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Απαιτήθηκε πολύς χρόνος, για να ερευνήσω τις βιβλιο θήκες 
και τα Αρχεία της χώρας, προκειμένου να εντοπίσω το ανα
γκαίο πρωτο γενές υλικό και τη συναφή βιβλιογραφία και να 

απαντήσω έτσι στο ερώτημα, εάν, πράγματι, καταγρά φηκαν και μέ
χρι ποιο βαθμό τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στο 
Άγιο Όρος από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι την Απελευθέρωσή 
του από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, στις 2 Νοεμβρίου του 1912. 

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι πολλά ιστορικά γεγονό
τα που επηρέασαν τη μοναστική ζωή στο Άγιο Όρος δεν διερευνή
θηκαν εκτενώς, με εξαίρεση, τη μεγαλειώδη εθνική στιγμή της υψώ
σεως της ελληνικής σημαίας στην Ι. Μ. Εσφιγμένου, που σήμανε και 
την έναρξη της Ελληνικής Επανά στασης του 1821 στη Χαλκιδική και 
στο Άγιο Όρος. 

Η περιορισμένη πρόσβαση των ερευνητών στα μοναστηριακά 
Αρχεία δυσχέ ρανε την ιστορική αποτίμηση της επίδρασης που είχαν 
ο Μακεδονικός Αγώνας και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι στην Αθωνική 
Πολι τεία, γεγονότα που συνετέλεσαν στην Απελευθέρωση της Μα
κεδονίας. Η ιστορική σημασία αυτής της αποτί μη σης είναι σημαντι
κή καθώς η συμβολή των Μοναχών του Αγίου Όρους στους προ α να
φερόμενους πολέμους υπήρξε πολυτιμότατη, μια και πολλοί μοναχοί 
συμμετείχαν σ’ αυτούς τους Αγώνες, ενώ άλλοι προσέφεραν ανεκτί
μητες υπη ρεσίες στο Έθνος, με ποικιλότροπες δράσεις. Η συμβολή 
όλων αυτών έχει μελε τηθεί κατά την ταπεινή μου άποψη ελάχιστα. 

Στην κάλυψη αυτού του κενού φιλοδοξεί να συμβάλει η σύντο
μη αυτή αναφορά μου.

Οι μοναχοί του Αγίου Όρους λοιπόν, ευρισκόμενοι ανέκαθεν 
στον πυρήνα του Ελληνικού κόσμου ως αναπόσπαστο τμήμα του, 
ήταν αδύνατον να σταθούν αμέτοχοι στις μεγάλες επιδιώξεις του 
υπόδουλου ελληνισμού για την ελευθερία και την ανεξαρτησία του 
Γένους. Κάθε εθνικοαπελευθερωτική κίνηση των Ελλήνων συνέπαιρ

Πανηγυρικός λόγος για τον εορτασμό της Ημέρας του Μακεδονικού 
Αγώνα που εκφωνήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2015 στην αίθουσα διαλέξεων της 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
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νε τις ψυχές τους. Η συμμετοχή των Αγιορειτών στις εξεγέρσεις αυ
τές «πληρωνόταν» συχνά με βαρύ τίμημα. Ο μοναχοί του Αγίου 
Όρους διαφύλαξαν με όλες τους τις δυνάμεις, ψυχή τε και σώματι, 
το θρησκευτικό φρόνημα του ορθόδοξου κόσμου, ενώ παράλληλα δι
έσωσαν από εθνικές καταστροφές, καλλιτεχνικούς θησαυρούς ανυ
πολόγιστης πνευματικής αξίας. 

Αν και η μελέτη μας επικεντρώνεται στην περίοδο του Μακεδο
νικού Αγώνα και των Βαλκανικών Πολέμων, οφείλουμε, ως φόρο τιμής, 
να ανατρέξουμε πιο πίσω και να μνημονεύσουμε την προσφορά των 
Αγιορειτών κατά την Επανάσταση του ’21 στο Άγιο Όρος, τη συνεργα
σία του ηγουμένου της Μονής Εσφιγμένου Ευθυμίου και του Χαρτο
φύλακα Νικηφόρου Ιβηρίτη με τον αρχιστράτηγο Εμμ. Παπά (Εικ. 1). 

Εικ. 1. Ο Σερραίος αρχιστράτηγος Εμμ. Παπάς.

Η Επανάσταση εξαπλώθηκε γρήγορα στην ευρύτερη περιοχή 
(Πολύγυρος, 17 Μαΐου 1821), έληξε, άδοξα, λίγο αργότερα, με το 
Ολοκαύτωμα ή «Χαλασμό» της Κασσάνδρας. Επισημαίνουμε, όμως, 
τη συμβολή των επί 8 μηνών αγώνων της εξέγερσης, μια και ανέκοψε 
την προέλαση των τουρκικών στρατευμάτων προς τη νότια Ελλάδα 
και παρείχε ικανό και πολύτιμο χρόνο στους εκεί Έλληνες να οργα
νώσουν καλύτερα τον αγώνα τους, εδραιώνοντας την Επανάσταση. 

Αργότερα, στις 13 Απριλίου 1830, οι Τούρκοι φεύγουν από το 
Άγιο Όρος. Οι πολεμικές συγκρούσεις σταμάτησαν για 23 χρόνια 
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στην περιοχή, μέχρι που τον Μάρτιο του 1854 στις τάξεις του στρα
τηγού Τσάμη Καρατάσου, ο οποίος ηγείτο επαναστατικού κινήμα
τος με σκοπό την Απελευθέρωση της Μακεδονίας, συντάχθηκαν 200 
μοναχοί (Αγιοπαυλίτες, Γρηγοριάτες, Εσφιγμενίτες, Ιβηρίτες κ.ά.), 
αλλά και σερδάρηδες και σεϊμένιδες του Αγίου Όρους. Στη μάχη που 
διεξήχθη στην περιοχή «Κουμίτσα» Ιερισσού, τα πυρομαχικά των 
Ελλήνων «εσώθησαν», με αποτέλεσμα ο στρατός του Καρατάσου να 
ηττηθεί ολοσχερώς. Και με τα γεγονότα αυτά κλείνει και ο κύκλος 
όσων συνέβησαν πριν τον Μακεδονικό Αγώνα.

Εικ. 2. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄.

Εν τω μεταξύ, από το 1894 και μετά, οι Βούλγαροι επεδίω
καν με κάθε τρόπο να εξαναγκάσουν τις πατριαρχικές Κοινότητες να 
προσχωρήσουν στην Εξαρχία, χρησιμο ποιώντας μάλιστα έντονη προ
παγάνδα: Ίδρυση σχολείων και εκκλησιών στα χωριά της Μακεδονί
ας, διορισμοί εξαρχικών δασκάλων και ιερέων, διάδοση της βουλγα
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ρικής γλώσσας και όλα αυτά με την αρωγή άφθονου χρήματος. Με 
εντολή των οργάνων της Βουλγαρίας, δηλ. των Μακεδονικών Κομι
τάτων, ιδρύθηκαν ένοπλα Σώματα, οι Κομιτατζήδες, που προσπάθη
σαν με εκφοβισμούς, βιαιοπραγίες και φόνους να τρομοκρατήσουν 
τον ελληνικό πληθυσμό. Τον κίνδυνο του εκβουλγαρισμού των Ελλή
νων της Μακεδονίας διείδε ο φωτισμένος Οικουμενικός Πατριάρχης 
Ιωακείμ Γ΄ (Εικ. 2) και έστειλε στην περιοχή δυναμικούς ιεράρχες, τα 
ονόματα των οποίων είναι γνωστά τοις πάσι.

Παράλληλα, η προσοχή του Γένους στρέφεται προς την εκπαί
δευση. Στη Μακεδονία ιδρύονται σχολεία, στη δε Αθήνα διάφοροι 
επιφανείς Έλληνες και Σύλλογοι βοηθούν τον Αγώνα. Πιο σημαντικοί 
από τους εν λόγω Συλλόγους ήταν ο «Παμμακεδονικός» Σύλλογος 
του Αθανάσιου Αργυρού από τη Νιγρίτα και ο «Κεντρικός Μακεδονι
κός Σύλλογος» των αδελφών Θεοχάρη και Μαυρουδή Γερογιάννη από 
την Αρναία Χαλκιδικής, που ιδρύθηκε το 1903 στην Αθήνα, με σκο
πό να συμβάλει στην ενίσχυση του διεξαγόμενου Αγώνα στη Μακεδο
νία. Σκοπός του Συλλόγου ήταν να διαμορφώσει την κοινή γνώμη, να 
στρατολογήσει παλικάρια από όλη την Ελλάδα προκειμένου να στε
λεχώσουν ένοπλα Σώματα, να ενισχύσει τα υπάρχοντα, όπως το ηρω
ικό Σώμα του Καπετάν Γιαγλή (Εικ. 3), και να προβάλλει τις εθνικές 
θέσεις του Συλλόγου στη διεθνή πολιτική σκηνή.

Έγγραφα των Αρχείων Γερογιάννη βρίσκονται στην κατοχή 
μου, προσφορά προ ετών από τον εγγονό του Γεώργιο Γερογιάννη
Πετιμεζά. Ενδεικτικά σημειώνω ότι στα εν λόγω έγγραφα αναφέρο
νται μοναχοί του Αγίου Όρους ως εγγεγραμμένα μέλη του Κεντρικού 
Μακεδονικού Συλλόγου, γεγονός που πιστοποιείται και από τη σχετι
κή αλληλογραφία μεταξύ των μοναχών και του Συλλόγου. Αξίζει ακό
μη να αναφερθεί και η ύπαρξη του Συλλόγου «Η Επίκουρος των Μα
κεδόνων Επιτροπή» που εξέδιδε στη γαλλική το περιοδικό Bulletin 
d’Orient με σκοπό τη διαφώτιση της αλλοδαπής κοινής γνώμης για τα 
βουλγαρικά εγκλήματα που διαπράττονται στη Μακεδονία. 

Το Ελληνικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη και η «Οργάνωση Θεσ
σαλονίκης», που συνέστησε ο λοχαγός Σουλιώτης (Νικολαΐδης), προ
σέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στον Αγώνα, σε συνεργασία με τα Σώ
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ματα των Δ. Κοσμόπουλου (Κουρμπέση), Β. Παπακώστα, Γ. Γαλανό
πουλου και Ηρ. Πατίκα, αποτρέποντας πολλές φορές την κάθοδο των 
Βουλγάρων στο Άγιο Όρος, οι οποίοι, με το πρόσχημα της μετάβασής 
τους ως προσκυνητές και ως εργάτες, διείσδυαν στην Αγιώνυμη Πολι
τεία. Η αρχηγία του Αγώνα βρισκόταν στα χέρια του κορυφαίου ήρωα 
Παύλου Μελά, του Μίκη Ζέζα και του οποίου ο θάνατος στα Κορέ
στια (13 Οκτωβρίου 1904) συνετέλεσε στην επίσημη συμμετοχή του 
Ελληνικού Κράτους στη διεξαγωγή του Μακεδονικού Αγώνα. Πολλοί 
Έλληνες απ’ όλα τα γεωγραφικά μέρη της χώρας, από την Κρήτη και 
το εξωτερικό, θέλησαν να συμβάλλουν στον Αγώνα. 

Από την αθρόα αυτή συμμετοχή των Ελλήνων ήταν αδύνατον 
–και μάλιστα τώρα που ήταν ορατή η απειλή της βουλγαρικής εισβο
λής– να απουσιάζουν οι Αγιορείτες Μοναχοί, οι οποίοι συνεισέφεραν 
τα μέγιστα στους μέχρι τούδε Εθνικούς Αγώνες. 

Η εθνική προσφορά των Αγιορειτών Μοναχών στον Μακεδονι
κό Αγώνα δεν επισημάνθηκε επαρκώς από την ιστορική έρευνα, μο

Εικ. 3. Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος καπετάν Γ. Γιαγλής 
και το ηρωικό του Σώμα.
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λονότι οι γραπτές πηγές διασώζουν αρκετές αφηγήσεις μοναχών που 
μαρτυρούν τη συνεργασία τους με οπλαρχηγούς και αγωνιστές. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Ιερισσιώτης Μακεδο
νομάχος, οπλαρχηγός Α΄ τάξεως Καπετάν Γιώργης Γιαγλής (Εικ. 4), 
ο οποίος διετέλεσε για κάποιο χρονικό διάστημα αρχισερδάρης (αρ
χιφύλακας) του Αγίου Όρους, προκειμένου να διαφυλάξει τον τόπο 
από ληστρικές συμμορίες.

Έγγραφα του Αγίου Όρους αναφέρουν: 

«Οι κάτωθι υποφαινόμενοι Επιστάται, εκτελεσταί των 
αποφάσεων της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους πιστο-
ποιούμεν δια του παρόντος ημών ιεροκοινοσφραγίστου 

Εικ. 4. Ο Μακεδονομάχος καπετάν Γ. Γιαγλής.
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και ενυπογράφου πιστοποιητικού Γράμματος ότι ο φέ-
ρων αυτό Γεώργιος Γιαγλής, οπλαρχηγός γενναίος δι-
ατελέσας από του 1903 έδρα παρά το Άγιον Όρος και 
από το 1904-1908 επροστάτεψε τον Ιερόν ημών Τόπον 
Εθνικότατα, απαλλάξας αυτόν από παντός βουλγαρι-
κού μολύσματος». 

Το μοναχολόγιο της Ι. Μ. Ιβήρων, όπου ο Γιαγλής εκάρη μονα
χός, μας δίδει τα ακριβή στοιχεία του θανάτου του, τόσο του τόπου 
όπου ετάφη όσο και της χρονιάς (Δεκέμβριος του 1946). Όλο δε το 
προσωπικό του Αρχείο μού το εμπιστεύθηκε ο εγγονός του Ιωάννης, 
το οποίο και ερεύνησα σχολαστικά.  

Οι μοναχοί του Αγίου Όρους με το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις τον Αγώνα της Μακεδονίας, πλην 
μιας μικρής ομάδος «Εξαρχικών». Η βουλγαρική εξαρχία κατέβα
λε προσπάθεια να φέρει με το μέρος της τις Μονές Χιλανδαρίου και 
Ζωγράφου, όπως επίσης και τη σκήτη Βογοδόριτσα. Ανεπίσημα, οι 
Εξαρχικοί μοναχοί, που κατά την προσκομιδή μνημόνευαν το όνομα 
του Βουλγάρου Εξάρχου της Κωνσταντινούπολης και όχι τον Οικου
μενικό Πατριάρχη, ανάρτησαν στις αίθουσες των προαναφερομένων 
μονών την εικόνα του Εξάρχου. Η στάση δε των Εξαρχικών μοναχών 
προκάλεσε την έντονη πατριωτική αντίδραση των μοναχών, οι οποίοι 
διαβιούσαν στις δυσπρόσιτες σκήτες και κελιά του Αγίου Όρους. Οι 
Έλληνες Κελιώτες, καθώς αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία 
των Κελιωτών του Αγίου Όρους, αντιτάχθηκαν σθεναρά στους παν
σλαβιστές που επεδίωκαν τον εκρωσισμό της Αγιώνυμης Πολιτείας. 

Η πιο χαρισματική μορφή Ιεράρχη κατά την περίοδο του Μακε
δονικού Αγώνα ήταν ο προαναφερθείς Ιωακείμ Γ΄, ο οποίος ανήλθε στον 
Οικουμενικό θρόνο (ερχόμενος από Θεσσαλονίκη) τον Οκτώβριο του 
1878. Παρά ταύτα, μετά την παραίτησή του, λόγω της αντίθεσής του για 
τον περιορισμό προνομίων της Εκκλησίας που προωθούσε η Οθωμανι
κή Κυβέρνηση και για την ακολουθούμενη πολιτική του πρωθυπουργού 
Χαρίλαου Τρικούπη στη Μακεδονία, αυτοεξορίσθηκε (1884) στο Άγιο 
Όρος, στο Λαυριώτικο Κελί του Μυλοποτάμου. Απ’ εκεί συνεργάσθηκε 
με Αγιορείτες Μακεδονο μάχους μοναχούς, όπως τον Χρυσόστομο Λαυ
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ριώτη, τον Ιωακείμ Ιβηρίτη και με τον προαναφερθέντα έμπιστό του 
οπλαρχηγό Καπετάν Γιαγλή. Στην κρισιμότερη στιγμή η Ελληνική Κυ
βέρνηση, με τη βοήθεια της Κωνσταντινοπολίτικης Ομογένειας, του ζή
τησε να επανέλθει στον Οικουμενικό θρόνο, τον Μάιο του 1901. 

Οι μοναχοί που διαβίωναν στα κελιά του Αγίου Όρους θα πρέ
πει να διακριθούν σε αυτούς των οποίων η δράση εντοπιζόταν εντός 
της Αγιορείτικης Πολιτείας, και σε αυτούς που συναναστρέφονταν 
με τον «έξω κόσμο» (αγγελιοφόροι, νοσοκόμοι, προσφέροντες φιλο
ξενία κτλ.). Ένα παράδειγμα της δράσης των μοναχών με τον έξω 
κόσμο αποτελούν οι θαλάσσιες μεταφορές πολεμοφοδίων και οπλι
σμού, που συντελούνταν από τις νήσους Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννη
σο, από τον Βόλο και τη Χαλκίδα προς το Άγιο Όρος (Σκήτη Αγίας  
Άννης, Καυσοκαλύβια) και τα παράλια της Χαλκιδικής, με σκοπό να 
εφοδιαστούν τα ένοπλα Σώματα των Ελλήνων. Μέσω συγκεκριμέ
νων θαλάσσιων διαδρομών ο οπλισμός που μεταφέρονταν στο Άγιο 
Όρος διοχετεύονταν σε χωριά της Χαλκιδικής και της Μακεδονίας, 
στα οποία είχαν συγκροτηθεί Επιτροπές του Μακεδονικού Αγώνα 
(όπως ενδεικτικά Συκιά, Όρμος Παναγιάς, Κασσάνδρα, Άγιος Νικό
λαος, Ιερισσός, Ολυμπιάδα). 

Στη συγκρότηση Επιτροπών συ
νέβαλε τα μέγιστα η έντονη δράση που 
ανέπτυξε ο Μητροπολίτης Κασσαν
δρείας Ειρηναίος (Εικ. 5) κατά την περί
οδο του Μακεδονικού Αγώνα.

Ο Μητροπολίτης Ειρηναίος είχε 
άριστη συνεργασία με μέλη Επιτροπών 
Μακεδονικής Άμυνας και με οπλίτες 
των ενόπλων Σωμάτων της Χαλκιδικής 
καθώς και με το Γενικό Προξενείο Θεσ

Εικ. 5. Ο Μητροπολίτης 
Κασσανδρείας Ειρηναίος.
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σαλονίκης. Το Προξενείο Θεσσαλονίκης επίσης, μέσω του πράκτορα 
Δημ. Παναγιωταρά, διατηρούσε στενή συνεργασία με την Ι. Μητρό
πολη Ιερισσού και Αγίου Όρους, βοηθούμενο από ομάδες Χαλκιδι
κιωτών και ιδιαίτερα από τον οπλαρχηγό Αθανάσιο Μινόπουλο από 
τη Βαρβάρα Χαλκιδικής. 

Ο Αθανάσιος Μινόπουλος υπηρέτησε ως οπλαρχηγός του Μα
κεδονικού Αγώνα (19041908), διάστημα κατά το οποίο εργάσθηκε 
ως Πράκτορας του Γενικού Προξενείου Θεσσαλονίκης, και έδρασε με 
το Σώμα του στη Χαλκιδική και στην περιοχή των Σερρών κατά τη 
διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, το 19121913. Εξόντωσε τη συμ
μορία του ληστή Τρομάρα, που λυμαινόταν την περιοχή Ζαγκλιβερί
ου και Πετροκεράσων (Ραβνά), καθώς και μια συμμορία εξαρχικών. 
Ο Μινόπουλος συνεργάστηκε με τους μοναχούς της Ι. Μ. Δοχειαρίου 
και συνέταξε κατάλογο αγωνισθέντων στον Μακεδονικό Αγώνα, που 
σήμερα βρίσκεται στα Αρχεία του ΓΕΣ/ΔΙΣ.

Ο Γέρων Μάξιμος Ιβηρίτης αναφέρει ενδεικτικά κάποια κε
λιά του Αγίου Όρους, των οποίων οι μοναχοί έδρασαν εθνικώς. Πρό
κειται για το Διονυσιάτικο Κελί Αγ. Ευσταθίου Καρυών, όπου εκεί 
έδρασε ο αρχηγός των Κελιωτών μοναχός Γρηγόριος Σούλιος και ευ
ρέθησαν κρύπτες όπλων και πολεμοφοδίων, προερχομένων από την 
Χαλκίδα, την Αλόννησο και τη Σκόπελο και προοριζομένων για τις 
ένοπλες Ομάδες. Καθώς και για τα Κελιά των Ι. Μονών Λαύρας, 
Καρακάλλου, Φιλοθέου, Βατοπεδίου, Παντοκράτορος και τη Σκήτη 
της Αγίας Άννης Καυσοκαλυβίων. 

Στον Αγώνα προσέφεραν πολλά και οι μοναχοί που διαβιού
σαν στα Κελιά των Ι. Μονών Ιβήρων, Παντοκράτορος, Βατοπεδίου, 
Κουτλουμουσίου και Λαύρας (Εικ. 6). 

Σε μερικά μάλιστα εξ αυτών πραγματοποιούνταν έρανοι υπέρ 
του Αγώνος και υπέρ αυτού παρακρατείτο ακόμη και φόρος από τις 
σοδειές των λεπτοκαρύων. 

Στο Ιβηρίτικο Κελί της Αναλήψεως του Σωτήρος με τον Γέ
ροντα Μάξιμο Ιβηρίτη συναντήσαμε προ τριετίας τον 92χρονο τότε 
υιό τού οπλαρχηγού Ιωάννη Παρλιάρη από τον Ταξιάρχη Χαλκιδι
κής, Γέροντα Βαρθολομαίο, που μας αφηγήθηκε τη δράση του πατέ
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ρα του στον Μονοξυλίτη της Ι. Μ. Διονυσίου και τον εκ μέρους του 
φόνο ενός Βούλγαρου κομιτατζή που ελυμαίνετο τον τόπο. Τα ίδια 
μου διηγήθηκε και ο έτερος υιός του οπλαρχηγού, Χρήστος, κάτοικος 
Πολυγύρου, αισθανόμενος περηφάνια για τον πατέρα του, φυλάσσο
ντας μάλιστα τα προσωπικά του αντικείμενα ως «κόρην οφθαλμού». 

Το Βατοπεδινό Κελί των Αγ. Αναργύρων, στην περιοχή Κολι
τσού, έχει ως ευεργέτη του τον Παύλο Μελά, καθώς αυτό περατώθη
κε αποκλειστικά με δαπάνες του μέχρι το 1904. Στα εγκαίνια του κε
λιού μάλιστα κοινώνησαν 130 μοναχοί εθελοντές, ορκισθέντες να στα
θούν στο πλευρό των Μακεδονομάχων. Στο Ιβηρίτικο Κελί της Αποτο
μής του Τιμίου Προδρόμου εκάρη μοναχός ο Ιερισσιώτης οπλαρχηγός, 
που προαναφέρθηκε, Καπετάν Γιαγλής και εκεί «εκοιμήθη». 

Στο Ιβηρίτικο Κελί της Γενέσεως του Τιμίου Προδρόμου, το οποίο 
υπήρξε καταφύγιο των Μακεδονομάχων, φιλοξενήθηκε ο Γιαγλής και ο 
Σερραίος συμπολεμιστής του Δημ. Γκογκολάκης ή Μητρούσης μαζί με 
άλλους 40 συναγωνιστές, ένθερμους στρατιώτες και αγωνιστές, επί ένα 
μήνα, το 1904, μετά τα γεγονότα του Καρατζάκιοϊ της Νιγρίτας. 

Εικ. 6. Υποδοχή στρατιωτών στην Ι. Μ. Μεγ. Λαύρας (7 Νοεμβρίου 1912).
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Όλα τα Μοναστήρια του Αγίου Όρους προσέφεραν στον Αγώ
να ως επί το πλείστον «αθόρυβα». Οι Μονές που επέδειξαν μεγαλύ
τερο ζήλο και συμμετοχή στον Μακεδονικό Αγώνα ήσαν η Ι. Μ. Ιβή
ρων, η Γρηγορίου, η Δοχειαρίου και η Εσφιγμένου. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η από το 1912 επιστολή των Εσφιγμε
νιτών, απευθυνόμενη στον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδας Ελευθέ
ριο Βενιζέλο, με την οποία τον παρακαλούσαν να βοηθήσει οικονομι
κά το μοναστήρι, γιατί διαφορετικά θα αναγκάζονταν να πουλήσουν 
μέρος της περιουσίας τους στους Ρώσους. Στην ίδια δε επιστολή δεν 
παρέλειψαν να του υπενθυμίσουν τη συμμετοχή τους στην Επανάστα
ση του Εμμ. Παπά το 1821 αλλά και την εν γένει συνεχή προσφορά 
τους στους αγώνες του Ελληνισμού. Ακόμη, αναφέρεται ότι οι Ρώσοι 
τους πρότειναν δελεαστικές προσφορές, για να εξοφλήσουν τα δάνειά 
τους έναντι κτηματικών παραχωρήσεων προς αυτούς, κάτι που άμεσα 
απέρριψαν. Στους Εσφιγμενίτες μοναχούς με έντονη δράση συγκατα
λέγονται ο Ιερο μόναχος Νικήτας και ο Γεράσιμος, ο γνωστός Σμυρνά
κης, συγγρα φέας του πολύτιμου βιβλίου με τον τίτλο «Άγιον Όρος».

Μοναχοί Δοχειαρίτες που συμμετείχαν ενεργά στον Αγώνα 
ήσαν: Οι Γέροντες Διονύσιος, Χρύσανθος, Ησαΐας (κοσμικό Δαγλα
ρίδης), Ιωακείμ, ο μοναχός Σάββας του μετοχίου των Πυργαδικίων, 
οι Γέροντες Ιερόθεος, Σάββας, Εφραίμ, Παντελεήμων, Συνέσιος, Πα
ΐσιος, Πορφύριος και Δανιήλ (κυρίως Χαλκιδι κιώτες). Στους Βαλκα
νικούς Αγώνες προσέφεραν ύψιστες υπηρεσίες οι Μοναχοί, Γαβριήλ 
και Γοργό νιος, περιθάλποντας πολλούς Προσκόπους του Αγώνα, ενώ 
σε κώδικες της Μονής βρέθηκαν καταγεγραμμένα μελοποιημένα πο
λεμικά άσματα (Κώδιξ 485, φφ. 3335):

Έως πότε τύραννοι να βασιλεύουν
και την πατρίδα μας να δυναστεύουν
και να βασανίζουν ημάς ανηλεώς
φθάνουν όσα πάσχομεν τοσούτους χρόνους
πάθη τ’ αχόρητα θλίψεις και πόνους
νυν την σωτηρίαν μας ηυδόκησεν ο θεός
Ελλάς η πατρίς μας δακρύζει φωνάζει
τα έλεα κράζει των Τέκνων αυτής.   (φ. 33)
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Τι λοιπόν βραδύνομεν τι καρτερούμεν
πλέον ταχύτερον ας προχωρούμεν
όλοι με ομόνοιαν και ενθουσιασμόν
νέοι πατριώται μου προθυμηθώμεν
ή να νικήσωμεν ή να χαθώμεν
θάνατος ο ένδοξος είναι ίδιου ημών
γενναίοι οπλίται ομού πολεμείτε.  (φ. 34)

Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά
Να χάνουμε πατρίδα, αδέλφια και γονείς
τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους του συγγενείς
Τι σ’ ωφελεί να ζήσεις και νάσαι στην σκλαβιά
Στοχάσου πως σε ρίπτουν και ώρα στην φωτιά
Ελάτε μ’ έναν ζήλον εις τούτον τον καιρόν
Να κάμωμεν έναν όρκον επάνω εις τον σταυρόν
Να βάλωμεν συμβούλους με πατριωτισμόν
Και ούτοι να μας δίδουν εις όλα ορισμόν
Ο νόμος νάναι πρώτος και μόνος οδηγός. (φ. 35)

Από την Ι. Μονή Μεγίστης Λαύρας συμμετείχε ο ιατρός Αθαν. 
Καμπανάος (από την Αίγινα) και αρκετοί ανώνυμοι μοναχοί. 

Από την Ι. Μονή Βατοπεδίου (Εικ. 7) συμμετείχαν ο ιερομόνα
χος Βασίλειος (Κων/νος Τούμπελης) από την Ιερισσό, οι μοναχοί Πα
γωράτιος, Ανανίας, ο ιατρός (μοναχός) Ιλαρίων, οι εκ Σάμου μοναχοί 
Ιωάσαφ και Μελένος, ο ιεροδιάκονος Κλεόπας, ο μοναχός Δανιήλ και 
ο δόκιμος Κλειδαράς. Ακόμη επισημαίνουμε ότι η Μονή, προκειμέ
νου να τονώσει το θρησκευτικό και πατριωτικό συναίσθημα των Ελ
λήνων, έστελνε στα χωριά της Μακεδονίας, και κυρίως στη Χαλκιδι
κή, το κειμήλιο της Αγίας Ζώνης της Παναγίας.

Από τη Ι. Μονή Διονυσίου συμμετείχαν οι μοναχοί Νήφων 
και Χρυσόγονος (πρωτοπαλίκαρο του Μακεδονομάχου Γαρέφη), 
αμφότεροι από τα Φουρνά Αγράφων Ευρυτανίας και ο Χρυσόστο
μος Διονυσιάτης.
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Από την Ι. Μονή Κουτλουμουσίου οι μοναχοί Μελέτιος (κα
μπανάρης του Πρωτάτου), ο Δαμιανός Μυτιληναίος και άλλοι υπό 
τον Ιωαννίκιο, άπαντες διαμένοντες σε Κελιά της Μονής. 

Από την Ι. Μονή Παντοκράτορος αναφέρονται στη βιβλιο
γραφία οι Γέροντες Μακάριος, Διονύσιος, Στέφανος, Θεοφάνης και 
Ονούφριος. Από τα αυστριακά Αρχεία προέρχονται μαρτυρίες, του 
1907, για τη δράση Μοναχών της Μονής, ότι συνελήφθησαν με πλού
σιο πολεμικό υλικό που προοριζόταν για τον ανεφοδιασμό των ελλη
νικών ανταρτικών Ομάδων του Σαντζακίου Σερρών. 

Από την Ι. Μονή Ξηροποτάμου η δράση του μοναχού Διονυσίου 
υπήρξε επίσης πολύτιμη. Τα Κελιά της Ι. Μονής Καρακάλλου προ
σέφεραν επίσης μοναχούς στον Μακεδονικό Αγώνα. Η Ι. Μονή Φιλο
θέου προσέφερε χρηματικό ποσό ικανό για τις ανάγκες του Αγώνα 
και μοναχοί της διακρίθηκαν για την πατριωτική δράση τους όπως ο 
Θεοδόσιος, ο Βησσαρίων και ο Πέτρος.

Οι μοναχοί της Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας (Εικ. 8), οι περισ
σότεροι καταγόμενοι από τα Αλάτσατα της Μ. Ασίας, προσέφεραν 
εθνικά και πνευματικά στον Μακεδονικό Αγώνα, όπως ο Ιερώνυ

Εικ. 7. Υποδοχή αξιωματικών κατά την Απελευθέρωση του Αγ. Όρους 
(Ι. Μ. Βατοπεδίου 20/21 Νοεμβρίου 1912).
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μος, συγγράψας άνω των 10.000 επιστολών, υμνογράφος και εκδό
της ακολουθιών, ο Νεόφυτος, ο Ιωαννίκιος που υπέγραψε τη διαμαρ
τυρία κατά της διεθνοποίησης του Αγίου Όρους το 1913 και ο Νείλος 
(θείος του διάσημου μουσικού Δημ. Μητρόπουλου).

Μάλιστα, προ της αναχώρησής του για το Άγιο Όρος, χαρακτη
ριστικά εξάγεται από έγγραφα ότι λειτούργησε στον Ναό του Προ
φήτου Ελισσαίου με ιεροψάλτες τους φίλους του Αλέξανδρο Παπα
διαμάντη και Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Βοήθησε δε τον Μητροπολί
τη Κασσανδρείας Ειρηναίο στη σύνταξη του Γενικού Καταστατικού 
Χάρτη του Αγίου Όρους (από 246 άρθρα). 

Τέλος, και η Ι. Μονή Αγίου Παύλου, με τους Κεφαλληνίτες 
μοναχούς της, συνέβαλε στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητος του 
Αγ. Όρους με θρησκευτική αφοσίωση και διάθερμο πατριωτικό ζήλο 
σ’ αυτές τις κρίσιμες περιστάσεις, μη υποκύπτοντες σε πιέσεις και 
απειλές αλλογενών.    

Από τα Αρχεία της Ι. Μ. Ξηροποτάμου προκύπτει ότι Ρώσοι 
κελιώτες παρείχαν βοήθεια στους Βουλγάρους υπέρ της προώθησης 

Εικ. 8. Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας (αρχές 20ού αι.).
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των επιδιώξεων του πανσλαβισμού, για να συνδράμουν την κάθοδο 
των Ρώσων στο Αιγαίο. Μάλιστα, από την απογραφή του 1910 προ
κύπτει ότι στο Άγιον Όρος υπήρχαν 4.800 Ρώσοι, 3.900 Έλληνες, 500 
Βούλγαροι, 500 Ρουμάνοι, 150 Σέρβοι και 50 Ίβηρες μοναχοί, γενικό
τερα δε κυριαρχούσαν οι Ρώσοι, καθώς διέθεταν μεγάλη οικονομική 
ευχέρεια. Δεν ήσαν μάλιστα λίγες οι φορές που ο Οικουμενικός Πα
τριάρχης Ιωακείμ Γ΄ επέκρινε τη στάση των Ρώσων και την εν γένει 
συμπεριφορά τους. Σχετική είναι και η διαμαρτυρία του Οικουμενι
κού Πατριάρχη, Κωνσταντίνου Ε΄, στον Τσάρο Νικόλαο Β΄, το 1901, 
για την πολιτική της Ρωσίας. 

Η Ι. Μονή Ιβήρων (Εικ. 9) προσέφερε αξιόλογους μοναχούς 
Μακεδονομάχους με κυριότερο τον Γέροντα Ιωακείμ (που ήτο υπό 
τη φροντίδα του Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄), ο οποίος μαζί με τον Αρχι
μανδρίτη Χρυσόστομο Λαυριώτη συντόνιζε τις δράσεις του Αγώνα 
στο Άγιο Όρος.

Για τον Γέροντα Ιωακείμ μάλιστα λέγεται ότι υπήρξε ισχυρή 
προσωπικότητα, ο ίδιος εξετέλεσε ακόμη καθήκοντα Αρχιγραμματέα 
της Ιεράς Κοινότητος, ηγούμενος της Ι. Μ. Βλατάδων στη Θεσσαλο

Εικ. 9. Αξιωματούχοι στην Ι. Μ. Ιβήρων  
κατά την Απελευθέρωση του Αγ. Όρους.
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νίκη και με δική του πρόταση χαράχθηκε το «Μούσαις Χάρισι Θύε» 
πάνω από την κεντρική Πύλη του Α.Π.Θ. (κατ’ άλλους από τον Χ. 
Χαριτωνίδη). Άλλοι μοναχοί που αναφέρεται η δράση τους είναι ο 
Γέρων Γαβριήλ από τον Βάβδο Χαλκιδικής και ο μοναχός Χαρίτων 
από τον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. 

Άφησα για το τέλος δύο Μετόχια της Ι. Μονής Γρηγορίου, τα 
οποία ανέπτυξαν υποδειγματική δράση στον Μακεδονικό Αγώνα. Το 
ένα βρίσκεται στον Κολινδρό Πιερίας, στη θέση «Βούλτιστα», και το 
άλλο στη Σιθωνία Χαλκιδικής, στη θέση «Παρθενών», όπου περιλαμ
βάνεται και ο λιμήν «Μπαλαμπάνη». Αποτέλεσαν καταφύγια, νοσο
κομεία και κέντρα συνεννοήσεως με το Γενικό Προξενείο Θεσσαλο
νίκης. Όπως μας πληροφορεί ο Α. Δ. Ψαθάς «[…] Στη Βούλτιστα οι 
Έλληνες οπλαρχηγοί διοργάνωσαν Κέντρο Εκπαίδευσης των νέων 
της περιοχής. Αναφέρεται μάλιστα ότι ο οπλαρχηγός Μανούσος δι
οργάνωσε παρέλαση προς τιμήν του Ηγουμένου της Μονής Ιακώβου 
(Γιαννούλη) και του προκρίτου από τη Θεσσαλονίκη Κ. Αντωνιάδη, 
οι οποίοι επισκέφθηκαν το μετόχι. Το μετόχι «Παρθενών» έγινε κέ
ντρο ανεφοδιασμού των ελληνικών αντάρτικων Ομάδων της Χαλκι
δικής και της Ανατολικής Μακεδονίας. Εκεί φιλοξενήθηκαν ή βρήκαν 
καταφύγιο οι οπλαρχηγοί Δ. Κοσμόπουλος, Β. Παπακώστας, Γ. Γα
λανόπουλος, Π. Παπατζανετέας, Α. Κόης κ.ά.». 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα 
ηγούμενος της Ι. Μονής Γρηγορίου (1905) είχε αναλάβει ο Ιάκωβος 
(Γιαννούλης), ο οποίος έθεσε όλες τις υπηρεσίες της Μονής στη διάθε
ση του Μακεδονικού Αγώνα. Απτό παράδειγμα αποτελεί η ευχαριστή
ρια επιστολή του οπλαρχηγού Β. Παπακώστα, το πρωτότυπο της οποί
ας βρίσκεται στα Αρχεία της Ι. Μονής Γρηγορίου, στον φάκελο «Επι
στολαί – τηλεγραφήματα Βασιλέως – Υπουργών – Οπλαρχηγών»:

Ο Αρχηγός Χαλκιδικής – Λαγκαδά – Σερρών
Προς 
Τον Άγιον Καθηγούμενον και λοιπούς Πατέρας
Της Αγίας Μονής Γρηγορίου
      Εις Άγιον Όρος
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Διά λέμβου σας αποστέλλομεν τρεις τραυματίας∙ και 
Σας παρακαλούμεν, όπως παράσχητε εις αυτούς πά-
σαν περίθαλψιν μέχρις εξευρέσεως των μέσων, ίνα απο-
σταλώσιν εις Ελλάδα.
Γνωρίζοντες εκ των προτέρων τας πολλαπλάς Εθνικάς 
υπηρεσίας, ας αυτοβούλως κατά τας διαφόρους περι-
στάσεις μετά θυσιών προσεφέρατε εις το Έθνος, φρο-
νούμεν ότι εις Υμάς πρέπει ν’ ανατεθή η περίθαλψις και 
φρούρησις των υπέρ Πίστεως και Πατρίδος τραυματι-
σθέντων αδελφών ημών ήτοι ενός Αξιωματικού και δύο 
Υπαξιωματικών του στρατού μας.

 Πυργαδίκια τη 16-10-12. 
(Τ.Σ.)    Βασίλειος Παπακώστας.  

Σημ. Οι αποσταλέντες τραυματίαι αφίκοντο περί το με-
σονύκτιον της 16 προς τη 17 Οκτωβρίου εις την Ιεράν 
Μονήν, γενόμενοι ενθουσιωδέστατα δεκτοί και μετά νο-
σηλείαν τεσσάρων ημερών εις τα άνωθεν του Ηγουμε-
νείου δώματα, απεστάλησαν δια πλοιαρίου μετά Μο-
ναχών εις Σκόπελον.

Όπως προελέχθη, εξαίρεση αποτέλεσαν οι Ι. Μονές Ζωγράφου, 
Χιλανδαρίου και Αγ. Παντελεήμονος (Ρωσικόν) (Εικ. 10).

Ωστόσο, παρά τις, κατά γενική παραδοχή, κοινές ιδεολογικές 
θέσεις των σλαβικών λαών, αξιοπερίεργη ήταν η στάση που κρατού
σαν οι Ηγούμενοι της Ι. Μ. Ζωγράφου, οι οποίοι, μολονότι στις συ
νάξεις της Ιεράς Κοινό τητας ακολουθούσαν κοινή γραμμή με την 
ηγεσία της Ρωσι κής Μονής Αγ. Παντελεή μονος, απαγόρευαν την 
εγκατα βίωση Ρώσων Μοναχών στη Μονή τους. Ο Σμυρνάκης ανα
φέρει ότι όταν ο στρατηγός Ιγνάτιεφ επισκέφθηκε την Ι. Μ. Ζωγρά
φου (1874) και ρώτησε τους μοναχούς «εάν υπάρχει στη Μονή Έλ
λην μοναχός», αφού έλαβε αρνητική απάντηση, ανεφώνησε Δόξα σοι 
ο Θεός επιτέλους που δεν υπάρχει κανείς Έλλην ενταύθα!

Το έτος 1908, περίπου 300 εξαρχικοί μετέβησαν στο Άγιο Όρος 
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και, αφού εφοδιάστηκαν με όπλα και τρόφιμα από τους Βουλγάρους 
μοναχούς, σχημάτισαν ένοπλες Ομάδες. Η έκβαση όμως του Μακε
δονικού Αγώνα είχε ήδη κριθεί στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη 
και στη Χαλκιδική. Ωστόσο, στην Ι. Μ. Ζωγράφου υπήρχε βουλγα
ρικός στρατός και η μονή τελούσε υπό κατοχή. Άμεσα τότε οι ελλη
νικές Δυνάμεις στη Χαλκιδική ανασυντάχθηκαν. Στις 2 Μαΐου 1908 
το Μακεδονικό Κομιτάτο της Αθήνας στέλνει στην περιοχή τον Αρι
στόβουλο Κώη (Καπετάν Βάλτσα), προκειμένου να αναδιοργανώσει 
τα Σώματα που δρούσαν στην περιοχή (των Γαλανόπουλου, Πατίκα, 
Παπακώστα, Παπατζανετέα και Μινό πουλου). 

Ένα Σώμα από ιερολοχίτες μοναχούς, στο οποίο συμμετείχαν 
Πότουρες, Σεϊμένιδες, Σερδάρηδες (Εικ. 11) αλλά και πολλοί Μακε
δονομάχοι, σχηματίστηκε στο Άγιο Όρος.

Με μπροστάρη τον Καπετάν Γιαγλή, το Σώμα κατέφθασε στη 
Μονή Ζωγράφου. Μόλις έγινε αντιληπτό από τους Βούλγαρους αξι
ωματικούς, οι Βούλγαροι παραδόθηκαν άνευ όρων. Θα ήταν ακόμη 
παράλειψη αν δεν αναφέραμε ότι υπήρξαν και μοναχοί που φυλα
κίσθηκαν στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης όπως λ.χ. Γρηγοριάτες μο

Εικ. 10. Η Ι. Μονή Παντελεήμονος (Ρωσικόν) το 1870.



23

ναχοί, ο Γέρων Ανανίας και ο Γέρων Στέφανος και ο προανα φερθείς 
Καπετάν Γιαγλής. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η πληροφορία του Κώη 
για την προσφορά του Αγίου Όρους και της Χαλκιδικής στον Αγώνα: 

«Δηλούμεν ότι μεγάλας υπηρεσίας προσέφεραν 
οι μοναχοί του Αγίου Όρους δια μέσου των οποίων και 
εκ της νήσου Σκοπέλου εφοδιάζοντο τόσον τα Σώμα-
τα όσον και τα διάφορα χωρία οπλισμού και πολεμο-
φοδίων. Επίσης ο λαός της Χαλκιδικής επέδειξε απα-
ράμιλλον πατριωτισμόν και αφοσίωσιν προς τον αρχη-
γόν Βάλτσαν και εκτέλεσιν πάσης εντολής».

Τον Ιούνιο 1908 εκδηλώθηκε το κίνημα των Νεοτούρκων. Ο 
Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ καθαιρέθηκε και όλοι πίστεψαν τις ψευ
δείς υποσχέσεις των Νεοτούρκων περί ισότητας και ισοπολιτείας των 
υπόδουλων εθνοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο κόσμος πα
νηγύριζε και οι Τούρκοι ήσαν φιλικοί προς τους Έλληνες. Οι Έλλη
νες που βρίσκονταν σε ηλικία στράτευσης απέφευγαν να υπηρετή
σουν στον τουρκικό στρατό και οι Τούρκοι, προκειμένου να τους εκ

Εικ. 11. Σερδάρηδες.
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φοβίσουν, προέβαιναν σε λεηλασίες των περιουσιών τους. Στο Άγιο 
Όρος συγκεντρώθηκαν πολλοί ανυπό τακτοι που ζούσαν από ληστρι
κές επιδρομές. Ο Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σο
φός και διορατικός, επεσήμανε ότι δεν χρειάζετο απεριόριστη εμπι
στοσύνη στους Νεότουρκους. Τα τέσσερα βαλκανικά Κράτη Ελλάδα, 
Βουλγαρία, Σερβία και Μαυροβούνιο, κήρυξαν τον πόλεμο ενάντια 
στην Τουρκία. Με πρωτοβουλία του λοχαγού Κων. Μαζαράκη δημι
ουργήθηκαν τα Σώματα των Προσκόπων τα οποία δρούσαν στη Μα
κεδονία ως προπομποί του Στρατού, κινούμενα ανεξάρτητα απ’ αυ
τόν και συλλέγοντας πληροφορίες. Αρχηγοί των Σωμάτων ορίστηκαν 
έμπειροι οπλαρχηγοί του Μακεδονικού Αγώνα. Αυτοί ήσαν στη Χαλ
κιδική οι Γαλανόπουλος, Μινόπουλος και Παπακώστας, ενώ στη Νι
γρίτα ο Καπετάν Γιαγλής. Ο Μητροπολίτης Ειρηναίος, καθώς μετέβαι
νε στη Θεσσαλονίκη προς αναζήτηση βοηθείας, συνάντησε βουλγαρικό 
στρατό να κατευθύνεται προς το Άγιο Όρος και αμέσως επικοινώνησε 

Εικ. 12. Η Ιβηριτική Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους κατά την Απελευθέ-
ρωση (2 Νοεμβρίου 1912).
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με τον αρχιστράτηγο διάδοχο Κωνσταντίνο, προκειμένου να του επι
σημάνει τους κινδύνους που διέτρεχε η Αγιώνυμη Πολιτεία (Εικ. 12).

Την 1η Νοεμβρίου λαμβάνεται επείγουσα διαταγή από το Υπουρ
γείο Ναυτικών να καταληφθεί επειγόντως η Χερσόνησος του Άθω, ένε
κα απολύτου εθνικής ανάγκης. Το Επιτελείο του Στόλου αντιλαμβάνε
ται ότι διεξάγεται αγώνας δρόμου μεταξύ των Χριστιανών συμμάχων 
για την κατάληψη της Κιβωτού της Ορθοδοξίας. Εκ των υστέρων, επι
βεβαιώθηκε πράγματι, ότι τμήμα του Βουλγαρικού Στρατού κατευθυ
νόταν εσπευσμένα προς το Άγιο Όρος. Ο Αρχηγός Στόλου στέλνει το 
πρωί της 2ας Νοεμβρίου το «ΘΥΕΛΛΑ» και ναυτικό άγημα υπό τον 
σημαιοφόρο Παπαγεωργίου καταλαμβάνει τη Δάφνη και τις Καρυές. 
Υπό τις επευφημίες των μοναχών και τον εθνικό σημαιοστολισμό των 
κτιρίων με τις γαλανόλευκες ο Παπαγεωργίου ζήτησε την παράδοση 
των Τούρκων οπλιτών και του Καϊμακάμη. 

Το παρακάτω κείμενο, με ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 1913, προ
έρχεται από τη χειρόγραφη Έκθεση Πεπραγμένων του σημαιοφόρου 
Γεωργίου Παπαγεωργίου, Απελευθερωτή του Αγίου Όρους και κυβερ
νήτη του ατμοπλοίου «Θύελλα». Το Έγγραφο εστάλη από τον Παπα
γεωργίου στον Ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη, στο «Αβέρωφ», προ
κειμένου να του γνωστοποιήσει τα όσα συνέβησαν στο Άγιο Όρος τη 
2α Νοεμβρίου 1912 κατά την Απελευθέρωση του Αγίου Όρους. 

Ιστορική έκθεση του σημαιοφόρου Γεωργίου Παπαγεωργίου
Άγιο Όρος, 
Την 2αν Νοεμβρίου 1912 εξημερώματα διαταχθείς επέ-

βην (εκ Μούδρου) της Θυέλλης μετά 70 περίπου ανδρών 
του αγήματος. Περί ώραν 8ην πρωϊνήν το ατμόπλοιον κατέ-
πλευσεν εις Δάφνην όπου απέβην και ύψωσα την Ελληνικήν 
σημαίαν εις το Κατάστημα του Λιμεναρχείου. Συγχρόνως 
έστειλα μικρό απόσπασμα όπως καταδιώξει 20άδα ενόπλων 
τελωνοφυλάκων φευγόντων προς την Ρωσσικήν Μονήν. 

Ανέμεινα εξ’ ολίγου την άφιξιν του Αβέρωφ, λαβών δε 
συμπληρωματικάς οδηγίας παρά του Αρχηγού του Στόλου 
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ως και προκηρύξεις της καταλήψεως ανεχώρησα διευθύ-
νων επικεφαλής του αγήματος προς τας Καρυάς, όπου εί-
χον έλθει προς εμέ προηγουμένως ο Αρχισερδάρης της Ιε-
ράς Κοινότητος μετά 2 εργατών. 

Εν μέσω ενθουσιωδών εκδηλώσεων των κατοίκων της 
Χερσονήσου, απάντων μοναχών, έφθασα εις Καρυάς, όπου 
εγενόμεθα αντικείμενον νέων ενθουσιωδών εκδηλώσεων. Εις 
την είσοδον της πόλως ανέμενεν ο Καϊμακάμης Αλή Μουνλα-
ζαδέ Βέης (άλλοτε Νομάρχης Χανίων επί αρμοστείας Ζαΐμη), 
όστις εις προτροπήν μου εδήλωσεν αμέσως ότι παραδίδεται 
αυτός τε και οι είκοσι των εν τω Διοικητηρίω Οθωμανών χω-
ροφυλάκων. Μετά τινά λεπτά η παράδοσίς των συντελείτο.

Κατά το διήμερον διάστημα της εν τη χερσονήσω παρα-
μονής μου προέβην πρώτον εις την ανάγνωσιν και διακίνη-
σιν της προκηρύ ξεως του Αρχηγού περί της καταλήψεως, 
κατάληψιν των δημοσίων κτιρίων και ανάρτησιν επ’ αυτών 
της Ελληνικής σημαίας. 

Την εσπέραν της μεθεπομένης αποβάς εις Δάφνην αφί-
κετο εις Καρυάς το υπό τον Ταγμ. Καρέκλην τάγμα, εις ον 
συνεπεία διαταγής του Αρχηγού, παρέδωσα την διοίκησιν 
της χερσονήσου, απέπλευσα εις Μούδρον…

 Πειραιεύς 20 Δεκεμβρίου 1913.

 (Υπογραφή) Γ. Παπαγεωργίου. 

Τα παρακάτω κείμενα είναι ένα μικρό απόσπασμα από τον 
λόγο που εξεφώνησε ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου 
Όρους Ανατόλιος Βατοπεδινός κατά την τελετή υποδοχής του στρα
τού κατοχής, υπό την αρχηγία του σημαιοφόρου Γ. Παπαγεωργίου, 
και η σύντομη απάντηση του Γ. Παπαγεωργίου:   

Ως ευ παρέστητε γενναιότατοι του Έθνους ελευθερω-
ταί. Κατά την ιστορικήν ταύτην και εύσημον ημέραν της 
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αφίξεως υμών εις τον Ιερόν ημών τόπον, ήτις εστίν ημέρα 
της απολυτρώσεως ημών, χαράς και αγαλλιάσεως πληρού-
ται η καρδία πάντων και ιδίᾳ της καθ’ ημάς Ιεράς Κοινότη-
τος των 20 Ιερών και Βασιλικών Μονών εντολή της οποίας 
ως αρχιγραμματεύς αυτής μετά ψυχικής συγκινήσεως προ-
σφωνώ υμίν ως ευ παρέστητε. 

Σας οφείλομεν αιωνίαν ευγνωμοσύνην και ευλογούμεν 
τα ονόματα υμών, διότι έρχεσθε έχοντες αναπεπταμένον το 
λάβαρον της νίκης, όπως συντρίψητε τα δεσμά μακραίωνος 
δουλείας και δωρήσητε ημίν την ελευθερίαν. 

Η Ιερά αύτη ημέρα, ήτις εστίν ημέρα και νέας παλιγγε-
νεσίας του Έθνους έσται ανεξιτήλοις γράμμασιν εγγεγραμ-
μένη εις τας καρδίας ημών μετά των ονομάτων των Ηρώων 
της παλιγγενεσίας ταύτης, τους οποίους στεφανούμεν με 
τον αμάραντον στέφανον της λατρείας ημών προς την φι-
λαδελφίαν αυτών και στέφομεν με τον στέφανον της εθνι-
κής ευγνωμοσύνης...

Απάντησις του Γεωργίου Παπαγεωργίου

Απαντώντας ο αξιωματικός Γεώργιος Παπαγεωργίου ανέφερε 
εν συντομία τα εξής: 

Αδελφοί μου, είμαι κατενθουσιασμένος εκ της μεγάλης 
υποδοχής Σας, η οποία δεικνύει την σφριγώσαν εθνικήν σας 
ζωήν και το ευγενές ελληνικόν αίμα, όπερ ρέει εις τας φλέ-
βας υμών. Σας διαβεβαιώ δε ότι ο ελληνικός στρατός πα-
ντού δρέπει δάφνας νίκης.

Επακολούθησαν ενθουσιώδεις εκδηλώσεις μοναχών και λαϊκών 
του Αγίου Όρους. Στη δυτική πλευρά της Χερσονήσου είχαν κατα
πλεύσει εν τω μεταξύ τα «ΑΒΕΡΩΦ» (Εικ. 13), «ΠΑΝΘΗΡ» και 
«ΙΕΡΑΞ».
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Οι Τούρκοι χωροφύλακες και υπάλληλοι, 25 τον αριθμό, κατέφυγαν 
κατ’ αρχάς στο ρωσικό μοναστήρι και εν συνεχεία παραδόθηκαν από τους 
μοναχούς στο «ΑΒΕΡΩΦ». Από εκεί, τα τέσσερα πλοία πλέουν προς βορ-
ρά και το μεσημέρι αγκυροβολούν στον όρμο Πρόβλακα, απ’ όπου με ναυ-
τικό λόχο καταλαμβάνουν τον Ισθμό που ενώνει τη χερσόνησο με την απέ-
ναντι ξηρά. 

Ο Μελέτιος Μεταξάκης περιγράφει γλαφυρά τις πρώτες στιγμές της 
Απελευθέρωσης: 

«Εἶναι λοιπὸν εὐεξήγητος ἡ ἐντελῶς ἰδιαιτέρα συγκί-
νησις ἥτις ἐγεννήθη εἰς τὴν ψυχήν παντός Ἕλληνος ἐπὶ τῷ 
ἀκούσματι τῷ χαροποιῷ ὅτι ἡ θριαμβεύουσα ἑλληνικὴ σημαία 
ἀφ’ οὗ ὑψώθη ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἐν Θεσ-
σαλονίκῃ, ἀνεπετάσθη ὑπερήφανος καὶ ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ 
“Κρυσταλλωμένου Ἄθωνος”. Ἀλλ’ ἡ χαρὰ ἐπὶ τῇ ἀπελευθερώ-
σει τοῦ Ἁγ. Ὄρους ἡ πλήρης καὶ τελεία ἐξεδηλώθη ἐν αὐτῷ τῷ 
Ἁγίῳ Ὄρει [...] Τὸ χαρμόσυνον ἄγγελμα μετεδόθη ὡς ἀστραπὴ 
ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς μοναχικῆς Πολιτείας, καὶ ἐξήγειρε 
τοιοῦτον ἐνθουσιασμόν, ὥστε οἱ μοναχοὶ πάντες, ἀνεξαρτή-

Εικ. 13. Ο πλοίαρχος Π. Κουντουριώτης με το Επιτελείο του 
στο κατάστρωμα του θωρηκτού «Γ. ΑΒΕΡΩΦ».
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τως γλώσσης καὶ φυλῆς στιγμιαίως εὑρέθησαν εἰς τοὺς ναούς, 
ἀσπαζόμενοι ἀλλήλους καὶ ψάλλοντες τὰ ᾄσματα τῆς Ἀναστά-
σεως. Οἱ κώδωνες ὑπερχιλίων ναῶν ἐπλήρουν τὸν ἀέρα διάὰ 
τῶν ἁρμονικῶν των ἤχων καὶ οἱ τουφεκισμοί ἀφύπνιζον τὰς 
ἤχους τῶν δειράδων, διαλαλοῦντες τὴν θριαμβευτικὴν ἀνά-
στασιν τοῦ Γένους». 

Η τύχη της Αγιώνυμης Πολιτείας του Άθω μετά την Απελευθέρωση 
κρίθηκε οριστικά.

Συνοψίζω την παραπάνω σύντομη αναφορά μου στους αφανείς Αγιο-
ρείτες του Μακεδονικού Αγώνα με κάποιες επιγραμματικές διαπιστώσεις: 

Οι Μοναχοί του Αγίου Όρους προσέγγιζαν τα γεγονότα της εξεταζό-
μενης περι ό δου (δεύτερο μισό 19ου – αρχές 20ού αιώνα) με ξεχωριστή ευ-
αισθησία και πατριωτισμό. Γεγονότα εν πολλοίς άγνωστα στις επιμέρους 
πτυχές τους παρά το ειδικό βάρος που διαθέτουν. Τα πλούσια σε ύλη και πε-

Εικ. 14. Ι. Μ. Ζωγράφου (αρχές 20ού αι.).
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ριεχόμενο Αρχεία, που φυλάσσονται στους ογκώδεις φακέλους των Ιερών 
Μονών και των Εξαρτημάτων τους, ευρίσκονται υπό πρώιμο στάδιο έρευ-
νας, εξαιτίας ενδεχομένως του γεγονότος ότι τα επισυμβαίνοντα τούτη την 
εποχή γεγονότα είναι ακόμη νωπά. Πράγμα που γίνεται φανερό, εάν κανείς 
αναλογισθεί ότι, πριν από μερικά χρόνια, ζούσαν ακόμη οι τελευταίοι Μα-
κεδονομάχοι, λαϊκοί ή ρασο φόροι, που προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες 
στην Πατρίδα. Όχι ήσσονος σημασίας είναι και το γεγονός ότι για τα Μο-
ναστήρια, Κελιά και Σκήτες που δεν είναι ελληνικά και βρίσκονται εντός 
του Αγίου Όρους, επιδιώ κεται το καθεστώς ισοτιμίας ανάμεσα σ’ αυτά και 
τα ελληνικά, άνευ διακρίσεως (Εικ. 14). 

Δεν είναι όμως ακόμη δυνατό να λησμονηθούν θρησκευτικές, ιστο-
ρικές, πολιτικές και πολιτιστικές καταστάσεις που συνδέονταν με τον Παν-
σλαβισμό και τη βουλγαρική Εξαρ χία και που αποσκοπούσαν στην κυριαρ-
χία των Ρώσων και των Βουλγά ρων στον Μακεδονικό χώρο, στο Άγιο Όρος 
και την ευρύτερη περιοχή του. Η πολυπληθής παρουσία Ρώσων μοναχών 
και τα ασύμμετρα οικοδομήματα που έκτισαν δαπανώντας υπέρογκα ποσά, 
σε διαστάσεις διαφορετικές των αγιορειτικών, φανερώνει μέχρι σήμερα την 
αντίθεση της ρωσικής αρχιτεκτονικής τεχνο τρο πίας στον χώρο του Αγίου 
Όρους, θυμίζοντας τη ρωσική επεκτατική πολιτική στην περιοχή. Ομοίως, 
η ακμάζουσα άνθηση και σε άλλους τομείς της Τέχνης, όπως την αγιογρα-
φία –με τη δημιουργία αξιόλογων αγιογραφικών οίκων– (Εικ. 15), τη με-
ταλλοτεχνία, την ξυλο γλυπτική, τη μαρμα ροτεχνία, τη χαλκο γρα φία, τη χα-
ρακτική και τη φωτο γρα φία, δίνει και τώρα ακόμη την αίσθηση μιας μονα-
στικής Πολιτείας με νεωτερίζοντα στοιχεία τέχνης, επη ρεαζόμενα από τις 
τότε σύγχρονες τάσεις, να εισβάλλουν, τρόπον τινά, αυθαίρετα σ’ αυτήν.

Η δράση των Ρώσων, μέσα από την εν γένει συμπε ριφορά τους, 
συνε χίσθηκε μέχρι την Απελευθέρωση του 1912-’13. 

Η Απελευθέρωση του Αγίου Όρους από το ένδοξο ελληνικό Πολε-
μικό Ναυτικό το 1912 αποτέλεσε αφετηρία μιας νέας εποχής που φέρει 
έντονα τα χαρακτηριστικά του ελληνικού στοιχείου. Ωστό σο, ανέκυψαν 
στο προσκήνιο προβλήματα που καλλιερ γούνταν κατά την οθωμανική πε-
ρίοδο. Η Ρωσία, στο πλαίσιο των επί δεκαετίες πανσλαβιστικών επιδιώ-
ξεών της, ζήτησε, αμέσως μετά τη λήξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, τον 
έλεγχο του Αγίου Όρους, τόσο στο θεσμικό όσο και στον πολιτικό τομέα, 
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μέσω της αλλαγής του θεσμικού συστήματός του με κριτήρια πληθυσμια-
κά. Επίσης ζήτησε και την ανακήρυξη του Αγίου Όρους σε πολιτεία αυτό-
νομη, ανεξάρτητη και ουδέτερη. Ωστόσο, πλείστα ήσαν τα γεγονότα που 
ανέτρεψαν τα σχέδιά τους και περιόρισαν τη δυναμική των Ρώσων στο 
Άγιο Όρος, όπως οι συνθήκες Βουκου ρεστίου και Αθηνών, το πρόβλη-
μα των Ονοματολατρών και η πτώση του Τσαρικού καθεστώτος. Η απο-
φασιστικότητα και η πείσμων θέληση των Αγιορειτών Πατέρων, υποβο-
ηθούμενη από τις προαναφερόμενες ιστορικές εξελίξεις, οδήγησαν στην 
ένωση του Αγίου Όρους με τη μητέρα Ελλάδα. Και πάλι όμως, από την 
Απελευ θέρωσή του μέχρι το 1923, διάφορα επιμέρους γεγονότα (Ρώσοι 
κελιώτες, ληστο συμμορίτες κτλ.), με ση μαντικότερο τη σύνταξη θεμελι-
ώδους Χάρτου από τους Αγιο ρείτες κατά τις αποφάσεις του Λονδίνου, δη-
μιούργησαν κάποιες τριβές και εμπόδια, τα οποία όμως ήρθησαν με τις 
Συνθήκες των Σε βρών και Λωζάνης. 

Όσον αφορά τους Αγώνες των Αγιορειτών, θα πρέπει να αναφερθούν, 
ως μια εικόνα της καθημερινότητάς τους, οι ατέλειωτες παρακλήσεις τους 
μπροστά στο Άξιον Εστί για την Απελευθέρωση του Αγίου Όρους, οι οποίες 
μάλιστα διεξάγονταν παρου σία ακόμη και των Τούρ κων. Παράλληλα με τον 
πνευ μα τικό βίο στον Άθω να, που παρέμεινε ανθηρός, ακμαίος και προσαρμο-

Εικ. 15. Ο αγιογραφικός Οίκος των Δανιηλαίων.
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σμένος στην πολιτιστική παράδοση, οι Αθω νικές Προ σω  πικότητες έδωσαν 
το δικό τους εκπαιδευτικό στίγμα μέσω της Αθωνιάδος Σχολής (Εικ. 16).

Γενναία ήταν η βοήθεια των Αθωνικών Μονών για την ίδρυση σχο-
λείων στις Μακεδονικές πόλεις και στα χωριά σ’ αυτήν τη δύσκολη κα-
μπή του Μακεδονικού Αγώνα. Πέρα όμως από την πνευματική πα ρου σία 
των Αγιορειτών στη Μοναστική Πολιτεία του Άθω, κατά την εποχή αυτή 
αναδείχθηκαν και μοναχοί-στρατιώτες που πήραν στα χέρια όπλα και αψη-
φώντας τους κινδύνους, μετέφεραν πολεμοφόδια και έμψυχο υλικό από τα 
παράλια του Αγίου Όρους στο εσωτερικό της Μακεδονίας. Συγχρόνως σε 

Εικ. 16. Η Αθωνιάδα Σχολή.
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περιοδείες τους εμψύχωναν το ηθικό των Μακεδόνων. Αποτέλεσμα όλων 
αυτών των δράσεων ήταν να συλ ληφθούν πολλοί μοναχοί, να εγκλισθούν 
–ως προαναφέρθηκε– στις φυλακές της Θεσ σα λονίκης, να τραυματισθούν 
ή να φονευθούν, συνεχίζοντας την παρά δοση της ενεργού προσφοράς της 
Εκκλησίας στους Αγώνες του Έθνους. Και είναι πολλοί και συγκεκριμένα 
ονόματα μοναχών που βρίσκονται στα Αρχεία του Αγίου Όρους. 

Ανάμεσα στα διακονήματα των Μοναχών ήσαν και η αντιπροσώπευ-
ση των Μονών στις Καρυές, στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπο-
λη. Οι Αντιπρόσωποι και οι Επίτροποι των Μονών είχαν ως κύριο έργο τη 
συχνή ενημέρωση των Ιερών Μονών, μέσω γραμμάτων, εφημερίδων και 
άλλου έντυπου υλι κού που απέστελλαν με τα μέσα μεταφοράς (ατμόπλοια 
κτλ.), για τα τεκταινόμενα στις Καρυές και στις εν λόγω πόλεις. 

Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή που προσέφεραν στο Άγιο Όρος 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο κλήρος, οι διπλωμάτες και πρόξενοι που 
παρακο λουθούσαν εκ του σύνεγγυς τα γεγονότα. Υψηλά πρόσωπα, περι-
ηγητές και άνθρωποι κάθε κοινωνικού στρώματος που επισκέφθηκαν το 
Άγιο Όρος συνέβαλαν ποικιλοτρόπως με τα άρθρα που δημοσίευαν στον 
ελληνικό και ξένο Τύπο της εποχής, στη μεταφορά των μηνυμάτων του 
Αγώνα που ανέλαβαν μοναχοί και λαϊκοί να φέρουν εις πέρας, για να απο-
κτήσουν την ελευθερία τους. Αξίζει λοιπόν η προσπάθεια για την έρευνα 
και αξιοποίηση του περιεχομένου των πλουσιοτάτων Αρχείων των Μονών 
στην ανεκτίμητη Κιβωτό της Ορθοδοξίας και του Ελλη νισμού.

Κλείνω με δύο συντομότατες, αλλά ενδιαφέρουσες αναφορές, η πρώ-
τη αφορά ένα κείμενο και η δεύτερη αφήγηση από το Άγιο Όρος.

Κατά χρονικά διαστήματα λοιπόν, πολλοί αξιόλογοι επισκέπτες του 
Αγίου Όρους έρχονταν να θαυμάσουν τα έργα των αγιογραφικών Οίκων, 
μεταξύ των οποίων ήταν και αυτός των Ιωασαφαίων (Εικ. 17).

Πριν φύγουν από τον Άθωνα θέλησαν να εκφράσουν στο Βιβλίο Επι-
σκεπτών τις εντυπώσεις τους και μάλιστα σε έμμετρο λόγο. Ιδιαίτερη ευ-
λογία για τη συνοδεία ήταν η επίσκεψη του Αγίου Νεκταρίου (28.7.1898), 
των Άγγελου Σικελιανού, Νικολάου Καζαντζάκη, Μητροπολίτη Ειρηναίου, 
Π. Καρολίδη, Φώτη Κόντογλου, Εμμανουήλ Γεδεών κ.ά. 

Παραθέτω τις εντυπώσεις που κατέγραψε στο βιβλίο επισκεπτών ο 
μακεδονομάχος Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης:
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Σ’ αυτήν την Σκήτην του Χριστού που κελαϊδούν τ’ αηδόνια
Και παίζουν την κιθάρα των μούσαις και χελιδόνια, 
Ήλθε και ένας δάσκαλος παπάς κ’ αρχιμανδρίτης
Θέλων να γίνη μοναχός και Καυσοκαλυβίτης. 
Θαρρούσε πως σ’ τον Άθωνα εδώ μέσ’ σ’ τα μπαγήρια
Κοιμώνται τρώγουν, και περνούν χορούς και παναγήρια.
Τον κόσμον πλέον βαρυνθείς, ηθέλησε να εύρη
Ανάπαυσιν κ’ αναψυχήν και τι άλλο ποιος ‘ξεύρει.
Μια ‘μέρα μόνον ‘κάθισε, την άλλην φεύγει πλέων
Τήν θάλασσαν, με τον σκοπόν να μην ξανάλθη πλέον. 
Σ’ αυτήν την Σκήτην, έμαθε, πως δεν χωρεί αργία, 
Αλλά νηστεία, προσευχή, χαρά και εργασία.
Με δάκρυα σ’ τους οφθαλμούς και με χαράν στο στήθος
Το ευλαβές εθαύμασε και μουσοτρόφον ήθος, 

Εικ. 17. Οι Ιωασαφαίοι του ομώνυμου αγιογραφικού Οίκου.



35

Και την αρχαίαν εύκλειαν του Άθω ανεμνήσθη
κ’ εις παρηγόρους έκτοτε ελπίδας εβυθίσθη.
Είθε να δίδη ο Θεός σ’ τους αδελφούς υγιείαν
Για να κατέχουν άσβεστον της Τέχνης την εστίαν
Διηνεκή και άφθονον την θείαν ευλογίαν.
Αρχιμ. Γερμανός Καραβαγγέλης
5 Οκτωβρίου 1894. Εν τη. Σκήτη του αγίου Γεωρ-
γίου, τη επιλεγομένη των Ιωασαφαίων 

Τέλος, παραθέτω μια σύντομη συνομιλία του Καπετάν Γιαγλή, ως 
μοναχός Γαβριήλ, με τον γέροντά Γαβριήλ, τον εξομολόγο του, σε κάποιο 
Κελί της Ι. Μονής Ιβήρων: 

ΓΙΑΓΛΗΣ: Θέλω ν’ ακούσουνε τ’ αφτιά μου τη διαβε-
βαίωσή σου, Πνευματικέ, για ν’ αναθαρρήσει και να γλυκάνει 
η ψυχή μου από ελπίδα πως θα ’δω πρόσωπο Θεού και Παρά-
δεισο […]. Δεν σκότωνα για να σκοτώνω. Για την Πατρίδα και 
τ’ άγια της το ’κανα. Με βαραίνει όμως και με πονάει, που στα 
γιουρούσια, στις μάχες και στο για να προστατευθώ και προ-
στατέψω, έκανα έτσι, που «χάθηκαν» και «άφταιγοι». Τα ξέ-
ρεις όλα. Σκληρός ο πόλεμος. Σου «πετρώνει» την καρδιά, σου 
«θολώνει το μάτι». Είχα, βλέπεις, στο λαιμό μου και στην υπα-
κοή μου και ένα σωρό παλικάρια. Αλλά για όλους και για όλα 
ήμουν υπεύθυνος εγώ. Πες μου ο Θεός θα με συγχωρέσει;[...]

ΠΑΠΑ-ΓΑΒΡΙΗΛ: Ο Χριστός σ’ έχει ήδη συγχωρεμέ-
νο και μάλιστα τώρα, που στα χέρια σου δεν κρατάς πιστόλι 
αλλά τούτο το περίστροφο (κομποσχοίνι), που σώζει. Και για 
τους «άφταιγους» σε σχωρνάει ο Θεός, γιατί βλέπει τα δάκρυα 
και τον πόνο της καρδιάς σου. Όσο για τα άλλα σου […] άξι-
ος ο μισθός σου.

Θα ήθελα να τελειώσω με τη διαπίστωση πως η ενδεχόμενη καταστρο-
φή της Μοναστικής Πολιτείας του Άθω θα αποτελούσε αναμφίβολα συμφο-
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ρά, ανυπολόγιστης αξίας για το Έθνος. Ο μέγιστος θρησκευτικός, κοινωνι-
κός, πολιτικός και πολιτιστικός ρόλος και προορισμός αυτής της έσχατης Κι-
βωτού των παραδόσεων και των ηθικών αξιών αποτελεί το τελευταίο, θα έλε-
γε κανείς, Περιβόλι που μας απομένει. Το Περιβόλι της Παναγίας, της ανθρώ-
πινης Πίστης και Αγάπης, το Περιβόλι της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. 
Είναι αυτό που πολλοί εποφθαλμιούν σαν δική τους πνευματική κληρονομία. 
Και αποτελεί βέβαια κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας. Αλλά, πάνω απ’ 
όλα, είναι ένας κατ’ εξοχήν Ελληνορθόδοξος χώρος.
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