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1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
Ο  Αθανάσιος  Πάριος,  σύμφωνα  με  το  μαθητή  και  βιογράφο  του  Α.  Ζ.

Μάμουκα, γεννήθηκε στο μικρό χωριό Κώστος της Πάρου1. Ήταν ο πρωτότοκος γιός
του Σιφναίου Απόστολου Τούλιου, ο οποίος είχε εγκατασταθεί και νυμφευθεί εκεί2. Ο
ίδιος  αργότερα  καθιερώθηκε  ως  ιστορικό  πρόσωπο και  ως  διδάσκαλος  όχι  με  το
πατρώνυμό του αλλά με το προσωνύμιο «Πάριος». 

Το έτος γεννήσεώς του ποικίλλει, αφού οι ερευνητές το τοποθετούν μεταξύ
των ετών  1715 και  1725 ή  ακόμη και  το  1730.  Το πιθανότερο  πάντως  είναι  ότι
γεννήθηκε το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 1721-17223. Αναντίρρητο πάντως
παραμένει από την έρευνα ότι απεβίωσε στις 24 Ιουνίου 1813 στα Ρεστά της Χίου4. 
 Τα πρώτα του γράμματα, τα κοινά, είναι πιθανόν να τα διδάχθηκε, στην Πάρο5

ή ακόμη στη Σίφνο αλλά και στην Άνδρο6. 
Στη συνέχεια, κατά το 1745, εγγράφεται για την συνέχιση των σπουδών του

στην  περίφημη  «Ευαγγελική  Σχολή»  της  Σμύρνης,  την  οποία  είχε  ιδρύσει  και
διηύθυνε  ο Ιερόθεος  Δενδρινός,  λόγιος  μοναχός  από την Ιθάκη.  Στην ίδια Σχολή
φοίτησαν  αργότερα  τόσο  ο  ομοϊδεάτης  του  Νικόδημος  ο  Αγιορείτης  όσο  και  ο
ιδεολογικός του  αντίπαλος Αδαμάντιος Κοραής7. Μετά από έξι έτη σπουδών εκεί
αποχωρεί και οδεύει προς το Άγιον Όρος, όπου εντάσσεται το 1752  στο μαθητικό
δυναμικό της επίσης ονομαστής Αθωνιάδας Σχολής. 

Στην  Αθωνιάδα θα  μαθητεύσει  ο  Πάριος  περίπου  επί  μία  τετραετία  και
μεταξύ  των  ετών  1752  και  17578 πλησίον  του  λογίου  μοναχού  από  την  Πάτρα

1 Σάθα, 1863, σσ. 630-663 και ειδικά υποσημ. 2 (σσ. 630-631).

2  Αρκά, 1960, σσ. 16-17.

3 Η χρονολογία γεννήσεως με βάση την αναφορά του Α. Ζ. Μάμουκα (Σαθα, ό. π., σ. 635), σύμφωνα με την
οποία ο Πάριος, όταν αποχώρησε από τη Σχολή της Χίου το «1812», ήταν «ενενηκοντούτης σχεδόν». 

4 Σάθα, ό. π., σσ. 635-636· Αρκά, ό. π., σσ. 31-32.

5 Σάθα, ό. π., σ. 631.

6 Αρκά, ό. π., σ. 18.

7 Αμάντου, 1930, Γ΄, σ. 393· Αρκά, ό. π., σ. 18.

8 Αρκά, ό. π., σ. 21· Χαβιαρά, 1911, σ. 143.
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Νεόφυτου Καυσοκαλυβίτη «του κατ’ εξοχήν γραμματικού»9 αλλά και του «σοφού
διδασκάλου»10 Ευγένιου Βούλγαρη (διδάσκοντος  Φιλοσοφικά),  διακόνου τότε  από
την Κέρκυρα11  και διαδόχου του πρώτου στη διεύθυνση της Σχολής από το 175312.
Το 1757 φαίνεται ότι διετέλεσε βοηθός του Ευγένιου Βούλγαρη, ως διακεκριμένος
μαθητής αυτού, ενώ το επόμενο έτος, το 1758, αποδέχεται ο Πάριος, με την προτροπή
του Βούλγαρη, να αναλάβει καθήκοντα ως σχολάρχης και διδάσκαλος στη Σχολή της
Θεσσαλονίκης. 

Στο  Ελληνομουσείο  της  Θεσσαλονίκης ο  Πάριος  ως  διδάσκαλος  θα
παραμείνει έως το 1760, οπότε και αναχωρεί, κατά την προσωπική του μαρτυρία, η
οποία εμπεριέχεται σε επιστολή του προς τον Δωρόθεο Βουλησμά13, προς Κέρκυρα.
Η αναχώρηση αυτή του Παρίου αποδίδεται από τον Κ. Σάθα σε επιδημία πανώλης, η
οποία  ενέσκηψε  στη  Θεσσαλονίκη14 και  επέφερε  τη  διακοπή των  μαθημάτων  της
Σχολής. 

Στην  Κέρκυρα,  την οποία επισκέπτεται  χάριν ερεύνης και  μορφώσεως, θα
ενταχθεί στους μαθητές και κατ’ επέκταση στη Σχολή του Νικηφόρου Θεοτόκη, όπου
και θα παρακολουθήσει μαθήματα φιλοσοφίας, φυσικής και ρητορικής15. Η γραπτή,
κατά την παραμονή του εκεί, φιλική πρόταση του Ιώσηπου Μοισιόδακα, ο οποίος τον
γνώριζε  από την περίοδο της  μαθητείας  του στην Αθωνιάδα,  «να  μεταβή  εις  τας
Ακαδημίας της Ευρώπης προς τελειοτέραν εκπαίδευσιν», εκτιμώντας «την ευφυΐαν,
την αγχίνοιαν και την φιλοπονίαν του»16, δεν απέδωσε. 

Μετά την Κέρκυρα ο Πάριος, πιθανότατα δεχόμενος πρόσκληση από τον φίλα
προσκείμενο προς αυτόν διδάσκαλο Παναγιώτη Παλαμά, ιδρυτή της τοπικής Σχολής,
έρχεται  στο  Μεσολόγγι το  176217, για  να  εργασθεί  ως  διδάσκαλος  και  ως
ιεροκήρυκας, «διάκονος έτι ων»18. Εδώ θα παραμείνει έως το 1767, οπότε και, κατά
την προσωπική του μαρτυρία, αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη και από εκεί, λόγω των
ταραχών της εποχής αλλά και χάριν ερεύνης, προς το Άγιον Όρος.

9 Σάθα, ό. π., σ. 631.

10 Ευαγγελίδη, 1936,  Α΄, σ. 91.

11 Αρκά, ό. π., σ. 19.

12 Ευαγγελίδη, Α΄, ό. π., σ. 91.

13 Χαβιαρά, ό. π., σ. 146.

14 Σάθα, ό. π., σ. 631.

15 Σάθα, ό. π., σ. 631.

16 Σάθα, ό. π., σ. 631.

17 Σαγκριώτη, 1926, σ. 146.

18 Σάθα, ό. π., σ. 631.
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Θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και στο Ελληνομουσείο μετά από δύο έτη
το 1769. Το 1770 αναχωρεί και πάλιν από τη Θεσσαλονίκη, λόγω των νέων ταραχών
(τα γνωστά Ορλωφικά) αλλά και χάριν ερεύνης, προς το Άγιον Όρος, συγκεκριμένα
στη Μονή των Ιβήρων. Η μετάβαση αυτή του Παρίου στο Άγιον Όρος είναι πιθανόν
να  συνδέεται  και  με  ανάληψη  καθηκόντων  ως  σχολάρχη  και  διδασκάλου  στην
Αθωνιάδα. Ο Κ. Σάθας αναφέρει ότι ο Πάριος παρέλαβε συνοδικά γράμματα για το
σκοπό αυτό19. 

Η συγκεκριμένη παρουσία του Αθανασίου Παρίου στο Άγιον Όρος και ειδικά
στην  Αθωνιάδα θα είναι σύντομη, εξαιτίας ταραχών εκ μέρους των μαθητών στη
Σχολή  αλλά  και  της  εμπλοκής  του  ιδίου  με  ιδιαίτερη  σφοδρότητα  στο  περίφημο
κολλυβαδικό  κίνημα.  Εκεί  χειροτονήθηκε  πρεσβύτερος  από τον  συναγωνιστή  του
Μακάριο Νοταρά, Επίσκοπο Κορίνθου20, και επιστρέφει εκ νέου στη Θεσσαλονίκη,
ενώ συνεχίζει να αγωνίζεται υπέρ των θέσεων των -χλευαστικώς αποκαλουμένων από
τους αντιπάλους τους- «Κολλυβάδων».

Στις 5 Ιουλίου του 1776, καταδικάζεται μαζί με άλλους τρεις και καθαιρείται
από την Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επί Πατριαρχίας του Οικουμενικού
Πατριάρχη  Σωφρονίου  Β΄  (1774-1780),  εξ  αιτίας  των  θέσεων  και  της  ηγετικής
παρουσίας του στο κολλυβαδικό κίνημα21. Η συνολική καταδίκη του αυτή θα αρθεί
«κατόπιν αιτήσεώς του»22 το 1781 από την Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
επί Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχη Γαβριήλ Δ΄ (1780-1785)23. Μετά την
συνοδική  αποκατάστασή  του  και  έχοντας  επιστρέψει  στη  διεύθυνση  του
Ελληνομουσείου της Θεσσαλονίκης, θα δεχθεί δύο προτάσεις  από το Οικουμενικό
Πατριαρχείο,  τις οποίες δεν αποδέχθηκε:  αφ’ ενός να εργασθεί ως σχολάρχης και
διδάσκαλος στην Πατριαρχική Σχολή, στην Κωνσταντινούπολη, ορίζοντας ο ίδιος το
μισθό  του,  και  αφ’  ετέρου  να  επιλέξει  χηρεύουσα  επισκοπή,  ώστε  να  αναδειχθεί
Επίσκοπος24. 

Το 1786,  αποχωρεί  από τη Θεσσαλονίκη25 με  στόχο να επιστρέψει  και  να
εγκατασταθεί  στην Πάρο για να προσφέρει  εκεί  τις  υπηρεσίες του26.  Το πλοίο θα

19 Σάθα, ό. π., σ. 631· Αρκά, ό. π., σ. 23. Ο Γ. Στογιόγλου, 1998, σ. 508, θεωρεί ότι η θέση αυτή πρέπει να
επανεξεταστεί. 

20 Σάθα, ό. π., σ. 632, υποσημ.1.

21 Στογιόγλου, ό. π., σ. 508· Βρανούση, 1966, σσ. 258-259· Petit, 1899, ΙΙ,  σ. 330.

22 Μακρή, 1965, 7, στ. 743· Βρανούση, ό. π., σ. 260.

23 Οικονομίδη, 1961, σ. 353· Βρανούση, ό. π., σ. 260.

24 Σάθα, ό. π., σ. 632.

25 Ευαγγελίδη, 1936, Β΄, σ. 139  ̇ Αρκά, ό. π., σ. 28.

26 Σάθα, ό. π., σ. 632.
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αναγκασθεί να προσαράξει στη  Χίο. Η αποχώρησή του από εκεί δυσχεραίνεται και
λόγω της  έναρξης   του 2ου Ρωσοτουρκικού  πολέμου  (1787-1792).  Η Χίος  τελικά
έμελλε να είναι το τελευταίο και άκρως δημιουργικό στάδιο της διδασκαλικής δράσης
αλλά και της ζωής του Αθανασίου Παρίου. Ανταποκρινόμενος στις πιέσεις που του
ασκήθηκαν από τους άρχοντες της νήσου αλλά και από φίλα προσκείμενα προς αυτόν
πρόσωπα  (Μακάριος Νοταράς, Κοινοβιάρχης Νήφων κλπ.) ανέλαβε να διδάξει, να
οργανώσει  και  να  διευθύνει  από το  1788-1811 τη  Σχολή της  Χίου  προσδίδοντας
αίγλη σ’ αυτήν27. Αυτό συνετέλεσε στον ερχομό, χάριν του Παρίου, πολλών μαθητών
και εκτός  της Χίου, όπως ο Θεόφιλος Καΐρης,  ο Γρηγόριος Σαράφης, ο Βενιαμίν
Λέσβιος, ο Νικόλαος Λογάδης28. 

Το 1811, αναγκάσθηκε να παραιτηθεί  κυρίως λόγω της πολεμικής που του
ασκήθηκε εκ μέρους των Βενιαμίν Λεσβίου, Δωροθέου Πρωΐου, Αδαμαντίου Κοραή
και Κωνσταντίνου Κούμα29, ως απόρροια της πολεμικής που ασκούσε ο Αθανάσιος
Πάριος κατά των ιδεών του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Απεβίωσε στις 24 Ιουνίου
1813 στη Χίο, στη Μονή του Αγ. Γεωργίου Ρεστών, όπου είχε εγκατασταθεί μετά την
παραίτησή του από τη Σχολή της νήσου30. Το 1995 κατετάγη από το Οικουμενικό
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στη χορεία των αγίων της Ορθοδόξου Ανατολικής
Εκκλησίας31.

2. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Ο Αθανάσιος Πάριος,  ο «αξιολογώτερος  των Ελλήνων θεολόγων μετά τον

Ευγένιον Βούλγαριν»,  κατά τον  L.  Petit32, υπήρξε πολυγραφότατος συγγραφέας με
ποικιλία έργων τα οποία κατατάσσονται σε: 

1. Απολογητικά (αντιρρητικά - πολεμικά),
2. Δογματικοκανονικά,
3. Λειτουργικά,
4. Παιδαγωγικά (διδακτικά),
5. Βιογραφικά (αγιολογικά),
6. Ποιητικά,
7. Ομιλίες-Λόγοι,

27 Σάθα, ό. π., σ. 635· Αρκά, ό. π., σ. 30.

28 Αμάντου, ό. π., σ. 395·  Βρανούση, ό. π., σ. 267.

29 Αμάντου, ό. π., σ. 402·  Βρανούση, ό. π., σ. 269.

30 Σάθα, ό. π., σ. 635-636· Αρκά, ό. π., σσ. 31-32.

31 Αθ. Παρ. Γραμμ., σ. ιθ.

32 Petit, 1909, I, 2, στ. 2189· Οικονομίδη, ό. π., σ. 347, υποσημ. 1. 
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8. Επιστολές33. 
Στα  παιδαγωγικά  του  έργα,  τα  οποία  προορίζονταν  για  σχολική  χρήση,

εντάσσονται τα βιβλία:
α)  Γραμματική του  Νεοφύτου  Καυσοκαλυβίτη,  την  οποία  βελτιώνει  και  την

ανακαινίζει εκ βάθρων,
β) Ρητορική Πραγματεία του Ερμογένους του Ταρσέως, στην οποία αναλύει επί

μακρόν  τις  θεωρίες  περί  «τεχνικού  λόγου»  του  συγκεκριμένου  εθνικού
ρητοροδιδασκάλου  του  2ου αι.  μ.  Χ..  Στο  βιβλίο  εξετάζονται  επίσης  και  άλλοι
ρήτορες, οι Πατέρες της Εκκλησίας, τα είδη των λόγων, ο σκοπός του κηρύγματος
κλπ.,

γ)  Στοιχεία Μεταφυσικής του  Antonio Genovesi,  σε μετάφραση του Παρίου
από την ιταλική  γλώσσα με  την  προσθήκη ποικίλων  σχετικών  συμπληρωματικών
στοιχείων,

δ)  Σχολική  επίστασις  στην  επιστολή  του  αγίου  Ισιδώρου  Πηλουσιώτη,  της
οποίας η αρχή είναι «ανήρ ελλόγιμος και ορθός»,

ε)  Λιβανίου του σοφιστού, Λόγος πρεσβευτικός δεύτερος, τον οποίον εξηγεί ο
Πάριος,

στ)  Θεματογραφία,  χάριν εκγυμνάσεως των μαθητών,  όπου εγκωμιάζει  την
αληθινή φιλοσοφία,

ζ) Εξήγησις της προς τους νέους παραινέσεως του Μεγάλου Βασιλείου,
η) Εξήγησις εις τον προς Δημόνικον του Ισοκράτους παραινετικόν λόγον,
θ)  Ερμηνεία εν συνόψει καθ’ όσους δήποτε τρόπους ερμηνευτέον τας μετοχάς

κατά τε τον Θεόδωρον και Νεόφυτον,
ι) Επιτομή είτε συλλογή των θείων της πίστεως δογμάτων.

3. Ο ΠΑΡΙΟΣ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ο  Αθανάσιος  Πάριος  υπηρέτησε  ως  διδάσκαλος  την  Παιδεία  στην

Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα από το 1757 έως το 1811 με μόνη εξαίρεση το χρονικό
διάστημα  από  το  1776  έως  το  1781,  κατά  το  οποίο  τελούσε  υπό  καταδίκη  και
καθαίρεση λόγω της  εμπλοκής του στο κολλυβαδικό κίνημα,  επιβληθείσα από το
Οικουμενικό  Πατριαρχείο  Κωνσταντινουπόλεως,  έως  την  οριστική  του
αποκατάσταση από την ίδια αρχή εις τα ίδια.  

Η  διδασκαλική  δράση  του  Παρίου  στην  Τουρκοκρατούμενη  Ελλάδα
περιλαμβάνει το Ελληνομουσείο της Θεσσαλονίκης (1758-1760,  1769-1770, 1770-
1776,  1781-1786),  την  Παλαμαία  Σχολή  του  Μεσολογγίου  (1762-1767),  την
Αθωνιάδα  (1757-1758,  1770-1776;)  και  τέλος  τη  Σχολή  της  Χίου  (1788-1811).
Ανεξίτηλα, όμως, θα αφήσει τη σφραγίδα του ο Αθανάσιος κυρίως σε δύο απ’ αυτές,

33 Αρκά,  ό.  π.,  σσ.  34-41·  Καραμπέτσου,  1974,  σ.  46.  Περισσότερα  για  την  εργογραφία  του  Παρίου,  βλ.

Μεταλληνού, 1995, Α΄, σσ. 295-329· Αραμπατζή, 1998. 
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προσδίδοντάς τους ασυνήθιστη αίγλη, στο Ελληνομουσείο της Θεσσαλονίκης, όπου
προσέφερε τις υπηρεσίες του ως σχολάρχης και διδάσκαλος από το 1758 έως το 1786,
με ικανά διαστήματα προσωπικής απουσίας, και στη Σχολή της Χίου όπου κι εκεί με
τη διπλή προηγούμενη ιδιότητα προσέφερε ανελλιπώς τις υπηρεσίες του από το 1788
έως το 1811, οπότε και αναγκάσθηκε να παραιτηθεί. 

Η  παρουσία  του  Αθανασίου  Παρίου  ως  σχολάρχη  και  διδασκάλου  στο
Ελληνομουσείο  της  Θεσσαλονίκης  συνδέεται  με  την  γενικότερη  οργάνωση  και
αναβάθμισή  της  Σχολής,  η  οποία  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  προσέλευση  μεγάλου
αριθμού μαθητών «όχι μόνο από την πόλη αλλά και από τις επαρχίες των επισκοπών
της  μητρόπολης»  και  μάλιστα  «επιλέκτων  μαθητών  με  αξιώσεις»34. Ο  ίδιος
αναστέλλει το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο, προκειμένου να ανταποκριθεί
στην εξαντλητική εργασία του στη Σχολή35. Η αποχώρησή του από το Ελληνομουσείο
το 1786 υποβάθμισε τη Σχολή και χρειάσθηκαν να παρέλθουν τέσσερα έτη (1787-
1790),  προκειμένου  να  αποκτήσει  η  Σχολή  το  κύρος  και  τη  φήμη  που  είχε  επί
Παρίου.

Ανάλογη, αν όχι σημαντικότερη, υπήρξε η παρουσία του Αθανασίου Παρίου
ως  σχολάρχη  και  διδασκάλου  στη  Σχολή  της  Χίου,  την  οποία  οργάνωσε  και
αναβάθμισε  πλήρως  καθιστώντας  την  πόλο  έλξης  της  ευρύτερης  γεωγραφικής
περιοχής. Αύξησε τα διδασκόμενα μαθήματα, καθώς πλέον διδάσκονται Γραμματική,
Ρητορική,  Φιλοσοφία,  Μαθηματικά και  Θεολογικά,  όπως επίσης και  το διδακτικό
προσωπικό με την πρόσληψη επιπλέον τεσσάρων διδασκάλων. Ο ίδιος θα διδάξει «τα
σχολαστικά  λεγόμενα  μαθήματα,  ήτοι  την  Λογικήν,  την  Ρητορικήν,  την
Μεταφυσικήν  και  την  Θεολογίαν…  συγχρόνως»  με  «την  χριστιανικήν  ηθικήν
ευσέβειαν»36. Θα χαρακτηρισθεί δε ο Αθανάσιος από τον ιδεολογικό του αντίπαλο,
επίσης διδάσκαλο, Κωνσταντίνο Κούμα ως «ανήρ ειδήμων της ελληνικής γλώσσης
και  της  Αριστοτελικής  σχολαστικής  φιλοσοφίας»37.  Η  φήμη  του  Παρίου  δεν
προσελκύει  μόνο μαθητές,  βοηθά και  στην εξεύρεση οικονομικών πόρων για την
αντιμετώπιση των αυξημένων εξόδων της Σχολής.  

Στη Χίο ο Πάριος αναπτύσσει έντονη συγγραφική δραστηριότητα. Επιδίδεται
στη  συγγραφή  εκπαιδευτικών  βιβλίων  (Ρητορική  Πραγματεία  του  Ερμογένους,
μετάφραση  της Μεταφυσικής  του  Genovesi,  Επιτομή  των  θείων  δογμάτων).
Παράλληλα,  εκπονεί  σειρά  αντιρρητικών  βιβλίων  (Αντιφώνηση,  Χριστιανική
Απολογία,  Πατρική  Διδασκαλία,  Αλεξίκακον  Φάρμακον,  Νέος  Ραψάκης)  δια  των
οποίων επιτίθεται με σφοδρότητα κατά της Δύσης και του πνεύματος των νέων ιδεών

34 Στογιόγλου, ό. π., σ. 514.

35 Αθ. Παρ. Ρητορ., σ. 5 .

36 Σάθα, ό. π., σ. 634.

37 Κούμα, 1832, 12, σ. 575.
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στο όνομα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, ερχόμενος σε ανοιχτή σύγκρουση με τον
κατ’ εξοχήν εκφραστή αυτού του πνεύματος Αδαμάντιο Κοραή. 

Για να γίνει κατανοητή  η απροκάλυπτη εχθρότητα του Παρίου προς τη Δύση
και ό, τι εκφράζει αυτή και οι φορείς της θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:

α) Ποια είναι η αληθινή παιδεία για τον Πάριο; 
 1. Είναι η παιδεία που «φέρνει κάθαρση από τα άλογα πάθη και κατορθώνει

να καλλιεργήσει όλες τις αρετές, την ανδρεία, την δικαιοσύνη, την σωφροσύνη, την
επιείκεια,  την  πραότητα,  την  συμπάθεια  και  όλες  τις  άλλες,  [...]  Αυτές  οι  αρετές
οδηγούν τον άνθρωπο στη μητέρα αυτών την ευδαιμονία»38. 

2. Η ανθρώπινη ευδαιμονία εδράζεται όχι στη «θύραθεν σοφία», την οποία ο
Παύλος χαρακτηρίζει  «μωρία»,  αλλά στην «άνωθεν  σοφία» η οποία είναι  «η του
Ιησού Χριστού διδασκαλία  … όλη η Καινή  Διαθήκη  …» γι’  αυτό  και  αποτελεί,
επειδή ως φιλοσοφία είναι «έργω» και όχι «λόγω», «αληθή φιλοσοφία», διότι οδηγεί
στη σωτηρία της ψυχής39. 

β)  Τι  αντιπροσωπεύει  η  Δύση  και  οι  νέες  ιδέες  της,  ο  Διαφωτισμός
δηλαδή,  για τον Πάριο;  

1.  Την  κυριαρχία  της  «θύραθεν  φιλοσοφίας»,  η  οποία  είναι  «μάταια  και
ανόητη», αφού δεν έσωσε την κοιτίδα της, την αρχαία Ελλάδα, από την καταστροφή,

2. Την έλλειψη της «άνωθεν σοφίας», που είναι η αληθινή φιλοσοφία και η
μόνη που σώζει τον άνθρωπο, 

3. την καλλιέργεια της «πολύμορφης αθεΐας», ως απόρροια της «ψευδωνύμου
φιλοσοφίας», που διδάσκεται εκεί και συνεπώς οδηγεί στην απώλεια της ψυχής40, γι’
αυτό τίποτε καλό δεν μπορεί  να προέρθει από τη Δύση,  

4. την ανάπτυξη των επιστημών, η οποία είναι αποτέλεσμα  της απληστίας του
ανθρώπου «εις το μανθάνειν»  και οφείλει να περιοριστεί41 και 

5. ζημιογόνο περιοχή, λόγω των προηγουμένων, για μετάβαση σ’ αυτήν χάριν
σπουδών, ιδίως των κληρικών42. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η παιδεία για τον Πάριο δεν μπορεί να
είναι αυτοσκοπός για τον άνθρωπο. Αυτοσκοπός πρέπει να είναι η σωτηρία της ψυχής
του,  στην  οποία  οδηγεί  μόνον  η  κατά  Χριστόν  παιδεία.  Έτσι,  η  πίστη  στην

38 Αθ. Παρ. Αντιφ., στ΄, σ. 76 : «Εκάλουν δε  αληθή παιδείαν την των αλόγων παθών κάθαρσιν, και των αρετών
όλων  κατόρθωσιν·  την  ανδρείαν,  την  δικαιοσύνην,  την  σωφροσύνην,  την  επιείκειαν,  την  πραότητα,  την
συμπάθειαν  και  τας  λοιπάς  πάσας,  αίτινες  συνελόντι  ειπείν  απαρτίζουσι  την Θεωρίαν  της  Ηθικής  λεγομένης
Φιλοσοφίας. Αύται αι αρεταί φέρουσι προς την μητέρα αυτών την ευδαιμονίαν, τον άνθρωπον, …».

39 Αθ. Παρ. Αντιφ., ό.π.,  β΄, σσ. 22-28.

40 Αθ. Παρ. Αντιφ., ό. π., ε΄, σσ. 62-63.

41 Αθ. Παρ. Αντιφ., ό. π., ε΄, σσ. 65-66.

42 Αθ. Παρ. Αντιφ., ό. π., ε΄, σσ. 55-58.
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Ορθοδοξία, ως τρόπος ζωής, γίνεται η συνεκτική εκείνη δύναμη, η οποία απεργάζεται
σταδιακά κατά το «ιδού καινά ποιώ πάντα»43 όχι μόνο τη σωτηρία του ατόμου αλλά
και τη σωτηρία του συνόλου, του Γένους. Γι’ αυτό και εξαπολύει ο Πάριος μύδρους
προς πάσαν κατεύθυνση και  έναντι  οιουδήποτε  ήθελε  διασαλεύσει  καθοιονδήποτε
τρόπο  τα  θεμέλια  αυτής  της  πίστης.  Οι  εκ  Δυσμών προερχόμενες  νέες  ιδέες  και
αντιλήψεις για τον σκληροτράχηλο ιερομόναχο «κολλυβά» και διδάσκαλο, όχι μόνο
δεν είναι αθώες, αλλά συνιστούν επικίνδυνους παράγοντες αποσταθεροποίησης της
αναγκαίας συνοχής του Γένους, την οποία εξασφαλίζει η πίστη  στην Ορθοδοξία.

Με δεδομένο λοιπόν ότι ο Πάριος επιδιώκει μία κατά Χριστόν παιδεία,
ποια είναι τα μαθήματα που πρέπει να διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία; 

α) «τα γραμματικά, ήτοι τα πρώτα Ελληνικά μαθήματα» δηλαδή 
1.  «οι  έμμετροι  χριστιανικών  και  ιεροπρεπών υποθέσεων  λόγοι»  π.  χ.  του

Γρηγορίου  του  Θεολόγου  ή  των  Απολλιναρίων  σε  αντικατάσταση  των  «Ομήρου,
Ησιόδου, Ευριπίδου», 

2.  κείμενα  εκκλησιαστικά  που  μας  άφησαν  «πλείστοι  σοφοί  άνδρες  κατά
τούτοις φιλοπονήσαντες» και 

β) «οι εφιέμενοι των μεγαλυτέρων μαθημάτων δύνανται να ακροασθώσι και
των  λεγομένων  σχολαστικών  μαθημάτων  της  Λογικής,  της  Μεταφυσικής,  της
Θεολογίας, της Ρητορικής» αλλά και «Μαθηματικών και Φυσιολογικών γνώσεων»44. 

 Ποια είναι, τέλος, κατά τον Πάριο, τα διδακτικά εγχειρίδια, των οποίων
πρέπει να γίνεται χρήση στα ελληνικά σχολεία;

1. «αι σειραί των Πατέρων … εις την Οκτάτευχον, … εις τον Ψαλτήρα, … εις
τον πολύτλαν Ιώβ, … εις το Άσμα των ασμάτων, … εις την Καινήν Διαθήκην»,

2.  «τα  ιδιαίτερα  των  Πατέρων  συγγράμματα,  αι  δεύτεραι  πηγαί  ζωής  τω
αντλούντι εξ αυτών»,

3. «τα πρακτικά των θείων Συνόδων και αι ερμηνείαι των ιερών Κανόνων»,
4. «τα ηθικά και ιστορικά και εξ αυτών εξαγόμενα και των άλλων ομοίων

συγγραμμάτων»45, 
διότι  «ούτω  θέλουσι  αποβεί  χρήσιμοι  και  ωφέλιμοι  (οι  λόγιοι)  εις  την

Εκκλησίαν  του  Κυρίου  διδάσκοντες  ακαπηλεύτως  και  αδόλως  τον  Χριστώνυμον
λαόν»46.

Ο  Πάριος  μέσα  από  αρκετές  θέσεις  του,  όπως  περί  Ευρώπης,  μάθησης,
επιστημών κλπ., γίνεται πρόκληση για την κοινή λογική και επισύρει την οργή των
εκφραστών  των  νέων  ιδεών.  Ο  κύριος  ιδεολογικός  του  αντίπαλος  Αδαμάντιος

43 Αποκ. Ιωάν., 21, 5.

44 Αθ. Παρ. Αντιφ., ό. π., στ΄, σσ. 70-71.

45 Αθ. Παρ. Αντιφ., ό. π., στ΄, σσ. 79-80.

46 Αθ. Παρ. Αντιφ., ό. π., στ΄, σ. 80.
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Κοραής  δεν  διστάζει  να  του  αποδώσει  ακραίους   χαρακτηρισμούς  όπως  «λέπρα
αμαθίας»,  «καταποντιστής» και  εχθρός  του  Γένους47.  Όμως,  ο  Αθανάσιος  Πάριος
μέσα απ’ αυτές του τις θέσεις δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να εκφράζει το
πνεύμα  της  Ορθοδοξίας,  το  οποίο  βιώνει  αυθεντικά.  Και  γνωρίζει  πολύ  καλά  ο
ιερομόναχος «κολλυβάς» ότι στην Ορθοδοξία υπέρτατος και μοναδικός στόχος πάντα
είναι η σωτηρία του ανθρωπίνου προσώπου, η αγιότητα, προς επίτευξη δε αυτής της
πραγματικότητας  σχετικοποιείται  οιαδήποτε  κοσμική  αναγκαιότητα.  Άρα,  η
προτροπή  του  Παρίου  για  καρτερική  υπομονή  απέναντι  στον  «τραχύν  της
δουλοσύνης  ζυγόν»,  τον  οποίον  πάσχει  «το  ευγενές  Ελληνικόν  Έθνος  … δια  τα
πολλά ημών αμαρτήματα …»48 από κήρυγμα εθελοδουλείας, όπως χαρακτηρίσθηκε,
θα μπορούσε να είναι προτροπή προς μία λυτρωτική-επαναστατική στάση, δια της
οποίας  κατ’  ουσίαν   επιχειρείται  υπέρβαση  του  κόσμου  και  του  πνεύματος  που
εκπροσωπεί, στάση ανάλογη με αυτή των μαρτύρων ανά τους αιώνες της Εκκλησίας. 

Τελικά,  η  αδυναμία  επαρκούς  κατανόησης  από  τους  ιδεολογικούς  του
αντιπάλους  των  προϋποθέσεων,  που  οδήγησαν  τον  Πάριο  στη  διαμόρφωση  των
θέσεών του, σε συνδυασμό με την ακραιφνή προσήλωσή του ως ηγετικού στελέχους
του  κινήματος  των  «Κολλυβάδων»  στο  πνεύμα  της  Ορθοδοξίας,
συμπεριλαμβανομένης  και  της  οξύτητας  των  αντιπαραθέσεων  μεταξύ  των
αντιμαχομένων τότε πλευρών, είχε ως αποτέλεσμα την απαξίωση του ιδίου ως άκρως
συντηρητικού, όπως και του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού του έργου στη Σχολή
της Χίου49.

Περίληψη

Ο ιερομόναχος  Αθανάσιος Πάριος υπήρξε παιδαγωγός και  διδάσκαλος του
γένους κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Γεννήθηκε περί τα 1721 στην Πάρο και
απεβίωσε το 1813 στη Χίο. Ήταν Μαθητής του Ευγένιου Βούλγαρη  στην Αθωνιάδα
και του Νικηφόρου Θεοτόκη στην Κέρκυρα.  Εργάσθηκε ως διδάσκαλος από το 1757
έως το 1811 κυρίως στις σχολές της Θεσσαλονίκης (1758-1786) και της Χίου (1788-
1811). Δίδαξε γλώσσα, φιλοσοφία, ρητορική, θεολογία χριστιανική ηθική. Υπήρξε
πολυγραφότατος  συγγραφέας  με  ποικιλία  έργων,  ιδεολογικός  αντίπαλος  του
Αδαμαντίου  Κοραή  και  σφοδρός  πολέμιος  του  ευρωπαϊκού  διαφωτισμού,  γιατί
θεωρούσε τη Δύση φορέα και εκφραστή της αθεΐας. 

47 Χατζόπουλου, 1991, σ. 423· Κοραή, Α΄, σσ. 235, 254 και 319.

48 «Παραίνεσις» στο: Αθ. Παρ. Αντιφ., ό. π., σσ. 103 και 106.

49 Αμάντου, ό. π., σ. 401.
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Summary

Athanasios Parios, the monk, was a pedagogue and teacher of the Greek nation
during the period of Ottoman Empire. He was born on the island of Paros in about
1721 and died on the island of Chios in 1813. He was a student of Eugenios Boulgaris
in  the  Athonias  School  and  also  a  student  of  Nikiforos  Theotokis  on  Corfu.  He
worked as a teacher from 1757 until 1811, mainly in Thessaloniki’s Schools (1758-
1786) and in Chios (1788-1811). He taught Greek language, Philosophy, Rhetoric,
Theology and Christian Morality. He was an author of multiple writings with a variety
of works. However, he was an ideological rival of Adamantios Korais and a strong
enemy of the European enlightenment, because he thought that the West was a vehicle
and expression of atheism.

Βιβλιογραφία

1. Πηγές
 Αποκάλυψις  Ιωάννου,  στην: Αγία  Γραφή.  Καινή  Διαθήκη,  τόμος  4,  επιμέλεια  Ν.
Λούβαρη, εκδόσεις Π. και Σ. Δημητράκου, Αθήνα 1960.
Περί της αληθούς Φιλοσοφίας ή Αντιφώνησις,  Προς τον παράλογον ζήλον, των
από της Ευρώπης ερχομένων φιλοσόφων, και επί αφιλοσοφία το ημέτερον γένος,
ανοήτως  οικτειρόντων.  Τούτοις  προσετεθη,  και  παραίνεσις  προς  τους  αδεώς
πέμποντας,  εις  Ευρώπην  τους  παίδας.  Αμφότερα  συγγραφέντα  υπό  Ναθαναήλ
Νεοκαισαρέως,  του  εν  τω  Αγίω  Όρει  ησυχάζοντος.  Έκδοσις  δευτέρα,  εν
Ερμουπόλει, εκ του τυπογραφείου «του Έθνους» 1866.
Η Γραμματική του κυρού Νεοφύτου εκείνου υπό του εν ιερομονάχοις ελαχίστου
Αθανασίου του Παρίου, Άπαντα Αγίου Αθανασίου του Παρίου, τόμος Α΄, Κριτική
έκδοση  της  Ιεράς  Μητροπόλεως  Παροναξίας,  Ιερόν  Προσκύνημα  Παναγίας
Εκατονταπυλιανής Πάρου, Επιμέλεια: Αθ. Ε. Καραθανάσης, Πάρος 2006.
Ρητορική  Πραγματεία  ήτοι  του  Ερμογένους  του  Ταρσέως  του  κατ’  εξοχήν
Τεχνικού  καλουμένου,  Ρητορικής  τέχνης  εξήγησις,  συνοψισθείσα  μεν  εκ  των
παλαιών και διαφόρων εξηγητών και ως ενί ακριβέστατα φιλοπονηθείσα τε και
επεξεργασθείσα  και  αναπληρωθείσα  τα  ελλείποντα  υπό  του  εν  ιερομανάχοις
ελαχίστου  Αθανασίου  του  Παρίου.  Νυν  δε  πρώτον  τύποις  εκδοθείσα  τοις
φιλολόγοις  προθυμία  και  δαπάνη  αδρά  του  τιμιωτάτου  και  τα  μάλιστα
φιλομούσου μεσέρ Μικέ (Μιχαήλ) Καραλή, ανδρός Χιοπολίτου και τα πρώτα
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