γησεν είς τήν κατά Χριστόν ζωήν των χειμαζόμενων 
κατοίκων, οΐ όποιοι προθύμως συνέδραμον τόν διδάσκαλον είς τό έργον του, 
ώστε τό τραχύ της Ευρυτανίας Εδαφος «έν πνεύματι καί άληθεία» έγεώργησε καί 
πλουσίους απέφερε τοΰτο τους καρπούς. 

Τοιουτοτρόπως ή πόλις τοΰ Καρπενησίου αρχικώς καί τά δυσπρόσιτα 
"Αγραφα ακολούθως απέβησαν κέντρα πνευματικής ακτινοβολίας καί έστίαι 
τονώσεως τής θρησκευτικής πίστεως και τοΰ έθνικοΰ φρονήματος, διά τών 
προελθόντων δ' έκ τών Σχολών τοΰ Ευγενίου μαθητών συνεχί-σθη και κατά τόν 
έπόμενον ζοφερόν τής δουλείας αίώνα καί μέχρι τής παλιγγενεσίας ή ευεργετική 
διά τό Εθνος προσφορά του. Συγχρόνως επιστρατεύει δλας αύτοΰ τάς δυνάμεις, 
διά νά ανάπτυξη τήν έλληνικήν παιδείαν, νά μόρφωση χριστιανικώς καί 
έθνοπρεπώς μικρούς καί μεγάλους, νά άναδείξη διδασκάλους καί Ιερείς, ίκανούς 
νά συνεχίσουν καί νά αναπτύξουν ακόμη περισσότερον τό μέγα Εργον του»30. 
Προς τήν πίστιν του αυτήν συνεπές υπήρξε τό δλον είς τήν περιοχήν Εργον του, 
κινηθέν διά βίου περί τους δύο αυτούς πόλους, τήν θρησκείαν καί τήν παιδείαν. 
Τό πρώτον τοΰ Ευγενίου μέλημα ευθύς μετά τήν δφιξίν του είς Καρπενήσιον ήτο ή 
άνέγερσις ευπρεπούς τής Αγίας Τριάδος ναοΰ είς τήν θέ-σιν προϋπάρχοντος 
άσημου καί συντόνως είργάσθη προς τοΰτο μετέχων και προσωπικώς τοϋ Εργου 
τής ανεγέρσεως και τόν εαυτόν του παρέχων υπόδειγμα εϊς τους κατοίκους. «Και 
πολλοίς μέν τοις πόνοις, πολλοίς δέ τοις ίδρώσι καθ* έκάστην περιρρεόμένος, άνί-
στησιν αυτόν άπό τοΰ μικροπρεποΰς εκείνου και πάντη ταπεινοΰ σχήματος, είς δ 
νΰν παρά πάντων δραται»32. 

Παρά τόν οίκον λατρείας τοΰ Θεοΰ και τόν ναόν τής παιδείας ΐδρυ-
σεν ό Ευγένιος προς φωτισμόν των «έν σκότει και σκιςί θανάτου» δια-βιούντων 
αδελφών, καθ' δτι «ού μόνον τοΰτον (τόν ί. ναόν) είς τέλος ήγα-γεν, αλλά και οίκους 
περί αυτόν έδείματο και φροντιστήριον είς καθηγητού καί φοιτητών διατριβήν 
έπιτηδείως δχον». Πρόκειται διά τήν περιώ-νυμον έν Καρπενησίω Σχολήν 
Ανωτέρων Γραμμάτων, τήν οποίαν ό σοφός διδάσκαλος άνήγειρεν είς τόν 
περίβολον τοΰ ναοΰ33. Αυτή, εκτός των χώρων διδασκαλίας, περιελάμβανε καί 
ενδιαιτήματα διά τους σπουδα-στάς, οί όποιοι καθ* δλην την ήμέραν μετά του 
διδασκάλου αναστρεφόμενοι έδέχοντο πλουσίαν την πνευματικήν προσφοράν του 
διά τήν σπουδήν της θύραθεν παιδείας καί της εκκλησιαστικής σοφίας τήν 
γνώσιν, αλλά καί δι* άφύπνισιν έθνικήν, τόνωσιν της είς Χριστόν πίστεως, 
καλλιέρ-γειαν της αρετής καί βίωσιν τοϋ πόθου διά τήν άνάστασιν τοϋ Γένους. 
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Είς τήν Σχολήν αυτήν έπί μακρόν έδίδαξεν ό Ευγένιος προς μαθη-τάς, οί 
όποϊοι «συνέρρεον» έκ της περιοχής της Ευρυτανίας καί άλλων της Ελλάδος 
μερών. Έξ αυτών οί εδποροι κατέβαλλον διά τήν συντήρη-σιν καί λειτουργίαν 
αυτής χρήματα, τους πτωχούς δμως έδέχετο δωρεάν δαπανών ό ίδιος διά τήν 
διαμονή ν καί τήν σίτισίν των· «οϋς δέ και ένδεια τών αναγκαίων πιεζόμενους έώρα, 
ού μόνον άμισθί τών μαθημάτων άπο-λαύειν παρειχεν, (ού γάρ ήνέσχετο λαβείν τι 
ποτέ παρά τίνος), αλλά καί τούτων αυτός έγίνετο χορηγός καί έτρεφε τε 
σωματικώς και της άλλης πάσης ήξίου επιμελείας». Τοιουτοτρόπως ή πόλις τοϋ 
Καρπενησίου αρχικώς, δπως καί ή περιοχή τών Αγράφων άργότερον, κατέστη 
κέντρον πνευματικής ακτινοβολίας καί εθνικής άνατάσεως πηγή, κιβωτός υπευθύ-
νων εκκλησιαστικών ταγών καί φυτώριον σειράς υπεροχών διδασκάλων του 
Γένους. 

Άπό τους διαπρεπέστερους μαθητάς τοϋ Ευγενίου είς 
Καρπενήσιον, καί είς τήν Σχολήν Βραγγιανών βραδύτερον, μνημονεύονται ένταΰθα 
ό έξ Αιτωλικού Γρηγόριος Μάνεσις, «γνησιώτερός τε καί οίκειότερος καί μάλλον ώς 
πνευματικός υίός αύτοϋ γνωριζόμενος», ώς καί ό ευφυέστατος Αναστάσιος, υίός 
ποιμένος τινός Γρηγορίου ονόματι, «δν και παντοδύ-ναμον ό καθηγητής έκάλει 
διά τό πάντα ράδια είναι λέγειν αυτόν δοκεΐν»34. Μέ τήν περίοδον της πρώτης έν 
Καρπενησίω παραμονής τοϋ Ευγενίου συμπίπτει ή γέννησις του νεομάρτυρος 
Αγίου Νικολάου, πολιούχου της πόλεως, μαρτυρήσαντος είς Κωνσταντινούπολιν 
κατά τό 6-τος 1672, είς ήλικίαν 15 μόλις ετών35. Τό γεγονός αυτό οδηγεί άβιάστως 
είς τήν δποψιν δτι ό έπιδείξας σταθεράν προσήλωσιν είς τήν γλυκυτάτην 
όρθοδοξίαν καί γενναιότητα πρό τοΰ μαρτυρίου, παρά τό νεαρόν τής ηλικίας του, 
έγαλουχήθη είς τήν Σχολήν τοΰ διαπρεπούς διδασκάλου. 

Περαιτέρω θα ήδύναντο να μνημονευθούν ό έξ 'Αγγελοκάστρου 
Δαμασκηνός, είς τον όποιον μάλιστα ό Ευγένιος ένεπιστεύθη τήν ένορίαν τής 
Αγίας Τριάδος Καρπενησίου καί ανέθεσε τήν δαπάναις του ΐδρυσιν είς 
Καρπενήσιον σχολείου κοινών γραμμάτων. 

 
 
 

 

Ι. ΚΑΤΑΓΩΓΗ - ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ 

Ό «αρετή πάση καν λόγω τόν βίον δλον συγκαταλύσας»4 Ευγένιος ό Αιτωλός 
έγεννήθη εις το Μέγα Δένδρον τοΰ Άποκούρου Αιτωλίας. Ό Αναστάσιος Γόρδιος 
λογοπαικτών προς τό τοπωνύμιον γράφει δτι «τοϋ Μεγάλου τούτου Δένδρου» 
καρπός ήτο ό Ευγένιος «ή μάλλον ειπείν έτερον ώς αληθώς μέγα δένδρον παρά 
τάς διεξόδους των υδάτων πεφυτευμέ-νον, δ τόν καρπόν αύτοΰ δέδωκεν έν καιρώ 
και τό φύλλον αύτοΰ ούκ άπερρύη»5, προκειμένου δια τοΰ γραφικού να 
επικύρωση τήν έξαίρετον προσωπικότητα και τήν πλουσίαν πνευματικήν 
καρποφορίαν τοΰ διδασκάλου. Τό ακριβές τής γεννήσεως του δτος δέν είναι 
γνωστόν. 
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 Τό γεγονός δτι πρεσβύτερος έχειροτονήθη τό 1619, τήν νόμιμον κατά τους κανό-
νας άγων ήλικίαν6, και μαρτυρία τοΰ βιογράφου του δτι «τριγέρων ήν και τά 
νεστόρεια ύπερβεβηκώς έ"τη» δτε έξεδήμησεν όγδοηκοντούτης τό 1682 όδηγοΰν 
είς τήν δποψιν δτι έγεννήθη λήγοντος τοΰ ΙΣΤ' αίώνος, πιθανώς μεταξύ των ετών 
1595-1597. 

Ή γέννησις τοΰ Ευγενίου συμπίπτει μέ τήν άναληφθεΐσαν ύπό της Εκκλησίας 
προσπάθειαν δια τήν ϊδρυσιν Σχολείων καί προαγωγήν της παιδείας συμφώνως 
προς τήν ύπό τοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίου τοΰ Β' 
συνελθοϋσαν το 1593 είς το Μετόχιον τοΰ Παναγίου Τάφου Σύνοδον· ταύτης ό Ζ' 
κανών ώριζεν «Εκαστον έπίσκοπον έν τη έαυ-τοϋ παροικία φροντίδα καί δαπάνην  

κατά δύναμιν τοις έθέλουσι διδάσκειν καί τοις μαθεϊν προαιρουμένοις, έάν των 
επιτηδείων χρείαν Εχωσιν»7. 

 
Οί γονείς τοΰ Ευγενίου, Νικόλαος καί Στάμω ονομαζόμενοι8, ήσαν «πένητες μέν 
καί άπλοϊκώ τινι καί άγροικικω ζώντες βίω, χριστιανικά) δ' άλλως, καί τοις τάς τοΰ 
Θεοΰ έντολάς σύν φόβω πολλώ φυλάσσουσι πρέ-ποντι». Μετά τον πρόωρον 
θάνατον της μητρός ό πατήρ του ήλθεν είς δεύτερον γάμον καί ό νεαρός Ευγένιος 
«τη μητρυιφ συνοικεΐν ήναγκάζε-το». Ή σκληρά δμως αυτής συμπεριφορά, ή 
οποία καί επέτεινε της όρφα-νίας τήν θλΐψιν, καί Ενθεος ζήλος διά τον «άγγελικόν 
βίον» ώδήγησαν τόν Εύγένιον είς τήν άπόφασιν νά αναχώρηση κρυφίως έκ τοΰ 
πατρικού οίκου είς τήν Ίεράν Μονήν Βλοχοΰ «τήν των κοσμικών άποθέσθαι 
τρίχα γλιχόμενος». Άλλ' ό πατήρ, πληροφορηθείς τα συμβάντα καί προφανώς μή 
έγκρίνων τήν προς τόν μοναχισμόν κλίσιν τοΰ υίοΰ του, «καταδιώξας αυτόν και 
εύρων έπανήγαγεν οίκαδε». 

Ό Εντονος δμως πόθος προς άφιέρωσιν καί αί θερμαί παρακλήσεις του 
Εκαμψαν προφανώς τήν πατρικήν άρνησιν καί ό νεαρός Ευγένιος έπανήλθεν είς 
τήν έν λόγω Μονήν «παιδευόμενος γράμμασι καί τοις πα-τράσι προθύμως 
διακονούμενος». Άπ* αρχής προστάτην του εδρε τόν είς αυτήν άσκούμενον έξ 
Αγράφων ίερομόναχον Άρσένιον, φίλον τοϋ πατρός του Νικολάου. Οδτος 
έξετίμησε τήν εύγένειαν καί χάριν τοΰ ζηλωτοΰ δοκίμου, τήν πρόθυμον είς τους 
πατέρας ύποταγήν, τήν δίψαν τής μαθήσεως καί τήν Εφεσιν τοΰ μοναχικοΰ 
σχήματος καί ανέλαβε νά τόν παιδαγωγήση κατά τόν καλύτερον δυνατόν τρόπον. 
ΤΗτο δ' άλλωστε ό πρώτος αυτός τοΰ Ευγενίου χειραγωγός «φρονήσει πάση 
κεκοσμημένος καί γραμμάτων πεϊραν μετρίαν Εχων, είς κάλλος τε γράφειν 
έξησκημένος καί μουσικής Εμπειρος». 
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3.2 «Η ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ»  
 
Χρόνος ίδρυσης – το καταστατικό του σχολείου  

 
Στο μικρό διάσελο με τις σκιερές καρυδιές , δίπλα στο ναϊδριο του 
Κοιμητηρίου της Μονής , τους Άγιους Πάντες , επιμένει να στέκει μέχρι 
σήμερα , περίλυπος θα `λεγες , ο ετοιμόρροπος παλιός Πύργος , όπου 
λειτούργησε στις παραμονές της Επανάστασης του `21 η «Σχολή των 
Ελληνικών Γραμμάτων της Ρούμελης» . Ο εντυπωσιακός αυτός τίτλος 
υπάρχει σε εμβόλιμη , από μεταγενέστερο χέρι , φράση στη σελίδα 4 του 
χειρόγραφου Κώδικα 42 μετά την σύντομη περιγραφή των κτιρίων κ.λ.π. της 
Μονής από τον συντάκτη του , Κύριλλο Καστανοφύλλη το έτος (1815 κ.ε.). Η 
φράση αυτή έγινε αιτία , ώστε να θεωρηθεί ότι εδώ λειτουργούσε ανέκαθεν 
«Ανωτέρα Σχολή» το σχετικό χωρίο του Κώδικα είναι το ακόλουθο : «Κατά το 
παρόν έχει χρέος το Μοναστήριον , ήτοι δάνεια συν τόκω πουγγία 28…αλλά 
τούτο το χρέος επραγματοποίησεν το Μοναστήριον , διότι ακολουθούν τα 
τηρούμενα της Παναγίας της Βλαχέρνας , έπρεπε να διατηρήσει το έκπαλαι 
εις το Μοναστήριον τούτο λειτουργούν Σχολείον  των Ελληνικών Γραμμάτων 
της Ρούμελης» . Πλήν όμως μετά από πιο προσεκτική έρευνα το χωρίο αυτό 
από το σημείο … «αλλά τούτο το χρέος» μέχρι τη λέξη «Ρούμελης» 
αμφισβητείται , καθώς εκτός των ασαφειών στα περί Παναγίας της Βλαχέρνας 
και της λέξης «έκπαλαι» έχει διαπιστωθεί ότι λόγω της διαφοράς του 
γραφολογικού τύπου , της μελάνης κ.λ.π. , πρόκειται για μεταγενέστερη 
προσθήκη στο κενό μεταξύ των δύο συντακτικών περιόδων , όπου ο 
Κύριλλος οριοθετεί την Μονή , ενώ το όλο νόημα διαφέρει χρονικά από το 
χρέος και τη γενικά δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρήκε στη Μονή ο 
Κύριλλος το 1814 , οπότε και γράφει τον εν λόγω Κώδικα –κτηματολόγιο της 
Μονής . Βέβαια το να υπήρχε ένα μικρό σχολείο ανέκαθεν στη Μονή , όπως 
νομίζεται , μολονότι τούτο το αγνοεί η Πατριαρχική «απανταχούσα» , που θα 
αναφέρουμε πιο κάτω , δεν μπορεί να αποκλεισθεί , αν λάβουμε υπόψη την 
πνευματική παράδοση των Αγράφων αφενός και την εκπαιδευτική αφετέρου 
δραστηριότητα του Κοσμά του Αιτωλού στην περιοχή , ο οποίος είναι βέβαιο 
ότι επισκέφθηκε την τόσο πλησίον του Μονή Προυσού , όπου και κήρυξε . Για 
τούτο και εικάζεται ότι ίδρυσε ένα από τα τόσα «δια κοινά γράμματα» σχολείο 
και εδώ ο πατρο-Κοσμάς , όπου όταν δεκάχρονο παιδί αφιερώθηκε στη Μονή 
και ο Κύριλλος , καθώς στο αυτοβιογραφικό του σημείωμα λέει ότι «έκαμε 
τέλος των γραμμάτων» το έτος 1789 , ενώ αλλού αφήνει να εννοηθεί , όπως 
είδαμε , ότι και βιβλιοθήκη είχε τότε η Μονή . Το παλιό αυτό σχολείο πάντως 
αν υπήρξε , δεν λειτουργούσε πια στις αρχές του 19ου αιώνα λόγω των 
ιστορικών περιπετειών της Μονής , αλλά και της οικονομικής δυσπραγίας και 
κακοδιοίκησής της . Γι` αυτό ο Κύριλλος θα ιδρύσει ένα σχολείο γύρω στα 
1819-1820 στο χώρο της Μονής , όπου ελλείψει άλλου κτιρίου δεν θα διστάσει 
να χρησιμοποιήσει τον παλιό Πύργο κοντά στους Άγιους Πάντες , 
διαμορφώνοντάς τον πρόχειρα για τις διδακτικές ανάγκες . Και τούτο , γιατί 
επειγόταν να δημιουργήσει μια εκπαιδευτική εστία στην ορεινή τούτη περιοχή 
της Μονής , «τα ληστρικά όρη» όπως σημειώνει , όπου κυριαρχούσε η 
αμάθεια και η αγραμματοσύνη και δικαιολογημένα ανησυχούσε το φωτισμένο 
λόγιο για το μέλλον της νεολαίας και κατά συνέπεια και για την τύχη της 
ελληνορθόδοξης παράδοσης αυτή την εποχή – ανησυχία που ο Κολλυβιστής 
Κύριλλος εκδηλώνει διαρκώς στα γραπτά του .  
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Η κακή κατάσταση , στην οποία βρήκε ο Κύριλλος την Μονή το 1814 , δεν του 
επέτρεψε να ιδρύσει και σχολείο εξαρχής , για την υποδομή του οποίου όμως 
ήδη από το 1815 φρόντισε με τη δωρεά της βιβλιοθήκης του ως πρώτο βήμα . 
Τον Ιανουάριο όμως του 1819 , οπότε το όλο ανακαινιστικό έργο στη Μονή 
είχε προχωρήσει , ο Κύριλλος σε συνεννόηση και με τον φωτισμένο επίσκοπο 
Λιτζάς και Αγράφων Δοσίθεο Παναγιωτίδη θα προκαλέσει σύσκεψη των 
Προκρίτων των «γειτνιαζότων χωρίων» Προυσού και Καστανιάς , όπου μαζί 
με τους Πατέρες της Μονής θα αποφασίσουν την ίδρυση σχολείου 
προσφέροντας οι ίδιοι πρώτοι τον οβολόν τους . Για τον ιερό αυτό σκοπό 
συμμετείχαν οικονομικά , τόσο ο ως άνω επίσκοπος , όσο και ο Φαρσάλων 
Δαμασκηνός . Το σκεπτικό αυτής της απόφασης εκθέτει ο Κύριλλος στα δύο 
«δηλωτικά γράμματα περί της εν τω κοιμητηρίω Ελληνικής Σχολής…» του 
Προυσού των ετών 1819-1820 , όπου υπό το λόγιο ύφος συγκινητικός 
προβάλλει ο διακαής πόθος των ανθρώπων εκείνων , να εξαγάγουν τα παιδιά 
τους από την απαιδευσία , ενώ και ο επίσκοπος «επιβεβαιοί» το γράμμα της 
30ης Ιανουαρίου του 1820 , που αποτελεί και το πρακτικό της Σύσκεψης 
εκείνης για την σύσταση Σχολείου και που καθώς διαπιστώθηκε , από ένα 
σημείο κι ύστερα είναι το ίδιο με εκείνο του 1819 . Επειδή τα γράμματα αυτά 
δημοσιεύτηκαν ολόκληρα ή αποσπασματικά από άλλους ερευνητές , εμείς δεν 
θα τα μεταφέρουμε εδώ , αλλά μόνο στα σημεία , που μας διαφωτίζουν για 
την πνευματική κατάσταση του λαού της περιοχής του Προυσού και την 
αγωνία τους , για την καλύτερη λειτουργία της Σχολής . Και στα δύο 
«δηλωτικά» γράμματα , που αρχίζουν με την Ευαγγελική προτροπή 
«ερευνάται τας Γραφάς» , κυριαρχεί η ανθρωπιστική έννοια της Παιδείας , 
που ήταν ανύπαρκτη στην περιοχή του Προυσού , ενώ και η Σχολή του 
Καρπενησίου είχε (1816) κλείσει , και η μεγάλη πνευματική παράδοση των 
Βραγγιανών του Ευγένιου του Αιτωλού και του Αναστασίου Γορδίου ήταν 
παρελθόν . Για τα απομονωμένα , αυτή την εποχή , Κεφαλοχώρια του 
Προυσού και της Καστανιάς και τα μικρότερα γύρω χωριά ο Κύριλλος 
σημειώνει στο ως άνω Πρακτικό ότι «…απεβαρβαρώθησαν υπό της αμάθειας 
, ώστε όπου και αυτή τη πίστη τους κλονούνται οι δυστυχείς , έμεινε δε ο 
Χριστιανισμός των ψιλώ ονόματι και μόνον» , ενώ και οι ασκούμενοι στη Μονή 
ήταν αγράμματοι ή ελάχιστα γράμματα γνώριζαν . Για τούτο συνεχίζει : 
«τουλάχιστον και ημείς οι εν τη Θεομητορική ιερά Μονή του Προυσού 
μονάζοντες Θείω  ζήλω κινούμενοι δια την κοινή ωφέλειαν των αδελφών μας 
χριστιανών , έγνωμεν κοινή γνώμη αποφάσει συστήσαι σχολείον  των 
Ελληνικών μαθημάτων … δι` ιδίων αναλωμάτων και δια της προσφοράς και 
βοηθείας των φιλογενών αδελφών , το οποίον όχι μόνον εις τους 
προσερχομένους ενταύθα και μονάζοντας , αλλά και εις τα γειτνιάζοντα χωρία 
, άτινα απερβαρβαρώθησαν υπό της αμάθειας …» κ.λ.π. . Από τα πρακτικά 
εξάλλου της σύσκεψης εκείνης πληροφορούμαστε εκτός από τα ονόματα των 
πρώτων συνδρομητών των Πατέρων και Προκρίτων , που από το υστέρημά 
τους συνεισέφεραν 3.300 γρόσια , και τα ακόλουθα : επειδή το ποσόν αυτό 
δεν ήταν αρκετό «προς ασφάλισιν και στερέωσιν της Σχολής» αποφάσισαν : 
«Πρώτον μεν να αναλάβει το βάρος ο πνευματικός Κύριλλος να ταξιδεύσει εις 
οποιονδήποτε μέρος ήθελε να στοχαστεί η Πανοσιότης του ίνα δια της 
συνδρομής και βοηθείας των φιλογενών , συναχθεί μια ικανή ποσότης και 
έπειτα τόσον η ημετέρα συνεισφορά όσον και η συναχθησόμενη παρ` αυτού , 
να κατατεθεί εις ασφαλές μέρος συν τόκω και εκ του τόκου τούτου να δίδηται 
ο ετήσιος μισθός του διδασκάλου . 
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Δεύτερον , εάν ο τόκος υπερβαίνει τον συμφωνηθέντα ετήσιον μισθό του 
διδασκάλου , τότε το περισσεύον να εξοδεύηται εις βιβλία και άλλα χρεώδη , 
τη μαθήσει πτωχών και ορφανών . Τρίτον , αν από καιρικές καταστάσεις 
χρόνου ένα ή δυο και περισσότερον ελλείψη διδάσκαλος οπού να γίνεται και 
αυτός καφάλαιον . Τέταρτον , η αυτοπροαίρετος και κατά δύναμιν συνεισφορά 
ήν έκαστος καταβάλομεν να μην έχη πλέον ζητηθή ούτε παρ’ημών ούτε παρά 
συγγενούς , ούτε παρ’άλλου τινός αλλά να μένη διηνεκής και ασάλευτος . 
Πέμπτο , να είναι εις χρέος ο μισθωτός αυτός διδάσκαλος να παραδίδει 
γραμματικά εις όσους υποτακτικούς του Μοναστηρίου συστήση σε αυτόν ο 
ηγούμενος και σε όσα παιδιά τύχωσιν εκ του πλησιάζοντος χωριού Προυσού 
και από του γειτονεύοντος χωριού Καστανιάς , χωρίς να χητή από αυτών άλλη 
παραμικράν πληρωμήν , δια το είναι την μικράν Κωμόπολιν ταύτην Καστανίαν 
Πατρίδα των πρώτων συνδρομητών , οίτινες ουχί μόνον το ψαλτικόν των 
αφιέρωσαν , αλλα και εκινδύνευσαν εν γη και θαλάσση ένεκα της καλής 
συστάσεως της Σχολής αυτής…» 
Τέλος , ο έκτος και τελευταίος όρος ήταν να γράψουν τρία «απαράλλακτα 
γράμματα» του ως άνω πρακτικού , υπογεγραμμένα από όλους τους 
συσκεφθέντες  , εκ των οποίων το ένα «θα έμενε στο Μοναστήρι» , το δεύτερο 
«εις χείρας των προϊσταμένων χωρίου Προυσού και τον τρίτον εις χείρας 
χωριανών της Καστανίας…» , για να μην αλλάξει κανένα από τα τρία μέρη τα 
συμφωνηθέντα για τη σύσταση της Σχολής . Ως κατακλείδα του πρακτικού 
διατυπώνεται το σχετικό επιτίμιο για εκείνον που «κακία μόνη κινηθείς και έξω 
του θείου φόβου γενόμενος θελήσει οικειοποιηθεί να ταράξει , να μεταφέρει εκ 
του κοινωφελούς και αξιεπαίνου έργου τούτου , εις οποιονδήποτε άλλο έργο 
και την συνδρομή ταύτην , ο τοιούτος και ζων και μετα θάνατον να έχει 
αντίδικον την Κυρίαν Θεοτόκον…» κ.λ.π. , ενώ τα τρία αυτά γράμματα θα 
είχαν «το κύρος και την ισχύν από παντός δικαστηρίου και πάσης εξουσίας» .  
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Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής με πρώτη του Λιτζάς και 
Αγράφων Δοσιθέου και κατόπιν του ηγουμένου Γερασίμου , Κυρίλλου και 
Γαβριήλ , ιερομονάχων της Μονής και των προκρίτων Ι. Οικονόμου , Γ. 
Δημητρίου από τον Προυσό , καθώς και των Δ. Ταραμπίκου , Δ. Δημοπούλου 
,και κάποιου Νταλακωστογιάννη από την Καστανιά . Ταυτόχρονα συντάσσεται 
και ένα γράμμα προφανώς από τον ως άνω Επίσκοπο προς τον Πατριάρχη 
Γρηγόριο Έ , του οποίου το «ίσον και απαράλλακτον» αντιγράφει ευτυχώς ο 
Κύριλλος στο χειρόγραφο Κώδικα 42 (σελ.865) . Στο γράμμα του ο επίσκοπος 
, αφού πλέξει το εγκώμιο του Κυρίλλου , επαναλαμβάνει το σκεπτικό της 
ίδρυσης σχολείου και τέλος τονίζοντας ότι «δια να επιστατήσει εις το έργον 
τούτο , αξιώτερος δεν ευρέθει άλλος από τον πνευματικό Κύριον Κύριλλο και 
δια την σεμνοπρέπειαν και δια την προκοπήν του και δια τον αληθινόν ζήλον 
του…» , ζητεί την άδεια του πατριάρχη για την ίδρυση αφενός «Ελληνικού 
Σχολείου , αντίκρυ της Ιεράς Μονής εν τω κοιμητηρίω» κ.λ.π. και τις σχετικές 
για το θέμα σεβαστές οδηγίες του αφετέρου . Ακολουθεί η απλή χρονολογία 
«1820» και οι υπογραφές των Πατέρων της Μονής και των ως άνω 
Προκρίτων της περιοχής .  
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Ο Πατριάρχης απάντησε θετικά με το σιγίλλιό του (Ιούλιος 1820) , στο οποίο 
αφού επαναλαμβάνει και αυτός το σκεπτικό της ίδρυσης του Σχολείου και το 
σχετικό καταστατικό του , εγκρίνει ενώ διατυπώνει και το «φρικτόν επιτίμιον» 
εναντίον των τυχόν ιεροσύλων , εις βάρος του κληροδοτήματος που κατέθεσε 
ο Κύριλλος στο κοινόν του Αγίου Τάφου «δια την ζωοτροφίαν του 
διδασκάλου…» κ.λ.π. . Το σημαντικό σιγίλλιο υπογράφει ο ίδιος ο Γρηγόριος 
Έ και κάποιοι συνοδικοί , ενώ αφήνεται χώρος και για τον Λιτζάς και Αγράφων 
.  
Τόσο το γράμμα του επισκόπου , όσο και το σιγίλιο – απάντηση του 
Πατριάρχη θα μεταφέρει συνοδευόμενος και από τον ιερομόναχο Γερμανό γι’ 
αυτό το λόγο ο ταξιδευτής στην Πόλη Κύριλλος , ο οποίος περνώντας από την 
Ούγγρο – Βλαχία προέβη συγχρόνως και σε ζητείες προς τους εκεί φιλογενείς 
και τον ηγεμόνα Αλέξανδρο Καλλιμάχη , αυξάνοντας προφανώς το ποσό της 
πρώτης συνεισφοράς , που στη συνέχεια κατέθεσε στην Τράπεζα του Αγίου 
Τάφου για την εξασφάλιση και την αξιοποίησή του .  
Επιπροσθέτως πρέπει να σημειωθεί ότι , όσο ο Κύριλλος βρισκόταν στην 
Πόλη , ο Πατριάρχης εκτιμώντας τον «διάπυρον ζήλον» του , εξέδωκε για το 
έγκυρο προφανώς της ερανικής αυτής κίνησης «απανταχούσα» επιστολή , 
παράλληλα και ταυτόχρονα με το ως άνω σιγίλιο – άδεια για τη σχολή , με την 
οποία εφοδίασε τον «οσιώτατον εν ιερομονάχοις κυρ Κύριλλον» , για την 
περαιτέρω περιοδεία του .  
Το σημαντικό αυτό έγγραφο , που φυλάσσεται στη Μονή μέσα στη μεταλλική 
κυλινδρική θήκη του , είναι χαρτώο (διαστάσεις 0.53*0.33 εκ. με επιφάνεια 
γραφής 0.45*0.30 ) , επισημάναμε πριν από χρόνια , στο Αρχείο της .  

Στο από 23 στίχους αποτελούμενο κείμενό του ο Πατριάρχης απευθύνεται 
κατά το συνήθη τύπο των επιστολών αυτών , σε όλη την ιεραρχική κλίμακα 
των κληρικών «της καθ’ ημάς του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και εκάστης 
Επαρχίας … τους ευλαβεστάτους ιερείς και ψάλλοντας εν ταις εκκλησίες της 
πόλεως του Γαλατά και όλου του καταστίχου και απανταχού τμήματος 
πραγματευτάς …» κ.λ.π. λαϊκούς , για να συνδράμουν γενικά «οι 
ευπορούντες … τα συγκροτούμενα φροντιστήρια …(ενν. τα σχολεία) , ταύτα 
γάρ λυσιτελέστερα ά τε την θεόσδοτον Παιδείαν κ.λ.π. Το σημαντικό σιγίλλιο 
υπογράφει ό ίδιος ό Γρηγόριος Ε12 και κάποιοι Συ-νοδικοί, ενώ αφήνεται 
χώρος και για τον Λιτζάς και Άγραφων. 
Τόσο το γράμμα του Επισκόπου, Οσο και τύ σιγίλλιο - απάντηση του Πα-

τριάρχη θα μεταφέρει συνοδευόμενος και από τον ιερομόναχο Γερμανό γι1 αυτό 
το λόγο ό ταξιδευτής στην Πόλη Κύριλλος, ό όποιος περνώντας από την 
Ουγγρο-Βλαχία προέβη συγχρόνως και σε ζητειες προς τους εκεί φιλογενεΐς 
και τον ηγεμόνα Αλέξανδρο Καλλι,μάχη13, αυξάνοντας προφανώς το ποσό της 
πρώτης συνεισφοράς, πού στη συνέχεια κατέθεσε στην Τράπεζα του Άγιου 
Τάφου για την εξασφάλιση και την αξιοποίηση του. 
Επιπροσθέτως πρέπει να σημειωθεί ότι, εν δσω ό Κύριλλος βρισκόταν 

στην Πόλη, ό Πατριάρχης εκτιμώντας τον «όιάπνρον ζήλόν» του, εξέδωκε 
για το έγκυρο προφανώς της έρανικής αυτής κίνησης «άπανταχοϋσα» 
επιστολή, παράλληλα καί ταυτόχρονα με το ως άνω σιγίλλιο - άδεια για τη 
σχολή, με την όποια εφοδίασε τον «όσιώτατον εν ίερομονάχοις κυρ 
Κύριλλον», για την περαιτέρω περιοδεία του. 
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Το σημαντικό αυτό έγγραφο, πού φυλάσσεται στη Μονή μέσα στη μεταλλική 

κυλινδρική θήκη του, είναι, χαρτώο (διαστ. 0,53x0,33 εκ. με επιφάνεια γραφής 
0,45x0,30), επισημάναμε πριν από χρόνια, στο Αρχείο της14. 
Στύ από 23 στίχους αποτελούμενο κείμενο του ό Πατριάρχης απευθύνεται 

κατά το συνήθη τύπο των επιστολών αυτών, σε δλη την ιεραρχική κλίμακα των 
κληρικών «της καθ' ημάς τον Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας και εκάστης Επαρ-
χίας... τους ευλαβέστατους ιερείς κοί ψάλλοντας εν ταΐς εκκλησίαις της 
πόλεως του Γαλατά και όλον τον κατάστιχου και απανταχού τμήματος 
πραγματεν-τάς...» κ.λ.π. λαϊκούς, για να συνδράμουν γενικά «οΐ 
εύποροϋντες... τα συγκροτούμενα φροντιστήρια... (ενν. τα σχολεία)· τ αυτά 
γαρ λνσιτελέστερα α τε την θεόσόοτον Παιόείαν έπιδα-ψιλενόμενα τοις 
προσερχομένοις...» κ.λ.π. Ή δε προς αυτά «δαψιλής χορηγία... αναγκαία 
όήπου κρίνεται... καί άθάνατον εϋκλειαν μη παρ'άνθρώποις, άθάνατον όέ 
μισΟόν Θεόθεν, άντιπαρέχονσα πολλαπλά-σιον» στους φιλογενεΐς 
συνδρομητές. 
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Στή συνέχεια ό Πατριάρχης εισέρχεται στο θέμα: «Επειδή τοιγαροϋν, και εν τ$ 
Επισκοπή Λ ητζάς καί Άγραφων εις χωρίον Προνόου καλούμενον μη δν πρό-
τερον, σννέστη σχολεϊον κοινόν των Ελληνικών μαθημάτων, όιά σννόρομής 
των εγχωρίων εν αύτφ ευσεβών προς φωτισμόν των τε κατοίκων και των 
περιοίκων εκεί ομογενών ως και των χωρίων της Αιτωλίας και των 
άλλαχόθεν παιδείας προσφοιτώντων αλλ' οίμεν προσερχόμενοι εν αύτφ τι] 
αλήθεια πολλοί, τα όέ υπό των χριστιανών καταβληθέντα, μη έξαρκονντα 
προς άπάντησιν των συμβαινόντων αναγκαίων εξόδων της σχολής καί των 
διδασκαλικών μισθών, μη άνεχόμενοι τοίνυν οί φιλόμουσοι κάτοικοι της 
καταργήσεως της σχολής, άλλο-θεν δε πόθεν μη έχοντες έλπίόα βοηθείας, 
έγνωσαν προσόραμεΐν μετά Θεόν, εις το έλεος καί την βοήθειαν των 
απανταχού φιλοκάλων καί φιλογενών ευσεβών, άποστέλλοντες τον 
παρόντα, όσιώτατον εν ίερομονάχοις κυρ Κύριλλον τον εκ τον έκεϊ 
γειτνιάζοντος Ιερόν και σεβασμίου ημετέρου Πατριαρχικού και σταυ-
ροπηγιακού μοναστηρίου της ενδόξου Κοιμήσεως της Ύπεραγίας Δεσποίνης 
ημών Θεοτόκου τον Προνόου όρμώμενον, ως ζήλον διάπυρον τρέφοντα υπέρ 
τον κοινωφελοϋς τούτου κατορθώματος, ωτινι δεδώκαμεν και ημείς άόειαν έπι-
τραχήλιον φέρειν, άγιασμόν ψάλλειν και πάντα τα ιερατικά έκτελεϊν, τη είόήσει 
μέντοι και τη αδεία καΐ των κατά τόπους αρχιερατικών προϊσταμένων». 

Προς τοΰτο ό Πατριάρχης, άφοϋ εύχεται «πατρικώς» υγεία στους Χριστια-
νούς, τους προτρέπει: «να άναλάβητε τον περί τα τοιαύτα κοινωφελή σπουδά-
σματα θεάρεστον ζήλον ημών και δεξάμενοι μετά πάσης εύηθείας και ίλαρότη-
τος τον όιαληφθέντα όσιώτατον εν ίερομονάχοις κυρ Κνριλλον σννόράμητε και 
βοηθήσητε τη σχολή παρεχόμενοι εις χείρας αυτόν άφθονον και όαψιλή την 
βοήθειαν προσκαλοϋντες την αυτόν όσιότητα και εις τους ευλογημένους υμών 
οϊκονς επί το εύλογεΐν και άγιάζειν υμάς ίερατικώς και τούτω φιλοδωροϋντες 
πλονσιοπαρόχως, ίνα όιά της τοιαύτης συνδρομής και σνναντιλή-ψεως το μνη-
σθέν θεοφιλές τοΰτο κατόρθωμα λαβή τελείαν την σύστασιν όννάμενον τον λοι-
πόν άποκτάν τα αναγκαία έξοδα και τους μισθούς, οι όέ φιλόμουσοι και φιλότιμοι 
σννδρομηταί άντιλάβητε άπειροπλασίως τους διδασκαλικούς μισθούς παρά του 
θεον ου ή χάρις και το άπειρον έλεος και ή ευχή και ή ευλογία της ημών 
μετριότητος εϊη μετά πάντων ημών», 

Εν μηνι Ίουλίω Ίνδικτιώνης ηηί (αωκφ) 
"Αλλες υπογραφές (;) «Οι έπιατάται της εν τω άγίφ όρει Κοινότητος βεβαι-

οϋμεν». Τοΰτο το τελευταίο σημαίνει ότι ό Κύριλλος πέρασε και από το Άγιο ν 
Όρος. 

"Ισως σε αύτη την έκκληση να ανταποκρίθηκαν και άλλοι "Ελληνες στο Εξω-
τερικό, όπως δηλώνει ή ατεκμηρίωτη δμως πληροφορία του Τρύφωνα 
Εύαγγε-λίδη15, ότι ή Σχολή του Προυσοΰ ενισχύθηκε οικονομικά και από 
τους Ηπειρώτες αδελφούς Ζωσιμάδες. 

Για τις ζητεΐες αυτές ό ακάματος πνευματικός Κύριλλος επιστράτευσε και το 
δικό του μεοτό γραπτό λόγο, όπως αυτός βλέπουμε να προβάλλει με ενθεο 
ζήλο μέσα από την «άπανταχονσα» επιστολή του (L82u)|i), πού μνημονεύσαμε 
ως ένα σημείο και ήδη επανερχόμαστε στη συνέχεια. 

Σέ αύτη την επιστολή - μνημείο λόγου στην ουσία - ό διδάσκαλος Κύριλλος, 
μετά από τις τυπικές προσφωνήσεις, με ένα εύστοχο συνδυασμό λόγιας και 
λιτής γραφής επιχειρεί να περάσει το μήνυμα της σπουδαιότητας της 
παιδείας τόσο για τον άνθρωπο γενικά δσο και το δουλεϋον Γένος ιδιαίτερα. 
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Την παιδεία, όπως είδαμε, ό Κύριλλος την θεωρεί θείο δώρο, «θεόσδοτον 
χρήμα» την ονομάζει, και σαν τέτοιο κατά το «πάν δώρημα τέλειον άνοιθεν εστί 
καταβαϊνον εκ Σοϋ του Πατρός των Φώτων...» είναι ιερό προνόμιο και χάρις 
του ανθρώπου· για τοΰτο είναι και επιτακτική ανάγκη για τη νεολαία. Διότι ή 
Παιδεία «υπερβαίνει όλα ra εν τω παρόντι βίω αγαθά, στολισμός γαρ εστί της 
•ψυχής και άκρότης νοός και κτήμα άναφαίρετον εις όσους αυτό έκτήσαντο και 

 

 
Σχεδιάγραμμα-δεϊγμα άττό τη μελέτη αποτύπωσης 

τον κτηρίου τον σχολείου (Αρχιτέκτονας 
Γεώργιος Γιαννίτσαρης, 1995). 

ον μόνον την διάνοιαν εις τα Θεία αναβιβάζει εις όσα ό άθρώπινος 
νους δύναται να έννοήοη, άλλα και τα ήθη καλλωπίζει και την ζωήν με 
άρετάς στολίζει και τω δντι χριστιανόν τον ανβρωπον ποιεί...». 

Τοΰτο βέβαια μπορεί να συμβεί, όπως το εννοεί ό Χριστός, με 
αγάπη για τον πλησίον και όπως το ζοΰσε ό ίδιος ό αγαθός Κύριλλος1 γι' αυτό 
και προτρέπει: «δσοί φιλέλληνες φιλογενεΐς καΐ φιλόμουσοι τυγχάνοντας μη 
διαλείπητε ζη-λοϋντες έπαινετώς την τον Γένους ημών κοίνωφέλειαν, 
συνδράμετε και συμπρο-θνμηθήτε και βοηθήσητε έκαστος, καθώς δύναται... Ινα 
ή Σχολή ταύτη (sic) λαβή τελείαν την σύστασιν...» κ.λ.π. και αυτά, επειδή «και 
την ήμετόραν ταύτην πα-τρίόα εν αμάθεια μεγίστη και βαρβαρότητι και του 
τηλαυγεστάτου φωτός της παιδείας τε και μαθήσεως παντάπασιν 
έστερημένην και τη όρΟοδόξω και ενσε-βεϊήμών πίστει κλονουμένην...^· οι δύο 
δηλαδή έλλοχεύοντες κίνδυνοι πού επισήμανε και σε άλλα γραπτά του 
έντρομος ό Κύριλλος κράζοντας σαν άλλος Κοραής «όράξασθε παιδείαςί» (ως 
μήποτε όργισθη ό Κύριος και άπολεΐσΟε εξ όδοΰ δικαίας18), γιατί αξίζει να δίνει 
κανείς το χρήμα του «δια τα Ελληνικά Σχο-λεΐα...», προσθέτει, άιροΰ άλλωστε 
«τα χρήματα δια τοντο λέγονται χρήματα δια να τα μεταχείριζώμεθα, εις τάς 
χρείας, ως καλοί οικονόμοι...» σημειώνει άλλου με αριστοτελική σκέψη19. 
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"Ετσι πανευτυχής ό Κύριλλος το θέρος του 1820 Οά θέσει σε λειτουργία 
με ιερό ενθουσιασμό «την εν τω Κοιμητήρια»' Ελληνική Σχολή με πρώτο και 
μοναδικό διδάσκαλο τον ίδιο, για να μην κωλυσιεργεί αλλά και για λόγους 
οικονομίας, στον παλιό Πύργο της Μονής κοντά στο Κοιμητήρι.                 
Αυτή ή επιλογή της θέσης του σχολείου από τον Κύριλλο ίσως και να μην 
σχετίζεται μόνο με την έλλειψη εΐόικοΰ κτηρίου, άλλα και με τη σκέψη ότι 
στο γαλήνιο φυσικό περιβάλλον οι μαθητές θά άφοσιώνονταν καλύτερα στο 
μάθημα και τη μελέτη, ενώ τόσο πολύ κοντά στο Κοιμητήρι των Πατέρων της 
Μονής θά γνώριζαν με φυσικό τρόπο τα όρια της ζωής και του θανάτου σε 
μια καθημερινή σχέση μαζί του. 

 

 
7ί απόδειξη μισθοδοσίας τον τελευταίου μάλλον διδασκάλου της Σχολής 
(1825) 

Α.Μ.Π. 

Κατά τα άλλα το Σχολεΐο του Κυρίλλου, δπου φοιτούσαν περίπου 25 
μαθητές από «τα γειτνιάζοντα χωρία Προνόου και Καστανιάς» και τρόφιμοι 
της Μονής, λειτούργησε μάλλον κατά διαστήματα ως το 1825, άφοΰ ένα 
χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της, ήτοι το 1821, ξέσπασε ή 
Έθνοσωτήρια Επανάσταση. Στήν τελευταία μάλιστα φάση (1824-1825) 
πρέπει να δίδασκε άλλος διδάσκαλος, όπως φαίνεται από τη σχετική 
«απόδειξη^ του έτους 1825». Στήν άπό-όειξη αυτή όλως περιέργως δεν 
κατονομάζεται ό διδάσκαλος, ό όποιος ασφαλώς δεν πρέπει να ήταν ό 
Κύριλλος·  
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πρώτον γιατί αυτός από το 1824 μάλλον ειχεν αποδημήσει οριστικά στο 
Άγιον "Ορος, ενώ και ασφαλώς δεν θα δεχόταν ή αξιοπρέπεια του αμοιβή 
για το διδακτικό του έργο στο σχολείο, πού ό ϊδιος ίδρυσε, και δη στη 
χαλεπότατη αυτή περίοδο, για τον αγωνιζόμενο λαό της περιοχής. Τρίτον 6έ 
δτι ό εν λόγω διδάσκαλος, σύμφωνα με την απόδειξη, εισπράττει την αμοιβή 
του μέσω εκπροσώπου του. 

2. Ό τύπος του σχολείου 

"Ας δοϋμε δμ(ος πρώτα τα του Σχολείου αΰτοϋ, όπως π..χ. την 
εκπαιδευτική του βαθμίδα, τον τρόπο λειτουργίας του, τα διδασκόμενα 
μαθήματα κ.λ.π. 
Το Σχολεΐο του Κυρίλλου, μολονότι στην περιοχή προσέφερε τόσα, έκτος 

από τον Tρύcpct)vα Εύαγγελίδη, κανείς από δσο γνωρίζουμε δεν το αναφέρει21 
σε κάποια άλλη επίσημη ιστορία της Παιδείας στην Τουρκοκρατία, ένω ή 
εκπαιδευτική του βαθμίδα από άλλους πριν από εμάς ερευνητές λόγω 
υπερβάλλοντος ζήλου υπερτιμήθηκε ως «ανωτέρα»22 και από άλλους23, 
ίσως από επιστημονική συνέπεια, και κάπως αβασάνιστα, εκτιμήθηκε ως 
«κατωτέρα», δηλ. ως ένα σχολείο «δια κοινά γράμματα». 
Εμείς χωρίς να υποστηρίζουμε δτι το θέμα εξαντλήθηκε, υποθέτουμε 

κατά συμπερασμό δτι ούτε Ανωτέρα Σχολή ήταν το σχολείο του Κυρίλλου, 
ούτε ένα «κοινό», αλλά ένα σχολείο από αυτά της λεγόμενης τότε 
«Κνκλοπαιόείας», δηλ. κάτι σαν τα σημερινά Γυμνάσια, τουλάχιστον για τους 
εξής λόγους: 
Και κατά πρώτον, διότι σε όλες τ'ις γραπτές πηγές ή Σχολή αναφέρεται 

ως Σχολή ή Σχολεΐον «των Ελληνικών μαθημάτων». Ή αμφισβήτηση 
πιθανόν προέρχεται από τη φράση: «...κοινής των Ελληνικών μαθημάτων 
σχολής...» και «...κοινόν των Ελληνικών μαθημάτων σχολεΐον...» στα 
μνημονευθέντα δύο πατριαρχικά έγγραφα του έτους 1820 (Σιγίλλιο - έγκριση 
ίδρυσης σχολής και την «άπανταχοϋσα» για οικονομική ενίσχυση 
αντίστοιχα). Εικάζουμε όμως δτι ή λέξη «κοινής» πλάι στη φράση: 
«Ελληνικών μαθημάτων» δεν έχει την Ιστορική βαρύτητα, πού της 
αποδίδουν δοοι υποτίμησαν το Σχολεΐο του Καστανοφύλλη. 

Κατά δεύτερον, διότι τα «Ελληνικά μαθήματα» δεν διδάσκονταν σε 
σχολεία αρχαρίων, οπού ή διδασκαλία της Όκτωήχου και του Ωρολογίου κ.λ.π. 
συνήθως αποτελούσαν την πρόσβαση στην επόμενη σχολική βαθμίδα, δηλ. τη 
μέση24, την οποία ο Κύριλλος ως φαίνεται σκόπευε ίσως να αναπτύξει 
αργότερα σε ανωτέρα. 

Την άποψη μας ενισχύει σαφώς ή διδακτέα ΰλη, που περιέχουν τα 
τριάντα περίπου σωζόμενα σήμερα στο Αρχείο της Μονής «Μαθηματάρια» με 
κείμενα, όπως προαναφέραμε, όμως επιλεγμένα από τον Κύκλο της 
«θύραθεν παιδείας» και υπογραφόμενα από γνωστούς μαθητές της σχολής 
του μεγάλου Παναγιώτη Παλαμά στο Μεσολόγγι, πού αργότερα χρημάτισαν 
και διδάσκαλοι σε αυτήν είναι ό Ιωάννης Τρικούπης2^ ό Κωνσταντίνος «ό εκ 
Αεπενον της Ακαρνανίας»^ και ό Ζαχαρίας Καραντίνας από το Αιτωλικό, 
τέλος δε και ό ίδιος ό Καστανο-φύλλης. 'Άλλωστε τις προτιμήσεις της Σχολής 
εκείνης ακολουθούσαν τα όσα και οποία διδάσκονταν κείμενα, στους μαθητές 
της Σχολης Προυσοϋ, όπως απέδειξε ή συγκριτική μελέτη της Ά. Σκαρβέλη-
Νικολοπούλου . 
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Τα διδασκόμενα κείμενα Αρχαίων συγγραφέων «Ισοκράτους, Ξενοφώντος, 

Πλουτάρχου, Θεμίστιου, Λουκιανού, Λιβανίου κ.ά.» αποκλείονταν για σχολεία 
κατώτερης βαθμίδας- ενώ φιλοσοφικά κείμενα, όπως «Αριστοτέλης» μεταφρα-
σμένος από τον Νικηφόρο Βλεμμύόη και σχολιασμένος από τον Ευγένιο Βούλ-
γαρη, καθώς και εκείνα των Πατέρων της Εκκλησίας, κυρίως του Γρηγορίου 
του Θεολόγου και Μεγάλου Βασιλείου, αλλά κ.ά. «ψυχαγωγημένα» με διάστι-
χες ερμηνείες και παρασελίδια σπουδαία σχόλια, ασματικοι κανόνες (π.χ. του 
Ανδρέου Κρήτης) ή ή χρηστοήΟεια του Αντωνίου Βυζαντίου ί'σως συνηγορούν 
υπέρ της άποψης, δηλ. να επρόκειτο για ένα σχολείο μέσης βαθμίδας, πού 
λειτουργούσε πλάι στη Μονή Προυσου. 
Τέλος, όπως εξάλλου και οι σε σπαράγματα «θεματογραφίες»28 για άσκηση 

των μαθητών, με μεταφορά από το << Ελληνικόν εις το κοινόν» και εν συνεχεία 
«εις το παθητικόν» ή «ό έλεγχος συνωνύμου φράσεων» (χειρ. Κωδ. 53)· οι 
ραψωδίες Α-Ζ της Όμηρου Ίλιάδος, πού Οέν απαντούν ούτε ακόμη και σε 
γνωστές σχολές της εποχής, τέλος δε ο!                                               
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χειρ. Κωδ. 29 με «θέματα μαθητού ασκουμένου περί το Ελληνιστί γράφειν» και 
9 πού περιέχει και το δράμα του Γρηγορίου του Θεολόγου «Χριστός 
πάσχων»^, πού σπανίζει και σε σχολεία της μέσης βαθμίδας, ενισχύουν την 
υπόθεση μας. 

Επιπροσθέτως σημειώνουμε δτι στη σχολή του ό Κύριλλος δίδασκε και τα 
«μουσικά», δηλαδή την ψαλτική τέχνη, πού συνηθιζόταν στα σχολεία της Τουρ-
κοκρατίας, με βάση τους πολύτιμους στην εποχή δικούς του χειρόγραφους Κώ-
δικες - αντίγραφα έργων των μεγάλων υμνογράφων μελοποιών του 17ου 
αιώνα - με τους οποίους προίκισε την Βιβλιοθήκη της Μονής- μόνον δτι 
προσέκοψε στην οκνηρία των μαθητών. 
Για τη διδακτική μέθοδο γενικώς δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένα γνωστό· πι-

θανότατα όμως θα ακολουθούσαν και εδώ τη συνηθισμένη, της αντιγραφής εκ 
μέρους των μαθητών κειμένων από τα μαθηματάρια, πού κυκλοφορούσαν 
πα-ντοΰ είτε με υπαγόρευση εκ μέρους του Διδασκάλου ε'ίτε και από την 
ανθολογία Κειμένων της «Εγκυκλοπαίδειας Φιλολογικής» του Ί. Πατούσα30, 
πού υπήρχε ήδη στην από τον Κύριλλο όωρηθεΐσα Βιβλιοθήκη στη Μονή. 
Από άποψη παιδαγωγικών τιμωριών κ.τ.λ. πιστεύουμε δτι και αυτές δεν θα 

διέφεραν από τις συνηθισμένες στα σχολεία αυτής της εποχής· ενώ έχουμε 
έμμεσα (χειρ. Κωδ. 59) και την πληροφορία δτι οι αμελείς και απείθαρχοι 
μαθητές τιμωρούνταν πολλές φορές από τους ίδιους τους συμμαθητές τους, 
πού έψαλλαν ενώπιον τους διάφορα δηκτικά ενίοτε άσματα, για να συνέλθουν 
οι «ανόητοι», 6πο)ς π.χ. το εξής τροπάριο ψαλλόμενο σε «Οίκο ΕύφραΟά»31: 
«πάντες οι μαθηταΐ συνέλθετε ενθάόε όπως του ανόητου καΐ αμελούς αυτόν 
τη κεφαλή έμπτνσητε» ή το: «ούτος ό μαθητής ύβρίσθη και ήλέγχθη 
πολλάκις άποτόμως, άλλ'ονν ουκ ήβονλήθη την γνώμην μετατρέψασθαι» 
κ.ά.π. 

Οί μαθητές μάλλον δεν πλήρωναν δίδακτρα, όπως προκύπτει από το 
προσχέδιο του Πρακτικού (1820, αριθ. έγγρ. 27) της ίδρυσης του Σχολείου, 
για το όποιο θα γίνει λόγος στο οικείο κεφάλαιο (Κεφ. 18: το Αρχείο της 
Μονής), ενώ τα πιο φτωχά ή ορφανά, πού ήταν και οικότροφ^α της Μονής, 
είχαν μόνη υποχρέωση την ευσέβεια στο Θεό, το σεβασμό στη Μονή και τους 
διδασκάλους και την επιμέλεια των μαθημάτων. 

Τέλος ή διδασκαλία γινόταν πιο ευχάριστη με τα συνηΟιζόμενα στην εποχή 
αινίγματα για την πνευματική άσκηση των παιδιών τα αινίγματα αυτά τα αντέ-
γραφαν από την Ανθολογία του Μαξίμου Πλανούδη ή την «Εγκυκλοπαίδεια 
Φιλολογική» του Ί. Πατούσα στα μαθηματάρια, όπως είναι π.χ. οι χειρόγραφοι 
Κώδικες αριθ. 59 και 21, οπού το «αίνιγμα της νηός»^2 ή το του «γνπός, 
μυός, δρυός» κ.λ.π. και το «εκ τον οίνου» αντίστοιχα- αλλά και με σατιρικά 
επιγράμματα (χειρ. Κωδ. αριθ. 21) 5πως εκείνο για την «Πάπισσα Ιωάννα»^, 
πού μνημονεύσαμε ήδη και πού στόχευε έμμεσα, σε ένα είδος άμυνας κατά 
της Δυτικής προπαγάνδας. 

Ή Σχολή της Μονής, αν και λόγω της έκρηξης της Επανάστασης το 1821 λει-
τούργησε κατά διαστήματα34, όπως προαναφέρθηκε, οπωσδήποτε μέχρι και 
το 1825, χο>ρις να αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα, άφοΰ παρά την 
ανωμαλία του πολέμου έφθαναν κανονικά οι τόκοι από την 
Κωνσταντινούπολη, όπως μαρτυρεί ή σχετική απόδειξη αμοιβής του 
διδασκάλου κατά το έτος αυτό, οπού «ο Επίτροπος της εν Πυρσω Ελληνικής 
Σχολής» σημειώνει: 
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 «...ελαβον από την κάσαν τον Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου τον τόκον 

των τριών χιλιάδων επτα-κοοίων πεντήκοντα γροσιών, όπου εκεί έδάνεισα 
γρόσια 300, δι ένα όλόκληρον χρόνον, ήτοι από του 1824 Ιουλίου 28 ως 
1825 Ιουλίου 28. "Οθεν το παρόν δέ-όωκα αύτω έπικεκνρωμένον %$ Ιδία 
μου υπογραφή και σφραγίδι εις βεβαίω-σιν». 

Με τον οκταετή αγώνα της Ανεξαρτησίας μας βέβαια έπόμενον ήταν να 
κλείσει τελικά και ή Σχολή της Μονής, ενώ το κεφάλαιο στην Τράπεζα του Αγί-
ου Τάφου στην Πόλη αυξανόταν και με τους τόκους, πού παρέμεναν σε 
αυτό, εφ' όσον δεν τους εισέπραττε ή Μονή. 
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3.3 ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΡΟΥΣΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ 
Έχει πού τερματίζει το Φαράγγι του Προυσοϋ και σέ απόσταση ενός χιλιομέ-
τρου περίπου από τό Μοναστήρι, στους δασωμένους πρόποδες του 
μεγαλόπρεπου Παναιτωλικοΰ, δείχνει τό ιλαρό πρόσωπο του τό χωριό του 
Προυσοϋ -μιά χαριτωμένη ζωγραφιά στο βραχώδες τοπίο, με τά σπίτια του- 
λευκές πινελιές Φλαμανδοί) ζωγράφου σέ πράσινο φόντο . 
Κεφαλοχώρι άλλοτε και πρωτεύουσα του Δήμου Άρακυνθίων από την Κα-

ρδιστριακή περίοδο μέχρι τό 1912, οπότε έγινε Κοινότητα ό Προυσός, είχε πά-
νω από 1500 κατοίκους, κι ήταν έδρα δλων των διοικητικών κ.λ.π. Άρχων της 
περιοχής. 
Μετά τον τελευταίο δμως πόλεμο και κυρίως τόν εμφύλιο, δπως σέ δλη την 

Ευρυτανία ελάχιστοι έμειναν πια οι μόνιμοι κάτοικοι, ενώ οι περισσότεροι κατέ-
βηκαν στό 'Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στην Πάτρα και κυρίως μετανάστευσαν 
στην 'Αθήνα κ.ά. και μόνο ή νοσταλγία κατά τά τελευταία χρόνια φέρνει κάποι-
ους ώς επισκέπτες στό ωραίο χίοριό μέ τή σκιερή μικρή πλατεία και τήν 
ολόδροση κρήνη της νά σβήνει τή δίψα των στρατοκόποι άπό παλιά, και τήν 
προτομή τοΰ Γεωργίου Κονδύλη νά ξυπνά μνήμες του Ιστορικού παρελθόντος. 
Ωστόσο, έόώ και κάποιες δεκαετίες αυτοκινητόδρομος άπό τό Άγρίνιο-

Προυσό-Μονή-Καρπενήσι και τό αντίστροφο έδωσε μιά νέα πνοή στό ήσυχο 
χωριό, δπου κάθε νύχτα άκους τό κελάρυσμα του πόταμου Προυσιώτη, πού 
τρέχει προς τό Μοναστήρι, και τήν άνοιξη ευφραίνεσαι απ' τά αηδόνια,«πού 
δέ σ' αφήνουν νά κοιμηθείς». 

'Ανατρέχοντας στην ιστορία τοΰ χωριοϋ δεν μπορείς νά ξεχωρίσεις τήν αφε-
τηρία της ίδρυσης του, γιατί χάνεται στό μακρινό παρελθόν, όμοια μέ αυτήν τοΰ 
Μοναστηρίου της «Κυρίας Προνσιωτίσσης», πού άπό ένα σημείο και μετά συν-
δέθηκε μαζί του μέ μιά σχέση ήθικο-κοινωνικής και οικονομικής άλληλεξάρτη-
σης, 
Τό τοπωνύμιο "Εσωχώρια ή Σώχωρο, κοντά στον Προυσό, ορθώς έκανε τόν | 
Κ. "Αμαντο νά υποθέτει τήν ύπαρξη Μεσαιωνικού οικισμού- υπόθεση πού φω-
τίζει όχι μόνο ή σύμφωνα μέ τήν παράδοση ίδρυση της Μονής τήν εποχή 
αυτή, άλλα και τήν πολύ πριν από την κατοίκηση του γύρω από αυτήν 
όρεινοΰ χώρου, πού δείχνει τήν ιστορική συνέχεια στην περιοχή. 

"Εχει διατυπωθεί ή γνώμη δτι στό άγριο τοπίο γύρω από τον Προυσό είτε 
στο σπήλαιο τής Προυσιώτισσας, είτε στό ακόμη πιο δύσβατο εκείνο τής 
Άπο-κλείστρας2, ίσως είχε ιδρυθεί, όπος προαναφέρθηκε, το θρυλούμενο στην 
Ευρυτανία Μαντείο τοΰ 'Οδυσσέως3. Άν αυτό ευσταθεί, τότε ό ποιμενικός 
προγονικός οικισμός των Προυοιωτών, ή «Πατρικάδα», έχει λόγο αρχαιότατης 
ύπαρξης και συμμετοχής στή λατρεία τοϋ Όμηρικοΰ ήρίοα, καθώς κείται στό 
μέσον τής απόστασης μεταξύ τής Μονής και τής σπηλιάς τής Άποκλείστρας. 

Σέ ποιμένες άλλωστε, σύμφωνα μέ τήν ιδρυτική παράδοση τής Μονής 
από αυτόν τον πρώτο οικισμό φανερώθηκε μέ το φωτεινό πρό τοΰ Σπηλαίου 
«Πυρσό» ή Εικόνα τής Προυσιώτισσας, πού τή θεράπευαν αυτοί πρώτοι 
εδώ, πριν καταφθάσουν από τήν Ύπατη οι δύο ασκητές από τήν Προύσα- 
«Πατρικάδα» και «Παλιοχώρι» στή μνήμη τών κατοίκων τοΰ χωρίου Προυσοΰ 
μένει ως το πρώτο ενδιαίτημα τών Πατέρων τους, από οπού αργότερα 
κάποιοι από αυτούς μετακινήθηκαν, προφανώς μέ τήν εξάπλωση τής φήμης 
τής θαυματουργού Εικόνας, στό σημερινό τους χώρο - διάβα τών 
προσκυνητών στό Μοναστήρι από ολη τή Ρούμελη. 
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Άν μάλιστα λάβουμε υπ' Οψη δτι οι τελευταίοι στην πλειονότητα τους προ-
έρχονταν ανέκαθεν από τήν Αιτωλοακαρνανία και γνωρίσουμε και τις νέες κοι-
νωνικο-οϊκονομικές συνθήκες, πού δημιουργήθηκαν μέ τό χρόνο εδώ, θα 
δικαιολογήσουμε τήν προοδευτική εγκατάλειψη τοΰ παλιοΰ ποιμενικοΰ 
οικισμού και τή δημιουργία τοΰ χωρίου, δηλ. τοΰ Προυσοΰ. 

Ή μετακίνηση τοΰ αυτόχθονος στοιχείου σιγά-σιγά άπό τήν Πατρικάδα θε-
ωροΰμε κι εμείς, δπως και οι Προυσιώτες, δτι ήταν ό λόγος πού 
δημιουργήθηκε τό σημερινό χωριό τοΰ Προυσοΰ και όχι όπως υποθέτει ό Κ. 
Άμαντος, δηλ. άπό «γεωργούς άλλοθεν...», τους οποίους έφεραν οι μοναχοί 
προς καλλιέργεια τών κτημάτων τους6. 
Όπως και νά έ'χει όμως τό πράγμα εδώ υπήρξαν δύο κοινότητες, Χωριό 

και Μοναστήρι, πού συμβίωσαν αρμονικά μέ μια ισχυρή σχέση 
συναισθηματικής και οικονομικής αλληλεξάρτησης, ή οποία άπό τήν πρώτη 
στιγμή εμφανίζεται αδιάσπαστη, κυρίως κατά τή μακρά νύχτα τής 
Τουρκοκρατίας στον Ελλαδικό χώρο. 
Τό Μοναστήρι, πού αρχίζει τή ζωή του πριν άπό τήν ίδρυση τοΰ χωριοΰ, σύμ-

φωνα και μέ τήν παράδοση: «... άλλα οντε χωρίον ήτον αντον τότε· εξω άπό 
ενα παραμικρόν κατοίκημα Ποιμένων τινών, προς τό άνατολικόν μέρος, και 
άλλο ομοιον προς τό όνσικόν τό μεν Πλατάνι, τό δε Πατρικάδα, 
ονομαζόμενα- διότι Γ/; αλήθεια εις αυτά τά μέρη, οντε διό χωρίο., οντε όι 
ανθρώπους, άλλΌντε δια ζφα ήμερα...» κ.λ.π. (χειρ. κώό. 3 φ.φ. 14α-14β). Τό 
Μοναστήρι λοιπόν θά χαρίσει στό χωριό τό θρυλικό δνομά του, «Προυσός» 
(Μπρουσός-Μπουρσός), παράλληλα με τό «Πυρσός», δπως προαναφέραμε. 
Το δτι το Χωριό Προυσός αρχίζει νά υπάρχει ταυτόχρονα με το Μοναστήρι 

και μόνο είναι πίστη βαθιά ριζωμένη και στους κατοίκους, δπως δείχνει μία αίτη-
ση προς τήν Ιερά Σύνοδο, στην 'Αθήνα, στις 18 'Ιουλίου 1903, δπου γράφουν 
στον πρόλογο: «Παρά τό χωρίον μας κείται ή 'Ιερό. Μονή Προνσοϋ. Προ της 
'ώρύσεως της Μονής, γνωρίον Πρόνοος δεν νπήρχεν. Ή ντταρξις τον χωρίον 
μας και το όνομα ελαβεν και έχει σχέσιν, τέκνα προς γονείς. Ή δόξα της Μονής 
είναι ml δόξα τον χωρίον μας και όσον ένδιαφερόμεθα δι αντό και τάς οικίας 
μας, ένόιαφερόμεθα και δια τήν Μονήν...» κ.λ.π. 
Σέ μια άλλη επίσης κρίσιμη γιά τή Μονή μετά από έ'να αιώνα περίσταση, τό 

έτος 1926, με τό προαναφερθέν ήδη Ν.Δ. «περί συγχωνεύσεως των 
Μονών... Κ.Λ.Π.» γιά τήν οικονομική ενίσχυση της κρατικής αεράμυνας τό 
Κοινοτικό Συμ-βούλιο του Προυσοΰ, πρώτο αυτό από ολη τήν περιοχή 
διαμαρτυρήθηκε μέ το αγωνιώδες τηλεγράφημα του στις 6 Αύγουστου 1926 
προς τόν Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τό 'Υπουργείο Θρησκευμάτων αφενός, 
και τήν Ιερά Σύνοδο αφετέρου, ώστε νά ανακληθεί τό ακραίο και 
αψυχολόγητο εκείνο Διάταγμα, τό όποιο ευτυχώς τελικά δεν ίσχυσε γιά τή 
Μονή Προυσοΰ αλλά και τήν περιοχή. 
Έξαλλου και σέ άλλες, κατά καιρούς περιπτώσεις, οπότε ή αξιοπρέπεια και 

ή περιουσία της Μονής κινδύνευε, οι Προυσιώτες διαμαρτύρονταν πάντοτε και 
έγκαιρα σέ κάθε αρμόδια Κρατική και Εκκλησιαστική 'Αρχή, γιά νά δοθεί λύση 
στα προβλήματα της Μονής, όπως εκθέσαμε ήδη. 
Τό Χωριό εύλαβεϊται και φροντίζει τή Μονή ανέκαθεν καθώς και τό ίδιο 

έπαιρνε και παίρνει από τήν αίγλη της παράδοσης, οπού συνειρμικά 
παραπέμπει τό όνομα του (Προυσός-Προΰσα-Προυσίώτισσα). Και εδώ αξίζει- 
τέτοια είναι ή ταύτιση του Χωριοϋ μέ αυτό, και τό αντίστροφο, στην ψυχή τών 
ανθρώπων, μιά ταύτιση πού σήμαινε και τήν παράλληλη ιστορική πορεία τών 
δυο αυτοτελών και αυτοδιοικουμένων όμως κοινοτήτων, δηλ. τοϋ μοναστηρίου 
και του χωριού. 
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Κοινές επίσης είναι οι ιστορικές περιπέτειες (εχθρικές -Αλβανικές κυρίως 
ληστρικές επιδρομές, αυθαιρεσίες τών Τουρκικών 'Αρχών και ιδίως τοϋ Άλή τών 
Ιωαννίνων, πού μέχρι τις παραμονές της Επανάστασης ήλεγχε δλο τό 
«Κάρλελι Σαντζάκ» ώς τόν «Καζά Καρπενησίου», έδεσαν και τις κοινές τους 
τΐιχες σέ αγαστή συνεργασία. 
Ή πίστη τοϋ φτωχού λαοϋ γιά τήν προστασία της θαυματουργού Προυσιώ-

τισσας στά δεινά του ήταν παραμυθία, ένω τό Μοναστήρι ίσχυροποιημένο μέ 
τα προνόμια του συνέτρεχε τό χωριό: σίτιζε και μόρφωνε ορφανά και άπορα 
παιδιά, περιέθαλπε αναξιοπαθούντες και αρρώστους και συντελοΰσε στην κα-
λύτερη τών δύο Κοινοτήτων άμυνα. Οι δύο οχυρωματικοί Πύργοι «τοϋ Καραϊ-
οκάκη» στο καίριο και τώρα σημείο πάνω από τό Μοναστήρι στη δημοσιά λέγε-
ται ότι είχαν κτιστεί από παλιά και δχι από τόν Καραϊσκάκη. 
Τό Χωριό αντίστοιχα, δπως και δλη ή περιοχή, ανανέωνε κάθε τόσο τό έμψυχο 
υλικό τής Μονής μέ τά ταπεινά καλογεροπαίόια, πού της αφιέρωνε, ένω οι 
Προυσιωτες ήσαν οι πρώτοι ευλαβικοί άφιερωτές για «ψυχική τους σωτηρία» 
χωραφιών, βοσκοτόπων, ακινήτων, κ.λ.π., δπως μαρτυρεί ό χειρόγραφος 
Κώδικας αρ. 42 (Κτηματολόγιο της Μονής). Τέλος, και στην αγιογράφηση τοϋ 
Παρεκκλησίου της Προυσιώτισσας συμμετέσχε τό χωριό σύμφωνα με την 
Ιστορική κτιτορίκή επιγραφή του 1518, πού μνημονεύσαμε. 

Κι ακόμη, παλιά έθιμα τού χωρίου δπως τα «λούσματα» και ό γιορταστικές 
εκδηλώσεις στο χώρο της Μονής με κύρια τή μέχρι σήμερα τελούμενη μεγάλη 
εμποροπανήγυρη (14-24 Αυγούστου), αιώνες τώρα είναι σημαντικά δείγματα 
κατ' αρχήν μιας βαθύτερης συναισθηματικής σχέσης μεταξύ τους. 
Τό τελευταίο αυτό είχε και μια άλλη διάσταση εις όφελος τής Μονής στά χρό-

νια τής Τουρκοκρατίας, καθ' δσον μετανάστες συνήθως οι άνδρες τοϋ 
χωρίου, δπως δλοι οι Εύρυτάνες, στην Πόλη, τή Βλαχία, τήν Ευρώπη και τήν 
'Αμερική υστέρα, ουδέποτε ξεχνούσαν τήν Προυσίίύτισσα, δπως αποδεικνύουν 
οι δωρεές και οί αφιερώσεις τους και οι ποικίλες, γι' αυτήν φροντίδες τους 
στην ξενιτιά. "Ηδη αναφερθήκαμε στή συμβολή των Εύρυτάνων τής Πόλης γιά 
τήν απονομή Σταυροπηγιακής αξίας τό 1748 στή Μονή, ανάμεσα στους 
οποίους πρωτοστατούσαν και Προυσιωτες. 

Έξαλλου σε περιόδους κρίσιμες γιά τή Μονή 5πως ή στις αρχές του 19ου 
αιώνα παρατηρηθεΐσα ηθική κατάπτωση των μοναζόντων, ή κακοδιοίκηση 
κ.λ.π., οί Προεστώτες τού Προυσοΰ σέ συνεργασία με τους συναδέλφους 
τους τής γειτονικής Καστανιάς, καθώς και με τους Προκρίτους τοϋ Βιλαετίου, 
κάλεσαν τον Κύριλλο Καστανοφυλλη να σταματήσει τον κατήφορο. 

Οι ϊδιοι και στάθηκαν όχι μόνο αρωγοί στό ανακαινιστικό έργο τοϋ Κυρίλ-
λου, αλλά, δπως είδαμε, κατέθεσαν κα'ι τον όβολό τους γιά τήν ίδρυση του Σχο-
λείου στό χώρο τής Μονής τό 1819 οί Προυσιωτες Πρόκριτοι: Ιωάννης Οικονό-
μου, πού στό χειρ. κωδ. αριθ. 40 ό Κύριλλος, τύν ονομάζει «τιμιοτηγενή», Γεώρ-
γιος Δημητρίου και ό επίσης Προυσιώτης, θειος του και 'Ηγούμενος τότε τής 
Μονής, Γεράσιμος. 

Μέ αυτή τήν ενέργεια πιστεύεται Οτι «λειτούργησε επισημότερα μια τοπική 
Αημογεροντία, με πολιτικούς στόχους», πού οργάνωσε εύκολα τή συμμετοχή 
τής περιοχής τον αμέσως επόμενο χρόνο 1821 στην 'Επανάσταση, δπως θά 
δείξουμε στή συνέχεια. 
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Ο ΠΡΟΥΣΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΑΥΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

'Από τό πρώτο έτος τής 'Εθνεγερσίας μέ κύριο εμπνευστή τον από τό 1821-
1825 φωτισμένο Ηγούμενο τής Μονής Κύριλλο Καστανοφυλλη ό Προυσός μαζί 
μέ τή Μονή μετέσχε στον 'Αγώνα. Οι «Προεστώτες» σέ κοινή σύσκεψη μέ τους 
μοναχούς και άλλους συναδέλφους τους τής περιοχής αποφασίζουν νά 
στείλουν και τον 'ίδιο τον Κύριλλο ώς εκπρόσωπο τους στό Μεγάλο Χωριό, 
όπου στις 13 Δεκεμβρίου 1821 όλοι οι Πρόκριτοι ψήφισαν τον πληρεξούσιο της 
Ευρυτανίας για την Α' Εθνοσυνέλευση στο Άργος (υστέρα Επιδαύρου), 
Επίσκοπο Λιτζας και Άγραφων Δοσίθεο Παναγκοτίδη. 
Παράλληλα ό Προυσιώτης πρόκριτος Δημήτριος Γουβέλλης σχημάτισε εξ 

ϊδύον σώμα 50 στρατιωτών περίπου, ενω δλα σχεδόν τά άρρενα μέλη της 
οικογένειας του έλαβαν μέρος στον Αγώνα. 
Πολλοί εξάλλου Προυσιώτες υπηρέτησαν στό πάλι εξ ίδιων συντηρούμενο 

σώμα του Προυσιώτη «μτιουλονκσή» Γεωργίου Γούσια, άλλα και υπό άλλους 
γνωστούς οπλαρχηγούς, κυρίως τον Καραϊσκάκη, και έπεσαν σε διάφορες 
μάχες εντός και εκτός Ευρυτανίας, οι πιο πολλοί στην "Εξοδο τοϋ Μεσολογγίου 
το 1826, δπως οι αδελφοί Γεώργιος και Ιωάννης Γουβέλλης (Ε.Β.Ε.κουτ. 40), ό 
Κώστας Γκλαβίστας (Ε.Β.Ε. κουτ. 39) και άλλοι17- 

KL ακόμη το χωριό τοΰ Προυσοϋ μέ το Μοναστήρι περιέθαλψαν τά γυναικό-
παιδα, πού από το Καρπενήσι τό 1821 και υστέρα από τό Μεσολόγγι (1824-
26) κατέφυγαν εδώ, δπου πολλές προυσιώτικες οικογένειες φιλοξένησαν 
πρόσφυγες στά σπίτια τους18, ενώ, δταν κατόπιν εκατοντάδες γυναικόπαιδα 
μεταφέρθηκαν στην άσψαλΐ] σπηλιά της Άποκλείστρας, τό χωριό 
ποικιλοτρόπως βοήθησε . 
Πιο συγκεκριμένα ό αναφερθείς πρόκριτος Δημήτριος Γουβέλλης μετά από 

την υπ' αριθ. 2276-8/7/1824 διαταγή τοΰ Άλεξ. Μαυροκορδάτου ανέλαβε μέ 
τους άνδρες του, ώς έπι τό πλείστον Προυσιώτες19, τή φρούρηση 
τήςΆποκλείστρας, ενω τό Μοναστήρι21καί τό χωριό τροφοδοτούσαν τους 
πρόσφυγες μέ τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης οπλαρχηγό Γεώργιο Λέλη22. 
Γιά τήν προσφορά του αύτη ό Δημήτρης Γουβέλλης προήχθη από τή Διοίκη-

ση σε Χιλίαρχο 22912/14.4.1825 και λίγο μετά σέ στρατηγό (Ε.Β.Ε.'Αρχεΐον'Αγω-
νιστών αριθ. 22911/19.10.1825)- ενω μετά τήν απελευθέρωση διορίσθηκε (μέ 
τήν ύπ'αριθμ. 52-10/3/1832 απόφαση εγγρ- 22913) Έπαρχος Καρπενησίου και 
αργότερα έλαβε τό βαθμό τοϋ Λοχαγού της Φαλαγγος, τό όέ 1865 κατετάγη 
στην Δ' τάξη των αξιωματικών μέ αριθ. μητρ. 369 (αριθ. πρ. 20439/28/5/1865). 
Έξαλλου και Προυσιώτες τοΰ εξωτερικού ήρθαν νά υπηρετήσουν στον 

'Αγώνα, δπως ό Χριστόδουλος Γουβέλλης, πού σπούδασε στο Πατάβιον 
(Πάδο-βα) 'Ιατρική και συμμετέσχε ώς οπλαρχηγός και γιατρός23, κοντά στον 
Καραϊσκάκη στην αρχή, κι αργότερα μέ δικό του στρατιωτικό σώμα (Ε.Β.Ε. 
κουτ. 40, αριθ. 22905/1865) στή φρούρηση της Άποκλείστρας. 
Ό Κωνσταντίνος 'Τ. Γουβέλλης επίσης προσέφερε πολιτικές υπηρεσίες στον 

Αγώνα. Διορίσθηκε "Επαρχος Καρυταίνης τό 1824 και αστυνόμος Μυκόνου τό 
1827 (Ε.Β.Ε. κουτ. 40, αριθ. 22890/29/8/1827), ενω κι άλλοι Προυσιώτες 
γνωστοί, όπως ό Ελευθέριος Πολύζος, πού ήταν γραμματέας τοΰ Μάρκου 
Μπότσαρη, ή απλοί άνθρωποι έλαβαν μέρος στις θυσίες, πού απαίτησε ό 
'Αγώνας τοΰ 21 (βλ. Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της 
εγκαταστάσεως της Βασιλείας, 1973, εκδ. της Βουλής τών Ελλήνων, 4ος τόμος, 
σ.σ. 80, 506,515). 
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'Εξάλλου κατά τήν Επανάσταση οι κάτοικοι τοϋ Προυσοΰ πολύ συχνά κα-  
τέφευγαν στην «Μαύρη Σπηλιά», που ήταν πλησιέστερα στο χωριό τους (2 χι-
λιόμ. περίπου) από δσο ήταν ή Άποκλείστρα, ώσπου νά περάσει ό κίνδυνος. 
Ή «Μαύρη Σπηλιά» είναι σέ επίσης δύσβατο μέρος και γι' αυτό ήταν 
δυσπρόσιτη, ακόμη και μέχρι το 1988, οπότε έγινε επισκέψιμη και μέ τις 
φροντίδες του Πρου-σιώτη καθηγητή Χρήστου Στρεμμένου, όπως μας 
πληροφόρησε ό ίδιος, ένω και «περιπατητικό» μονοπάτι, πού πρόσφατα 
διανοίχθηκε, συνδέει τό Μοναστήρι μέτήν ιστορική αυτή σπηλιά. 
Τέλος, στον παλιό ενοριακό ναό τοϋ Άγ. Νικολάου στον Προυσο έψάλη ή 

νεκρώσιμη άκολουθία24 στή σορό τού Μάρκου Μπότσαρη πριν από τή 
μεταφορά της στο Μεσολόγγι γιά τήν ταφή, ένω ό λαός έσπευδε νά 
προσκυνήσει τον υπέροχο ήρωα. 
Μετά τήν Εθνική 'Ανεξαρτησία ό Προυσύς, όπως δλη ή Ελλάδα, προσπά-

θησε νά ανασυγκροτηθεί, ένω παράλληλα έλαβε μέρος σέ όλους τους 
αγώνες της Νεότερης Ελλάδας, 1897, 1912, 1946 κ.λ.π. Καθώς μάλιστα έγινε 
και διοικητικό κέντρο τού νεοπαγούς Δήμου Άρακυνθίων (επί Καποδίστρια), 
κύρια μέριμνα τών Προυσιωτών ήταν ή εκπαίδευση των νέων. 

"Ετσι από τον Προυσο τό Δημοτικό Συμβούλιο ώς «ταπεινοί Πατριώται», 
σχεδόν δλοι oi Πρόκριτοι, υπέγραψαν τή συγκινητική εκείνη επιστολή προς 
τον «Προσωρινόν Λιοικητήν Καρπενησίου κ.λ.π.» στις 2 'Ιουλίου του 1830, πού 
μνημονεύσαμε ήδη, γιά τήν απόφαση της ίδρυσης αλληλοδιδακτικού Σχολείου 
στο χωριό- προηγουμένως όμως κατέθεσαν τον όβολό χους μαζί μέ τους 
μοναχούς γιά τήν έναρξη της λειτουργίας του (14 'Οκτωβρίου 1836), γιά τήν 
οποία και ευχαριστούν ένθουσκοδώς τον «κατά τήν όντικήν Ελλάδα 
"Εκτακτον Έπίτρο-Τΐον», όπως είδαμε. 
Βέβαια ή ίδρυση αυτού τοϋ πνευματικού φυτωρίου έγινε ή πρώτη αφορμή 

γιά τήν μετά δεκαετία (1842) μεγάλη σύγκρουση Μονής και χωριού, πού 
επέφερε και τήν οριστική ρήξη τών ώς τότε συμπορευομένων δύο αυτών 
Κοινοτήτων, γιά τήν οποία δυστυχώς, τήν ευθύνη είχε, όπως εκθέσαμε, ή 
Διοίκηση της Μονής μιά ρήξη, πού παρουσίαζε διάφορες εξάρσεις κατά 
έποχές. 
Γενικά όμως, επειδή και τό χωριό οφείλε πολλά στή Μονή, πού και σήμερα 

τοϋ δημιουργεί κάποια τουριστική κίνηση, δέν έπαψε νά εύλαβειται και νά τή 
φροντίζει. "Ηδη έγινε λόγος γιά τις δωρεές ομογενών Προυσιωτών της 
'Αμερικής Η.ά. γιά τήν οικονομική ενίσχυση της από τους Γερμανούς κατά τό 
1944 πυρπο-ληΟείσης Μονής, συλλογικά αλλά και μεμονωμένα. 
Τό πιο εντυπωσιακό όμως γιά τους κατοίκους τοϋ Προυσοϋ ήταν ή συνέχιση 
της εκπαιδευτικής παράδοσης, πού είχε καλλιεργήσει ή Μονή από παλιά, 
πού γιά τοϋτο έδωσε και μικρό χώρο γιά Σχολεΐο στον Προυσο, δπου φοίτησαν 
νέοι Προυσιώτες και ξενοχωρίτες. οι όποιοι διέπρεψαν ακόμη και στο 
'Εξωτερικό. Ό παλιότερος από αυτούς, καθηγητής αργότερα, ήταν ό 
Προυσιώτης 'Αναστάσιος Άγαθίδης (Καπέρδας), πού εγκαταστάθηκε στην 
'Αγγλία, δπου εργάσθηκε ώς οικοδιδάσκαλος στο Αονδίνο (1843), όπως 
αναφέραμε ήδη. Άλλα και άλλοι, πού διέπρεψαν στην Πολιτική, δπως ό 
Προυσιώτης Γεώργιος Κονδύλης28 ώς πρωθυπουργός και ως Άντιβασιλεύς, 
και ό 'Αρχιεπίσκοπος και επίσης Άντι-βασιλεύς Δαμασκηνός 
Παπανδρεόπουλος, πού τελείωσε μόνο το σχολείο στον Προυσό, αρκετοί δε 
στα Γράμματα (δημοσιογραφία, λογοτεχνία) κ.λ.π., δπως ό 'Ανδρέας 
Πουρνάρας, εκδότης και διευθυντής του «Πάπυρος Ααρούς», ό ποιητής 
Παΰλος Κυριαζής κ.ά., στο Στρατό, Θεοδ. Παπαθανασιάδης στρατηγός και 
Μέγας Αυλάρχης (επί της τελευταίας βασιλείας) και τις λοιπές επιστήμες 
καθώς και στον οικονομικό τομέα, με κυριότερο στον τελευταίο αυτό,  
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τον ιδρυτή της «Πειραϊκής - Πατραϊκής» Χριστόφορο Κατσάμπακ.ά., για να 
μείνουμε εδώ. 

Για το Χριστόφορο Κατσάμπα Ιδιαίτερα αξίζει να σημειωθεί δτι εκτός από 
το ταπητουργεϊο, πού ίδρυσε παλιότερα στον Προυσό για τήν οικονομική ενί-
σχυση τών κατοίκων, με τή γενναία δωρεά τοϋ «Κατσαμπείου Ιδρύματος», 
εδο)-σε μία νέα πνοή ζωής στο χωριό στη δεκαετία του 1961-1971, ενώ και το 
κατοχύρωσε οικονομικά με ενα επίσης γενναίο κληροδότημα. Πρόκειται για ενα 
σύγχρονο και μέ ολο τον εξοπλισμό του σχολικό συγκρότημα (διδακτήρια, 
αίθουσα Βιβιοθήκης, διαλέξεων κ.λ.π.) σε οικόπεδο, πού δώρισε ή Κοινότητα 
του Προυσου, και έκτισε ό Χριστόφορος Κατσάμπας, ό όποιος σέ άλλο 
γειτονικό οικόπεδο, πού αγόρασε από τή Μονή (μεταξύ 1971-1975) στο Μετόχι 
της «Αμπέλου» στο χωριό, έκτισε Οικοτροφείο, δπου σιτίζονταν 78 άποροι 
μαθητές, ενώ εγκατέστησε παράλληλα και Οργανα για αθλοπαιδιές30. 

Δυστυχώς όμως μέ το νέο ρεύμα της αστυφιλίας στα ωραία αυτά διδακτήρια 
σήμερα δεν ακούγονται οι παιδικές ή εφηβικές φωνές και έ'τσι ερειπώνονται. 
Μία απόπειρα εγχώριων παραγόντων νά λειτουργήσει εδώ Σχολή της ΔΕΗ 
δεν εύοδίόθηκε μέχρι στιγμής. 

"Ετσι ό Προυσύς ξαναγυρίζει στή σιωπή του κατά τους χειμερινούς μήνες, 
πού παρά ταΰτα τους θερμαίνει κάπου-κάπου ή προς το Μοναστήρι κίνηση 
τών προσκυνητών, όταν και εφόσον οι δρόμοι πού φέρνουν εδώ, όέν 
αποκλείονται από το χιόνι. Αλλά και σύγχρονοι Ξενώνες τοΰ EOT υπάρχουν, 
ό ένας πριν από τό Μοναστήρι, στο δρόμο από το Καρπενήσι, και ό άλλος 
στο Κέντρο τοΰ Χω-ριοΰ, πού εξυπηρετούν τους περίσσιους προσκυνητές, 
δταν δεν επαρκεί τό Μοναστήρι, και δίνουν μια ανάσα και στον Προυσό ενώ ή 
ίδρυση μιας τολμηρής 'Επιχείρησης παραγωγής έκλεκτοϋ «prociouto» από 
τους γνωστούς επιστήμονες αδελφούς Στρεμμένου λίγα χιλιόμετρα εξω από 
τόν Προυσό απασχολεί κάποιους νέους και φιλοδοξεί νά αναπτυχθεί παρά τις 
αντίξοες συνθήκες. 
Πρόσφατα ό Προυσός στό πλαίσιο τοΰ σχεδίου «Καποδίστριας» έγινε αυτο-

τελής Δήμος, στον όποιο υπάγονται έντεκα από τά γύρω χωριά. "Ενας 
δραστήριος Σύλλογος τών Προυσιωτών στην Αθήνα πασχίζει νά βελτιώσει τήν 
εικόνα τοΰ χωριού μέ τά νέα δεδομένα. 

 
 
 

3.4ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΣΟΥ 

                           Τοποθεσία 

Ή Μονή Προυσου βρίσκεται φωλιασμένη στην άγριας φυσικής ομορφιάς χαρά-
δρα του ορεινού όγκου του Παναιτωλικού, στά δρια των νομών Ευρυτανίας 
και Αιτωλοακαρνανίας και σε απόσταση 31 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του 
Καρπενησίου και 53 χλμ. βόρεια τοϋ 'Αγρινίου, μέσω Καλλιθέας-Λαμπίρι-
Άραποκεφά-λων. 
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'Από τήν πρώτη διαδρομή ή Μονή προσεγγίζεται μέσα από το οργιαστικής 
βλάστησης, αλλά και από επιστημονική άποψη, περίφημο Φαράγγι τοΰ 
Πρου-σοϋ, πού αρχίζει από τή γέφυρα, νότια τοΰ Καρπενησίου, περικλείεται 
από τις έλατόφυτες πλαγιές της Καλλιακούόας και της Χελιδόνας και 
τερματίζει στή γέφυρα της όδοϋ Προυσοϋ-Θέρμου, μετά τον Προυσό1. 
Για τό σημερινό προσκυνητή της Προυσιώτισσας, τόν εγκλωβισμένο στην 

τύρβη των αστικών κέντρων, ή πορεία μέσα από τοϋτο τό Φαράγγι είναι μιά 
αποκάλυψη της αρρενωπής φυσιογνωμίας της Ρούμελης και τής 
πρωτόγονης ομορφιάς τής Εύρυτανικής φύσης, πού τήν ζωοδοτοΰν τά 
πλούσια νερά τοΰ μυ-θικοΰ Εύρύτου στην περιοχή. 
Τά δυο ποτάμια, ό Καρπενησιώτης και ό Κρικελιώτης, πού καταπίνουν τά 

νερά τοΰ Προυσιωτη, ανταμώνουν στά Διποταμα και από κει, μιά σάν 
οργισμένοι καταρράχτες, γκρεμίζονται στό έ'ρεβος, και μιά σάν υπομονετικοί 
οδοιπόροι, συναντούν τό γέρο-Άχελώο, πού τόν ανανεώνουν μέ τά πλούσια 
νερά τους. 

Και δταν ό δρόμος κάμπτεται κάτω από μιά τεχνητή εσοχή, στό φοβερό 
γρανιτένιο βράχο στή θέση «Κλειδί», δίπλα στό ρεΰμα τοΰ Καρπενησιώτη, μέ 
μόνη μιά γαλάζια λωρίδα τ' ουρανού, πάνω ψηλά, νιώθεις εκείνη τήν αρχέγονη 
επαφή μέ τήν ουσία τού Θείου, πού εδώ λέγεται «Παναγία Ώρονσιώτισσα» , 
μεγάλη ή Χάρη της! Είναι τότε πού φουντώνει στην ψυχή, μαζί μέ τό δέος 
μπροστά στην άγρια φύση, ή ιερή αδημονία νά αντικρίσεις τό παλιό Μοναστήρι 
μέ τήν ξακουστή θαυματουργό Εικόνα τής Προυσιώτισσας. 
Ώς πριν από μερικές δεκαετίες, δηλ. πριν από τή διάνοιξη τών αυτοκινητο-
δρόμων, τόσο από τό Καρπενήσι, δσο και από τό 'Αγρίνιο προς τή Μονή, ή 
πρόσβαση σε αυτήν ήταν εξαιρετικά δύσκολη και γινόταν μόνον από 
μονοπάτια, πού διέσχιζαν οι προσκυνητές μόνο ήμιονικώς ή πεζοπορικώς, 
ιδίως δσοι το είχαν «τάμα», απ5 δπου, οχι σπάνια, γλιστρούσαν στο χάος 
και τους έσωζε τό θαϋμα! Γιά τό τελευταίο αυτό γίνεται λόγος στό Απολυτίκιο 
της Προυσιώτισ-σας μέ τό στίχο: «κρημνών τε σώζεις και πάσης βλάβης τονς 
προστρέχοντας εις Σέ». 

Πλησιάζοντας στό χωριό Καρύτσα, και πάντα από τό παλιό μονοπάτι, οι 
οδοιπόροι αντίκριζαν «Τό Τύπωμα της Παναγίας»2 πού είναι: «"Ενας άχειρο-
πυίητος τύπος της Θεοτόκου σχεδιασμένος εις μίαν ριζιμαίαν έξώπετραν... 
πλην δεν είναι ζωγραφιά με χρώματα αλλά μόνον σχέδιον», σύμφωνα μέ τήν 
Παράδοση3. 

Κάπου εκεί κοντά υπάρχει στό σκληρό βράχο και ενα διαμπερές άνοιγμα 
σάν πλαίσιο Εικόνας, ορατό από κάτω και από τη δημοσιά, γιά τό όποιο ή 
ϊδια παράδοση αναφέρει δτι από κεϊ πέρασε ή εικόνα της Προυσιώτισσας, 
διατρυπώντας τήν πέτρα, γιά νά ξαναγυρίσει στη σπηλιά τοΰ Προυσοϋ. 

Μετά από ενα τέταρτο διαδρομής, και ετσί προετοιμασμένος κανείς, βλέπει 
ξαφνικά, στη χαράδρα χαμηλά, τό θρυλικό Μοναστήρι, γιατί έτσι δριζε παλιός 
βυζαντινός κανονισμός: «περί τον πάντγ] άκατόπεντον τήν Μονήν είναι» οχι 
μόνο γιά τόν πνευματικό ήσυχασμό, αλλά και γιά τήν ασφάλεια από τις 
επιδρομές των ποικίλων ύπεναντίων. Στό σημείο μάλιστα, που ό δρόμος 
κεφαλώνει τό Μοναστήρι, οί δυο οχυρωματικοί Πύργοι «τοϋ Καραϊσκάκη», 
συνηγορούν ιδιαίτερα υπέρ της δεύτερης, στή διάρκεια τοϋ Αγώνα  

'Από εδώ, και ενώ ό δρόμος συνεχίζει προς Θέρμο μέσα από τύ χωριό 
τοΰ Προυσοΰ, πού απλώνεται στην αγκαλιά τοΰ έλατόφυτου βουνοϋ, 
κατηφορίζει κανείς στό διάσελο τοΰ εκκλησυόριου τών Άγιων Πάντων μέ τις 
σκιερές καρυδιές και από κει καταλήγει στό Μοναστήρι. 
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Στούς 'Αγίους Πάντες βρίσκεται και ό γέρικος παλιός Πύργος της Μονής, 
πού στέγασε τό Ελληνικό Σχολειο στις παραμονές τοϋ 21, και αντέχει ακόμα 
στό χρόνο και στην ολιγωρία τών αρμοδίων. Τό 1998 δμως άρχισαν 
εργασίες αναστήλωσης του, μετά από σχετική απόφαση τοϋ Κ.Α.Σ. (Υ.Π.Π.Ο, 
Συνεδρία του Κ.Α. 36/3.6.98) και μέ βάση τή μελέτη τοϋ αρχιτέκτονα Γιώργου 
Γιαννίτσα-ρη. 

Λίγο ψηλότερα, δίπλα στή Σχολή, τύ μονόχωρο εκκλησάκι τών Αγίων Πά-
ντων, μέ τοιχογραφίες τοϋ έτους 1805, δπως θά δοΰμε στό κεφάλαιο 18, και 
πίσω τό παλαιό Κοιμητήριο τών Πατέρων. Πάνω στύν απότομο βράχο, ψηλά 
σέ μια εσοχή του, τό Ρολόι5 της Μονής , πού βλέπει στό φοβερό γκρεμό, πού 
στό αθέατο βάθος του τρέχει αγκομαχώντας νά διαβεί ύ ποταμός 
Προυσιώτης. καθώς μεγάλα ριζιμιά λιθάρια ανακόπτουν τήν πρωτόγονη ορμή 
του. 

'Από τους 'Αγίους Πάντες σύντομος δρομίσκος οδηγεί στό κύριο μοναστη-
ριακό συγκρότημα, πού αποτελείται από τρεις τριώροφους ξενώνες, τό 
Καθολικό και την Κρύπτη-παρεκκλήσιο τής Θαυματουργού Εικόνας της 
Προυσιώτισσας. 
Αύτη καθ' αύτη ή θέση της Μονής ανέκαθεν γεννούσε δέος, όπως 

δείχνουν οι πρώτοι στίχοι της έμμετρης περιγραφής της Μονής (19ος αι.) 
από κάποιον ανώνυμο αναχωρητή: 

«Είς τής Ελλάδος τά βουνά κατά την Αίτωλίαν είναι 
Μονή πανίερος, θαυμάσιος τε λίαν τον τόπου δε το 
δύσβατον ον δνναμαι νά γράψω και είς τον νουν 
υμών νά έγχαράξω...» κ.λ.π.6 

Ένώ και ό σύγχρονος του «.Καρπενησιώτης», Γεώργιος Άναγνώστης-Ίατρί-
δης, γνωστός λόγιος και ευλαβής Χριστιανός7, από τη Δομνίστα τής Ευρυτα-
νίας, οπού τότε παρεπιδημοϋσε, αφιερώνει με υπερβολικό ενθουσιασμό στις 
13 Φεβρουαρίου 1827 ενα «Ίαμβεϊον» στη Μονή Προυσοϋ. Στό ποίημα αυτό ό 
1α-τρίδης, άφοϋ αναφέρεται στά επτά θαύματα του Κόσμου και τή 
ματαιότητα τους μές στή φθορά του χρόνου, συγκρίνοντας τή διαχρονική ζωή 
τής Μονής τής Προυσιώτισσας μέ τους κήπους τής Βαβυλώνος, το ναό τής 
Έφεσίας 'Αρτέμιδος, τό Μαυσωλείο τής 'Αλικαρνασσού κ.λ.π., πού έσβησαν, 
διερωτάται: 

Μονή δέ Πυρσού Παντανάσσης Εικόνα 
ττλοντοϋσαν θείαν χαριτόβρυτον μάλα 
Ύττέρμαρχόν τε γης Ελλάδος άπάσης άρωγύν 
τοις εγγιστα ήδε τοϊς πόρρω δρμον γαληνόν 
δυσεκπλοονσι και ρνστην. πανάκεια πάσχον 
οL ποικίλαις νόσοις ποίμνην έήν σώζονσαν 
γαμφυλών λύκων πώς άν ουκ αύχήσειεν εν 
δίκη μέγα»8; 

Αλλά και νεότεροι επώνυμοι περιέγραψαν τό θαυμασμό και τό δέος, πού 
ένιωσαν από τό φυσικό τοπίο του Μοναστηριού. Άς θυμηθούμε τον πιό παλιό, 
τον Αλέξανδρο Πάλλη9, πού στον «Μπρονσό» του γράφει κάπου: «Ή θέα είναι 
μια άπό τις πιό μεγαλόπρεπες που είόα... κτισμένο (ενν. τύ Μοναστήρι) 
στην πλαγιά τον γκρεμού, βλέπει κάτω προς βαθύ καταπράσινο φαράγγι 
με μούρμουρο ρέμα στον πάτο, 
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 νανουριστικό σαν γιαγιάς τραγούδι και πέρα, νότια και βορεινά, βλέπει τά 
Άραποκέφαλα και τους γκρεμούς τής Καλιακούδας με τά λαμπαδόμορψα 
ελατά... εδώ φαντάζομαι φώλιαζαν παλαϊκά οι άρκοϋδες και τά λιοντάρια 
πού μας διηγάται ό Ηρόδοτος...». 
Και δέν πρέπει νά είναι τυχαίο δτι άπό πολλούς ερευνητές στό υπέροχης φυ-
σικής αγριάδας τοΰτο τοπίο τοποθετείται τό θρυλούμενο μαντείο τοΰ 
'Οδυσσέα στην 'Αρχαία Ευρυτανία, ένφ άπό άλλους στό περίπου ϊδιο τοπίο 
τής σπηλιάς της Άποκλείστρας, θέμα στό όποιο θά επανέλθουμε. Οί 
'Αρχαίοι, κουβαλώντας τά προβλήματα τους έρχονταν εδώ γιά χρησμό και οι 
Χριστιανοί γιά τό θαΰμα τίϊς Προυσιώτισσας. Ό χώρος ήταν ό Ιδιος, ό νους της 
προσκύνησης είχε αλλάξει... 

 
 
 
 
 

3.5 Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΑΠΟΔΙΑΣΤΡΙΑΚΗ 
ΚΑΙ ΟΘΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) 

1. Το αλληλοδιδακτικό σχολείο του Προυσού και τα προβλήματα του 

Μετά την άφιξη του Ί. Καποδίστρια και κατά την ολιγόχρονη πλην δημιουργι-
κότατη της διακυβέρνησης του περίοδο παρατηρείται μεγάλη εκπαιδευτική 
δραστηριότητα, ήδη από τα μέσα του 1829, την όποια «...παρακολουθεί 
άγρύ-πνως ό Κυβερνήτης, είτε μέσω του τότε Υπουργού Παιδείας 
(Γραμμα.τέως επί των Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως) Ν. 
Χρνσογέλον, είτε δια, προσωπικών επισκέψεων... » κ.λ.π., όπως σημειώνει 
ό Απόστολος Δασκαλά-κηςί. 
Στό πλαίσιο αύτοΰ του εκπαιδευτικού οργασμού κινήθηκαν άμεσους πολλές 

μικρές και δη ορεινές Κοινότητες, που με συγκινητικές προς τον ίδιο τον Κυ-
βερνήτη αναφορές τους ζητούσαν τη συνδρομή του για ίδρυση σχολείων στα 
ρημαγμένα από τον Τούρκο και τον οκταετή αγώνα χωριά τους, ενώ συχνά τον 
πληροφορούσαν δτι Οά κατέθεταν κα'ι την δική τους ταπεινή συνδρομή γι' αυτό. 
Αυτές οι αναφορές πού ήταν: «...κραυγαι αγραμμάτων Πατέρων, αϊ όποΐαι 

όμιλοϋν με τον πλέον ενγλωττον τρόπον όίά τον πόθον των να μορφώσουν του-
λάχιστον τα παιδία των.... είναι ως επί το το πλείστον σνντεταγμέναι από κά-
ποιον περισσότερον έγγράμματον...» σημειώνει και ή καθηγήτρια Ελένη Κούκ-
κου2· 
Με μία τέτοια αναφορά τους οι κάτοικοι του Προυσοΰ και της Καστανιάς 

απευθύνουν μέσω των εκπροσώπων τους στις 2 Ιουλίου 18303 προς «τον 
Προ-σωρινόν Διοικητήν τον Καρπενησίου», ζητώντας του να μεριμνήσει, 
ώστε να λειτουργήσει με την οικονομική στήριξη κα'ι της Κυβέρνησης το 
σχολείο, πού αποφάσισαν να ιδρυθεί στον Προυσό ως έδρα του Δήμου 
Άρακυνθίων, ενώ αυτοί Οά κατέβαλαν μαζί με τη Μονή 1200 «Φοίνικας από το 
νυτέρημα» για την έναρξη της λειτουργίας του. 
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Την αναφορά αυτή, πού συνέταξε ό εγγράμματος Δήμαρχος Άρακυνθίων 
Χριστόδουλος Γουβέλλης, την παραθέτουμε ολόκληρη για το ευγενικό και λιτό 
ϋφος, μέ τό όποιο εκφράζουν το αϊτημά τους «οι ταπεινοί Πατριώται τοϋ 
Προυσσοϋ», πού την προσυπογράφουν. 

«Προς τον Προσωρινόν Διοικητήν Καρπενησίου κ.τ.λ. 
Ευγενέστατε κύριε. 
Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι τοϋ Προυσοϋ έχοντες ερωτά μαθήσεως και 

μην υποφέροντες να παρέρχηται εις μάτην ό πολύτιμος χρόνος της 
νεολαίας μας, ένθαρρννθέντες συγχρόνως και από τήν οποίαν ή Σή 
Κνβέρνηοις έχει φροντίδα περί τά τοιαϋτα, εγνωμεν να. συστήσωμεν 
επιτοπίως σχολήν άλληλοδιόακτικήν και έλληνικήν, διό και σννεισφέρομεν εκ 
τοϋ υστερήματος ημείς αυτοί συν τοις εν τω πλησιοχώρω Μοναστηρίου 
Πατράσι, φοίνικας χίλιους διακόσιους διό. δύο μόνον ετη, άνά εξακόσιους κατ' 
έτος, διότι δεν έ'χομεν τήν δύναμιν δια περισσό-τερον καιρόν. 

'Αλλ' επειδή ή συνεισφορά μας αύτη δεν έξαρκει προς έπιτυχίαν τοϋ 
επωφελέστατου και αναγκαιοτάτου τούτον έργου (μολονότι οί ίδιοι θέλομεν 
οικοδομήσει τό οχολεϊον και ήδη φροντίζομεν δια τήν της οικοδομής ϋλην), 
εάν προ-στεθη ή της Σής ημών Κυβερνήσεως βοήθεια, και πατρική 
κηδεμονία, παρακα-λοϋμεν θερμώς τό Δ ιοικητήριον δια της ταπεινής μας 
ταύτης αναφοράς, να ενερ-γήση, οίς οίδε τρόποις, και ν` άναφέρη οπού 
ανήκει δια να. μη μείνη άτελεσφό-ρητον τό ιερόν τοϋτο κατάστημα., εις τό 
όποιον θέλει μαθητενσωσιν ήδη υπέρ τους 120 παίδες, οϊτινες, εάν τώρα δεν 
εμβονν εις τό στάδιον της μαθήσεως, μένουσι, φεϋ! άχρηστοι εις τον 
κοινωνικόν βίον. 

Έλάβετε τήν καλωσννην, κύριε, και μας έτιμήσατε με τήν εις τό ταπεινόν 
μας χωρίον παρουσίαν σας· εϊόετε τήν κατάοταοίν μας και δια τό στενόν και 
πετρώδες τοϋ τόπου, όυσπόριστον και πολύμοχθον των προς τό ζην 
αναγκαίων. Δεν υάς έλάνθανε μ' όλον τοϋτο ό περί τήν παιδείαν διακαής 
έρως μας, και όιά τοϋτο εχομεν χρηστάς τάς ελπίδας μας εις τήν 
Ύ(μετέραν) Ενγενείαν, όιά τήν τοϋ επωφελέστατου τούτου σκοποϋ 
έπίτευξιν, ήτις θέλει διεγείρει εις τάς ψνχάς ημών και των επερχομένων 
γενεών μας άπαραδειγμάτιστον ενγνωμοσννην προς τήν Σ. ημών 
Κυβέρνησιν και μνήμην άθάνατον τοϋ ονόματος σας. "Εχομεν τήν τιμήν νά 
νποσημειωθώμεν με όλον τό σέβας. 

Τή 2 Ιουλίου 1830 εν Προνοώ 
'Ταπεινοί πατριώται 

Βασίλειος Κατζιάμπας Γιαννάκης 
Γζανίκας Σταϋρος Μελισσόπουλος 
Κώστας Γξουκαλάς Αναστάσιος 
Δημόπουλος Γιαννάκης 
Αναστασόπουλος 

 
 

Ό Διοικητής Καρπενησίου, πού στο μεταξύ είχε έλθει στον Προυσό και δια-
πίστωσε εκ τοΰ σύνεγγυς το ζήλο των ανθρώπων εκείνων, διαβίβασε την 1 
Αυγούστου 1830 από τόν Πλάτανο Ναυπακτίας τήν ώς άνω αναφορά στον 
«κατά τήν Δυτικήν Ελλάδα Έτζίτροπον» στο Μεσολόγγι, με θερμή εισήγηση 
του: «"Ελαβον τήν τιμήν ν' άπεράσω εις το χωρίον εκείνο και έβεβαίώθην περί 
των αναφερομένων», και προτείνει δτι, επειδή «ή ποσότης των χρημάτων τήν 
οποίαν συνεισφέρουν είναι όλίγη,  
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Γεράσιμος 
ηγούμενος Γεώργιος 
Ά. Κατζονλα 
Χρίστος Κονδύλης 
Κώστας Φοτζιώρτης 



μ όλον δπον ό αλληλοδιδακτικός είναι εντόπιος4 όστις παραδίδεται, ήδη είς 
τήν εν Καρπενησίφ σχολήν και ό μισθός είναι μικράς ποιότητος». 
Ό τότε Επίτροπος Κων. Ράόος διαβίβασε μέ τή σειρά του τά έγγραφα αυτά 

στις 9 Αυγούστου από το Μεσολόγγι προς το 'Υπουργείο Εκκλησιαστικών 
κ.λ.π., αναφέροντας κι ό ϊόιος «τόν υπέρ της Παιδείας ζήλον των ορεινών 
κατοίκων της Κωμοπόλεως Προνσοϋ... οϊτινες μη έπαρκοϋντες νά πληρώνουν 
δύο διδασκάλους, άλληλοδίδακτικόν και δια τά Ελληνικά, έξαιτοϋνται... δια νά 
πληρώνεται καν ό γραμματικός διδάσκαλος περίπου χίλια πεντακόσια 
γρόσια τόν καθ* εκαστον χρόνον»5, 'Από τά υπηρεσιακά έγγραφα πού 
ακολούθησαν προκύπτει ότι στο 'Υπουργείο εισακούσθηκε το α'ίτημα και στις 
13 'Οκτωβρίου 1830 έγιναν τά εγκαίνια τοΰ Αλληλοδιδακτικού Σχολείου στον 
Προυσό μέ πανηγύρι-σμούς, ενώ τήν άλλη μέρα άρχισαν τά μαθήματα. 

Το σχολείο αυτό είχε δύο πλεονεκτήματα εκτός της άμεσης, δπως φαίνεται, 
λειτουργίας του: το πρώτο ήταν δτι οι περίπου εκατό μαθητές του από δλο 
το Δήμο στεγάσθηκαν σε κτήριο του Μετοχίου της «Αμπέλου» της Μονής στο 
χωριό, πού παραχώρησε ό τότε ηγούμενος Γεράσιμος, Προυσιώτης άλλωστε, 
συνεχίζοντας τήν εκπαιδευτική παράδοση της Μονής. Το δεύτερο πλεονέκτημα 
ήταν δτι ό κυριότερος διδάσκαλος, πού ήταν μάλλον Προυσιώτης 
«ονομαζόμενος Δημήτριος Καρυδιώτης, έγνμνάοθη τήν μέθοδον είς Βλαχίαν, 
είναι γέννημα »αί θρέμμα της Επαρχίας, έχει προθνμίαν νά διδάσκη τήν 
νεολαίαν...» σύμφωνα μέ έγγραφο τοΰ Διοικητού Καρπενησίου (αρχές 'Ιουλίου 
1S30)6 σχετικό μέ τό σχολείο Καρπενησίου, από τό όποιο, όπως φαίνεται, είχε 
μετακληθεϊ, γιά νά διδάξει στον Προυσύ. 
Και νά σκεφθεί κανείς δτι στό εύκλεές Μεσολόγγι και μέ τήν πνευματική πα-

ράδοση τής Παλαμιάδας Σχολής «...οι σταλθέντες διδάσκαλοι δι ελλειψιν οικη-
μάτων έμεναν άργοι μέχρι τής σήμερον (σ.σ. 15 'Ιουλίου τοΰ ιδίου έτους) και... 
είς πολλάς Κώμας διδάσκεται ή νεολαία είς παιδαγωγεϊα ποταπά από 
αμαθέστατους διδασκάλους. ..»Ί'. 

Έτσι λοιπόν στον ταπεινό Προυσό, από τις 14 'Οκτωβρίου 1830, 
λειτούργησε ενα από τά πρώτα αλληλοδιδακτικά σχολεία τής χώρας μέ στέγη 
και δάσκαλο σοφό και 100 μαθητές, ένω και τό σχολείο του Καρπενησίου 
λειτουργούσε «είς έν έρείπιον άσκεπες μιας εκκλησίας, οι δε διδασκόμενοι 
παίδες αναβαίνουν τόν αριθμόν 107...» 

Αυτά τά γνώριζαν οι Πρόκριτοι τού Προυσοΰ και σπεύδουν νά εκφράσουν τήν 
ευγνωμοσύνη τους προς τον Κυβερνήτη μέσω τοΰ εκτάκτου 'Επιτρόπου, 
στον όποιον γράφουν μέ ταπεινότητα: «Ευχής έργον βέβαια δι ημάς ήτον, 
αν ειχομεν αρκετήν παιδείαν, ώστε να εκφρασθώμεν δια ταπεινής ημών 
αναφοράς προς τήν Α.Ε. τον Κνβερνήτην όφειλομένην ενγνωμοσννην μας 
άλλα επειδή, κακή τύχη, δεν τολμώμεν όιά τήν άμάθειάν μας να 
έπιχειρισθώμεν τοιαύτην, πα-ρακαλοϋμεν τήνΎμ. Εύγένειαν να γενή 
διερμηνεύς... κ.λ.π.»' στη συνέχεια αναφέρουν Οτι. «ή νεολαία μας 
βλέπουσα τήν χαράν εις τα πρόσωπα μας Οιά τήν εντνχίαν των καθ'ην 
ό)ραν άνεγνώσθη το χαροποιόν σας εγγραφον9 ... ύψωσε σνν ήμϊν τάς 
φωνάς της κράζονσα «ζήτω ό Κυβερνήτης ημών ...ζήτω ό "Εκτακτος 
"Επίτροπος..» και άφοϋ μνημονεύουν τήν προσφορά της Μονής για το «δι-
δακτικόν κατάστημα», τον παρακαλούν νά μεριμνήσει «όίά τα αναγκαία δια το 
σχολεΐον βοηθήματα... και νά όιατάξητε πόθεν νά λαμβάνη τον μισθόν τον ό 
διδάσκαλος και πότε, διότι μάς έζήτησε μίαν τριμηνίαν προπληρωτέαν δια νά 
προβλέψει] τά δίά τον χειμώνα αναγκαίο, τον». 
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Τέλος επισυνάπτουν κατάλογο των μαθητών τοΰ σχολείου και υπογράφουν 
κατά τή συνήθεια της εποχής: «Δούλοι σας ταπεινοί, οι κάτοικοι τής 
Κωμοπόλεως Προυσσοϋ την 14η 'Οκτωβρίου 1820, εκ τον Προνόου. 
Καθηγονμενος τής Μονής Προνσοϋ Γεράσιμος». Προσυπογράφουν όέ 
ένας Ιερομόναχος τής Μονής και οι πρόκριτοι: Κώστας Τζάτζορης, 
'Αναστάσιος Δημόπουλος, Γιαννάκης Τζανίκας, Κωνσταντής Παπαχρήστου, 
Χριστόδουλος Γουβέλλης, Χρήστος Κονδύλης, «Αημογέρων», Βασίλης 
Κατσιάμπας. 

Το ευχαριστήριο αυτό έγγραφο διαβίβασε στις 23 'Οκτωβρίου ό Επίτροπος 
Κ. Ράδος από τό Μεσολόγγι στό Υπουργείο, στό όποιο επαναλαμβάνει και 
το αίτημα τής προπληρωμής τοϋ διδασκάλου11. 
Στό μεταξύ δμως μαζί μέ τόν κατάλογο των μαθητών οι πρόκριτοι συνυπέ-

βαλαν και ιδιαίτερη αναφορά τοΰ διδασκάλου Δημ. Καρυδιώτη από τις 16 
'Οκτωβρίου 1830, δπου δίδει λεπτομέρειες, για τό κτήριο τοΰ σχολείου πού 
αφιερώθηκε «παρά των φιλόμουσων πατέρων» τής Μονής Προυσοΰ κ.λ.π., 
ένω εκθέτει και τά προβλήματα τοΰ σχολείου αύτοΰ: «άλλα επειδή στερείται 
παντάπασιν των αναγκαίων τής μεθόδον ταύτης12, των πινάκων τής 
άναγνυισεως και τής αριθμητικής πλακών και πλακοκονδυλίων και λοιπών, 
ώς προσευχητάρια, ιερά ιστορία και κατηχήσεις...» παρακαλεί τόν ώς άνω 
Έπίτροπον νά διαβιβάσει τήν αναφορά του στό 'Υπουργείο, «ώστε νά μάς 
χορηγηθώσι τά άνω ρηθέντα χρειώδη, διότι κατά τό παρόν ό διδάσκαλος 
προσπαθών, κάμνει τάς εργασίας τον μέ ιδιόχειρους αυτοσχεδίους πίνακας 
και επιτόπιους πλάκας άλΧ άχρησιμεύτους, δια τήν άλλοίαν των φνσιν και 
νλην», τέλος δε νά τοΰ χορηγηθεί οδηγός «τής μεθόδον ταύτης^ και πάν δ,τι 
άλλο νεοφανές ενκολνντικόν εφεύρημα έχει προς όδηγίαν τον...» κ.λ.π. 

Τοΰ θέματος επελήφθη ό Καποδίστριας ό ϊδιος, δπως προκύπτει από τή γρα-
πτή απάντηση του στις 11 Νοεμβρίου τοΰ ιδίου έτους από τό Ναύπλιο προς 
τόν 'Επίτροπο στό Μεσολόγγι, όπου γράφει: «Ελάβομεν ύπ'δψιν τήν ντί αριθ. 
2175 άναψοράν σον και εΐόομεν, ευχαρίστως, την σνστασιν τοϋ κατά την 
Κωμόπολιν Προνόου σχολείου, κατά την 13ην τοϋ παρελθόντος και περί μεν 
των αναγκαίων οργανικών μέσων,.» παραπέμπει Ιεραρχικές στό Διοικητή της 
Κορίνθου, ό όποιος θά αποστείλει «άπό τα διανεμόμενο, εις δλα τά σχολεία 
Μεσολογγίου, Άνατολικοϋ, Ναυπάκτου, και Προνσοϋ την δε τριμηνιαίαν τον 
διδασκάλου άπό 13 τοϋ παρόντος λογιζομένην, έχεις την άδειαν νά 
πληρώσεις, κατά την αίτησιν των κατοίκων: Φοίνικας 150...» κ.λ.π.14. 

2. Ό Δήμος Άρακυνθίων διεκδικεί το κληροδότημα του 1820 

Παρά ταΰτα, επειδή και ό αριθμός των μαθητών αυξανόταν συν τω χρόνω, 
ώς φαίνεται, οι ελλείψεις τοΰ σχολείου του" Προυσοΰ ήταν μεγάλες. Ένω μετά 
δέκα ετη, το 1840, ό Δήμος αδυνατούσε νά καταβάλει τό μισθό τοΰ δημοδιδά-
σκάλου. 
Οι κάτοικοι δμως γνώριζαν δτι υπήρχαν λύσεις ατά προβλήματα και χωρίς 

καν νά επιβαρύνεται τό φτωχό Ελληνικό Κρατίδιο, άφοϋ άπό τό 1825, 
οπότε οριστικά διεκόπη ή λειτουργία της Ελληνικής Σχολής στη Μονή, τό 
Κληροδότημα των Πατέρων τους (1818-1819) έμεινε αχρησιμοποίητο στην 
Τράπεζα τοϋ Αγιου Τάφου, στην Πόλη. 

'Όπως προαναφέρθηκε, τά χρήματα αυτά, 3.400 γρόσια, πού κατέθεσε τό 
1820 ό Κύριλλος μαζί με τόν ιερομόναχο Γερμανό στην Πόλη με τόκο 8% γιά τή 
μισθοδοσία τοϋ διδασκάλου τοϋ σχολείου εκείνου,  
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του οποίου φυσική συνέχεια θεωρούσαν τύ σχολείο τοΰ Δήμου και όχι άδικα 
οι κάτοικοι Προυσοϋ και Καστανιάς υποστήριζαν δτι αυτά άνηκαν πλέον σε 
αυτό, πού ήδη και με τή βοήθεια της Μονής λειτουργούσε στον Προυσό. 
Γιά τοϋτο ό Δήμος προχώρησε σε μια συμφωνία μέ τό Ήγουμ/λιο της Μονής 

(Φεβρουάριος-Μάρτιος 1840): νά επιτρέψει αυτός μέν την βόσκηση των (2400) 
αιγοπροβάτων της σέ λεφάδια τοϋ Δήμου στή Φθιώτιδα, ή δέ Μονή νά κατα-
βάλλει 300 δρχ. ετησίως γιά τή μισθοδοσία τοϋ Δημοόιδασκάλου κ.λ.π. στό 
Δήμο έναντι ενοικίου. 
Προέκυψαν δμως κάποιες διαφορές16 στους χώρους βόσκησης κ.λ.π. 

μεταξύ Δήμου και Μονής, τις όποιες ό Οικονομικός Επίτροπος διευθέτησε, 
δπως πληροφορούμαστε άπό τό στις 22 'Απριλίου 1840 έγγραφο τοϋ 
Διοικητή Ευρυτανίας προς τή Ήγουμ/λιο17" τό τελευταίο δμως δέν συμφωνούσε 
μέ αυτή τή διευθέτηση τοϋ θέματος και αρνήθηκε νά καταβάλει τό μισθό τοϋ 
Δημοδιδάσκα-λου, όπως παρακαλούσε ό πρώτος στό ΐδιο έγγραφο. 
Ακολουθεί μιά σειρά έγγράq)ωv άπό τό 1840-1841 μεταξύ τοϋ ώς άνω Διοι-

κητή, τοϋ 'Υπουργείου Εκκλησιαστικών κ.λ.π. και τοϋ Ήγουμ/λίου της Μονής, 
τό όποιο οχι μόνο αρνείται νά πειθαρχήσει, αλλά και τό ΰφος των 
αναφορών του είναι προσβλητικό, τόσο γιά τόν πρώτο οσο και γιά τό δεύτερο, 
πράγμα πού έ'θιγε τό κύρος τους. Μέ προειδοποιητικό προς τους μοναχούς 
έγγραφο του στις 18 'Οκτωβρίου 184018 ό Διοικητής Ευρυτανίας εκτελώντας 
προφανώς αυστηρή εντολή του Υπουργείου (αριθ. 4422/10/1840), όπως 
αναφέρει, απειλεί δτι, αν όέν καταβάλουν οι μοναχοί στο Δήμο το μισθό τοΰ 
διδασκάλου, θά τον αναγκάσουν να κάνει χρήση της υπηρεσιακής τοΰ αδείας 
π.λ.π. (εννοεί, τον εξαναγκασμό τους). 

'Επειδή όμως τό Ήγουμ/λιο δεν πειθάρχησε και πάλι, ό εν λόγω Διοικητής 
αναφέρεται στό 'Υπουργείο στις 6 Νοεμβρίου 1840, στο όποιο καταγγέλλει και 
τό υβριστικό προς τό Δήμο έγγραφο των μοναχών, γράφοντας: «Εκ τον 
νψονς τον έγγράφον τούτον δύναται να συμπεράνει ή Γραμματεία 
(Εκκλησιαστικών κ.λ.π.) εις ποιον βαθμοί' εψθασεν τό Σνμβονλιον τούτο, ό 
ηγούμενος και ό αδελφός αυτού και Γραμματεύς20 της Μονής άφοϋ δεν 
ήσχύνθησαν προλαβόντες δι άλλον έγγράφον των... να αποκαλέσουν τά 
τέκνα τών συνδημοτών των, γεννήματα έχιδνών...». 

Τέλος και επειδή φαίνεται ότι τό Ήγουμ/λιο, τοΰ οποίου ήγεϊτο ό γνωστός 
Καλλίνικος, επικαλείται «άπορίαν τον Ταμείον της Μονής», όπως βλέπουμε σέ 
άλλο έγγραφο του, ό έν λόγω Διοικητής προτείνει νά δώσει τις 300 δραχμές ή 
Μονή στό Δήμο από τό μισθό πού πληρώνει σέ Γραμματέα εκτός τής 
Μονής, αντικαθιστώντας τον μέ κάποιον από τους Πατέρες. Τό Ήγουμ/λιο 
όμως όχι μόνο δέν συμμορφώνεται, αλλ' απειλεί (1 Νοεμβρίου 1840)21 ότι θά 
αναφερθεί «εις την A.M. τον τρισέβαστον ημών "Ανακτά...» κ.λ.π. 
Ό 'Υπουργός (Ν. Θεοχάρης) μέ «κατεπείγον» έγγραφο του στό Διοικητή 

Ευρυτανίας γράφει δτι «έν ενθέτω χρόνω θά επιπλήξει τους μοναχούς» γιά 
τις ύβρεις τους, πλην δμως επείγει νά δώσουν τό μισθό τοΰ διδασκάλου- 
εκείνοι άρνοΰνται πάλι και μετά από αυτά. Γιά τοΰτο ό ώς otvoj Διοικητής στις 
11 Δεκεμβρίου22 πληροφορεί τον 'Υπουργό ότι «Ό διδάσκαλος τον Σχολείου 
στερούμενος και αναζητών τον μισθόν τον άττέκαμε πλέον και άπεψάσισεν νά 
διακόψη την διδασκαλία^ τον άτιό την αρχήν τον προσεχούς ετονς...» (1841). 

Τό πράγμα ήγειρε θύελλα διαμαρτυριών τών κατοίκων προς τον 
ταλαίπωρο Διοικητή στό Καρπενήσι, τοΰ όποιου οι αναφορές προκάλεσαν, 
επιτέλους, τό αυστηρότατο έγγραφο του 'Υπουργού Ν. Θεοχάρη (16 
Ιανουαρίου 1841)23 για τους μοναχούς, όπου γράφει κατ' αρχήν δτι «....μία 
απλούστατη καθ' αυτήν ύπό-θεσις περιεπλέχθη παραδόξως δι' αναρμόδιου 
συγκρούσεως... όντως». 
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Στή συνέχεια ό Υπουργός και μετά από μια σύντομη αναδρομή στην όλη 
τήν υπόθεση της συμφωνίας Μονής και Δήμου Άρακυνθίων και τήν άνευ 
λόγου παράβαση της από αυτήν, πού είναι: «ή λογική τον δντι παράξενος!» 
ψέγει κατά πρώτο λόγο τό Ήγουμ/λιο γιά τη γλώσσα τών εγγράφων του προς 
τό βασιλικό Διοικητήριο και τό 'Υπουργείο επισημαίνοντας: «τοιαύτη έπίθεσις 
είναι ικανή νά επισύρει κατά τών υπογραφόντων αυτήν και τον σνντάκτον 
της... ποινάς βαρείας...» κ.λ.π. 

'Επιβάλλει κατά δεύτερο λόγο τήν ποινή τής επίπληξης τών μοναχών από τό 
Διοικητή τής Ευρυτανίας γιά τήν ανάξια συμπεριφορά τους, γιά τήν οποία 
σημειώνει: «...κρατοϋμεν εις μαρτνριον της απείθειας και θρασύτητας τον 
Σνμβουλίον...» κ.λ.π. 
Και τέλος, κατά τρίτο λόγο διατάσσει τόν ως άνω Διοικητή νά καλέσει για 

τελευταία φορά το Ήγουμ/λιο, νά καταβάλει το μισθό τοϋ διδασκάλου «άνευ 
αναβολής τίνος και εντός ρητής και συντόμου προθεσμίας...», ενώ σε 
περίπτωση νέας άρνησης του συνιστά: «...θέλετε καταγγείλει άμελώα25 εις ημάς 
νά ένεργήσωμεν τά δέοντα». 

"Αν τελικά ή Μονή κατέβαλε τις 300 δρχ. αυτές ετησίως, δεν κατέστη δυνατό 
νά διαπιστώσουμε από τήν ερευνά μας στά Γ.Α.Κ.· φαίνεται όμως. και Οχι βέ-
βαια από τό έτος 1840, δτι τελικά κάποτε τό έκαμε, Οπως προκύπτει έμμεσα 
από αναφορά τοϋ Ήγουμ/λίου στις 12 'Απριλίου 187426. 

3. Ή ιεροσυλία από τόν ηγούμενο Καλλίνικο 
'Αθανασιάδη (ή Παπαθανασιάδη) 

Ή αντίθεση αυτή μεταξύ τοϋ Δήμου Άρακυνθιων και της Μονής υπήρξε ή 
πρώτη αφορμή γιά τά αμέσως επόμενα γεγονότα, πού έχουν πάλι σχέση με 
τό Σχολεΐο του Προυσοϋ και πού κατέληξαν στην οριστική, δυστυχώς, ρήξη 
των τόσο αρμονικών σχέσεων κατά τό παρελθόν μεταξύ αυτών των δυό 
Κοινοτήτων, γιά τήν οποία ή ευθύνη βαρύνει τό Ήγουμ/λιο της Μονής - τυφλό 
όργανο τοΰ αδίστακτου Καλλινίκου. 
Τά γεγονότα έχουν ως ακολούθως: Κατά τό έ'τος 1844 τό Σχολεΐο τοΰ Δήμου 

Άρακυνθιων στον Προυσό αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, παρά τό δτι 
τό Ήγουμ/λιο έδιδε τις 300 δρχ. και 600 δρχ. επί πλέον ώς τόκο γιά τό κληροδό-
τημα τοϋ 1818-19 (τοϋ οποίου δμως ένα μέρος, 2000 δρχ., κατακρατούσε), 
δηλαδή σύνολο 900 δρχ.27. 
Μετά από αυτά τό Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε νά διεκδικήσει ολο τό 

ποσόν τοΰ Ίεροϋ εκείνου Κληροδοτήματος μαζί μάλιστα μέ τους τόκους από 
τό 1825-1844 κ.λ.π., πού είχε κατατεθεί στο κοινόν τοΰ 'Αγ. Τάφου στην Κων-
σταντινούπολη. "Ετσι ό Δήμαρχος Χριστόδουλος Γουβέλλης αποστέλλει στό Δι-
οικητή της Ευρυτανίας στις 9 Σεπτεμβρίου 18442* λεπτομερή αναφορά, τήν 
οποία υπογράφουν εβδομήντα κάτοικοι τοϋ Προυσοϋ και της Καστανιάς. Σ' 
αυτή, μετά σύντομη αναδρομή στό σκεπτικό της κατάθεσης τοΰ ποσοϋ των 
3.400 περίπου γροσιών στό κοινόν τοϋ 'Αγ. Τάφου από τους Πατέρες τους, 
δηλαδή τή μισθοδοσία τοΰ διδασκάλου, εκθέτει τά γεγονότα ώς έξης: 

1) Κατά τό έ'τος 182829 μετέβη στην Κω/πολη ό ιερομόναχος Γερμανός, μέλος 
τοΰ Ήγουμ/λίου της Μονής, γιά κάποιες εκεί υποθέσεις της, και έπ' ευκαιρία 
ανανέωσε «τά όανειστήρια έγγραφα» στό κοινόν τοϋ Άγ. Τάφου 
προσθέτοντας ταυτόχρονα και τους εν τω μεταξύ τόκους, ώστε τό κεφάλαιο 
τοϋ Κληροδοτήματος αυξήθηκε σε 6000 γρόσια- μόνον ότι ό τόκος από 8%, 
λόγω ϊσως δυσκολιών, μειώθηκε σε 6%. 
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2)Κατόπιν τούτιυν 6 Δήμαρχος υπολόγιζε ότι, από τό διάστημα Ί 818-1844 το 
κεφάλαιο εκείνο, μαζί μέ τους τόκους, θα είχε αυξηθεί σε 12.000 γρόσια, τα 
όποια δικαιούνται τώρα οι κάτοικοι, οι όποιοι θέλουν να μορφώσουν τα παιδιά 
τους, οπότε θά λύνονταν όλα τά προβλήματα τοΰ Σχολείου, άφοϋ «από τό 
1820-1828 ώς εκ της ανωμαλίας τον καιρόν και των δεινών περιστάσεων τον 
πολέμου ουτε Σχολεΐον όιετηρήθη οντε τόκος των δανεισθέντων χρημάτων 
ελήφθη...»30 
3)"Οτι επανειλημμένως ζήτησαν από τό Ήγουμ/λιο, όπως γράφει: «νά μας 
δώσονν λόγον της διαχειρίσεως των περί τον ανωτέρω ποσοϋ ή 
τονλάχιστον...αν ελαβον τόκονς η κεφάλαιον άφ ον ήσαν δανεισμένο, ή και 
πον ευρίσκονται τά χρήματα ταϋτα διό. να γνο)ρίζωμεν...», ώστε, αν 
προκύψει έλλειμμα, να το αναπληρώσουν αυτοί' ό τότε ηγούμενος 
Νεόφυτος31 και ό Σύμβουλός του Γερμανός, πού γνώριζαν την υπόθεση, 
απάντησαν ότι μόνο στη Διοίκηση θά μιλήσουν, έάν κληθούν. Πα τούτο ό 
Δήμαρχος παρακαλεί τη Διοίκηση να καλέσει τους ώς άνω μοναχούς νά 
απολογηθούν και σέ περίπτωση άρνησης τους να προκαλέσει υποχρεωτική 
γι' αυτούς διαταγή τοϋ επί των Εκκλησιαστικών κ.λ.π. 'Υπουργού. 

Ό Διοικητής Ευρυτανίας σέ πρώτη φάση κοινοποίησε άπό τις 6 'Οκτωβρίου 
1844 την ώς άνω αναφορά στο Ήγουμ/λιο, χωρίς αποτέλεσμα όμως. 
Κατόπιν αύτοϋ στις 25 'Οκτωβρίου μεταβαίνει στή Μονή ό Γραμματέας της 
Διοίκησης στό Καρπενήσι και προβαίνει σέ ένορκη εξέταση δλων όσοι 
σχετίζονταν μέ τήν υπόθεση τού Κληροδοτήματος, κληρικών και λαϊκών άπό 
τον Προυοό και τήν Καστανιά. Άπό τά πρακτικά, πού τηρήθηκαν, 
πληροφορούμαστε ότι: 1) εξετάστηκαν επτά μάρτυρες32. 2) Όλοι οι μάρτυρες 
συμφωνούσαν για τό κατατεθέν τό 1818-19 στην Πόλη ποσόν της 
συνεισφοράς 3.400 γροσιών και γιά τους δρους τοκισμοϋ τους, γιά τον 
κοινωφελή αυτό σκοπό. Ιδιαιτέρως όμως ό Δήμαρχος Χριστόδουλος 
Γουβέλλης κατέθεσε ότι τό ποσόν αυτό πρέπει νά ήταν 3.900 γρόσια, γιατί ό 
Κύριλλος τό αύξησε μέ εν τω μεταξύ «ζητεϊες», όπως σημειώσαμε ήδη. 3) 
Κατά τήν εξέταση τοϋ σπουδαιότερου μάρτυρα Γερμανού33, πού ένδιέ-τριβε 
όις «ταξιδιώτης» της Μονής στην Πόλη και συνόδευσε τον Κύριλλο τό 1820 στό 
Κοινόν τού Αγ. Τάφου γιά τήν κατάθεση των χρημάτων, προέκυψαν τά 
ακόλουθα: 

α) δτι, ένω ό Κύριλλος επέστρεψε οτόν Προυσό, ό Γερμανός παρέμεινε 
μέχρι τις 26 'Οκτωβρίου (Αγ. Δημητρίου) 1821, οπότε μόλις κατόρθίυσε 
«λάθρα» νά έρθει στην Ελλάδα· 

β) δτι λίγο πριν φύγει άπό εκεί ό Γερμανός ζήτησε τον τόκο άπό τήν Επι-
τροπή τοΰ Άγ. Τάφου, αλλά προφανώς λόγω των βιαιοπραγιών τού 
Τουρκικού όχλου στην Πόλη και της ανώμαλης κατάστασης γενικά τού 
επιδόθηκε μόνο μιά χρεωστική ομολογία, πού επιστρέφοντας στή Μονή τήν 
παρέδωσε στον τότε ηγούμενο Κύριλλο" 

γ) οτι κατά τό έ'τος 1832 ό Γερμανός μετέβη «ώς ταξειδιώτης» πάλι της Μονής 
οτήν Πόλη, φέροντας μαζί του τις δύο χρεωστικές ομολογίες (1820-1821), μέ τή 
ρητή εντολή τοϋ νέου ηγουμένου Γερασίμου να «φροντίσει περί της 
άπολήξεως των τόκων» αλλ ότι, λόγω τοϋ έπισυμβάντος εμπρησμού του 
κοινού του Άγ. Τάφου34 ήταν αδύνατη κάθε ανάληψη εκ μέρους του, και έτσι 
έκαμε μόνο τήν ανακεφαλαίωση των τόκων λαμβάνοντας νέες χρεωστικές 
ομολογίες γιά 6.000 γρόσια με τόκο 6%, στις όποιες αναφέρονταν σαφώς δτι 
τό Κεφάλαιο πρέπει να παραμείνει ανέπαφο, έκτος «αν ήθελε ζητηθεί από 
τους κατοίκους»' 
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δ) δτι κατά τό 1842 μετέβη στην Πόλη ό μοναχός Γαλακτίων3^ στον όποιο ό 
τότε ηγούμενος Καλλίνικος και ό Γερμανός έδωσαν τις χρεωστικές ομολογίες, 
μέ τήν εντολή νά παραλάβει τους οφειλόμενους τόκους («τό διάφορον») και, ει 
δυνατόν, και τό Κεφάλαιο, και νά τους τά αποστείλει νά τά ασφαλίσουν 
ε) ότι ό Γαλακτίων παρέλαβε όλα τά χρήματα από τό Κοινόν τοϋ Αγ. Τάφου 

και τά «έμβασε» μέσω τοϋ γαμπρού του 'Αναγνώστη από τήν Καρύτσα στον 
ηγούμενο Καλλίνικο, ό όποιος δπως εΰτε, οΰτε εγκαίρως ενημέρωσε σχετικώς 
τό Ήγουμ/λιο, «δπως ή τάξις και ό οικονομισμός», «οντε ανέφερε τίποτε περί 
τούτον ποτέ, οντε κατάστιχα μας έπαρονσίασε, ονόε λογοόοσίαν της 
διαχειρίσεως τον εδωκεν ούδεμίαν, αλλ’ απομακρυνθείς από τήν Μονήν άφ' 
ότον άλλος άνέ αντοϋ έξελέχθη ηγούμενος, σννδιαιταται είς τό χωρίον 
Πρόνοος...» κ.τ.λ., προσέθεσε όέ ό Γερμανός ότι έγραψε ό ίδιος στον 
Γαλακτίωνα στην Πόλη γιά τό τι συνέβη ακριβώς μέ τά χρήματα κι εκείνος τοϋ 
απάντησε δτι τά έστειλε στον ηγούμενο (ενν. Καλλίνικο). 
στ) δτι σε ερώτηση, γιατί «σήκωσαν» τά χρήματα χωρίς τήν θέληση τών συν-

δρομητών, ό Γερμανός απάντησε δτι φοβήθηκαν μήπως τά πάρει και αυτά ή 
Ελληνική Κυβέρνηση, πού είχε θέσει ήδη στην εξουσία τότε τά μοναστηριακά 
κτήματα και μετόχια του Άγ. Τάφου κ.λ.π. 
ζ) Και τέλος ό Γερμανός είπε δτι έγραψε ό 'ίδιος στον Γαλακτίωνα στη Πόλη, 

νά τον πληροφορήσει, σχετικώς μέ τά χρήματα, και εκείνος τοϋ απάντησε ότι τά 
«έμβασε» στον ηγούμενο Καλλίνικο και Οτι «δταν έρωτηθή δίδει λόγον» και 
προσέθεσε OTL αυτό τό διασταύρωσε και από τον πατέρα Γαλακτίωνα36, πού 
όμως δεν γνώριζε τί ακριβώς ποσόν εστάλη. Γιά τοϋτο ό μάρτυς πρότεινε νά 
ερωτηθούν τόσον ό Γαλακτίων πού ένδιέτριβε ακόμη στην Πόλη, όσο και οι έκει 
συμπατριώτες τους, Ζαχαράκης Μαρούτσου (-γλου) και 'Αναγνωστάκης Κυ-
μπρίτης, πού ήταν παρόντες στην καταμέτρηση τών χρημάτων. 
Κατόπιν εξετάστηκε ό πρωταγωνιστής της υποθέσεως Καλλίνικος, πού ομο-

λόγησε ότι αυτός έδωσε τήν εντολή στον Γαλακτίωνα «διότι έκινδύνενον εκείτο, 
χρήματα, και τό διάφορον ήτον ολίγον» και προσέθεσε Οτι έλαβε μόνο 700 
ελληνικές δραχμές, εκ τών οποίων 350 δρχ. περίπου ένεχείρισε επί αποδείξει 
στο διάδοχο του Νεόφυτο, ένω τά υπόλοιπα τά «έχει άπάνωθέν τον»(\) και ότι 
μπορεί νά λογοδοτήσει, δποτε τοΰ ζητηθεί. Τά άλλα όμως, είπε, ξοδεύτηκαν 
«γιά υποθέσεις της Μονής» και πρότεινε νά ερωτηθεί ό Γαλακτίων (ενν. στην 
Πόλη) γιά τό ακριβές ποσόν πού απέσυρε. 

Τέλος, εξετάστηκε ό ηγούμενος Νεόφυτος, πού ομολόγησε δτι πράγματι πα- 
ρέλαβε τις 350 δρχ. από τον Καλλίνικο, ό όποιος δμως δέν τοϋ είπε ότι αυτά 
ήταν χρήματα της Σχολής, και τα κατανάλωσε σε ανάγκες της Μονής, εν 
αγνοία του 
 
Ή ιερόσυλη πράξη, αύτη καθ' εαυτή, και ή ανευθυνότητα του πρώην ηγου-

μένου Καλλινίκου εξόργισαν και αυτόν τον Διοικητή Ευρυτανίας - ανακριτή, ό 
οποίος στη μακροσκελή και λίαν διαφωτιστική αναφορά του, στις 8 Νοεμβρίου 
184438 προς το 'Υπουργείο μετά από μια σύντομη αναδρομή στον ιερό σκοπό 
των πρώτων συνδρομητών, γράφει τά ακόλουθα: 

1) 6τι «τά αναφερόμενα χρήματα... κατακρατούνται παρά το δίκαιον και το 
φρικτόν επιτίμιον τοϋ Πατριάρχου39, άττό τον πρώην ήγούμενον Καλλίνικον... ή 
πράξις είναι άφ* εαυτής ίερόσνλλος (sic) και... ζημιώνει την νεολαίαν τον Δή- 
μου, έγείρονσα τον γογγνομόν και την κατακρανγήν... των κατοίκων» κ.λ.π.. 

2) Οτι «ό ιερομόναχος (ενν. Καλλίνικος) φέρει όικαιολογήματα τά όποια 
ελέγχονται - άντικρνς αβάσιμα40, τόσον ώς προς το ποσόν το όποιον κατά 
το λέγειν τον ελαβεν, 
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 ώς και προς τήν μέσο  τοϋ νυν ήγονμενον Νεοφύτου δοσοληιρίαν αντοϋ... 
διότι ούόεμίαν είχεν αυτός εξουσίαν νά λάβη και όιαχειρισθή χρήματα ξένα...... 
3)Τέλος δέ δτι και αυτός κατ' αρχήν προτείνει δ,τι πρότειναν και οι ιερομό 
ναχοι Γερμανός και Καλλίνικος, δηλ. τήν εξέταση του στην Πόλη διατρίβοντος 
μοναχού Γαλακτίωνα για τό ακριβές ποσόν, πού απέσυρε, καΐ παρακαλεί 
το 
'Υπουργείο νά διατάξει για τις περαιτέρω ενέργειες χον. 

Τό Υπουργείο δμως δέν φαίνεται νά ενδιαφέρθηκε αρκούντως και 43 κάτοι-
κοι του Προυσοϋ και της Καστανιάς προωθούν νέα ενυπόγραφη αναφορά 
στις 2 'Ιανουαρίου 184541, δπου διαμαρτυρόμενοι γιά τήν καθυστέρηση 
γράφουν: «είναι απορίας άξιον πώς εν α τοιούτον θέμα παραμελείται, ενώ ή 
Κυβέρνησις προκαταβάλλει τάς δαπανάς δια τήν σύστασιν τοιούτων 
εκπαιδευτικών καταστημάτων»· στό τέλος επισείουν τον κίνδυνο της 
οριστικής απώλειας τοΰ Κληροδοτήματος, άφοΰ οι μοναχοί (εν. τό Γερμανό 
και τό Γαλακτίωνα) μπορεί νά αποβιώσουν λόγω γήρατος, και παρακαλούν 
γιά ταχείες ενέργειες τή Διοίκηση, προς της οποίας «...τό ψιλόμουσον 
πεποιθότες» απευθύνονται, γιά νά μή βρίσκεται σε άγνοια μιας τόσο 
σπουδαίας και κοινωφελούς υποθέσεως. 

Ό Διοικητής Ευρυτανίας στις 13 Ιανουαρίου42 επισυνάπτοντας και τήν ανα-
φορά των κατοίκων στή δική του αποστέλλει τά έγγραφα στό 'Υπουργείο, τό 
όποιο παρακαλεί, εκ νέου, «νά διάταξη τήν ένέργειαν των δεόντων» και 
δικαιολογεί τήν αγωνία των διαμαρτυρομένων. 

Κατόπιν αυτών ό τότε 'Υπουργός 'Εκκλησιαστικών κ.λ.π. Ί. Κωλέττης προέ-
βη στις εξής ενέργειες: 

1) στις 14 Μαρτίου43 τοΰ ιδίου έτους ενημερώνει μέ έγγραφο του τήν Ί. Σν-
νοδο επισυνάπτοντας και τά σχετικά μέ τήν υπόθεση λοιπά έγγραφα, για 
νά «...λάβη γνώσιν... και ένεργήση ...τά των καθηκόντων ταύτης και 
άπαντήσϊ/ εν καιρώ», ή οποία, δπως θα δείξουμε, και προέβη στις δέουσες 
ενέργειες.                                                                                                                     
2) στίς 23 Μαΐου44 απευθύνει έγγραφο προς το συνάδελφο του υπουργό των 
Εξωτερικών, όπου μετά από σύντομη αναφορά στην υπόθεση τοϋ 
Κληροδοτήματος, γράφει: «επειδή τοντο τό αφιέρωμα είναι Ιερόν και κατ' 
ούδένα τρόπον πρέπει να παρεκτραπτ/ από τον άρχικόν αντοϋ σκοπόν, 
παρακαλοϋμεν... να διαταχθεί ή εν Κων/πολει Ελληνική Πρεσβεία να 
πληροφορηθεί παρά τον κοινον τον Άγ. Τάφου πόσα ήσαν τά χρήματα, εις 
ποίον και πότε εδόθησαν, παρά δε τον Γαλακτίωνος αντοϋ, αυτά ταϋτα 
πάλιν και κατά τίνος διαταγήν, έλαβε τά χρήματα, πότε ακριβώς, και εις 
ποίον επεμψεν ένταϋθα. Περί τοϋ ίερομονάχον τούτον δύναται νά έξετάστ} ή 
Πρεσβεία διά των Καρπενησιωτώνβακάληδων...διαμενόντων εν 
Κωνσταντινονπόλει». 
Τέλος ό Ί. Κωλέτης παρακαλεί το συνάδελφο του «νά διατάξω διά τοϋ 

πρώτου ατμοκίνητου περί των άνοηέρω πληροφοριών νπενθυμίζομεν ότι ό 
γηραιός χρεώστης Καλλίνικος, μπορεί νά άποβιώοΎ] και οντω κινδυνεύει διά 
παντός το Κληροδότημα». 
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3) Στό 'ίδιο έγγραφο μετά την υπογραφή του και στο κάτω αριστερό άκρο με 
αριθ. πρ. 158, σημειώνει επίσης στις 28 Μαΐου: «Διευθύνεται προς τήν εν 
zfj Κων/πόλει Έλ. Πρεσβείαν διά νά συλλέξει, όσον τάχιστα τάς αίτονμένας 
πληροφορίας και μας διαβιβάσει αύτάς». 

Έξαλλου στό ίδιο έγγραφο και στό αντίστοιχο άκρο, μέ αριθ. πρωτ. 470 στις 
2/14 'Ιουνίου μέ τη σειρά του ό 'Υπουργός 'Εξωτερικών Μ.Τ. 'Αργυρόπουλος, 
σημειώνει: «Διευθύνεται εις τον Κύριον Προξενικόν Διενθυντήν τοϋ "Εμπορι-
κού Γραφείου, προκαλονμενον νά έξετάσ?}, ενα εκαστον των 
σημειουμένων... και νά άναφέρτ] τό αποτέλεσμα δια. τά περαιτέρω». 
Ή απάντηση ήρθε σχετικά νωρίς, δπως φαίνεται από τό έγγραφο της 

Ελληνικής Πρεσβείας στην Πόλη, στις 22 Αύγουστου 184546, προς τον 
'Υπουργό 'Εκκλησιαστικών κ.λ.π., μέ τό όποιο πληροφορούσε τόν Υπουργό 
δτι εντοπίστηκε ό μοναχός Γαλακτίων, ό όποιος, άφοϋ εξετάσθηκε, είπε δτι:  
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«τά αφιερώματα» ήταν 700 δρχ., τις όποιες έλαβε κατ' έντολήν τοϋ τότε 
ηγουμένου Καλλινίκου, στον όποιο και τις απέστειλε. 

Προσετίθετο δε δτι ή Πρεσβεία δεν κατόρθωσε νά διασταυρώσει τις πληρο-
φορίες μέ τό κοινό τοΰ Αγ. Τάφου, «λόγω ελλείψεως των αρμοδίων 
προσώπων» αυτή τή στιγμή, αλλ' δτι θά σπεύσει νά τό κάνει «εις 
άρμοδιωτέραν περίστασιν». Τό έγγραφο υπογράφει ό Αναστάσιος Μανάκης47, 
προφανώς πρέσβης. Στό 'ίδιο έγγραφο υπάρχουν δυο σημειώσεις: στην 
πρώτη μέ ημερομηνία 14/24 Αυγούστου 1845 και αριθ. 341 ό Μ. 
Αργυρόπουλος γράφει δτι ό Πατριάρχης "Ιεροσολύμων απεβίωσε και δτι «τά 
τοϋ Παναγίου Τάφου είναι περιπεπλεγμένα... και καμμία ύπόθεσις δεν 
θεωρείται, αλλά παρηγγέλθη και αύθις, τό Γραφεϊον νά έξετάστ] προς 
άποκάλνψιν των χρημάτων». Στή δεύτερη σημείωση (2η σελίδα τοΰ 
εγγράφου μέ ημερομηνία 24 Αυγούστου) ό Τ. Κωλέττης γράφει: «Διευθύνεται 
εξ αντιγράφου προς τό έπι των Εκκλησιαστικών κ.λ.π. Ύπονργεϊον δπως 
λάβη γνώσιν τών άνοηέρω εκτιθεμένων». 

 'Από αυτό το σημείο και υστέρα ή υπόθεση τοϋ ιεροΰ εκείνου 
Κληροδοτήματος εμπλέκεται σε μιά χρονοβόρα γραφειοκρατική 
αλληλογραφία μεταξύ των Υπουργείων 'Εκκλησιαστικών και 
Δικαιοσύνης, πού εξέθετε τήν Πολιτεία στα μάτια του λαοΰ, ό όποιος 
αγωνιούσε γιά τή μόρφωση των παιδιών του, οπίος είδαμε στην από 2 
Ιανουαρίου 1845 αναφορά τους, ενω ό πονηρός ηγούμενος Καλλίνικος 
κέρδιζε χρόνο και γιά τις άλλες εκκρεμούσες εις βάρος του υποθέσεις, 
πού μνημονεύσαμε. 
Ωστόσο μέ ενα ιδιόχειρο, μάλλον προσχέδιο, επιστολής, (22 Μαΐου 

1845) πού βρήκαμε στά Γ.Α.Κ.4Β μέ πολλές διορθώσεις και διαγραφές - 
αρκετά δυσανάγνωστο, ό Ί. Κωλέττης απαντά στην υπ' αριθ. 
73/13.1.184549 ώς άνω αναφορά των κατοίκων προς τον Διοικητή 
Ευρυτανίας, πού ζητούσε οδηγίες γιά το επίμαχο θέμα, συνιστώντας 
του: 

1) Νά καλέσει τον Καλλίνικο νά παραδώσει τις 700 δρχ. τοΰ 
Κληροδοτήμα 
τος, τις όποιες ακόμη κρατεί, τον δε ηγούμενο Νεόφυτο, νά λογοδοτήσει 
γιά τις 
350 δρχ., πού έλαβε από αυτόν, δηλ. πώς και ποϋ τις δαπάνησε. 

2) Σέ περίπτωση άρνησης τους, νά παραπέμψει τήν υπόθεση στο 
Δικαστήριο 
και προσέθετε OXL, αν γιά τά υπόλοιπα χρήματα λάβουν τις 
πληροφορίες πού 
ζητούσαν, θά υποχρεώσουν τον οφειλέτη νά τά αποδώσει, γιά το 
σκοπό της 
αφιέρωσης τους. 
Πρέπει νά έλαβε κάποιο σχετικό έγγραφο511 ό Διοικητής Ευρυτανίας 

και νά ειδοποίησε τους δύο ιερομόναχους, διότι θρασύτατος ό 
Καλλίνικος και πάντα εκτός Μονής διατελώντας, τοϋ απευθύνει στις 18 
Ιουνίου 184551 αναφορά, όπου γράφει: «Απορώ πώς τό επί των 
Εκκλησιαστικών κ.λ.π. Ύπονργεϊον δίδει σημασίαν εις λόγους 
πτερόεντας», και άφοΰ θεωρεΐ ότι ψεύδεται ό όμόσχη-μός του (ενν. ό 
Νεόφυτος) προσθέτει δτι περιμένει έλεγχο από Έξαρχιακή Επιτροπή, 
οπότε και θά αποδειχθεί «ή άθωότης» του και αν όχι, «θά άποστερηθή 
τάς όραχμάς αύτάς»). 
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 'Ωστόσο ή Ιερά Σύνοδος μετά τήν από 14 Μαρτίου 1845 
ενημέρωση της από τό 'Υπουργείο διαβιβάζει τήν νέα αναφορά τόσο 
των κατοίκων τοΰ Προυσοΰ (20 Φεβρουαρίου), πού ζητούσαν τήν 
καθόλου απομάκρυνση τοϋ Καλλινίκου «εκ τον χωρίον και τον 
μοναστηρίου» δσο και εκείνη τοΰ Διοικητή Ευρυτανίας (Μαρτίου 1845) 
προς τό Υπουργείο, στό Μητροπολίτη 'Ακαρνανίας και Αιτωλίας 
'Ιερόθεο, στις 22 Μαρτίου52 γιά νά τόν πληροφορήσει σχετικώς. 

Επειδή όμως ή κατάσταση ήταν εκρηκτική, ό εν λόγω Μητροπολίτης 
μετέβη, δπως προαναφέραμε, στη Μονή Προυσοΰ και μαζί μέ τό 
Διοικητή Ευρυτανίας στις 26 Σεπτεμβρίου ανέκριναν εκ νέου τόσο τόν 
Καλλίνικο δσο και τόν Νεόφυτο και στις 30 Όκτωβρίου 1845 μέ τήν υπ' 
αριθ. 286/209 αναφορά του προς τήν 'Ιερά Σύνοόο από τό Μεσολόγγι 
γράφει ειδικά γιά τά χρήματα τοϋ Σχολείου δτι ό Καλλίνικος «δεν ήρκέσθη 
εις τό νά καταχράται άσννειδήτως τά της Μονής πράγματα, ...αλλ' έτόλμησεν 
νά είσβάλτ] ίερόσνλον χείρα και έσφετερί-υθη χρήματα, άτινα ήσαν 
παρακατατεθειμένα από τον προ αποθανόντα ήγον- μενον Κνριλλον, άνδρα 
ένάρετον και φιλόμονσον, ώς εγγιστα, 12.000 γρόσια53, εν τω κοινω τον 
Παναγίου Τάφου δια νά χρησιμεύση ό τόκος αυτών, είς μισθο-δοσίαν τον 
Ελληνοδιδασκάλου εις το παρακείμενον όμώννμον χωρίον Προν-σον54, 
Σχολεΐον... km, τή προψάοει, δήθεν, μην τύχη και έττιβάλη είς αυτά χείρα ή 
'Οθωμανική Εξουσία». Στό τελευταίο αυτό αξίζει νά σημειωθεί ή διαφορά τής 
κατάθεσης τοϋ Καλλινίκου, στην πρόφαση τής απόσυρσης των χρημάτων 
το 1842 από εκείνη του συμβούλου Γερμανού, ότι δηλαδή φοβόταν μην τά 
οικειοποιηθεί ή Ελληνική Κυβέρνηση. 

Δεύτερον, επαναλαμβάνει και αυτός οτι ό Καλλίνικος ενα ποσόν έδωσε 
στον 'Ηγούμενο Νεόφυτο, χωρίς νά τοϋ πει από που προήρχετο αυτό, διότι 
(δήθεν) γνώριζε τις ανάγκες τής Μονής. 
Στή συνέχεια ό Μητροπολίτης συμπληρώνει Οτι ολα τά καταγγελλόμενα στις 

αναφορές των κατοίκων του Προυσοΰ κα'ι Διοικητή τής Ευρυτανίας, καθώς και 
εκείνης τοϋ Ήγουμενοσυμβουλίου τής Μονής55 είναι «αληθέστατα» και υπο-
βάλλει το πρακτικό τής εξέτασης τοϋ Καλλινίκου, κατά τό όποιο αυτός ομολό-
γησε οτι χειριζόταν μόνος του τό λογιστικό μέρος τής Μονής και οτι έφυγε άπο 
αυτήν λόγω ασθενείας του και ζει στό σπίτι τοϋ άδελφοϋ του στον Προυσό, 
γιατί τώρα πια θά τον παραμελούν εκεί. 

Τέλος, σχετικώς με τήν εξέταση τοΰ ηγουμένου Νεοφύτου, ό Μητροπολίτης 
αναφέρει οτι ό πρώτος δήλωσε τά 'ίδια μέ εξαίρεση ενα νέο στοιχείο, οτι 
δηλαδή τά χρήματα, πού τοϋ έδωσε ό Καλλίνικος, δεν γνώριζε ότι ήταν για τό 
Σχολεΐο, αλλά τοϋ τά έδωσε γιά δοσοληψίες πού είχαν μεταξύ τους και δτι τά 
δαπάνησε γιά υποθέσεις τής Μονής. 

Τά πρακτικά υπογράφουν ό ώς άνω Μητροπολίτης, ό διοικητής 
Ευρυτανίας και τό Ήγουμενοσυμβούλιο τής Μονής και αποστέλλονται στην 
Ιερά Σύνοδο, ή οποία στις 13 Νοεμβρίου56 παρακαλεί τόν Μητροπολίτη μέ 
έγγραφο της νά διατάξει γιά άλλη μια φορά τόν αντάρτη Καλλίνικο νά αφήσει 
«τήν εν τω κόσμω διαμονήν τον και νά επανέλθγι είς τήν Μονήν τής 
μετανοίας τον...» και δτι αν αυτός δεν δεχθεί, ή αρμόδια Διοικητική Αρχή νά 
τόν εισαγάγει σέ αυτήν «δια τής βίας... και θέλει διαταχθεί νά όώσγι ακριβή 
λογαριασμόν είς τά τής διαχειρίσεως τής Μοναστηριακής περιονσίας ώς 
ηγούμενος ...και, ώς εγγιστα και των εκ Κων/λεως, δια τοϋ Γαλακτίωνος, 
έλαβε χρήματα,.» κ.λ.π. και προσθέτει οτι θεωρεί υπεύθυνο γι' αυτά, και τό 
Ήγουμενοσυμβούλιο. 
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Και ή αλληλογραφία τών Άρχων συνεχίζεται: στις 3 'Ιουλίου ό Ιωάννης Κω-
λέττης παραπέμπει πράγματι τήν υπόθεση στό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης, τό 
όποιο εμμέσως57 υποδεικνύει νά γίνει συγκεκριμένη μήνυση κατά τοϋ όυστρο-
ποϋντος Καλλινίκου από τό Ήγουμ/λιο και Μονής, πράγμα γιά τό όποιο 
ειδοποιεί τόν Διοικητή Ευρυτανίας και τό Υπουργείο Εκκλησιαστικών κ.λ.π. 

Οι μοναχοί στις 2 Αυγούστου58 από τόν Προυσό άρνοϋνται κάτι τέτοιο μέ 
έγγραφο τους προς αμφότερα τά 'Υπουργεία, στά όποια υποδεικνύουν ότι 
μπο-ροϋν νά επιβληθούν στον όμόσχημό τους Καλλίνικο, «χωρίς νά 
πεοιπλακχ\ ή Μονή είς έξοδα περιττά καταφεύγουσα εις τά Δικαστήρια, δπερ 
δεν είναι ίδιον αυτής, προκειμένου λόγω μάλιστα περί των Ιδίων αυτής 
Μοναχών... ή Μονή δεν μπορεί να έπέμβη είς υποθέσεις πού δεν 
γνωρίζει...»- και ας ήταν παράτυπος ο Καλλίνικος, εκτός Μονής, και ας τον 
μήνυσαν οιϊδιοι δύο φορές το 1847, όπως γνωρίσαμε για περιουσιακά της 
Μονής θέματα και δη σέ οξύτατο ΰφος. 'Αλλά προφανώς με αυτόν τον ελιγμό 
διέφευγε την τιμωρία και ό εξίσου υπόλογος, ο ηγούμενος Νεόφυτος. 

Έξαλλου στο έγγραφο αυτό μεταξύ άλλων το Ήγουμ/λιο πρότεινε νά κληθεί 
από τους κατοίκους τοϋ Προυσοΰ κα'ι της Καστανιάς ό Καλλίνικος, νά άποδώ-
σει τά χρήματα. Κατόπιν αυτών ό Ί. Κωλέττης μέ έγγραφο του στις 13 Σεπτεμ-
βρίου 1845 προς το Διοικητή Ευρυτανίας·τοΰ υποδεικνύει νά παρακινήσει τό 
Δημοτικό Συμβούλιο (ενν. Αρακυνθίων.) «να ένεργήσγ} τά δέοντα ύπερ της 
κοινής ωφελείας». Τόσο ανίσχυρο ήταν ακόμη τό Κράτος κα'ι τόσο αδιάφορη 
ή Ί. Σύνοδος! 'Από εδώ αρχίζει πλέον ένας Μαραθώνιος δικαστικός αγώνας 
τοϋ φτωχοϋ εκείνου Δήμου, ό όποιος έτσι αναγκάζεται στις αρχές τοΰ 1846 
(βάσει των διαταγών 38030 και 3858 τοΰ Επαρχείου και της Νομαρχίας, 
«Ακαρνανο-Αίτωλίας» νά καλέσει τον Καλλίνικο νά μεταβεί κατ αρχήν στή 
Μονή60). 
Ό τελευταίος όμως μέ αναφορά του στις 8 Φεβρουαρίου61 προς τό Επαρ-

χείο προφασιζόμενος από τόν Προυσό ασθένεια κ.λ.π. υπόσχεται νά πράξει 
τοϋτο, δταν αναρρώσει. Από σχετικό έγγραφο τοΰ Έπαρχου (15 
Φεβρουαρίου) προς τόν Νομάρχη φαίνεται δτι ό πρώτος έπείσθη από τις 
δικαιολογίες τοΰ -ψευδόμενου ιερομόναχου, ό όποιος δεν εμποδιζόταν 
καθόλου σέ αυτό τό διάστημα χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς νά θέτει χεΐρα στά 
κτήματα της Μονής στή Μαχτα-ρίνα Τριχωνίας, όπως αναφέραμε, για τά 
όποια τώρα βέβαια τό Ήγουμ/λιο τόν μήνυσε. 
Και εν όσφ ό "Επαρχος Ευρυτανίας θα περιμένει πότε...θα αναρρώσει ό 

Καλλίνικος, ώστε νά επιστρέψει στή Μονή κα'ι νά απολογηθεί, ό Υπουργός 
Εκκλησιαστικών κ.λ.π. Γ. Γλαράκης θά τόν επιπλήξει γι' αυτό αυστηρά στις 8 
'Απριλίου 194162: «Ένφ λοιπόν τό Έπαρχεϊον ώφειλε ...νά δώση 
πληροφορίας, ονδεμίαν κάμνει μνείαν περί αυτών, περιφέρει τόν λόγον δια 
της από 7 Μαρτίου π.ε. αναφοράς του, τόσον περί τήν έπάνοδον τοϋ 
προηγουμένου είς την Μονήν έπιφέρον ως λόγον τής αναβολής τήν τούτου 
άσθένειαν και παραπέμπον προς βεβαίωσιν τοϋ ιδίου προηγουμένου εξ63 
περίπου μηνών γεγραμμένην». 
Και ενώ ό φοβερός ιερομόναχος επέστρεψε τό Σεπτέμβριο τοΰ 1847 στή 

Μονή μέ νέες καταγγελίες είς βάρος του, κατά τό αυτό έτος από τό ίδιο τό 
Ήγουμ/λιο αλλά και αργότερα (1852) από τό μοναχό Δαμασκηνό κ.λ.π., 
όπως αναφέρθηκε ήδη, ουδόλως τιμωρήθηκε για τις ιερόσυλες πράξεις του, 
όπως άλλωστε κα'ι κανείς άλλος από τους συνεργάτες του. Όσον άφορα δε 
στο ιερό εκείνο Κληροδότημα, τά σχετικά έγγραφα στά ΓΑΚ σταματούν εδώ 
(χάθηκαν άραγε;) γι' αυτή τήν περίοδο. 
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Τή συνέχεια όμως της υπόθεσης πληροφορούμαστε από την 
μνημονευθείσα αναφορά τοΰ ηγουμένου της Μονής 'Ιεροθέου Κωνσταντίνου 
(12 'Απριλίου 1873)64 προς τό 'Υπουργείο Εκκλησιαστικών κ.λ.π., πού 
βρήκαμε στο 'Αρχείο της Μονής) και της οποίας δίνουμε στή δημοσιότητα 
ορισμένα στοιχεία. 

ΟΙ κάτοικοι τοΰ Προυσοΰ και τής Καστανιάς, ακόμη και αυτήν τήν εποχή, 
διεκδικούσαν από τή Μονή, δπως φαίνεται, τό Κληροδότημα των Πατέρων 
τους για τις ανάγκες τοϋ Σχολείου στον Προυσό. Στό έγγραφο αυτό ό ώς άνω 
ηγούμενος μετά από μια σύντομη στα γεγονότα τοΰ 1819-1820 αναδρομή 
δίδει κατ' αρχήν τήν ασαφή πληροφορία δτι «τό ποσόν αυτό άναζητηθέν(;) 
κατά τό έτος 1848, ευρέθη συμποσονμενον εις δραχμάς 2000...», πράγμα τό 
όποιο, πιθανώς πρέπει να έγινε με εξαναγκασμό τοϋ Καλλινίκου και τοΰ 
συνέργου του Νεοφύτου, ώστε νά παραδώσουν οσα χρήματα από τό 
Κληροδότημα κατακρατούσαν. 
Στή συνέχεια εκθέτει τά εξής σημαντικά: 1) δτι τα χρήματα αυτά «οι τότε Δι-

ενθννταίζ;)^5 και Xomoi μοναχοί τής Μονής ταύτης, παρεδέχθησαν νά 
μένωσιν εν τή αυτή Μονή με τόκον 6% κατ έτος, και δι ον προωρίοθησαν 
σκοπόν». 

2) "Οτι μέχρι τό έτος 1857 και «εν δσφ ήτο ίδιοσνντήρητον Έλληνικόν 
Σχολεϊον είς Προυσόν άπέδιδεν ή Μονή τον συμφωνηθέντα τόκον... είς 
σνμπλήρωσιν τοϋ μισθού τον Έλληνοόαοκάλον...» καθώς και τ'ις 300 δραχ. 
κατ' έτος, (από τό 1840, δπως ισχυρίζεται) γιά τό Δημοτικό Σχολειο τοΰ 
Προυσοϋ, ενώ από το έτος 1858 ή Μονή έδιδε «κατ' έτος, σννόρομήν 
όραχμάς 600 εις ουμπλήρωσιν τον εν Προυσω Ελληνοδιδασκάλου, τό δλον 
δραχμάς 900 δια τήν έκπαίδευσιν τον Δήμου». 

3) "Οτι οι Κοινότητες Προυσοϋ και Καστανιάς «στηρίζόμεναι είς τά συνημ 
μένα έγγραφα άπαιτοϋσιν εκ τής Μονής τό ποσόν των δισχιλίων δραχμών 
μετά τοϋ συμφωνηθέντος τόκον, από τον 1857 και εντεύθεν, συμποσονμενον 
είς 4000 ή τήν άνανέωυιν τοϋ κατά τό 1848 χρεωστικον εγγράφου» από τή 
Μονή, ώστε οι τόκοι νά χρησιμεύσουν «εις έπισκευήν και άναπλήρωσιν 
ελλείψεων τοϋ ένταϋθα Ελληνικού Σχολείον, ανεξαρτήτως και ασχέτως των 
οποίων συνεισφέρει ή Μονή κατ' έτος, δραχμών 900... και άπειλονσι νά 
έκβιάσωσι τήν Μονήν, δικαστικώς, είς άπότιαιν». 

4) 'Ότι τό Ήγουμ/λιο τής Μονής, επειδή ό κύριος σκοπός των πρώτων συν 
δρομητών (σύστασις Σχολείου κ.λ.π.) εκπληρώθηκε, με τήν ήδη λειτουργία Δη 
μοτικού Σχολείου στον Προυσό, θεωρεί «τό Κεφάλαιον νά μένη διηνεκώς 
άμείωτον» στή στιγμή πού αντί 120 δρχ. πού αποφέρουν οι τόκοι με 6%, ή 
Μονή πληρώνει 600 δρχ. γιά τό Σχολεΐο αυτό. Γιά τοϋτο τό Ήγουμ/λιο και δεν 
ενέδωσε μέχρι τότε στις δύο Κοινότητες, πού απαιτούσαν τις 4000 δρχ. «εν 
άγνοια και άνευ αδείας τοϋ Υπουργείου». 

Τέλος, ό εν λόγφ ηγούμενος ζητεΐ οδηγίες από τό Υπουργείο περί τοΰ πρα-
κτέου- ενώ δεν διστάζει και νά απειλήσει δτι, αν οι ώς άνω Κοινότητες «έπιμέ 
νωσι και κινηθώσι δικαστικώς κατά της Μονής, θά πανογι την κατ' έτος χορη-
γονμένην σννόρομήν... και τότε καθίσταται ανέφικτος, ϊσως ή σνντήρησις 
των εκπαιδευτικών καταστημάτων εν Προυσω, ονόε έκπληροϋται 6 
αγαθοεργός σκοπός των τιρώτων συνδρομητών, όπερ άπευχόμεθα»· 
υπογράφουν ό ηγούμενος Ιερόθεος66 καί δυο ιερομόναχοι. 
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Ή απάντηση τοΰ Υπουργείου δεν εϊναι γνωστή, όπως και το αν υποχρεώθη-
καν ή Μονή ή οι Κοινότητες Προυσοΰ και Καστανιάς νά υποχωρήσουν γεγονός 
όμως είναι OTL οι τελευταίες πού φρόντιζαν το Σχολεΐο τοΰ απομονωμένου αύτοΰ 
Δήμου τους, δεν έτρεφαν, έπ πείρας άλλωστε, καμιά εμπιστοσύνη στή Μονή για 
τήν εξασφάλιση σε αυτήν τοΰ εν λόγο) Κεφαλαίου" εξάλλου οι Πατέρες τους καί 
πρώτοι εκείνοι συνδρομητές το 1820 δεν ασφάλισαν το κεφάλαιο στή Μονή, 
δπως κατά το εν λόγω έγγραφο «παρεόέχθησαν...» οι μοναχοί το 1858, 
αλλά δπως και δπου έκρινε ό Κύριλλος, δηλ. στο Κοινόν τοΰ Άγ. Τάφου στην 
Πόλη με το σαφή δρο:ή συνεισφορά τους «...νάμένγι διηνεκής και 
ασάλευτος...»**7 εκεί" κάτι γνώριζε ό σώφρων Κύριλλος! 

"Οτι οι άνθρωποι εκείνοι σκέπτονταν ορθά, αυτό το επιβεβαιώνει και ή με-
γάλη διάρρηξη, πού έγινε από άγνωστους(;) στή Μονή τήν άλλη μέρα τοΰ θα-
νάτου (22 'Απριλίου 1889) τού ώς άνω ηγουμένου, οπότε αφαίρεσαν καί 
60.000 δρχ. 
Ή επιμονή λοιπόν τοΰ Ήγουμ/λίου στην κατακράτηση καί ή εκ μέρους του 

ώς μόνου διαχειριστή των χρημάτων τοΰ Κληροδοτήματος ήταν αυτή καθαυτή 
εκ προοιμίου απαράδεκτη, πολλω δέ μάλλον οι διατυπούμενες απειλές, πού 
θά ανανέωναν τή θλιβερή καί παράλογη σύγκρουση της Μονής με τους 
κατοίκους πού τήν εΰλαβοϋνταν ανέκαθεν. 
Ωστόσο ελλείψει άλλων στοιχείων για τις τυχόν περαιτέρω ενέργειες της 

Ελληνικής Πρεσβείας στην Πόλη, πού είχε διαταχθεί νά πράξει από τον ί'διο 
τον Ί. Κωλέττη, δπως αναφέρθηκε ήδη, θεωρούμε δτι ή υπόθεση δεν πρέπει 
νά προχώρησε περισσότερο από δσο εκθέσαμε. Γιατί, έκτος των άλλων 
δυσκολιών αύτη ή ίδια Μεγαλοϊδεατίκή Εξωτερική Πολιτική τοϋ Ί. Κωλέττη 
αυτή τήν εποχή δημιούργησε, ώς γνωστόν, κλίμα έντασης στις Έλληνο-
τουρκικές σχέσεις, ένω τά γεγονότα στην Ελλάδα κατά τον Κριμαϊκό Πόλεμο 
(1853-56) απέκλειαν κάθε ερευνά στην Πόλη καί έριχναν στή λήθη της 
Κυβέρνησης παρόμοιες, ασήμαντες γι' αυτήν υποθέσεις, πού έκαιγαν δμως τις 
φιλοπρόοδες αλλά φτωχές καί αδύναμες Κοινότητες τοΰ Προυσοΰ καί 
Καστανιάς στην ορεινή κι ανέκαθεν αγνοημένη Ευρυτανία. 

Κατά το έτος 1995 αποπειραθήκαμε νά πληροφορηθούμε γι' αυτό τύ θέμα 
μέσαι τοΰ Πατριαρχείου, αλλά προφανώς λόγα) των τεταμένων Έλληνο-τουρ-
κικών σχέσεων ναυάγησε, άφοΰ ό «Άρχειοφύλαξ» μας δήλωσε διακριτικά 
άγνοια, με το υπ αριθ. Πρ. 14/21/6/1995 έγγραφο του -απάντηση στην επιστολή 
μας, μέ τήν οποία ζητούσαμε, μεταξύ των άλλων, πληροφορίες καί γιά τό θέμα 
αυτό. Πάντως το αλληλοδιδακτικό Σχολεΐο τοΰ 1830 λειτούργησε συνέχεια 
στον Προυσό, δπου ιδρύθηκε και «Σχολαρχεΐο» και «'Ελληνικό» σχολείο 
αργότερα, πού επιχορηγούνταν και από τον Προυσιώτη καθηγητή στο 
Λονδίνο από το L843 Αναστάσιο Αγαθιδη (Καπέρδα), δπως, παρά το 
ασαφές τοΰ σχετικού σημείου μιας επιστολής του, στις 29/17 Αύγουστου 1871, 
φαίνεται δτι ορίζει αυτή τή χορηγία «καθ' έκάστην τριμηνίαν 125 δραχμάς». 

Άπό τα Σχολεια αυτά, παρά τις μύριες δυσκολίες, αποφοίτησαν έκτος 
από τον ϊδιο τον Αγαθιδη, για τον όποιο θά κάνουμε λόγο σε άλλο Κεφάλαιο, 
σπουδαίοι άνδρες, δπως θά δοΰμε, μεταξύ των όποιων και ό αριστούχος 
μαθητής αυτή τήν περίοδο, πού συνέχισε στό Σχολεΐο αργότερα τοΰ 
Καρπενησίου, Ευθύμιος Κ. Γουβέλλης, ό όποιος κρίθηκε άξιος και γιά 
υποτροφία τού Ελληνικού Κράτους, δεύτερος ατή σειρά σύμφωνα με το 
σχετικό κατάλογο τοΰ έτους 1830, δπου διαβάζουμε: 

«Ευθύμιος Κωνσταντίνου Γονβέλης 18 (ηλικία) Καρπενήσι (τόπος κατα-
γωγής), άξιος της κηδεμονίας της κυβερνήσεως, ώς ορφανός και 
πολυμελούς οικογενείας, το μόνον στήριγμα». 
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Ό Ευθύμιος Γουβέλλης έγινε στρατιωτικός γιατρός" ένω και σέ άλλο κατά-
λογο των. κατά περιοχές, υποτρόφων της Κυβέρνησης, πού επισυνάπτεται 
στό υπ αριθμ. 9Θ0 Διάταγμα70 ό Ευθύμιος Γουβέλλης πάλι αναφέρεται 3ος στη 
σειρά στην περιοχή «Στερεά Ελλάς». 

"Ετσι μπορεί το ιερό εκείνο Κληροδότημα νά αφανίστηκε, ουδέποτε όμως 
και ό πόθος της Παιδείας, πού κληροδότησαν στά παιδιά τους οι πατέρες 
τους το 1819-1820 και ό όποιος απέδωσε άγλαούς καρπούς, μέ τους άπό τήν 
περιοχή Επιστήμονες, Πολιτικούς, Επιχειρηματίες κ.λ.π. στό ελεύθερο 
Ελληνικό Κράτος δπως θά δείξουμε σέ ίδιο γιά τό χωριό τοΰ Προυσοΰ 
κεφάλαιο (αριθμ. 19). 
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