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ιμερα μνθμονεφουμε και τιμοφμε τον Κωνςταντίνο Οικονόμο τον εξ Οικονόμων, 

μια ςπουδαία προςωπικότθτα του 19ου αιϊνα που δεςπόηει ςτθν ιςτορικι μνιμθ 

τθσ πατρίδασ του τθσ Σςαριτςάνθσ, ζναν ευλαβι κλθρικό, ζναν εμπνευςμζνο 

Διδάςκαλο, ζναν πολυγραφότατο κεολόγο, φιλόςοφο και κεατρικό ςυγγραφζα, 

ζναν φλογερό ιεροκιρυκα του Κείου Λόγου υπζρμαχο τθσ Ορκοδοξίασ μαχθτικό 

υποςτθρικτι των κζςεϊν του, ζναν πολίτθ του Κόςμου παραςθμοφορθμζνο από 

ξζνουσ θγεμόνεσ. 

Από ςφγχρονό του ςυγγραφζα περιγράφεται ωσ: «Ανιρ εφςωμοσ, με οφκαλμοφσ 

μζλανασ και ηωθροτάτουσ, κόμθ καςτανόχρωμθ, μζτωπο αρχαϊκό, όψιν με 

χαρακτιρασ αρρενωποφσ και γλυκείσ. Σο δε ικοσ του ιταν ευμενζσ και 

ςεμνοπρεπζσ.» 

Γεννικθκε ςτθν Σςαριτςάνθ τον Αφγουςτο του 1780. Πατζρασ του ιταν ο 

Κυριακάκθσ ιερζασ, ςακελλάριοσ και οικονόμοσ τθσ Μθτρόπολθσ Ελαςςόνασ και 

μθτζρα του θ Ανκία κόρθ του δθμογζροντα τθσ Σςαριτςάνθσ τάμου Δθμθτρίου. 

Εκτόσ του Κωνςταντίνου είχαν δφο ακόμα παιδιά τον ταμοφλθ που αργότερα 

μετονομάςτθκε ςε τζφανο και τον Λωάννθ. 

Ζμακε τα πρϊτα του γράμματα από τον πατζρα του ο οποίοσ του δίδαξε αρχαία και 

νεϊτερα ελλθνικά και λατινικά. Από τον αμπελακιϊτθ γιατρό και λόγιο Ηιςθ Κάβρα 

διδάχκθκε τα γαλλικά. Θ εξοικείωςι του με τθν γαλλικι γλϊςςα ιταν γι’αυτόν ζνα 

ςθμαντικό βιμα, ζξω από τον χϊρο τθσ παραδοςιακισ παιδείασ, κακϊσ του ζδωςε 

τθ δυνατότθτα τθσ επαφισ με κείμενα τθσ ευρωπαϊκισ λογοτεχνίασ. 

Σο 1792, ο Κωνςταντίνοσ ςε θλικία μόλισ 12 ετϊν, προχειρίηεται ςε αναγνϊςτθ και 

κατά τθν θμζρα τθσ χειροκεςίασ του απαγγζλει ζναν εξαιρετικό λόγο, από άμβωνοσ, 

δείχνοντασ από νωρίσ ρθτορικι δεινότθτα. 

Σα νεανικά χρόνια του Κωνςταντίνου ςυμπίπτουν με μια περίοδο οικονομικισ και 

πνευματικισ άνκθςθσ τθσ Κεςςαλίασ. Θ Σςαριτςάνθ, χάρθ ςτθ βιοτεχνικι τθσ 

άνκθςθ και το εξωτερικό εμπόριο, ιταν ζνα πλοφςιο κεφαλοχϊρι με αξιόλογθ 

κοινωνικι και πνευματικι ανάπτυξθ δείγματα τθσ οποίασ είναι τα αρχοντικά και οι 

πφργοι που χτίηονται τον 18ο αιϊνα, θ ανακαίνιςθ και θ εικονογράφθςθ εκκλθςιϊν, 

οι φροντίδεσ για τθν εκπαίδευςθ και τθ δθμόςια υγεία. Μζςα ςε αυτό το 

περιβάλλον ο Κωνςταντίνοσ ζηθςε τα παιδικά και εφθβικά του χρόνια. 

Σισ εγκφκλιεσ ςπουδζσ του τισ ξεκίνθςε ςτο ςχολείο τθσ Σςαριτςάνθσ. Θ ενθλικίωςι 

του ςυμπίπτει με ζνα γεγονόσ που επθρζαςε αποφαςιςτικά τθν μετζπειτα 

ςταδιοδρομία του. Πρόκειται για τθν γνωριμία του με τον Κωνςταντίνο Κοφμα τον 

πρωτεργάτθ του νεοελλθνικοφ διαφωτιςμοφ ο οποίοσ ανζλαβε διδακτικά 

κακικοντα ςτο ςχολείο τθσ Σςαριτςάνθσ το 1799. Μακθτισ του Πζηαρου ο Κοφμασ 

ιταν άνκρωποσ με ανοιχτοφσ ορίηοντεσ και επιςτθμονικζσ ανθςυχίεσ. Ανάμεςα 

ςτουσ μακθτζσ του εκτόσ από τον Κωνςταντίνο ιταν ο ιερομόναχοσ Λωςιφ, 

αργότερα επίςκοποσ Ρωγϊν, θγετικι μορφι τθσ εξόδου του Μεςολογγίου, και ο 

λόγιοσ αρχιερζασ Λωαννίκιοσ Ελαςςόνασ «άνδρασ φλεγόμενοσ υπό φιλομακείασ» 

κατά τθν ζκφραςθ του Κοφμα. Για το ανιςυχο πνεφμα του Κωνςταντίνου, που 
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διψοφςε για μάκθςθ και είχε εντρυφιςει από μικρόσ ςτθν ανκρωποκεντρικι 

αρχαία ελλθνικι γραμματεία, θ διδαςκαλία του Κοφμα ιταν όπωσ θ ςιγανι 

ποτιςτικι βροχι που ζκρεψε και ωρίμαςε τθν ψυχι του. 

Προςφιλισ του ςυνικεια ςτα νεανικά του χρόνια ιταν να χαράςςει επιγράμματα ςε 

κρινεσ, ναοφσ και οικίεσ, δείγμα τθσ αρχαιογνωςίασ του και τθσ ποιθτικισ του 

ζφεςθσ. Ζγραφε ςτοίχουσ ςε ομθρικι γλϊςςα και απάγγειλε ραψωδίεσ του 

Ομιρου, ενϊ μελζτθςε αρχαίουσ Ζλλθνεσ και ξζνουσ ςυγγραφείσ. 

Σο 1802 ςε θλικία 22 ετϊν νυμφεφεται, χειροτονείται διάκονοσ και ξεκινάει να 

περιοδεφει ςτθν υπόλοιπθ Κεςςαλία για να κθρφττει τον Κείο Λόγο. Με τον γάμο 

του αποκτά δφο παιδιά τθν Ανκία και τον Κυριακό που αργότερα μετονομάςτθκε ςε 

οφοκλι και μεγαλϊνοντασ ζγινε ιατροφιλόςοφοσ. Ο οφοκλισ είναι ο κφριοσ 

υπεφκυνοσ για τθν καταγραφι, ςυλλογι και διατιρθςθ του ζργου του πατζρα του. 

Ο οικείοσ χϊροσ του Κωνςταντίνου ιταν θ Σςαριτςάνθ. ε θλικία εικοςιπζντε ετϊν 

προχειρίςτθκε Οικονόμοσ και ιεροκιρυκασ τθσ επιςκοπισ Ελαςςόνασ. Σο 

προςωνφμιο «εξ Οικονόμων» το προςζκεςε ο ίδιοσ αργότερα για να δείξει ότι 

πολλοί πρόγονοί του-όπωσ και ο ίδιοσ- ιςαν ζγγαμοι κλθρικοί με το οφφίκιον του 

Οικονόμου δθλ. υπεφκυνοσ για τθν Οικονομικι διαχείριςθ τθσ Μθτρόπολθσ. 

Παράλλθλα εκείνθ τθν εποχι ανάμεςα ςτισ άλλεσ εναςχολιςεισ του ιταν και θ 

επιτρόπευςθ του ςχολείου τθσ πατρίδασ του ςτο οποίο δοφλευε και ωσ διδάςκαλοσ. 

Λδανικό του ιταν ο λόγιοσ ιερωμζνοσ, που παράλλθλα με τα ιερατικά του κακικοντα 

ενδιαφερόταν για τθν πνευματικι του καλλιζργεια. Ικελε να ενθμερϊνεται για ό,τι 

καινοφριο ςυνζβαινε. Θ γνωριμία και θ φιλία του με τον Κωνςταντίνο Κοφμα τον 

βοικθςε ςτα πρϊτα βιματά του ςτον κόςμο τθσ λογιοςφνθσ. 

Σο 1807, ςυλλαμβάνεται ωσ ςυμμζτοχοσ ςτθν επανάςταςθ του παπα-Ευκφμθ 

Βλαχάβα. Όπωσ αναφζρει χαρακτθριςτικά ο Καςομοφλθσ, που ιταν τότε μακθτισ 

ςτο ςχολείο τθσ Σςαριτςάνθσ, ο Μουχτάρ παςάσ είχε εγκαταςτακεί ςτθν 

Σςαριτςάνθ και απειλοφςε να «βάλθ ςπακί εισ μικροφσ και μεγάλουσ». Φυλακίηεται 

ςτα Γιάννενα, απϋόπου απελευκερϊνεται με τθν πλθρωμι υπζρογκων λφτρων. 

Επειδι διζτρεχε κίνδυνο θ ηωι του με προτροπι του πατριάρχθ Γρθγορίου του Ε’, 

εγκαταλείπει τθν Σςαριτςάνθ και μεταφζρεται αρχικά ςτθν ιερά Μονι Σιμίου 

Προδρόμου ςτισ ζρρεσ και τελικά ςτθν Κεςςαλονίκθ. Εκεί, το 1808 και ςε θλικία 28 

ετϊν γίνεται αναπλθρωτισ Αρχιερατικόσ Επίτροποσ με υπόδειξθ του μθτροπολίτθ 

Κεςςαλονίκθσ. Οι Κεςςαλονικείσ αναγνϊριςαν τθν βακιά κρθςκευτικι και 

φιλολογικι παιδεία του Κωνςταντίνου και κεϊρθςαν ωσ Κεία πρόνοια τθν 

παρουςία του ςτθν πόλθ τουσ. 

Όταν ο Κωνςταντίνοσ Κοφμασ τον καλεί ςτθ μφρνθ το 1809 για να διδάξει ςτο 

νεοιδρυκζν "Φιλολογικό Γυμνάςιο", μετακομίηει με όλα τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ 

του. Δίδαξε επί μια δεκαετία, ζωσ το 1819, ενϊ διετζλεςε και ςχολάρχθσ. Θ 

περίοδοσ αυτι υπιρξε ςυγγραφικά και εκδοτικά γόνιμθ. Σο 1813 εξζδωςε τθ 

Ρθτορικι και τθν Κατιχθςθ, το 1816 μια ανϊνυμθ ελεφκερθ διαςκευι του 
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Φιλάργυρου του Μολιζρου (γνωςτι περιςςότερο με τον τίτλο Εξθνταβελόνθσ) 

προςαρμοςμζνθ ςτθν πραγματικότθτα τθσ μφρνθσ, το 1817 δθμοςίευςε μια τοπικι 

ιςτορία τθσ μφρνθσ («Αυτοςχζδιοσ διατριβι περί μφρνθσ») και τον ίδιο χρόνο 

τφπωςε τα Γραμματικά, εγχειρίδιο Αιςκθτικισ και Ποιθτικισ. Σθν ίδια περίοδο 

περίπου (1817) πρζπει να ςυνζγραψε και μια ανζκδοτθ κεωρία του κθρφγματοσ 

«Περί τθσ των Λεροκθρφκων 'Ρθτορικισ». Οι παράλλθλεσ ρθτορικζσ επιδόςεισ του 

υπιρξαν φθμιςμζνεσ. Πίςτευε βακφτατα ότι ςτθν εκπαίδευςθ των νζων 

ακρογωνιαίοσ λίκοσ είναι θ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ και Αρχαίασ Ελλθνικισ γλϊςςασ, 

διότι αυτόσ είναι ο τρόποσ να προςεγγίςουν τισ ιερζσ γραφζσ και τθν αρχαία 

ελλθνικι γραμματεία. 

Ωσ   διδάςκαλοσ    προζτρεπε    τουσ    νζουσ    ςτθν    αρετι    και    τθν    ευςζβεια : 

«Οποιονδιποτε επάγγελμα και αν μζλλετε, φίλοι νζοι, να επαγγελκείτε, ι μζγα ι 

μικρόν, χωρίσ τθν χαράν, τθν ταπείνωςιν, τθν αγάπθν, τθν ειλικρίνειαν, τθν 

αγνότθτα, είναι αδφνατον να διαδράμθτε το ςτάδιον εντίμωσ και ευτυχϊσ. Όλων δε 

τοφτων των αρετϊν, πάλιν το επαναλαμβάνω, κεμζλιον ζχετε τθν προσ τον Κεόν 

ευςζβειαν…» 

Για τουσ παιδαγωγικοφσ του λόγουσ, τισ προοδευτικζσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ 

του αντιλιψεισ και πρακτικζσ, για τθν αγάπθ του προσ τουσ νζουσ που τουσ 

υπθρζτθςε με κζρμθ ψυχισ και αφοςίωςθ, αλλά και για τθν βακιά του 

κρθςκευτικότθτα, χαρακτθρίςτθκε ωσ ο εκ Σςαριτςάνθσ Χρυςόςτομοσ. 

Θ κθτεία του ςτο Φιλολογικό Γυμνάςιο άφθςε εποχι. Θ φιμθ του ςπουδαίου 

δαςκάλου ζφταςε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Σο 1819 όταν ζκλειςε το Φιλολογικό 

γυμνάςιο ςτθ μφρνθ ο Οικουμενικόσ Πατριάρχθσ Γρθγόριοσ ο Ε’, τον καλεί ςτθν 

Κωνςταντινοφπολθ και του απονζμει τον τιμθτικό τίτλο του ιεροκιρυκα και 

δαςκάλου όλων των Ορκοδόξων Εκκλθςιϊν. Σθν ίδια εποχι μυικθκε και ςτθν 

Φιλικι Εταιρεία. 

Θ κιρυξθ τθσ Επανάςταςθσ και τα γεγονότα που ακολοφκθςαν, τον ανάγκαςαν να 

καταφφγει ςτθν Οδθςςό τθσ Ρωςίασ, απ’ όπου εμψφχωνε, με κάκε τρόπο, τουσ 

επαναςτατθμζνουσ Ζλλθνεσ. Μετά τον απαγχονιςμό του Πατριάρχθ από τουσ 

Σοφρκουσ υποδζχεται το ςϊμα του ςτθν Οδθςςό και εκφωνεί τον επικιδειο λόγο 

βακφτατα ςυντετριμμζνοσ. 

«Αλλά τι λζγω; Πωσ, κυριευμζνοσ υπό του πάκουσ, δεν βλζπω τθν λάμψιν, ιτισ 

περικυκλϊνει τον ζνδοξον τοφτον νεκρόν; Όχι, εβαςμιϊτατε Πατριάρχα, δεν 

ζχαςασ, αλλά εμεγάλυνασ, αλλ’ επλάτυνασ, αλλά διαιϊνιςασ μάλιςτα τθν δόξαν 

ςου. Αν και δεν ςτολίηεισ πλζον τον κρόνον τον Οικουμενικόν, αλλά παρίςταςαι 

μετά παρρθςίασ εισ τον κρόνον τθσ Μεγαλωςφνθσ του Τψίςτου. Αν και δεν άρχεισ 

πνευματικϊσ εισ τθν Μεγάλθν του Χριςτοφ Εκκλθςίαν, αλλά διαπρζπεισ μακαριςτϊσ 

εισ τθν Ουράνιον Εκκλθςίαν των Πρωτοτόκων …» 

Σον Οκτϊβριο του 1821 εκφωνεί τον Προτρεπτικό του λόγο προσ τουσ Ζλλθνεσ, με 

τον οποίο αναςκευάηει τισ κατθγορίεσ εκείνων που δυςφθμοφν τον αγϊνα των 
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Ελλινων και προτρζπει τουσ Ζλλθνεσ να ζχουν ωσ όπλα τουσ τθν πίςτθ και τθν 

αρετι με τα οποία κα νικιςουν τον εχκρό. 

«…Λζγω πρϊτον, ότι χρεωςτείσ, χριςτιανζ, κακϊσ χριςτιανόσ, να αγαπάσ και να 

ευεργετείσ τθν Πατρίδα. ε προςτάηει ο κείοσ νόμοσ: αγαπιςεισ τον πλθςίον ςου ωσ 

ςεαυτόν…. Σόςον ιερόν και κείον δϊρον είναι θ Πατρίσ, ϊςτε εν των μεγίςτων 

ςθμείων τθσ κατά των ανκρϊπων δικαίασ οργισ του Κεοφ γίνεται πολλάκισ θ 

ςτζρθςισ τθσ Πατρίδοσ…» 

τθν Ελλθνικι Εκκλθςία τθσ Οδθςςοφ το Μάρτιο του 1822 εκφωνεί τον λόγο του 

«Περί ςυνειςφοράσ», απευκυνόμενοσ ςτουσ Ζλλθνεσ τθσ Οδθςςοφ και τθσ Ρωςίασ, 

παρακινϊντασ τουσ να πάψουν να είναι αργοί και ακίνθτοι από φιλαυτία και με τθν 

ςυνειςφορά τουσ να βοθκιςουν τουσ πάςχοντεσ ομογενείσ. 

Μζχρι το 1832 διζμεινε κυρίωσ ςτθν Σςαρικι Ρωςία και περιόδευςε ςε άλλεσ 

Ευρωπαϊκζσ Χϊρεσ, επιτελϊντασ ςθμαντικό ζργο υπζρ του αγωνιηόμενου ελλθνικοφ 

λαοφ. 

Αναγνωρίηοντασ τθν πνευματικι του κατάρτιςθ, θ Ακαδθμία τθσ Πετροφπολθσ τον 

εξζλεξε μζλοσ τθσ και ο Σςάροσ τον τίμθςε με το μεγάλο ρωςικό παράςθμο και με 

τθν απονομι ιςόβιασ ςφνταξθσ 7000 ρουβλίων. Φεφγοντασ από τθν Ρωςία, 

διζρχεται από το Βερολίνο, όπου ο Πρϊςοσ βαςιλζασ του προςζφερε το παράςθμο 

του Ερυκροφ Αετοφ και θ Ακαδθμία τθσ πόλθσ τον ονόμαςε αντεπιςτζλλον μζλοσ 

τθσ. Επίςθσ, ςτθν περιοδεία του ςτισ Ευρωπαϊκζσ πρωτεφουςεσ, ζγινε δεκτόσ από 

τον Πάπα Γρθγόριο τον 16ο ςτο Βατικανό. 

Σο 1834, ο Οικονόμοσ επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα με τα παιδιά του οφοκλι και Ανκία 

και εγκαταςτάκθκε αρχικά ςτο Ναφπλιο και αργότερα ςτθν Ακινα. Εγκατεςτθμζνοσ 

ςτθν Ακινα τίκεται επικεφαλισ των επάλξεων τθσ Ορκοδοξίασ. Αςχολικθκε με 

πραγματικό ηιλο με τα εκκλθςιαςτικά ηθτιματα τθσ εποχισ του και αντιτάχκθκε 

ςκεναρά ςτθν απομάκρυνςθ τθσ Ελλθνικισ Εκκλθςίασ από το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο με τθν ανακιρυξθ του Αυτοκεφάλου τθσ, άποψθ που υποςτιριηαν 

πολλοί με επικεφαλισ ζναν άλλο αξιόλογο Κεςςαλό κλθρικό, τον Κεόκλθτο 

Φαρμακίδθ από τθ Νίκαια τθσ Λάριςασ. 

Ζγραψε εκκλθςιαςτικά και φιλολογικά ζργα τα οποία τον παρουςιάηουν 

ςυγγραφζα με ςπάνια πολυμάκεια ενϊ ο όγκοσ των ςυγγραμμάτων του προκαλεί 

κατάπλθξθ. 

Ο Κωνςταντίνοσ Οικονόμοσ, ςυμβιβαςτικόσ αλλά και ριηοςπαςτικόσ, κατάφερε να 

ςυγκεράςει το ςεβαςμό ςτθν εκκλθςιαςτικι παράδοςθ με νεωτεριςτικζσ ιδζεσ. Με 

τθν μόρφωςι του, με τθν πλθκωρικι και λαμπερι προςωπικότθτα του, με τισ 

ικανότθτεσ του, με τθν βακιά ορκόδοξθ πίςτθ του και τθν αγάπθ του για τθν Ελλάδα 

και τον άνκρωπο, χαρακτιριςε τθν εποχι του, και άφθςε τθν ςφραγίδα του ςτθν 

εκπαίδευςθ, ςτθν λειτουργία τθσ ελλαδικισ Εκκλθςίασ και ςτθν ςχζςθ τθσ με το 

κράτοσ και τισ άλλεσ εκκλθςίεσ. 
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Θ βιολογικι του φωνι ςίγθςε ςτθν Ακινα ςτισ 8 Μαρτίου 1857. τον επιτάφιο λόγο 

που εκφϊνθςε ο Ανδρζασ Ρθγόπουλοσ, κατατάςςεται δίπλα ςτον Κολοκοτρϊνθ και 

τον ολωμό ωσ μία από τισ αντιπροςωπευτικότερεσ μορφζσ τθσ εποχισ του. 

Μζροσ τθσ βιβλιοκικθσ του δωρίςκθκε ςτθν γενζτειρά του Σςαριτςάνθ, ωσ 

παρακατακικθ για τισ επόμενεσ γενιζσ. 

Επίςθσ το ςεβαςτό ποςό των 10.000 ρουβλίων μαηί με τουσ τόκουσ, κατακζςεϊν 

του ςτθν Οδθςςό, κλθροδοτικθκε ςτθν Σςαριτςάνθ για να δθμιουργθκεί χολείο. 

Επικυμοφςε να λειτουργεί ςτθ γενζτειρά του «μια Ελλθνικι χολι», ζνα Ανϊτερο 

πνευματικό ίδρυμα, αντάξιο εκείνου του φωτοβόλου πνευματικοφ φάρου του 18ου 

αιϊνα, ςτο οποίο δίδαξαν οι πιο ονομαςτοί Δάςκαλοι του Γζνουσ, με επικεφαλισ 

τον ξακουςτό Λωάννθ Πζηαρο, και ςποφδαςαν ς’ αυτό δεκάδεσ νζοι. 

Σο 1910 ξεκίνθςε θ ανοικοδόμθςθ του ςχολείου που ονομάςτθκε προσ τιμι του 

μεγάλου ευεργζτθ, Οικονόμειοσ χολι. Μετά τθν απελευκζρωςθ του 1912 θ 

Οικονόμειοσ χολι εξελίχκθκε ς” ζνα από τα πρότυπα γυμνάςια του κράτουσ, το 

μοναδικό ςτθν επαρχία Ελαςςόνασ. τα μακθτολόγιά του αποτυπϊνεται μζςα από 

τα ςτοιχεία των προγόνων μασ, θ ιςτορία του τόπου μασ παράλλθλα με τθν ιςτορία 

του νεοελλθνικοφ κράτουσ. 

Σο όνομα του Κωνςταντίνου Οικονόμου είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με τθν 

Οικονόμειο ςχολι. Είναι θκικι υποχρζωςθ όλων μασ να μεριμνιςουμε ϊςτε αυτό 

το ιςτορικό ςχολείο να παραμείνει ηωντανό και αναλλοίωτο ςτο πζραςμα του 

χρόνου, ςεβόμενοι τθν επικυμία του Μεγάλου Διδάςκαλου του γζνουσ και τιμϊντασ 

ζτςι, με τον καλφτερο τρόπο τθν μνιμθ του. 


