
AΡXIM. EΛΙΣΑΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821

Eἶναι γνωστή ἡ προσφορά τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν Παλιγγενεσία τοῦ
Ἔθνους, μέ ποικίλους τρόπους, διά προσφορῶν, διά προσευχῶν, διά

θυσιῶν, καί κυρίως διά μαρτύρων, καθώς καί τά φοβερά δεινά τά ὁποῖα ὑπέ-
στη γιά τήν συμμετοχή του στήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση.

Γιά αὐτό δέν θά ἀναφερθοῦμε γενικά στήν συμβολή αὐτήν, ἀλλά θά ἐξι-
στορήσουμε κάποιες εἰδικότερες πτυχές της, βασιζόμενοι κυρίως σέ δύο κεί-
μενα τοῦ ἐκ Λέσβου Μοναχοῦ τῆς Μονῆς Κωνσταμονίτου Δοσιθέου1, ὁ ὁποῖος
ἔζησε ἀπό κοντά τά γεγονότα καί τά κατέγραψε ἀργότερα, μᾶλλον μεταξύ τῶν
ἐτῶν 1830-1844, στό «Νέον Ὑπόμνημα τῶν νεοφανῶν Ἱερομαρτύρων καί Ὁσιο-
μαρτύρων, τῶν νῦν λαμψάντων Ἁγιορειτῶν Ὁσίων Πατέρων, κατά τήν Ἐπα-
νάστασιν τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τῶν Ὀθωμανῶν θανατωθέντων»2, καί μία διήγηση
ἡ ὁποία ἐξιστορεῖ γενικά τά γεγονότα3.

Ὁ Δοσίθεος ἀρχίζει τήν διήγησή του παρακαλῶντας τούς ἐν Χριστῷ ἀδελ-
φούς του ὡς ἑξῆς: «ἵνα ἀνοίξητε μικρόν τούς αἰσθητούς καί νοητούς ὀφθαλ-
μούς τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, νά θρηνήσωμεν τοῦ Ἁγίου Ὄρους τήν ἐρή-
μωσιν, καθώς τόν παλαιόν καιρόν ἔκλαυσαν οἱ Ἰσραηλῖται, καί ὁ Προφήτης
Ἱερεμίας τήν πόλιν Ἱερουσαλήμ. Οὕτω καί ἡμεῖς τώρα νά θρηνήσωμεν τό
Ἅγιον Ὄρος, τόν ἐπίγειον Παράδεισον»4.

1 Εὐχαριστοῦμε τήν Ἱερά Μονή Κωνσταμονίτου γιά τήν παραχώρηση τῶν δύο κειμένων, πού
ἔχουν καταγραφεῖ στόν βομβύκινο δερματόδετο Κώδικά της ὑπ᾽ ἀρ. 107, διαστάσεων 30Χ24 ἑκ.,
ἀπό τόν μοναχό Δοσίθεο ἀπό τήν Λέσβο, τοῦ ἔτους 1855, ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει κατά βάσιν
πανηγυρικά κείμενα (λόγους) γιά τόν προστάτη τῆς Μονῆς ἅγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο.
2 Τό Ὑπόμνημα καταλαμβάνει τίς σελίδες τοῦ Κώδικα τῆς Μονῆς 169-192. Ἔχει δημοσιευθεῖ
μέ παραλείψεις ἀπό τόν Ἰωάννη Μαμαλάκη, «Δοσιθέου Κωνσταμονίτου Νέον ὑπόμνημα τῶν
νεοφανῶν ἱερομαρτύρων καί ὁσιομαρτύρων», Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 46 (1963), 332-342.
3 Ἡ διήγηση αὐτή ἔχει δημοσιευθεῖ ἀπό τόν Ἰωάννη Μαμαλάκη, «Διήγησις περὶ Ἁγίου Ὄρους
ἐν καιρῷ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821», ΕΕΦΣ ΑΠΘ 7 (1956), σσ. 217-237.
4 Ἰ. Μαμαλάκη, Διήγησις περὶ Ἁγίου Ὄρους, ὅ.π., σ. 224.
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Ἡ Ἐπανάσταση στό Ἅγιον Ὄρος εἶναι στενά συνδεδεμένη μέ τό πρόσωπο
τοῦ ἐκ Σερρῶν ἐμπόρου καὶ τραπεζίτη Ἐμμανουὴλ Παππᾶ, τοῦ ἄρχοντα
Μανολάκη, ὅπως τόν ὀνομάζει ὁ Δοσίθεος, ὁ ὁποῖος καταφθάνει στὸ Ὄρος
ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη γιὰ νὰ ὀργανώσει τὴν ἐξέγερση τῆς Μακεδονίας,
κατὰ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1821, κομίζοντας χρήματα ἀπὸ τὴν προσωπική του
περιουσία καὶ ὅπλα γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ ἐγχειρήματος. Ἀρχικά πῆγε στήν
Μονή Μεγίστης Λαύρας καί στήν συνέχεια στήν Μονή Ἰβήρων, ὅπου εἶχε ἐπα-
φές μέ τόν Νικηφόρο Ἰβηρίτη, πού ἐπρόκειτο νά γίνει στενός συνεργάτης του
στό ἐγχείρημα τῆς Ἐπαναστάσεως. Τελικά ὅρισαν ὡς κέντρο διαμονῆς τους
τήν Μονή Ἐσφιγμένου, ἡ ὁποία θά λέγαμε ὅτι ἦταν κατά κάποιον τρόπο τό
Κέντρο Ἐπιχειρήσεών τους. Οἱ λόγοι τῆς ἐπιλογῆς της ἦταν ἀφ᾽ ἑνός ἡ στρα-
τηγική θέση της κοντά στόν λαιμό τῆς χερσονήσου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί σέ
παραλιακό σημεῖο, πού παρεῖχε εὔκολη πρόσβαση ἀπό θαλάσσης, ἀφ᾽ ἑτέρου
ἡ σχέση στενῆς φιλίας ἀνάμεσα στόν Ἡγούμενό της Εὐθύμιο καί στόν Ἐμμα-
νουήλ Παππᾶ.

Τότε φάνηκε, σύμφωνα μέ τήν ἐξιστόρηση τοῦ Δοσιθέου, «σημεῖον μέγα ἐν
τῷ οὐρανῷ κατά τήν τρίτην ὥραν τῆς νυκτός, εἶχε δηλαδή ἡ Σελήνη ὁλόγυρα
τούς σταυρούς, οἵτινες ἐδηλοῦσαν καί ἐφανέρωναν βέβαια τήν θλῖψιν ὁπού
ἔμελλε νά δοκιμάσῃ τό γένος τῶν χριστιανῶν»5.

Στὸ ἴδιο διάστημα, ὁ ἡγεμόνας τῆς Θεσσαλονίκης Γιουσοὺφ μπέης, γιὰ νὰ
ἀποτρέψει τήν ἐξέγερση, συλλαμβάνει τοὺς προκρίτους τῶν χωριῶν τῆς Χαλ-
κιδικῆς, τοὺς οἰκονόμους τῶν ἁγιορειτικῶν μετοχίων καὶ ἀρκετοὺς ἀπὸ τοὺς
ἐξέχοντες πολίτες τῆς Θεσσαλονίκης, καὶ τοὺς ἐγκλείει στὶς φυλακὲς ὡς ὁμή-
ρους. Αὐτοὶ ἀναδείχθηκαν οἱ πρῶτοι μάρτυρες πού προσέφερε τό Ἅγιον Ὄρος
στήν Ἐπανάσταση, ἀφοῦ ἀργότερα, ἐφονεύθησαν. 

Ὅπως ἀναφέρει ὁ Δοσίθεος, «...τότε λοιπὸν ὅσοι Γέροντες καλόγηροι εὑρέ-
θησαν ἔξω τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς τὰ καλογερικὰ μετόχια, ὅλοι ὁμοῦ ἐφυλακώ-
θησαν εἰς τὸ κάστρον τῆς Θεσσαλονίκης, προτοῦ νὰ ἔλθῃ ὁ ἡγεμὼν Ἀμποὺτ
Ρομποὺτ Πασιὰς εἰς Κασσάνδραν, ὁμοῦ μέ πολλούς ἄλλους προεστούς τῶν
χωρίων, ὁπού τούς εἶχον οἱ Θεσσαλονικεῖς Ἀγαρηνοί εἰς τήν φυλακήν, τοὺς
ὁποίους ὅλους τότε ἐθανάτωσαν ὁμοῦ μὲ τοὺς καλογήρους»6. Ἡ πληροφορία
αὐτή εἶναι γνωστή ἀπό πολλές πηγές, ὅπως ἀπό τὰ Ἀμερικανικὰ Ἀρχεῖα τῆς
ἐποχῆς, πού ἔγραφαν: «...Οἱ ὅμηροι ποὺ συγκέντρωσε ὁ μουτεσελίμης Γιου-

5 Διήγησις περὶ Ἁγίου Ὄρους, ὅ.π., σ. 228.
6 Διήγησις περὶ Ἁγίου Ὄρους, ὅ.π., σ. 229.
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σοὺφ μπέης, μόλις ἐξερράγη ἡ ἐπανάστασις στὴν Χαλκιδικὴ καὶ ἐφυλάκισε
στὴν Θεσσαλονίκη, εἶχαν ἀνέλθει σὲ 1700 καὶ προέρχονταν ἀπὸ τὴν Χαλκιδι-
κή, τὰ Ἁγιορείτικα μετόχια καὶ τὴν Θεσσαλονίκη»7.

Ὁ Δοσίθεος μᾶς ἐξιστορεῖ πρῶτο τό μαρτύριο τοῦ «ἐν Ἱερομονάχοις ἁγίου
Βενεδίκτου» ἀπό τέσσερις μοναχούς τῆς Ἱ. Μονῆς Κωνσταμονίτου πού ὑπέ-
στησαν μαρτυρικό θάνατο. Ὁ Βενέδικτος προερχόταν ἀπό τό χωριό Ἔζοβα
Σερρῶν, τήν σημερινή Δάφνη, καί εἶχε ἐγκαταβιώσει νέος, μαζί με τόν πατέρα
του στό Κοινόβιο τοῦ Κωνσταμονίτου. Ὑπηρέτησε μέ θεῖο ζῆλο στά διακονή-
ματα τῆς Μονῆς καί ὅταν ἔφθασε σέ μεγαλύτερη ἡλικία, καί ἦταν πλέον δοκι-
μασμένος μοναχός, ἔλαβε καί τό ἀξίωμα τῆς ἱερωσύνης. Αὐτός λοιπόν παρέ-
στη ἀνάγκη νά σταλῆ στό μετόχι τῆς Μονῆς στήν περιοχή τῆς Καλαμαριᾶς,
μαζί μέ ἄλλους Κωνσταμονῖτες ἀδελφούς, γιά κάποια μυστική καί ἐξαιρετικά
ἐπείγουσα ὑπόθεση. Ὅταν ξέσπασε ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση, οἱ ἄλλοι πατέ-
ρες ἔφυγαν ἀπό τό Μετόχιον, ἐνῶ ὁ Βενέδικτος συνελήφθη ἀπό τούς Ὀθω-
μανούς καί σύρθηκε δέσμιος στήν Θεσσαλονίκη, μαζί μέ ἄλλους μοναχούς τῶν
ἄλλων Μετοχίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἐκεῖ, ἀφοῦ ὑπέμεινε πολλές θλίψεις,
ἀποκεφαλίστηκε στίς 12 Ἰουνίου τοῦ 1821, «μέ πολλούς καί ἄλλους προ-
εστῶτας ἀπό τά ἔξωθεν χωρία τῆς Θεσσαλονίκης, τούς ὁποίους χριστιανούς,
ἄλλους μέν ἐφούρκισαν8 οἱ ἀσεβεῖς, καί ἄλλους ἔκοψαν τάς κεφαλάς»9. Ὁ
Δοσίθεος ἀναφέρει ἕνα θαῦμα πού ἔγινε σέ αὐτούς τούς μάρτυρες: «τήν νύκτα
ἐκείνην ἐφαίνετο ἀπάνωθεν ἐκείνων τῶν μαρτυρικῶν λειψάνων, σταυρός
ἀστράπτων ὡσάν τόν ἥλιον. Τοῦτο τό θαῦμα βλέποντες οἱ στρατιῶται ὁπού
ἦσαν διωρισμένοι νά φυλάττουν τήν νύκτα τά λείψανα ἐθαύμαζον· ὅθεν μή
δυνάμενοι νά σκεπάσουν τό θαυμάσιον αὐτό, τό ὡμολόγησαν οἱ ἴδιοι εἰς τούς
παρευρεθέντας τότε χριστιανούς»10. Γιά αὐτό τόν λόγο ἔδωσε ἡ τουρκική
ἐξουσία τήν ἄδεια στούς χριστιανούς καί «ἔθαψαν ὅλα ἐκεῖνα τά ἀδίκως
θανατωμένα λείψανα τῶν χριστιανῶν»11. 

Ἕνα σημαντικό περιστατικό ἐπρόκειτο νά γίνει ἡ ἀφορμή τῆς ἐνεργοῦ ἀνα-
μείξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους στά τῆς Ἐπαναστάσεως: μπροστά ἀπό τήν Ἱερά

7 Ι. Κ. Βασδραβέλλη, «Ἱστορικὲς πληροφορίες, κουρσάρικα, κλέφτικα καί δημοτικά τραγούδια
τῆς Χαλκιδικῆς», Χρονικὰ τῆς Χαλκιδικῆς 2 (1961), σ. 141.
8 Δηλαδή ἐκρέμασαν.
9 Δοσιθέου Κωνσταμονίτου, Νέον ὑπόμνημα τῶν νεοφανῶν ἱερομαρτύρων καί ὁσιομαρτύρων,
σ. 178.
10 Δοσιθέου Κωνσταμονίτου, ὅ.π.
11 Δοσιθέου Κωνσταμονίτου, ὅ.π.
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Μονή Ξηροποτάμου, δηλαδή στήν θάλάσσια περιοχή τῆς Δάφνης, Ὑδριῶτες
ἀγωνιστές, ὑπό τον Καπετάν-Κανέλο, ἔκαψαν μία τουρκική φρεγάδα12. Αὐτό
εἶχε σάν ἀποτέλεσμα στὸ πρῶτο δεκαήμερο τοῦ Μαΐου ὁ Ὀθωμανός Διοικητής
τῆς Θεσσαλονίκης Γιουσοὺφ μπέης νά διατάξει τοὺς διοικητὲς τῆς Καλαμα-
ριᾶς καὶ τῆς Παζαρούδας13 νὰ εἰσβάλουν στὴν Χαλκιδικὴ καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος
μέ τριακόσιους στρατιῶτες.

Ἡ εἴδηση αὐτή προκάλεσε πανικό καί ὁδήγησε τούς Ἁγιορεῖτες σέ βεβιασμέ-
νες ἐνέργειες, «χωρίς νά σκεφθοῦν καί νά βαθύνουν εἰς τό τέλος τῶν πραγμάτων,
καί τό συμφέρον τοῦ Ἁγίου Τόπου ἐτούτου, ὁπού ἐφυλάχθη τόσους αἰῶνας ἀπό
τῆς αἰχμαλωσίας τῶν πειρασμῶν», ὅπως χαρακτηριστικά γράφει ὁ Δοσίθεος14.

Καθώς ἐπίσης οἱ Ἁγιορεῖτες πληροφοροῦνται ὅτι ὁ Πολύγυρος, ὁ Λογκὸς15

καὶ ἡ Κασσάνδρα «ἐσήκωσαν τὰ ἄρματα», ἀποφασίζουν καὶ αὐτοὶ νὰ διανοί-
ξουν τὴν τάφρο στὸν Πρόβλακα, δηλαδή στήν περιοχή τῶν σημερινῶν Νέων
Ρόδων, ὅπου ἀνοίχθηκε καί ἡ διώρυγα τοῦ Ξέρξη, καὶ νὰ προτάξουν ἐκεῖ ἀντί-
σταση, συμπαραστατούμενοι ἀπὸ θαλάσσης μὲ τὰ ἤδη ἐνοικιασθέντα
ψαριανὰ πλοῖα. Ἡ περιοχή αὐτή ἦταν κατάλληλη γιά ἄμυνα, καθώς εἶναι τό
στενότερο σημείο εἰσόδου τῆς Ἀθωνικῆς Χερσονήσου. Διὰ τοῦτο ἀποφασίζει
ἡ Κοινότης ὅλες οἱ Ἱερὲς Μονὲς νὰ συνεισφέρουν ἀναλογικά σὲ τρόφιμα καὶ
ἐργαλεῖα. Ἡ τροφοδοσία ἀρχίζει τὴν 28η Ἀπριλίου. 

Στὸ πρῶτο εἰκοσαήμερο τοῦ Μαΐου, ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες φονεύουν ἢ ἐκδιώ-
κουν τοὺς λιγοστοὺς Τούρκους τῆς ὑπαίθρου Χαλκιδικῆς, προχωροῦν πρὸς
τὴν Θεσσαλονίκη. Ὁ ἐνθουσιασμὸς καὶ ἡ πίεση τῶν γεγονότων συνεπαίρνουν
καὶ τοὺς Ἁγιορεῖτες, οἱ ὁποῖοι σὲ εἰδικὴ τελετὴ στὸ Πρωτᾶτο, ἀνακηρύσσουν
τὸν Ἐμμανουὴλ Παππᾶ ἀρχιστράτηγο τῆς Μακεδονίας καὶ κηρύττουν τὴν
ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως, ἀφοῦ πρῶτα συνέλαβαν τὸν Τοῦρκο διοικητὴ καὶ
τὸν ἐνέκλεισαν στὴν Μονὴ Κουτλουμουσίου. Τό γεγονός ὅτι δέν τόν ἐφόνευ-
σαν ἔπαιξε σημαντικό ρόλο ἀργότερα γιά νά φανοῦν οἱ Τοῦρκοι λιγότερο
σκληροί, ὅταν θά ἀποτύχει ἡ Ἐπανάσταση. Ὁ Ἄρχων, ὅπως ὀνόμαζαν οἱ Ἁγιο-
ρεῖτες τόν Ἐμμανουὴλ Παππᾶ, στρατολογεῖ μοναχοὺς καὶ λαϊκούς, καὶ προ-
χωρεῖ ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους γιὰ τὴν φύλαξη τῆς γραμμῆς Ρεντίνας-Σερρῶν. Ὁ
Δοσίθεος περιγράφει ὡς ἑξῆς τὸ ξεκίνημα αὐτό: «Ἐξεστράτευσε λοιπὸν ὁ

12 Διήγησις περὶ Ἁγίου Ὄρους, ὅ.π., σ. 229.
13 Σημερινὴ Ἀπολλωνία, στήν περιοχή τῆς λίμνης Λαγκαδᾶ.
14 Διήγησις περὶ Ἁγίου Ὄρους, ὅ.π., σ. 229.
15 Σιθωνία.

ΜΕΡΟΣ Α´. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 - ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

34

ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ.qxp_Layout 1  11/05/2021  19:39  Page 34



ἐκλαμπρότατος ἐκεῖνος Ἄρχων Μανολάκης μετὰ τῶν στρατευμάτων αὐτοῦ,
πεζοὺς καὶ καββαλαραίους, καὶ μὲ φλάμπουρα. Καὶ κατ᾽ ἀρχὰς ὥρμησαν
πρὸς τοὺς Σταγειρίτας16 καὶ ἦτον μὲ τὴν συνοδίαν αὐτοῦ τότε ζηλωτὴς καὶ
ὑπέρμαχος πρῶτος ἀπὸ τοὺς ἄλλους ὁ ἅγιος Μαρωνείας Κωνστάντιος λεγό-
μενος· εἶτα ὁ ἐξοχώτατος ἄρχων ἰατρὸς Εὐάγγελος μὲ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ,
καὶ μὲ πατιέρας17, ὡς ἔθος εἶναι εἰς τὰ στρατεύματα»18. Ἄλλοι σημαίνοντες
Ἁγιορεῖτες πού συμμετεῖχαν ἐνεργά στά στρατεύματα τοῦ Ἐμμανουήλ Παππᾶ
ἦταν ὁ Θεόφιλος Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Βατοπαιδίου, Ἡσαΐας Ἀρχιμανδρίτης τοῦ
Κουτλουμουσίου, «ὅστις ἐπροπορεύετο μέ πολλούς στρατιώτας καί παργιά-
κια», ὁ Ναθαναήλ Προηγούμενος τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, καὶ ὁ Καθη-
γούμενος τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου Εὐθύμιος19, ἐπιστήθιος φίλος τοῦ Ἐμμα-
νουήλ Παππᾶ. 

Ἡ μάχη στὴν ὁποία κρίθηκε ἡ Ἐπανάσταση τῆς Χαλκιδικῆς καὶ στὴν
ὁποία ἔλαβαν ἐνεργὸ μέρος οἱ Ἁγιορεῖτες, ἔγινε στὰ στενὰ τῆς Ρεντίνας, τοῦ
Ἐγρί-μπουτζιάκ ὅπως λεγόταν τότε στά τουρκικά ἡ περιοχή, τὴν 15η Ἰουνίου
1821. Ἐκεῖ ὁ στρατὸς τοῦ Παππᾶ βρέθηκε ἀντιμέτωπος μὲ τὸν ὑπέρτερο
τακτικὸ τουρκικό στρατὸ τοῦ Μπαϊρὰμ πασᾶ, πού ἐξεστράτευε πρὸς κατα-
στολὴν τῆς Ἐπαναστάσεως στὴν Πελοπόννησο. Ὅπως ἦταν φυσικό, μπροστὰ
στὴν ὑπεροπλία καὶ ἀριθμητικὴ ὑπεροχὴ τοῦ τακτικοῦ στρατοῦ καὶ ἱππικοῦ
τοῦ Μπαϊράμ, οἱ μαχητὲς τοῦ Παππᾶ διελύθησαν, κερδίζοντας τὴν σωτηρία
τους, ὅσοι ἐπέζησαν, μὲ τὴν φυγὴ στὰ βουνά.

Ἕνας Χαλκιδικώτης αὐτόπτης τῶν γεγονότων, ὁ γέρο-Ἀργυρός, περιγράφει
στὴν διήγησή του ὡς ἑξῆς τὰ τῆς μάχης: «Στὸ Γκριμποτζιάκι λοιπὸν ἀντικρή-
σθηκαν πρώτη φορὰ μὲ τὰ σωστὰ Τοῦρκοι καὶ χριστιανοί. Ζῆλον καὶ ὁρμὴ
ἐτοῦτοι εἶχαν πολύ, γιὰ νὰ κομματιάσουν τοὺς τυράννους τους, ἀλλὰ οὔτε
ἄρματα εἶχαν καλὰ καὶ πολλὰ οὔτε γυμνασμένοι ἦταν στὴν τέχνη τοῦ πολέ-
μου, καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος οὔτε οἱ καπετανέοι ἐγνώριζαν ἀπὸ πόλεμον καὶ
δὲν ἐμποροῦσαν νὰ τοὺς κρατήσουν σὲ τάξη καὶ ὑποταγή, καὶ κάθε ἕνας γιὰ
νὰ δοξάσῃ τὸν ἑαυτόν του ἔκαμε παλληκαριές, εἶναι ἀλήθεια, ἀλλ᾽ ὅταν ἄνοιξε
περισσότερο ὁ πόλεμος καὶ χύθηκεν ἐπάνω σ᾽ αὐτοὺς ἡ καβαλαρία τοῦ

16 Ἐννοεῖ Ὀθωμανούς ἀπό τήν περιοχή τῆς σημερινῆς Στρατονίκης, πού ἦταν ἐγκατεστημένοι
στά λεγόμενα Μαντεμοχώρια, γιά τήν ἐξόρυξη τῶν μεταλλευμάτων ἀπό τά ἐκεῖ μεταλλεῖα.
17 Δηλαδή σημαῖες.
18 Διήγησις περὶ Ἁγίου Ὄρους, ὅ.π., σσ. 230-231.
19 Διήγησις περὶ Ἁγίου Ὄρους, ὅ.π., σ. 231.
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ἐχθροῦ καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς θερίζῃ, τότε ἔτρεξαν νὰ φύγουν καὶ οἱ Τοῦρκοι τοὺς
πῆραν κατὰ πόδι κυνηγώντας…»20. 

Ὁ Ἐμμανουὴλ Παππᾶς διασώζεται στὴν Κασσάνδρα, τῆς ὁποίας ὀργανώ-
νει τὴν ἄμυνα στὸ διατείχισμα μετὰ τὸν ἰσθμό. Ἀπό ἐκεῖ μαζί μέ τόν Νικηφόρο
Ἰβηρίτη ἔρχεται στό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου σέ Σύναξη ἀποφάσισαν νά ἀνοίξουν
τό χαντάκι τῆς Ἱερισσοῦ, δηλαδή τόν Πρόβλακα. Ἀφοῦ ὁ Ἐμμανουήλ Παππᾶς
ὀργάνωσε τήν ἄμυνα καί διοίκηση τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐπέστρεψε πάλι διά
θαλάσσης στήν Κασσάνδρα.

Μετὰ τὶς μάχες τῆς Ρεντίνας καὶ τῶν Βασιλικῶν, οἱ Τοῦρκοι, τακτικοὶ καὶ
ἄτακτοι, ἐφορμοῦν καὶ λεηλατοῦν, καταστρέφοντας καὶ καίγοντας τὰ χωριά,
φονεύοντας ταυτόχρονα ὅσους ἐκ τῶν χριστιανῶν προφθάνουν. Ἀνάσχεση τῆς
καταδίωξης καὶ ἀπώθηση τῶν Τούρκων πραγματοποιεῖται μὲ τὴν ἐπιτυχῆ
ἀντίσταση στὴν Λιαρίγκοβη (Ἀρναία) τῶν Χριστοδούλου, σερδάρη Ἁγίου
Ὄρους, καὶ Χατζῆ παππᾶ Ἰγνατίου, ἀρχηγοῦ τῶν κελλιωτῶν Ἁγίου Ὄρους. 

Ἐνῶ ὅμως αὐτὰ συνέβαιναν στὸ Ὄρος, ἔρχεται στὴν Θεσσαλονίκη εἰδικὸς
στρατιωτικὸς ἀπεσταλμένος ἐκ τῆς Ὑψηλῆς Πύλης ὁ Μεχμὲτ Ἐμὶν Ἀβδουλλὰχ
πασᾶς, μὲ ἐντολὴ νὰ καταστείλει τὴν ἐπανάσταση στὴν Χαλκιδική. Ὁ Ἐμὶν
ἦταν ἐξωμότης γεωργιανῆς καταγωγῆς, υἱὸς Ὀρθοδόξου ἱερέως ἀπὸ τὴν
Ἀμπχαζία, τὸν ὁποῖο εἶχαν ἀπαγάγει σὲ νεαρὰ ἡλικία καὶ πωλήσει στοὺς
Τούρκους, ὅπου ἐξισλαμίστηκε. Τὴν 2α Νοεμβρίου ἐξαπέλυσε γενικὴ ἐπίθεση
κατὰ τῆς ἀμυντικῆς γραμμῆς τῶν Ἑλλήνων καὶ ἐξεπόρθησε τὴν Κασσάνδρα,
γιά νά ἀκολουθήσει ὁλοσχερής σφαγή, πυρπόληση καὶ καταστροφή. Ὁ
Παππᾶς διεσώθη στὸν Ἄθωνα. Λίγο μετὰ τὴν ἄφιξή του ἐκεῖ, ὁ Ἐμμανουήλ
ἀνεχώρησε μαζὶ μὲ τὸν Νικηφόρο Ἰβηρίτη γιὰ τὴν ἐπαναστατημένη Ἑλλάδα,
καθὼς θεωροῦσαν πλέον μάταιη κάθε προσπάθεια ἄμυνας. Στὸν δρόμο πρὸς
τὴν Ὕδρα πέθανε ἀπό τήν λύπη του καὶ ἐτάφη στὸ νησί.

Μετὰ τὴν ἔκβαση αὐτήν τῶν πραγμάτων, μεγάλο μέρος τῶν Ἁγιορειτῶν
ἔφυγαν μαζί με τά σημαντικότερα κειμήλια στά νησιὰ Σκόπελο, Σκιάθο, Ψαρά,
Ὕδρα, στὴν Πελοπόννησο, ἢ ἀκόμη καὶ στὴν Εὐρώπη. Ὅσοι ἔμειναν ἀποφά-
σισαν νὰ ζητήσουν ἀμνηστία. Ἐστάλησαν τότε ὡς ἐκπρόσωποι τοῦ Ὄρους οἱ
Ἀντιπρόσωποι τῶν Μονῶν Χιλανδαρίου, Δοχειαρίου καὶ Φιλοθέου, φέρνοντας
μαζί τους τὸν Ζαμπίτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους Χαλὴλ μπέη καὶ τοὺς μουχτάρηδες21

τῶν χωριῶν ποὺ εἶχαν καταφύγει στὸ Ὄρος. Ὁ πασᾶς τοὺς δέχθηκε καὶ τοὺς

20 Βλ. «Ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση τῆς Χαλκιδικῆς τοῦ 1821», Χρονικὰ τῆς Χαλκιδικῆς 1 (1961), σ. 19.
21 Δημογέροντες.
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διαβεβαίωσε νά μή φοβοῦνται. Μετὰ τὴν δήλωση ὑποταγῆς, μετακινήθηκε
πρὸς τὸ Ὄρος καὶ στρατοπέδευσε στὰ σύνορα, στὸ μετόχι τῆς Χιλανδαρίου,
στὴν Κομίτσα (περιοχή Ἱερισσοῦ), ὅπου πέρασε τόν χειμῶνα. Ἀπὸ ἐκεῖ πρό-
σταξε νὰ ἐξέλθουν ἀπὸ τὸ Ὄρος ὅλοι οἱ κοσμικοί, ποὺ εἶχαν καταφύγει γιὰ
νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὶς σφαγές, καὶ νὰ παραδώσουν οἱ Μονὲς καὶ οἱ μοναχοὶ τὸν
ὁπλισμό. Ἐνῶ ἀρχικά ὁ Ἐμίν Ἀβδουλλάχ φαινόταν μειλίχιος καί γλυκύς, μόλις
κατάλαβε ὅτι δέν ὑπῆρχαν πλέον στρατεύματα γιά νά ἀντισταθοῦν, μεταβλή-
θηκε σέ ἄγριο θηρίο: συνέλαβε δώδεκα Ἐπιτρόπους τῶν Ἁγιορειτικῶν Μονῶν
καί τούς ἔστειλε ὁμήρους στήν Κωνσταντινούπολη. Ἐπέβαλε ὑπέρογκα ποσά
ὡς τιμωρία στούς Ἁγιορεῖτες, τά ὁποῖα καταχρέωσαν τίς Μονές γιά μία δεκαε-
τία καί εἶχαν δυσβάστακες οἰκονομικές συνέπειες22. 

Τό χειρότερο ὅμως πού ἔκανε ἦταν ὅτι «εὐθύς ἐγέμισεν ὅλα τά εὐαγῆ καί
ἱερά καταγώγια καί ἅγια Μοναστήρια ἀπό ἀτάκτους, ἀχρείους καί κακίστους
στρατιώτας, τῶν ὁποίων αἱ κακίαι δέν γράφονται ὅλαι καταλεπτῶς διά τό ἀδύ-
νατον ὅσας μετεχειρίσθησαν. Μήτε αὐτούς τούς θείους ναούς ἀφῆκαν οἱ ἀσε-
βεῖς, χωρίς νά τούς βεβηλώσουν καί νά τούς μολύνουν, διαφθείραντες τάς ἱστο-
ρίας των23. Τότε λοιπόν κατ᾽ ἀρχάς τῶν τοσούτων δεινῶν, πολλοί καλόγηροι
καί κοσμικοί ἐθανατώθησαν ἀναιτίως ὑπό τῶν ἀχρείων ἐκείνων στρατιωτῶν,
καί πολλά παιδία ἐσκλαβώθησαν. Ὅσα δέ κακά ἔγιναν τότε εἰς τήν ἐποχήν
αὐτήν ἀπό τά στρατεύματα δέν γράφονται καταλεπτῶς», ἔγραφε ὁ Δοσίθεος24.

Σὲ δημοσιευμένη ἐνθύμηση ἀναφέρεται «… λοιπὸν εἰς τόσον διάστημα και-
ροῦ τὰ κακὰ ὁπού ἐκάμασι γλῶσσα ἀνθρώπου νὰ τὰ εἰπῇ εἶναι ἀδύνατον,
ἀφίνω νὰ λέγω πὼς ἐκαίγασι τοὺς παπάδες μὲ πυρωμένα σίδερα καὶ μὲ λάδι
τοὺς ἐζοιματούσασι, καὶ λέγω διὰ τὰ ὅσα ἐκάμασι εἰς τὴν ἐκκλησίαν … ἐπέρ-
νασι τὰ ἱερὰ ἄμφια καὶ στρωσίδια τῆς ἁγίας Τραπέζης καὶ τὰ ἐκάμασι φορέ-
ματά τους, ἀσημένια δισκάρια … τὰ ἐπήρασι καὶ ἐτινάζασι τὰ βρωμερά τους
τζιμπούκια…»25. Καὶ στὴν διήγησή του ὁ γερο-Ἀργυρός γράφει: «… Μὰ καὶ τὰ
μοναστήρια δὲν ἐτράβιζαν λιγώτερα μὲ τὸ ἀσκέρι ποὺ ἄφησεν ἐκεῖ ὁ Λομποὺτ
πασᾶς. Κατατυραννοῦσαν καὶ αὐτοὶ τοὺς πατέρας παίρνοντας χρήματα καὶ

22 Γιὰ αὐτὲς βλ. Θεόκτιστος Δοχειαρίτης καί Κοσμᾶς Σιμωνοπετρίτης, «Οἱ οἰκονομικὲς συνέ-
πειες τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπὸ τὴν συμμετοχή του στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821», Τά Οἰκονομικά
τοῦ Ἀγῶνα – Ἡ ἐπίτευξη καί ἡ ἀναγνώριση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας, Θ´ Διεθνές Συνέ-
δριο τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ὑπό δημ.).
23 Δηλαδή τίς τοιχογραφίες τους.
24 Διήγησις περὶ Ἁγίου Ὄρους, ὅ.π., σσ. 234-235.
25 Ἀλεξ. Δημητριέφσκι, Τυπικά, τ. γ΄, Πετρούπολη 1917, σ. 509.
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ζημιώνοντας μὲ πολλοὺς ἄλλους τρόπους. Καὶ ἐκεῖ ἀκόμη ἐχάθηκαν γιὰ τὴν
χριστιανοσύνη κάμποσες ἀθῶες ψυχές …»26.

Πρίν τήν Ἐπανάσταση βρίσκονταν στό Ὄρος τρεῖς μέ πέντε χιλιάδες
ἄνθρωποι. Μετὰ τὰ δεινά ποὺ συσσώρευσε ἡ παρουσία τῶν ὀθωμανικῶν
στρατευμάτων, δέν ἔμειναν οὔτε πεντακόσιοι.

Τὴν ἴδια ἐποχὴ στὴν Μονή Σίμωνος Πέτρας ἡγούμενος ἦταν ὁ ἐκ Τριπόλε-
ως Διονύσιος, ὁ ὁποῖος προερχόταν ἀπὸ τὴν Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννας27 καὶ
ἦταν ὑποτακτικός τοῦ πρώην Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας Θεοφάνους, ἑνός
ἁγίου ἀρχιερέως, ποὺ συναισθανόμενος τὸ βάρος τῆς ἀρχιερωσύνης εἶχε ἀφή-
σει τὴν μητρόπολή του γιὰ νὰ ζήσει ὡς ἁπλὸς μοναχὸς στὸ Ἅγιον Ὄρος.
Καθώς ἡ Σιμωνόπετρα ὑπέφερε μέχρι τότε ἀπὸ λειψανδρία, εἶχαν φροντίσει
γιὰ τὴν ἐπάνδρωσή της ὁ Μητροπολίτης Θεοφάνης καὶ ὁ τότε ἐφησυχάζων
στὸ Ἅγιον Ὄρος Πατριάρχης ἱερομάρτυς Γρηγόριος Ε΄, ἐνεργῶντας γιὰ νὰ ἀνα-
λάβει τὴν ἡγουμενία ὁ Διονύσιος. Προσπαθῶντας αὐτός νὰ ἀνορθώσει καὶ
οἰκονομικῶς τὴν Μονή, ταξίδευσε ἤδη ἀπὸ τὸ 1819 στὸ σημαντικὸ καὶ πλούσιο
μετόχι τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ποὺ εἶχε ἡ Σιμωνόπετρα στὸ Βουκουρέστι τῆς
Ρουμανίας. Ἐκεῖ ὅμως θὰ βρεθεῖ μέσα στὴν δίνη τῶν γεγονότων στὶς ὑπερδου-
νάβιες ἡγεμονίες, ὅπου ἡ Ἐπανάσταση καταπνίγηκε, κατὰ τὴν ὁποία δημεύ-
θηκαν προσωρινὰ καὶ τὰ ἁγιορειτικὰ μετόχια τῆς Ρουμανίας28. 

Τὴν διοίκηση τῆς Σιμωνόπετρας, μετὰ τὴν φυγή τοῦ Διονυσίου, ἀσκοῦσαν
τότε ἐπιτροπικῶς οἱ Γέροντες Ζωσιμᾶς καὶ Ἰωάσαφ29. Ὁ ἡγούμενος Διονύσιος
ἐγκλωβίστηκε στὴν Ρουμανία, συρόμενος ὡς αἰχμάλωτος ἀπὸ κριτηρίου εἰς
κριτήριον, ὅπως ἀναφέρει σὲ δραματική ἐπιστολὴ του πρὸς τοὺς Ἐπιτρόπους
τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὴν Κωνσταντινούπολη30. Οἱ προεστῶτες τῆς Σιμωνόπε-
τρας, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν μοναχὸ Ἰωάσαφ, ἀφοῦ συγκέντρωσαν ἅγια λείψανα,
σκεύη, ἄμφια καὶ ὅ,τι ἄλλο πολύτιμο ὑπῆρχε, ἀπέπλευσαν πρὸς τὴν ἐλεύθερη
Ὕδρα, ὅπου τὰ ἀσφάλισαν σὲ μοναστήρι, μέχρι νὰ εἰρηνεύσει ἡ κατάσταση
τὸ 183031. Ἡ προσωρινὴ Κυβέρνηση τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδος ἐκποίησε κατὰ

26 Ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση τῆς Χαλκιδικῆς τοῦ 1821, ὅ.π., σ. 22.
27 Κῶδιξ Β´ Ἱ. Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, σ. 86.
28 Κῶδιξ Β´ Ἱ. Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, σσ. 86-87.
29 Κῶδιξ Β´ Ἱ. Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, σ. 87.
30 Βλ. Γ. Ἀλεξάνδρου Λαυριώτου (Λαζαρίδου), Ἔγγραφα τοῦ Ἁγίου Ὄρους τῆς Μεγάλης
Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως 1821-1830, τ. Α΄. Ἀθῆναι 1966, σ. 117-118.
31 Κῶδιξ Β´ Ἱ. Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, σσ. 87-88.
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καιροὺς γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς ἐπανάστασης ἀπὸ τὰ κειμήλια τῆς μονῆς μεταλ-
λικὰ σκεύη ἀξίας 2.309 γροσιῶν, τὰ ὁποῖα καταγράφονται σέ ἐνσφράγιστη
ἀπόδειξη ποὺ χορήγησε στὴν μονὴ ὁ ἔκτακτος διοικητὴς Ὕδρας καὶ Σπετσῶν
Γεώργιος Μαυρομάτης, στὶς 26 Αὐγούστου 1830.

Οἱ λιγοστοί, ὄχι πάνω ἀπό πέντε, καὶ ἡρωικοί Σιμωνοπετρίτες πατέρες ποὺ
ἔμειναν στήν Μονή γιὰ τὴν φύλαξή της ἦταν ὑποχρεωμένοι νὰ μεριμνοῦν γιὰ
τὴν διατροφὴ καὶ τοὺς μισθοὺς τῶν μελῶν τῆς τουρκικῆς φρουρᾶς. Μὴ ἀντέ-
χοντας τὰ βάρη καὶ τὴν καταπίεση, ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλο δραπέτευσαν. Ἔτσι
τὸ μοναστήρι ἔμεινε στὸ ἔλεος τῶν Τούρκων στρατιωτῶν, ποὺ ἐπίσης τὸ ἐγκα-
τέλειψαν, ἀφοῦ «ἔπραξαν ὅ,τι ἀσεβὲς καὶ ἀπευκταῖον», ὅπως χαρακτηριστικὰ
σημειώνει ἀργότερα ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Νεόφυτος ἀπὸ τὰ Ἀλάτσατα τῆς
Σμύρνης (1861-1906)32. Οἱ Τοῦρκοι ἀφαίρεσαν τὴν μολύβδινη στέγη τῆς ἐκκλη-
σίας γὰ νὰ χρησιμοποιήσουν τὸ μολύβι σὲ πολεμοφόδια, ἔκαυσαν στασίδια,
ἱερὲς εἰκόνες, χειρόγραφα καὶ ὅ,τι ἄλλο κατάλληλο νὰ ξεδιψάσει τὴν μανία
τους. Στὸ τέλος ἐγκατέλειψαν καὶ αὐτοὶ τὴν Μονή, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχαν μονα-
χοὶ νὰ τοὺς τρέφουν33. Ὁ ἡγούμενος Διονύσιος δὲν κατάφερε ποτὲ νὰ ἐπιστρέ-
ψει στὴν Μονή τῆς Μετανοίας του. Ἐκοιμήθη στὸ Βουκουρέστι τὸν Δεκέμβριο
τοῦ 1828. Ὅταν ἀποχώρησαν τὰ τουρκικά στρατεύματα ἀπὸ τὸν Ἄθωνα τό
1830, τὴν διοίκηση τῆς Σιμωνόπετρας ἀνέλαβε ὁ ἐκ τῶν προϊσταμένων της
Ἱερομόναχος Ἀμβρόσιος (1788-1847), ἀπὸ τὸ Βογατσικὸ τῆς Καστοριᾶς, ὁ
ὁποῖος στὰ χρόνια τῆς τουρκικῆς κατοχῆς ἔμενε στὸ σιμωνοπετρίτικο μετόχι
τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους στὴν Θεσσαλονίκη34.

Μία μεγάλη ἀπώλεια ποὺ εἶχε ἡ Μονή Σίμωνος Πέτρας στὴν διάρκεια τῆς
Ἐπανάστασης ἦταν σημαντικός ἀριθμός χειρογράφων καὶ βιβλίων. Ὅπως
ἔγραφε ὁ ἅγιος Ἱερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, ἡγούμενος τῆς Μονῆς στὴν περίο-
δο 1920-1931, κατὰ τὴν ἐγκατάλειψή της μὲ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 οἱ μονα-
χοὶ ποὺ ἀναχώρησαν γιὰ μία πενταετία «ἐναπέθεσαν εἰς κρύπτην τὰ σπου-
δαιότερα καὶ σημαντικότερα τῶν βιβλίων», τὰ ὁποῖα ὅμως «εὗρον ἐκεῖ τὴν
παντελῆ αὐτῶν καταστροφήν. Τοιοῦτος δὲ ἦτο ὁ ἀριθμὸς τῶν (καταστραφέν-
των) βιβλίων ὥστε οἱ μοναχοὶ ἐπαναστρέψαντες ἔκαυσαν αὐτὰ καὶ τρὶς ἐγέ-
μισαν τὸν φοῦρνον τῆς μονῆς παραδόντες αὐτὰ τῷ πυρί».

Ὅπως γράφει ὁ Δοσίθεος, μετά τήν ἀποτυχία τῆς Ἐπαναστάσεως, «ἔμει-

32 Κῶδιξ Β´ Ἱ. Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, σ. 88.
33 Κῶδιξ Β´ Ἱ. Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, σ. 88.
34 Κῶδιξ Β´ Ἱ. Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, σσ. 88-89.
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ναν ἔρημα τά ἱερά τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μοναστήρια ἀπὸ καλογήρους, ἐκτός ὀλί-
γων γερόντων καὶ χωλῶν καί ἀναπήρων, οἵτινες δι᾽ ἀδυναμίαν ἔμειναν ὅθεν
εὑρέθη ὁ καθείς»35. Τὸ μεγάλο πρόβλημα ποὺ εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ Ἅγιον
Ὄρος ἦταν ἡ ἀδυναμία τῶν μοναχῶν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς ὑπέρογκες οἰκο-
νομικές ἀπαιτήσεις τοῦ Λουμπούτ Πασᾶ, ὁ ὁποῖος γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο «θυμω-
θείς, πολλοὺς ἀθώους καλογήρους ἔβαλεν εἰς τὴν φυλακὴν τῆς Θεσσαλονί-
κης, τρεῖς φοραῖς κατὰ σειρὰν ἀσήκωσεν ἀπὸ τὸ Ὄρος, καὶ κάθε ἡμέραν τοὺς
ἐράβδιζεν ὁ τύραννος, χωρὶς λύπην εἰς τοὺς πόδας, ἕως ὁπού εἰς τὴν τυραν-
νίαν αὐτὴν τὴν ἄδικον, ἔδωκαν τὸ κοινὸν χρέος οἱ μακάριοι, ἀδίκως ἐκχέοντες
τά αἵματά των ὑπό τῶν ἀσεβῶν μωαμεθανῶν, ἐκεῖ μέσα εἰς τὴν φυλακήν τοῦ
Πασᾶ, ὄντες τὸν ἀριθμὸν ὅλοι ὀγδοήκοντα καὶ δύο. Ὁ τύραννος ὅμως ἤθελε
βέβαια ἀκόμη καὶ ἄλλους νὰ ἀποκτείνῃ, πλὴν δὲν ἐπρόφθασε, διότι ἦλθεν
ἄλλος ἡγεμών, καὶ οὕτω ἠλευθερώθησαν παραδόξως ὅλοι οἱ φυλακισμένοι»36.

Τὴν ἴδια ἐποχὴ μαρτύρησε καὶ ὁ Γέρο-Σάββας ὁ Σταγειρίτης, ἕνας ἁπλὸς
μοναχὸς τῆς Μονῆς Κωνσταμονίτου, ὅπως περιγράφει ὁ Δοσίθεος37. Ὁ Σάββας
προεγνώρισε τὸν θάνατό του, διότι κατὰ τὴν ἀναχώρησή του ἀπὸ τὴν μονή, ὅταν
εἶχε ἀποσταλῆ στὴν Ἱερισσό, εἶπε σὲ κάποιον ἀδελφό τοῦ Κοινοβίου ὅτι εἶδε σέ
ὅραμα ὅτι «διώκωντές τον οἱ ἐχθροί τὸν ἐθανάτωσαν· καὶ οὕτω ἐφάνη τὸν μακά-
ριον ὅτι ἡ ψυχή του ἐπέταξεν εἰς τοὺς οὐρανούς, τὸ δὲ σῶμα του ἔμεινεν εἰς τὴν
γῆν»38. Πράγματι, περνῶντας ἀπὸ τὴν Μονὴ Ζωγράφου, τόν σκότωσαν οἱ Ὀθω-
μανοί στρατιῶτες μαζί μέ ἕναν λαϊκὸ ὑπηρέτη του ἐπίσης ἀπὸ τὰ Στάγειρα.

Οἱ δύσκολες αὐτὲς περιστάσεις ἦταν κατάλληλες γιὰ νὰ ἀναδείξουν νέους
μάρτυρες καὶ ὁμολογητές. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν ὁ περίφημος Ἁγιορείτης
Ἱλαρίων, μεγάλος ἀσκητής τοῦ 19ου αἰ. ἀπὸ τὴν Γεωργία, ὁ ὁποῖος εἶχε μετα-
βεῖ στὴν Θεσσαλονίκη μὲ σκοπὸ νὰ μαρτυρήσει39. Ἐπισκεπτόταν τὸν αἱμοβόρο
Λουμπούτ Πασᾶ στὸ παλάτι του στὴν Θεσσαλονίκη, ὅταν ἄρχιζε τὸ Ραμαζάνι,
καὶ τὸν ἤλεγχε γιὰ τὶς σφαγές καὶ τὰ ἐγκλήματα ποὺ εἶχε διαπράξει στὴν

35 Διήγησις περὶ Ἁγίου Ὄρους, ὅ.π., σσ. 236.
36 Διήγησις περὶ Ἁγίου Ὄρους, ὅ.π., σσ. 236-237.
37 Δοσιθέου Κωνσταμονίτου, Νέον ὑπόμνημα τῶν νεοφανῶν ἱερομαρτύρων καί ὁσιομαρτύρων,
σ. 188.
38 Δοσιθέου Κωνσταμονίτου, ὅ.π.
39 Γιά τήν ὁμολογία καί τήν δράση τοῦ ἁγίου Ἱλαρίωνα κατά τήν διάρκεια τῶν γεγονότων
πού ἀκολούθησαν τήν Ἐπανάσταση στό Ἅγιον Ὄρος βλ. Ἱερομονάχου Ἀντωνίου, Ἁγιορεῖτες
Πατέρες τοῦ ΙΘ΄ αἰ., τ. 3΄, Ἱ. Κοινόβιον Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ὀρμύλιας - ἐκδ. «Ἴνδι-
κτος», Ἀθῆναι 1995, σσ. 41-69.
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Νάουσα καὶ κυρίως γιὰ τὸν ἀναγκαστικὸ ἐξισλαμισμὸ 400 παιδιῶν καὶ ἐφήβων
ποὺ εἶχε μαζέψει ὁ Λουμποὺτ ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἄλλα μέρη, οἱ ὁποῖοι
ὅλοι τούρκεψαν, ἐκτὸς ἀπὸ δύο ποὺ ὁμολόγησαν τὴν πίστη καὶ μαρτύρησαν.
Ὁ ἅγιος Ἱλαρίων εἶχε τέτοιο πόθο γιὰ τὸ μαρτύριο, ποὺ ἔφθασε στὸ σημεῖο
νὰ ὑβρίζει φανερὰ τὸν Πασᾶ, ἀποκαλώντας τον ἄθεο, κακοῦργο καὶ ζῶο,
μπροστὰ στὰ ἐπιφανέστερα μέλη τῆς κοινωνίας τῆς Θεσσαλονίκης, ποὺ ἦταν
μαζεμένοι γιὰ τὴν ἰσλαμική γιορτή, καὶ μάλιστα Ἄγγλους, Γάλλους, Ἑβραίους
καὶ Ἀρμενίους. Ὅλοι αὐτοί ἀποροῦσαν πῶς ὁ θηριώδης Λουμπούτ Πασᾶς
ἀνεχόταν νὰ ἀκούει τὶς μομφές ἑνὸς ρακένδυτου μοναχοῦ. Τὸ σκηνικὸ αὐτὸ
ἐπαναλαμβανόταν ἐπὶ τρεῖς μέρες. Ὁ π. Ἱλαρίων διανυκτέρευε στὴν οἰκία τοῦ
εὐεργέτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους Σπανδωνῆ. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρία βράδυα ὥρμη-
σε στὸ δωμάτιό του ἕνας Τοῦρκος στρατιώτης γιὰ νὰ κατασφάξει τὸν ἅγιο μὲ
τὸ γιαταγάνι του, φωνάζοντας «τώρα θὰ σὲ κομματιάσω». Τό χέρι του ὅμως
πέτρωσε, σάν κάποιος νὰ τοῦ τό κρατοῦσε. Κατάφερε νὰ τὸ κατεβάσει μόνο
ὅταν ἀποφάσισε νὰ μὴν κάνει κακό. Τὴν τέταρτη μέρα ὁ ἅγιος προσπάθησε
νὰ ἐξοργίσει ἀκόμη περισσότερο τὸν πασᾶ, μιλῶντας του γιὰ τὴν κενότητα καὶ
τὸ ψεῦδος τοῦ Ἰσλάμ καὶ τοῦ Μωάμεθ, καὶ λέγοντάς του ὅτι θὰ σωθοῦν μόνο
ὅσοι πιστεύουν ἀληθινά στὸν Θεό καὶ βρίσκονται μέσα στοὺς κόλπους τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὅταν ἄκουσαν αὐτὰ οἱ παριστάμενοι ὅλοι ὁμοθυμα-
δόν φώναξαν μὲ λύσσα «πρέπει νὰ τὸν θανατώσουμε». Ὁ πασᾶς, παρότι δὲν
ἤθελε νὰ τὸν σκοτώσει, ἀναγκάστηκε νά δώσει τήν ἐντολή τοῦ ἀποκεφαλι-
σμοῦ, γιά νά μήν τόν κατηγορήσουν ὅτι δέν ἐφαρμόζει τόν ἰσλαμικό νόμο πού
ἐπιβάλλει ποινή θανάτου σέ ὅσους βλασφημοῦν τόν Μωάμεθ. Ἐνῶ ὅμως ἦταν
ἕτοιμος νά ἀποκεφαλιστεῖ καί νά λάβει τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου, τήν τελευ-
ταία στιγμή σώθηκε μέ τήν παρέμβαση δύο Ἀμπχαζίων, ἔμπιστων τοῦ Λουμ-
πούτ Πασᾶ, οἱ ὁποῖοι τόν ἔπεισαν νά τόν ἀφήσει, μέ τήν αἰτιολογία ὅτι θά
ἦταν αἰώνιο ὄνειδος γιά αὐτούς ὅτι σκότωσαν ἕναν συμπατριώτη τους. Ἔτσι
ὁ ἅγιος ἔγινε κατά προαίρεση μάρτυς. Παρότι δέν μαρτύρησε γιά τόν Χριστό,
ὁ Ἁγιορείτης ἀσκητής ἔμεινε στήν Θεσσαλονίκη διακονῶντας μέ αὐτοθυσία
τούς φυλακισμένους Ἁγιορεῖτες πατέρες καί λαϊκούς προκρίτους, μέχρι πού
ἡ Παναγία τόν πρόσταξε νά ἐπιστρέψει στό Ἅγιον Ὄρος.

Στὴν συνέχεια παραθέτουμε ὁρισμένα ἀποσπάσματα ἀπό ἐπιστολές τῶν
Ἁγιορειτῶν πού ἦταν κλεισμένοι στὶς φυλακές τῆς Θεσσαλονίκης καί τῆς
Κωνσταντινούπολης καὶ περιγράφουν τὰ μαρτύριά τους ἢ καὶ θανάτους.

Στίς 19 Σεπτεμβρίου 1822 «Ἅπαντες οἱ εὑρισκόμενοι ἐν τῇ φυλακῇ Λαυ-
ριῶται» γράφουν στήν Μονή τους:
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«Ὁ Προηγούμενος Ἰγνάτιος μᾶς ἄφησε χρόνους40 καί ὁ Γέρο-Ἀνανίας συγ-
χωρέθηκεν εἰς τάς 25 Αὐγούστου καί νά τούς περάσετε εἰς τό σαρανταλεί-
τουργον...»41. 

Σέ μία ἄλλη ἐπιστολή ἀπό τήν φυλακή τῆς Θεσσαλονίκης, στίς 7 Μαΐου
1823, οἱ φυλακισμένοι Λαυριῶτες Παχώμιος καί Γέρο-Διονύσιος γράφουν:

«Ἐμάθαμε τοῦ Ἱεροῦ Μοναστηρίου μας τήν ἀθλίαν κατάστασιν καί γύμνω-
σιν καί πολλά ἐλυπήθημεν. Καί ἄλλην λύπην ἡμεῖς ὁπού εἴμασταν 12 ἀδελ-
φοί εἰς τήν Φυλακήν καί ἐμείναμεν δύο, ὁ Παχώμιος ὁ ἁμαρτωλός καί ὁ Γέρο-
Διονύσιος, οἱ δέκα ἀδελφοί συγχωρέθηκαν ἐν καιρῷ. Ἀπό τούς μοναστηρια-
κούς ὁπού ἦλθαν, τρεῖς καί ἀπό αὐτουνούς ἀπέθαναν, μᾶς ἄφησαν ὀρφανούς.
Οἱ βουρδουναροί42 πού ἦλθαν μαζύ μας εἰς τήν φυλακήν Μόσχος καί Δημή-
τρης δέν τούς ἄφησε νά βγοῦν καί μετά τρεῖς ἡμέρας ὁ Ἡγεμών τούς ἔστειλεν
ἐν Κυρίῳ καί ὁ Θεός νά τούς ἀναπαύση. Τό τέλος μας καί ἡμεῖς δέν ἠξεύρο-
μεν»43.

Στίς 29 Ἀπριλίου 1824 «Οἱ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐκ τῆς Λαύρας Θεόφιλος ἐκ
τῆς Βατοπαιδίου ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος, ἐκ τῆς Ἰβήρων Δικαιοφύλαξ Συνέ-
σιος καί ἐκ τοῦ Χιλανδαρίου προηγούμενος Κύριλλος» γράφουν πρός τόν
Γέροντα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου Κοσμᾶ, ὁ ὁποῖος ἦταν τότε Ἔξαρχος
τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν Κωνσταντινούπολη:

«ὁ τόπος44 ἀπώλετο καί πλέον ἤ τάν ἤ ἐπί τάς. Ἤ νά ἐλεηθῶμεν ἤ νά ἐξον-
τωθῶμεν δι᾽ ὅλου... καί δέν ἠξεύρομεν καί ἡμεῖς ποίαν παρηγορίαν νά δώσωμεν
τοῖς ἔνδον45, ὁπού ἀπεκηρώθησαν καί ἀπεψύχησαν προσκαρτεροῦντες καί
ἀπ᾽ ἐδῶ καί ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν τήν ἀναψυχήν των... τί ἄλλο νά
συμπεράνωμεν παρά ὅτι ἐποιήσαμεν οὐδέν, καί ἀλλοίμονον καί εἰς ἡμᾶς ὁπού
περιμένομεν ἐνταῦθα κακουχούμενοι, λιμώττοντες καί γυμνητεύοντες καί εἰς
ἐκείνους τούς ταλαιπώρους, μάρτυρας τῇ προαιρέσει, ὁπού προσμένουν ἀπό
ἡμᾶς καί ἀπ᾽ αὐτοῦ... Καί ταῦτα μέν ἐν τοσούτῳ ἀδελφικῶς, τά δέ ἔτη σου
εἴησαν Θεόθεν ὑγιεινά, σωτήρια, καί κατευοδούμενα εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν.
Τούς δέ ἐν φυλακῇ ἀδελφούς, ἁπαξάπαντας κατασπαζόμεθα ἀδελφικῶς, ἐν

40 Δηλαδή πέθανε μέσα στήν φυλακή.
41 Γ. Ἀλεξάνδρου Λαυριώτου, Ἔγγραφα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅ.π., σ. 85.
42 Δηλαδή οἱ ἡμιονηγοί, προφανῶς λαϊκοί.
43 Γ. Ἀλεξάνδρου Λαυριώτου, Ἔγγραφα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, σσ. 92-93.
44 Δηλαδή τό Ἅγιον Ὄρος.
45 Δηλαδή σέ αὐτούς πού ἔμεναν κλεισμένοι μέσα στήν φυλακή.
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τῷ ἀναστάντι Χριστῷ. Περί τῆς Πανοσιότητός των ἐγράψαμεν πρός τούς ἔσω
ἀδελφούς, ἀποστείλαντες καί τά γράμματά των, καί ὅμως καμμία ἀπόκρισις
δέν μᾶς ἤλθεν, ἐξ αἰτίας ὁπού γενικῶς τό σύστημα τοῦ Ὄρους εἶναι διόλου
χαλασμένον, καί οὔτε ὑποκείμενα ἔμειναν, εἰς τό ἐνεργηθῶσιν ὑποθέσεις, οὔτε
νοῦς οὔτε κρίσεις τοῖς ἐναπολειφθεῖσιν, ἐξ ἀφορμῆς τῆς μεγάλης ταλαιπωρίας,
δυστυχίας καί δεινῆς ἀπαιτήσεως τῶν λουφέδων46 καί ἄλλων καθημερινῶν
ἐνοχλήσεων καί τυραννίας, τά ὁποῖα δεινά ὁσάκις σᾶς τά γράφομεν, μέ πικρό-
τατα δάκρυα καταβρέχομεν τά γράμματά μας, διά νά σᾶς κινήσωμεν εἰς οἶκτον,
διά νά διενεργήσητε, ἀπό θείου ἐνθουσιασμοῦ καί ζήλου, κινούμενοι καμμίαν
ἀγαθοεργίαν τοῦ Τόπου καί ἐν τῷ Τόπῳ, δυστυχεστάτων ἀδελφῶν...»47. 

Ὁ μοναχός Νικηφόρος ἐκ τοῦ Κουτλουμουσιανοῦ κελλίου τοῦ Χαλκιᾶ σέ
ἐπιστολή του εἰς Κωνσταντινούπολιν, τὴν 25η Φεβρουαρίου 1825, διεκτραγωδεῖ
τὴν κατάσταση τοῦ Ὄρους: 

«… ἔτι ἡ χεὶρ Κυρίου ὑψηλή, παιδεύουσα εἰσέτι καὶ νῦν ἡμᾶς ἀπὸ μὲν τὸ
ἓν μέρος μὲ τὰ ἀδιάκοπα μηνιαῖα τῶν στρατιωτῶν, ἀπὸ δὲ τὸ ἄλλο μὲ τὰς
καταδρομὰς τῶν κατηραμένων ληστῶν, οἵτινες ἐπροξένησαν τὰ μεγαλύτερα
κακὰ δι’ ἡμᾶς καὶ ἔφερον ἐν ἑνὶ λόγῳ τὴν παντελῆ ἐρήμωσιν τοῦ Τόπου. Καὶ
τώρα οὔτε ἡ γῆ σπείρεται, οὔτε οἱ ἀμπελῶνες καλλιεργοῦνται, οὔτε ἄλλο τι
χρήσιμον ἐργόχειρον δουλεύεται καὶ πολλοὶ καλόγηροι ἔφυγον ἔνθεν καὶ
κἀκεῖθεν, ἄλλοι δὲ πάλιν ἀνηλεῶς ἐξ αὐτῶν ἐθανατώθησαν διὰ ποικίλων
βασάνων καὶ ἄλλοι κουλοὶ καὶ μυσεροὶ ἔμειναν καὶ ἡμεῖς δὲ οἱ ὀλίγοι ὁπού
ἐμείναμεν, διὰ προσταγῆς τῆς ἐξουσίας, ἀφήσαμεν τὰ κελλία ἔρημα καὶ ἀνοι-
κτά, καὶ ἐσυνάχθημεν εἰς τὰ πλησιέστερα μοναστήρια διὰ νὰ γλυτώσωμεν κἂν
τὴν ζωήν μας: καὶ ἐκεῖ οὐδὲ τὴν παραμικρὰν ἀνάπαυσιν δὲν ηὔρομεν, ἀλλὰ
καθημερινῶς σχεδὸν ἀγκαρίαις καὶ ξύλα νὰ κουβαλοῦμεν εἰς τοὺς ὤμους…»48.

Τελικά ἡ Παναγία λυπήθηκε τούς Ἁγιορεῖτες πατέρες· ἔφθασε ἡ εὐλογη-
μένη ἡμέρα τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ (13 Ἀπριλίου) τοῦ 1830, ποὺ οἱ ἔνοπλοι
Τοῦρκοι ἐγκατέλειψαν ἀνεπιστρεπτὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀφοῦ προηγουμένως
(1826) εἶχε διαλύσει ὁ σουλτὰν Μαχμοὺτ τὸ φοβερὸ τάγμα τῶν Γενιτσάρων, καὶ
ὁ Καποδίστριας (1828) εἶχε ἀφανίσει τὶς φωλιὲς τῶν κλεπτῶν στὴν Κρήτη καὶ
τὴν Σκόπελο. Οἱ Ἁγιορεῖτες θεώρησαν ὅτι τὸ σουλτανικὸ φιρμάνι τῆς ἀποχω-

46 Δηλαδή τῆς μισθοδοσίας τῶν Τούρκων στρατιωτῶν, πού ἐπιβάρυνε τούς Ἁγιορεῖτες.
47 Γ. Ἀλεξάνδρου Λαυριώτου, Ἔγγραφα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, σσ. 128-131.
48 Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Κτενᾶ, Ἅπαντα τὰ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερὰ Καθιδρύματα, ἐν Ἀθήναις 1935,
σσ. 396-397.
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ρήσεως τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων τὸ ἔγραψε καὶ τὸ ὑπόγραψε ἡ Κυρία
Θεοτόκος. Ἔκτοτε τὸ Ὄρος τιμᾶ καὶ ἑορτάζει ἰδιαιτέρως τὴν ἡμέρα αὐτὴ μὲ
ὁλονύκτια εὐχαριστήρια ἀκολουθία.

Ἡ Ἐπανάσταση στό Ἅγιον Ὄρος, ὅπως καί σέ ὅλη τήν Χαλκιδική, σέ ἀντί-
θεση μέ τήν Ἐπανάσταση στήν Πελοπόννησο καί Ρούμελη, δέν εἶναι μία εὐχά-
ριστη καί πανηγυρική ἀνάμνηση. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι, παρά τίς μεγάλες θυσίες καί
τούς ποταμούς αἱμάτων πού χύθηκαν, δέν ὁδήγησε στήν ἀπελευθέρωση τοῦ
τόπου, καί οἱ χριστιανοί ἔπρεπε νά περιμένουν σχεδόν ἄλλα 100 ἀκόμη χρόνια
γιά νά ἀπελευθερωθοῦν. Μπροστά σέ ὅσους ἀσχολήθηκαν καί τά μελέτησαν,
ἀλλά κυρίως μπροστά σέ ὅσους τά ἔζησαν ὀρθώνεται ἕνα τεράστιο γιατί;

Τήν ἀπάντηση σέ αὐτό τό γιατί θά ἀφήσουμε νά μᾶς τήν δώσει ὁ αὐτόπτης
μάρτυς τοῦ χαλασμοῦ τῆς Χαλκιδικῆς γέρο-Ἀργυρός49:

«Πρὶν τὸν χαλασμό, ὅταν διάβαινε κανεὶς ἀπὸ αὐτά, ἦτο χαρά του νά
βλέπῃ ἕνα σωρὸ ἀγοράκια καὶ κοριτσάκια νὰ παίζουν, νὰ πηδοῦν, νὰ φωνά-
ζουν στ᾽ ἀλώνια, νὰ ἀκούγῃ νὰ μουγκρίζουν τὰ γελάδια, νὰ βελάζουν τὰ πρό-
βατα, νὰ γαυγίζουν oἱ σκῦλλοι. Ὅλα σημάδια ζωῆς. Ὕστερα ὅμως ἀπὸ τὴ
ρημούλα τὸν ἔπιανε φόβος καὶ μελαγχολία νὰ περάσῃ ἀπὸ τὰ ἴδια. Τ᾽ ἀλώνια
ἔρημα καὶ ἀπάτητα μὲ γομαράγκαθα, ψηλὰ ὡς ἐκεῖ πάνω, σπίτια μὲ αὐλές
χορταριασμένες καὶ μὲ κουκουβάγιες στ᾽ ἀνώγεια καὶ παντοῦ σιωπὴ θανάτου,
ἰδοὺ τὶ ἔβλεπε καὶ τὶ ἄκουγε. Καὶ σήμερα ἀκόμη ὅταν τὸ βράδυ φωνάζῃ αὐτὸ
τὸ οὐρσούζικο πουλί, θυμᾶμαι ὅλα αὐτὰ τὰ πράγματα, μοῦ ἔρχονται εἰς τὸν
νοῦν ὅλες ἐκεῖνες οἱ βασανισμένες ψυχὲς ποὺ ἀφῆκαν τὸν κόσμον αὐτὸν μὲ
τέτοιες τρομάρες καὶ αἵματα καὶ σκλαβιὲς καὶ χωρισμούς, καὶ τότε ἕνα πρᾶγμα
ποὺ δὲν μπορῶ νὰ παραστήσω, μοῦ καίγει τὸ στῆθος καὶ μοῦ πυρώνει πολὺ
δυνατὰ τὸ μυαλό, ποὺ καταντᾷ ἔξω φρενῶν καὶ σηκώνομαι καὶ ἀκουμπώντας
στὸ ραβδί μου περνῶ μὲ βία στὴν αὐλὴ καὶ πηγαίνω στὴν ἄκρια τοῦ κήπου
καὶ κάθουμαι στὸ κούτσουρο τῆς ἀμυγδαλιᾶς, ποὺ βλέπεις ἐκεῖ κάτω καὶ τότε
τὶ πράγματα βλέπουν τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μου δὲν πάει νὰ σοῦ τὰ εἰπῶ, γιατὶ
φοβοῦμαι μὴ μὲ περιγελάσῃς. Μὲ φαίνεται νὰ βλέπω πῶς ἐτοῦτα τὰ χώματα
ἀπὸ τὸ πάχος ποὺ ἔχουν ἀπὸ τὸ πολὺ αἷμα ποὺ ἔπιαν, φουσκώνουν ὁλονὲν
καὶ στὸ τέλος σχίζονται καὶ ὰπὸ τὸ σχῖσμα αὐτὸ ἀγάλια-ἀγάλια προβάλλει
ἕνα πρᾶγμα σὰ βρέφος. Πὲς ὅτι εἶναι φόβος, πὲς γιατὶ εἶναι παράξενο τὸ
πρᾶγμα, κλείνω τὰ μάτια μου γιὰ νὰ μὴ βλέπω, μὰ σὲ λιγάκι τ᾽ ἀνοίγω χωρὶς
νὰ θέλω καὶ κεῖνο ποὺ πρὶν ἦταν ἀνθρωπάκος, τώρα ἔγινε πουλί, ἔγινε ἀετός,

49 Ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση τῆς Χαλκιδικῆς τοῦ 1821, ὅ.π., σσ. 23-24.
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μεγάλος καὶ περήφανος μὲ κάτι φτερὰ θεόρατα, καὶ ὁ ἀετὸς αὐτὸς κάθεται
τώρα στὴν κορυφὴ ἀπὸ ἕνα δένδρο ὑψηλὸ πολύ, μὲ ἀμέτρητα κλαδιὰ καὶ τὸ
βασιλικό του μάτι βλέπει, ὅλο βλέπει μακριὰ πρὸς τὰ ἐπάνω, πολὺ μακριὰ
καὶ ἀπάνω εἰς τὰ ἀμέτρητα κλαδιὰ κάθονται χιλιάδες, μυριάδες πουλιὰ
ἄσπρα καὶ αὐτὰ σὰν τὸν ἀετό, ἀλλὰ μικρότερα. Καὶ ἐκεῖ ποὺ θαυμάζω τὸν
ἀετό, αὐτὸς βγάζει μιὰ φωνὴ μεγάλη, πολὺ μεγάλη, θαρρεῖς φωνὴ κεραυνοῦ
καὶ πετᾶ μὲ ὁρμὴ βασιλικὴ καὶ μαζὶ μὲ αὐτὸν πετοῦνε καὶ τὰ ἀετάκια καὶ στὴν
ὁρμὴ αὐτὴ παρασέρνομαι καὶ ἐγὼ πετῶ μαζί τους καὶ περνοῦμε κάμπους καὶ
λαγκάδια καὶ βουνὰ καὶ λίμνες καὶ ποτάμια καὶ ὅλο ἀκούγω κἄτι σὰν νὰ χτυ-
ποῦν δυνατὰ καὶ νὰ σπάνουν σίδερα καὶ αἰσθάνομαι νὰ φεύγῃ ἀπ᾽ ἐμπρός
μου σὰν νὰ τὸ διώχνῃ ἡ ὀργὴ τοῦ Κυρίου, ἕνα πρᾶγμα σκοτεινὸ καὶ ἀδιάκριτο,
ποὺ καταπλακώνει τὴ χώρα καὶ ἔχει ὄψιν ἀπὸ μοῦχλα καὶ δυσωδία ἀπὸ
σαπίλα. Καὶ ὅταν ἐγύρισα τὰ μάτια μου νὰ ἴδω ἄλλη μιὰ φορὰ τὰ μέρη ποὺ
περάσαμεν, Θεέ μου, εἶπα τὶ ἀλλαγὴ εἶναι αὐτὴ ποὺ βλέπω τώρα; Δὲν ἦταν
πλέον ὁ ἴδιος τόπος ποὺ γεννήθηκα καὶ μεγάλωσα. Παράδεισος μοναχὸς σὲ
ὀμορφιὰ καὶ πλοῦτον καὶ ὁ ἥλιος αὐτὸς ἔφεγγε διαφορετικώτερα καὶ τὰ πρό-
σωπα ποὺ φώτιζε φαίνονταν χαρούμενα καὶ εὐτυχισμένα. Τί χαρά νὰ ζῇ τώρα
κανεὶς ἐδῶ μὲ αὐτὸν τὸν ἥλιο, μὲ αὐτὴν τὴν εὐτυχία.

Καὶ ἀναγαλλιάζει ἡ ψυχή μου καὶ εὐφραίνεται καὶ δὲν ξέρω πῶς νὰ δείξω
τὴν χαρά μου. Θέλω νὰ φωνάξω δυνατά, θέλω νὰ προσκαλέσω ἀπὸ τὸν Ἅδη
καὶ ὅλες ἐκεῖνες τὶς πεθαμένες βασανισμένες ψυχὲς νὰ λησμονήσουν τὰ μαρ-
τύριά τους καὶ νὰ ἔλθουν πίσω στὸν κόσμον, γιὰ νὰ γιορτάσουν μαζὶ μὲ τοὺς
ζωντανοὺς τὴν νέα αὐτὴ καὶ μεγάλη ἀνάστασιν καὶ κάμνω νὰ χειροκροτήσω
ἀπὸ τὴν χαρά μου τὸ νέον αὐτὸ θαῦμα τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου, ἀλλὰ φεύγει
τότε ἀπὸ τὰ χέρια μου τὸ ραβδὶ καὶ ξυπνῶ καὶ αἰσθάνομαι ὅτι ὅλα αὐτὰ δὲν
ἦταν παρὰ ὀνείρατα (τώρα ἔγιναν πραγματικότης) καὶ μὲ πιάνει πάλι τὸ
παράπονο, γιατὶ ἡ τύχη νὰ μὴ μᾶς κάνῃ δυνατοὺς καὶ μεγάλους καὶ σηκώνω
τὰ βουρκωμένα μάτια μου πρὸς τὸν οὐρανὸ καὶ παρακαλῶ καὶ κράζω:

Ὤ Κύριε τῶν Δυνάμεων μεθ᾽ ἡμῶν γενοῦ. Εὐλόγησον τὰ λαγόνια τοῦ ἐκλε-
κτοῦ Σου γένους καὶ δός μας τὸν ἰσχυρόν, ποὺ γενεὲς ἀτελείωτα τώρα χρόνια
τὸν περιμένουν. Περίζωσε ὀσφύν του μὲ τὴν ρομφαίαν Σου καὶ ἔντεινε τὸν
βραχίονά του διὰ νὰ ἀξιωθῶ καὶ ἐγὼ ὁ ἁμαρτωλὸς νὰ εἴπω τὸ νῦν ἀπολύεις
τὸν δοῦλόν Σου, ὅτι εἶδα τὸ σωτήριόν Σου».

Ὅλα τά μαρτύρια νοηματοδοτοῦνται ἐσχατολογικά, μέσα στό φῶς τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί ἀπό τραγωδία καί δυστυχία μεταβάλλονται σέ
φῶς καί ἀγαλλίαση. Ὁ Χριστός εἶναι Αὐτός πού νοηματοδοτεῖ καί τήν πιό
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σκληρή καί δυσβάστακτη στιγμή τῆς ζωῆς μας καί τήν μεταβάλλει σέ φῶς,
ἐλπίδα καί ἀνάσταση, καί εὐχόμαστε τό ἴδιο νά κάνει μέ τόν καθένα προσω-
πικά, ἀλλά καί μέ τό πολύπαθο Γένος μας. Ἀμήν.
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