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Ἱερά Μονή Εὐαγγελισµοῦ Σκιάθου.
Περιγραφή της µονής.
Σέ ἀπόσταση µίας περίπου ὥρας ἀπό τή χώρα τῆς Σκιάθου στήν
τοποθεσία Ἀγαλλιανοῦς εἶναι κτισµένο τό µεγάλο µοναστήρι τοῦ
Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου, τό Μοναστήρι τῆς Εὐαγγελίστριας ἤ τῆς
Βαγγελίστρας, ὅπως τό λένε οἱ Σκιαθίτες, τό µοναδικό ἐν ἐνεργείᾳ
µοναστήρι τῆς Σκιάθου. Γιά τή θέση τῆς µονῆς γράφει σχετικά ὁ
Παπαδιαµάντης: «κάτω ἀπό τήν ὑψηλόκρηµνον κορυφήν τῆς
Καραφιλτζανάκας, παρακάτω ἀπό τήν µυστηριώδη βρύσιν τοῦ Κανάκη,
εἰς τήν κορυφήν τοῦ ρεύµατος τοῦ Λεχουνιοῦ πρός τήν θάλασσαν».1
Τό µοναστήρι εἶναι χτισµένο σέ µία πραγµατικά πανέµορφη
τοποθεσία. «Προς τό βορειοδυτικόν τῆς χαράδρας ὑψοῦται ἀµέσως
ἄνωθεν τοῦ χειµάρρου µέγα καί πετρῶδες τριγωνικόν βουνόν φαλακρόν
ἐν τῆ ὀξεία κορυφῆ, ἀλλά σκιαζόµενον πρός τά κάτω ὑπό πυκνού
δάσους δρυῶν, ὧν αἱ ρίζαι καί οἱ κορµοί συγχέονται προς τους φαιούς
βράχους του. κάτω δέ ο χείµαρρος διευθύνεται προς τάς ἀνατολικάς
ἀκτάς τῆς νήσου, διαρρέων παρακάτω ἀπό τα τείχη τῆς µονῆς
ὁρµητικῶς µεταξύ τῶν παρασυροµένων βράχων παρά τούς χονδρούς
κορµούς καρυῶν καί πλατάνων, αἵτινες µαγευτικήν ὄψιν παρέχουσιν είς
τό ἄγριον ρεῦµα. Πρός δέ τό νοτιοανατολικόν ἄνω τοῦ χειµάρρου
ὑψοῦται πολύ ταπεινότερος ἄλλος βραχώδης λόφος, εἰς τήν
βορειοανατολικήν πλευράν τοῦ ὁποίου λειανθεῖσαν, φαίνεται, ἐκτίσθη ἡ
Μονή τοῦ Εὐαγγελισµοῦ».2
Τό ἱερό καθίδρυµα, παρά τό ἐπιβλητικό του µεγέθους τοῦ, εἶναι ἔτσι
χτισµένο σέ ὑψόµετρο περίπου διακόσιων µέτρων, στήν κορυφή τοῦ
ρέµατος τοῦ Λεχουνιοῦ, ὥστε νά µή διακρίνεται σχεδόν ἀπό πουθενά. Ἡ
1Παπαδιαµάντης.,
2

Το Χατζόπουλο, 4, 419.

Α. Μωραϊτίδης., Νεράϊδες, 1(1921)125.
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ἐπιλογή τῆς θέσεως αὐτῆς δέν ὑπῆρξε τυχαία. Τέτοιου εἴδους θέσεις
ἐπιζητοῦνται, διότι τό νερό, ἐκτός ἀπό τή χρησιµοποίηση του ὡς
πόσιµου, ἦταν καί ἡ κινητήριος δύναµη τῶν ὑδρόµυλων τῆς µονῆς.
Ἡ

κυρία εἴσοδος τῆς µονῆς βρίσκεται ἀνατολικά, ἀφοῦ ἡ

µορφολογία τοῦ ἐδάφους ἐπιτρέπει µόνο ἀπό ἐκεῖ τήν ἐλεύθερη
πρόσβαση.3 Ἡ θύρα τῆς µονῆς εἶναι ἐνδεδυµένη µέ βαριές σιδερένιες
ταινίες Ὁ πυλώνας τῆς εἶναι τοποθετηµένος κάτω ἀπό ψηλό τετράγωνο
πύργο µέ πολεµίστρες πού καταλήγει σέ σφαιρικό τροῦλλο ὁ ὁποῖος
στεγάζει τό παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Δηµητρίου.4 Μέσα στόν περίβολο τῆς
µονῆς, πλήν τοῦ καθολικοῦ, ὑπάρχουν ἄλλα δυό παρεκκλήσια τοῦ ἁγίου
Δηµητρίου καί τοῦ Τιµίου Προδρόµου. Στό ἐσωτερικό τῆς µονῆς
ἁπλώνεται ὁ

περίβολος στό κέντρο, τοῦ ὁποίου εἶναι κτισµένο τό

περικαλλές καθολικό 5, ἐνῶ περικλείεται ἀπό τίς τέσσερες πλευρές µέ
διώροφες καί τριώροφες πτέρυγες, πού στεγάζουν τά κελιά, τήν
τραπεζαρία, τό µαγειρεῖο, τούς φούρνους, τή βιβλιοθήκη, τό
νοσοκοµεῖο καί τό ἐλαιοτριβεῖο.

3 Ἀλεξίου

Δ. Ἀλέξης, Σκιάθος ἡ ἀρχιτεκτονική τῶν µεταβυζαντινῶν µνηµείων,
Θεσσαλονίκη, 1996, 129.
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Φραγκούλας Ι. Ν., Σκιαθίτικα, τ. Α΄, Ἱστορία τῆς Σκιάθου, ἔκδ. Ἰωλκός, Ἀθήνα, 1978, 209.

Αξίζει εδώ να σηµειωθεί η ύπαρξη του ξυλόγλυπτου περικαλούς τεµπλου του
καθολικού της µονής το οποίο κοσµείται µε φορητές εικόνες του 17ου και 18ου αιώνος. των
Άξιο µνείας είναι και το τµήµα του ιερού βήµατος το µοναδικό ιστορηµένο τµήµα του
καθολικού έργο των φηµησµένων γαλατσιάνων ζωγράφων από τη Γαλάτιστα της
Χαλκιδικής.το έργο είναι ενυπόγραφο από τους Βενιαµήν α΄, Μακάριο β΄, και παπά
Θαλάσσιο οι οποίοι βρέθηκαν στο νησί ως πρόσφυγες ύστερα από το αποτυχηµένο
επαναστατικό κίνηµα της Χαλκιδικής το 1821.Βλ. και Καλλιανός Κων., «Ἁγιορεῖτες
πάροικοι στή Σκιάθο καί Σκόπελο κατά τήν Ἐπανάσταση» Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια, φ.
1/1/1986.
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Το καθολικό της µονής

Στο κέντρο της αυλής της µονής, πανταχόθεν ελεύθερο από κτήρια
και κατασκευές, είναι οικοδοµηµένο το καθολικό, ο Ιερός Ναός που είναι
ρυθµού τρίκοχης βυζαντινής εκκλησίας σε σχήµα σταυρού µε λιτή και
νάρθηκα. Καλύπτεται από τρεις τρούλους που επικαλύπτουν γκρίζες
σχιστόπλακες. Επειδή το έκτισαν αγιορείτες µοναχοί, κολλυβάδες, ήταν
επόµενο να εφαρµόσουν τύπους και µορφές γνωστών παραστάσεων
τους (αγιορείτικη αρχιτεκτονική). Κατά την εφαρµογή τους, όµως, στα
νέα κτίρια φρόντισαν να τα αποδώσουν µε µια ανάλαφρη χάρη που
ξεφεύγει από την αυστηρή και βαριά επιβλητικότητα των προτύπων
τους. Αποδίδονται όλα πιο απλά, πιο λιτά, πιο ελεύθερα χωρίς να
αποµακρύνονται από τις γνωστές φόρµες της µοναστηριακής
αρχιτεκτονικής. Η πρόθεση τους αυτή φαίνεται στην προσπάθεια να
αποδώσουν τους µεγάλους σχετικά όγκους µε ελαφρές κατασκευές.
Αυτό το επιτυγχάνουν µε τη σωστή και µελετηµένη δόµηση τόσο στο
καθολικό όσο και στους άλλους χώρους της µονής. Έτσι βλέπουµε οι
αγιορείτικες µορφές εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής να αποδίδονται µε
µορφολογικά στοιχεία που συναντώνται σε εκκλησίες και καθολικά της
ηπειρωτικής Ελλάδας δηµιουργώντας ένα άριστο σύνολο. Αν θέλαµε να
το κατατάξουµε σε τύπο, θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι µια
συνεπτυγµένη µορφή του αγιορείτικου τύπου ή µονόκλιτη του
αγιορείτικου τύπου 6. Το τριµερές ιερό διαιρείται µε δυο τόξα, τα οποία
στηρίζονται αφ' ενός στο κίονα και τον πεσσό, αφ' ετέρου δε στον
ανατολικό τοίχο. Το µεσαίο τµήµα καλύπτεται από ηµικυλινδρική
κάµαρα, η οποία είναι συνεχεία του µεσαίου τόξου του τριβήλου του
τύµπανου του ανατολικού τόξου που στηρίζει τον τρούλο. Καταλήγει δε
στον ανατολικό τοίχο µε τετρατοσφαίριο, που βαίνει σε σφαιρικά
6

Ἀλεξίου Δ. Ἀλέξης., Σκιάθος ἡ ἀρχιτεκτονική τῶν µεταβυζαντινῶν µνηµείων,
Θεσσαλονίκη, 159,1996.
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τρίγωνα (λοφία). Λίγο χαµηλότερα από τη βάση του τεταρτοοσφαιρίου
σχηµατίζεται η αψίδα του ιερού. Είναι ηµικυκλική εσωτερικά και τρίπλευρη
εξωτερικά. Μέσα στην κόγχη είναι ενσωµατωµένη η Αγία Τράπεζα η
οποία φωτίζεται από µονόλοβο παράθυρο7.
Ο χώρος ο οποίος βρίσκεται δυτικά του κεντρικού τετράγωνου και ο
χωρίζεται από αυτό µε το τρίβηλο (θεωρητικά αποτελεί τη δυτική κεραία
του σταυρού) λειτουργεί ως νάρθηκας.
Το ιερό χωρίζεται από τον κυρίως ναό µε υψηλό ξυλόγλυπτο
εικονοστάσιο. Αυτό διαρθρώνεται κατά τα γνωστά: Τη βάση, την ποδιά
µε τους ταµπλάδες, τους κεταµπέδες, τη ζώνη µε τις δεσποτικές εικόνες,
το δωδεκάορτο µε την επίστεψη και το σταυρό µε τα λυπηρά.

Ἵδρυση καί ἐξέλιξη τῆς µονῆς.
Ἡ ἵδρυση τῆς µονῆς ἔχει ἄµεση σχέση µέ τήν ἔριδα τῶν Κολλυβάδων
τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὡς γνωστό, τό ἔτος 1754 ἄρχισε στό Ἅγιο Ὄρος ὁ
ὀρθόδοξος φωτισµός τῶν κολλυβάδων πού κήρυτταν τήν ἐπιστροφή
στήν παράδοση τῆς ἐκκλησίας. Ἡ ὅλη διένεξη κράτησε πάνω ἀπό
πενήντα χρόνια, µέ τό γνωστό ἀποτέλεσµα πολλοί µοναχοί νά
ἀναγκαστοῦν νά ἐγκαταλείψουν τόν τόπο τῆς µετανοίας τους καί νά
ἀναζητήσουν νέο.8
Ἡ µονή ἄρχισε νά χτίζεται τό 1794 ἀπό µία µικρή ὁµάδα µοναχῶν τοῦ
κινήµατος τῶν ἱεροπρεπῶν "Κολλυβάδων". Ἐπικεφαλῆς τῆς ὁµάδας ἦταν
ὁ Ἱεροµόναχος Νήφων, κατά τόν κόσµο Νικόλαος "ἐκ τῆς γενεᾶς τῶν
Νικολαράδων", ὁ ὁποῖος γεννήθηκε τό 1736 στά Πατρικά της Χίου. Ὁ
ὅσιος µόνασε στή Μονή Μέγιστης Λαύρας, στή Σκήτη τοῦ
Παντοκράτορος καί στήν Καψάλα τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀρχικά µετέβη
στήν Χίο, τή Σάµο, τήν Πάτµο, τή Λειψῶ καί Ἰκαρία, ὅπου τό 1775 ἵδρυσε,
7

8

Ο.π., 160.
Περισσότερα βλ. καί στό Χαχαµίδης Χρίστος, Συµβολή στήν Ἐκκλησιαστική και

Πνευµατική Ἱστορία τῶν Βορείων Σποράδων (16ος-19ος αἰώνας), (Ανέκδοτη Διδακτορική
διατριβή),σ.264 κ.ε.
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στή θέση Λευκάδα, τή Μονή τῆς Εὐαγγελιστρίας. Ἀνάµεσα στούς
µοναχούς τῆς Εὐαγγελίστριας Ἰκαρίας ἦταν καί ὁ

Γρηγόριος

Χατζησταµάτης, Σκιαθίτης στήν καταγωγή, ὁ ὁποῖος µετά τό θάνατο τοῦ
πατρός Ἰωάννη κληρονόµησε τήν µεγάλη περιουσία του στήν Σκιάθο.
Ἔχοντας λοιπόν αὐτή τή µεγάλη περιουσία, ὁ Γρηγόριος ἔπεισε τόν ὅσιο
Νήφωνα νά µεταβοῦν στήν δασοστεφή Σκιάθο καί νά οἰκοδοµήσουν
νέα µονή, ἐγκαταλείποντας τήν Ἰκαρία "διά τό πάντη ἄγονον καί
ἄκαρπον καί τό νοσῶδες τοῦ τόπου"9. Οὕτω κατά τό 1794 ἐκτίσθη ἐν
Σκιάθῳ το περιβόητον κοινόβιον τοῦ Εὐαγγελισµοῦ, εἰς τῆς Ἀγαλλιανοῦς
τό πλατανοφύτευτον ρεῦµα, ἔνθα ὑπῆρχε παλαιόν τι µονύδριον πρό
χρόνων ἐρηµωµένον. Τῷ ὄντι τῇ ἕκτῃ Ἰουνίου 1794 ἡ κοινότης ὅλη,
γέροντες καί προεστῶτες µε τήν γνώµην καί θέλησιν τῶν λοιπῶν
οἰκοκυραίων καί ραγιάδων, ἱερέων τε και λαϊκῶν, καθώς λέγει ἔγγραφόν
τι τῆς µονής, µετά πολλῆς χαρᾶς ἐδέχθησαν τόν παπᾶ Νήφωνα καί τόν
συµπολίτην Γρηγόριον Χατζησταµάτην καί τούς ἄλλους µοναχούς, καί
πολλά κτήµατα γειτονικά ἀφιέρωσαν πρός αὐτούς10.
Ἡ κατασκευή τοῦ συγκροτήµατος τῆς Μονῆς ὁλοκληρώθηκε τό
1806 καί κατέστη τό κυριότερο ἔργο τῶν κολλυβάδων, τόσο κατά τή
διάρκεια τῆς ἔριδος ὅσο καί τούς µετέπειτα χρόνους. Τό πνεῦµα τῶν
κολλυβάδων ἐπηρέασε ἔντονα τή ζωή τῶν κατοίκων τῆς Σκιάθου, καθώς
καί τῶν ἐξαδέλφων Ἀλέξανδρου Παπαδιαµάντη καί Ἀλέξανδρου
Μωραϊτίδη. Ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Εὐαγγελισµοῦ, ὅπως καί οἱ ἄλλες µονές
τοῦ νησιωτικοῦ συµπλέγµατος, ἔχουν ἰδιαίτερη τοπική σηµασία.
Περικλείουν µέσα τους ἀναµνήσεις καί παραδόσεις τῆς ἐποχῆς τους πού
βοήθησαν καταλυτικά στή διαµόρφωση τῆς θρησκευτικότητας τῶν
κατοίκων τοῦ νησιοῦ, ἀλλά, συνάµα, καί τῆς λογιοσύνης καί
πνευµατικότητας. Παρηγόρησαν τούς πονεµένους κατοίκους στά
δύσκολα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, ἐνῶ συνάµα δυνάµωσαν τούς
9

Μωραϊτίδης, Μέ τοῦ Βορηᾶ τά κύµατα, σειρά Δ,΄57

10

Μωραϊτίδης, Μέ τοῦ Βορηᾶ Δ΄, .57.
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δεσµούς τους µέ τό Ἅγιο Ὄρος, φέρνοντας τους κατοίκους πιό κοντά
στίς ἀρχαῖες παραδόσεις τῆς ἐκκλησίας µας11 .
Ὁ ἱεροµόναχος Νήφων, πρῶτος ἡγούµενος καί ἱδρυτής τῆς Μονῆς,
γνήσιος ἐνσαρκωτής τοῦ πνεύµατος τῶν κολλυβάδων, ἔδωσε στό ἱερό
κοινόβιο τό πνεῦµα του καί ἔθεσε γερές βάσεις, πάνω στίς ὁποῖες
στηρίχτηκε, γιά νά ἐξελιχθεῖ σ’ ἕνα ἀπό τά λαµπρότερα πνευµατικά
κέντρα τῆς χώρας µας τό ΙΗ΄ αἰῶνα. Τό 1797 τό µοναστήρι εἶχε µόνο τό
καθολικό καί λίγα κελιά, ἐνῶ µέ ἐνέργειες τοῦ ἡγουµένου τό Σεπτέµβριο
τοῦ ἰδίου ἔτους ἀπολύεται πατριαρχικό γράµµα, ὅπου ἔδιδε στή µονή τή
σταυροπηγιακή ἀξία. Μόλις δώδεκα χρόνια µετά τήν ἵδρυσή της, ἡ µονή
εἶχε κιόλας ἑξήντα πέντε κελιά, τριώροφες πτέρυγες, φρουριακά τείχη, καί
πάνω ἀπό ἑβδοµήντα µοναχούς, οἱ ὁποῖοι διακρίνονταν γιά τήν ἀρετή,
τή σεµνή πολιτεία καί τήν παιδεία τους12. Ὁ ὅσιος Νήφων ἐκοιµήθη στίς
28 Δεκεµβρίου τοῦ 1809 σέ ἡλικία 73 ἐτῶν, ἀφοῦ εὐτύχησε νά δεῖ τό
µοναστήρι νά γίνεται Σταυροπήγιο ἀπό τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο.
Δεύτερος ἡγούµενος διετέλεσε ὁ συνιδρυτής καί συνάµα δωρητής τῆς
π α τ ρ ι κῆς τ ο υ µ ε γ ά λ η ς π ε ρ ι ο υ σ ί α ς ὁ

Σκιαθίτης Γρηγόριος

Χατζησταµάτης (1809-1815)13.
Μέχρι τό 1833 τό µοναστήρι εἶχε 111 κτήµατα, ἐλαιῶνες, ἀµπέλια καί
χωράφια, ἀπό τά ὁποῖα τά 22 ἦταν περιουσία ἄλλοτε τῆς µονῆς τοῦ
Εὐαγγελισµοῦ τοῦ Κάστρου, ἐνῶ στή συνέχεια προστέθηκαν καί ἄλλες
δωρεές. Στή Σκιάθο εἶχε δυό µεγάλα µετόχια στόν Πύργο, ἀλλά καί στό
µεγάλο Τσουγκριά, ἀλλά καί ἕνα ὁλόκληρο νησάκι στίς µικρές βόρειες
Σποράδες, τό Πιπέρι, ὅπου ὑπάρχει τό ἐκκλησάκι τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς,
ἄλλοτε σταυροπήγιο µοναστήρι14.
Γ. Βερίτης, «Τό ἀναµορφωτικό κίνηµα τῶν Κολλυβάδων καί οἱ δυό Ἀλέξανδροι τῆς
Σκιάθου», Ἀκτίνες (1943)103. καί Νικόλαος Μπουγάτσος, «Πνευµατικαί ἐπιδράσεις τοῦ
Ἁγίου Ὄρους» Ἑλληνική Δηµιουργία, 13(1954)569.
11
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Α. Μωραϊτίδης, ὅ.π., Δ΄, ΄63.

13

Φραγκούλας, Σκιαθιτικα Α΄ σ. 216.

14

Φραγκούλας, ὅ.π., 212. πρβλ καί ΓΑΚ. Μοναστηριακά φ.501.
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Οἱ Κολλυβάδες καί ἡ Φιλοκαλική Ἀναγέννηση.

Ὁ

µοναχισµὸς ὑπῆρξε πάντοτε ὁ

σθεναρὸς πρόµαχος τῆς

ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὁ θεµατοφύλακας τῶν ἱερῶν παραδόσεων τῆς
Ἐκ κ λ η σία ς . Π ο λὺ σ υ χ νὰ ὅµ ω ς οἱ µ ο ν α χ οὶ ἐδ ιώχ θ η κ α ν κ αὶ
βασανίστηκαν ἐξ αἰτίας τῶν ἀκλονήτων θρησκευτικῶν πεποιθήσεών
τους καὶ τοῦ ἀγώνα τους ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας. Μὲ αὐτὴ τὴ στάση ὁ
µοναχισµὸς πολλὲς φορὲς διατηροῦσε ὄχι µόνον τὴν καθαρότητα τῆς
πίστεως τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ἐνίσχυε τὴν πνευµατικὴ ζωὴ τοῦ
ὀρθοδόξου λαοῦ καὶ τὸν βοηθοῦσε νὰ ἐπιζήσει, "νὰ διασώσει τὴν
αὐτοσυνειδησία του καὶ τὴν ἱερὴ ἀνάµνηση ὅτι ἀποτελεῖ ἕνα περιούσιο
λαὸ τοῦ Θεοῦ" 15. Στήν ἱστορία τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀναφέρονται πολλές
προσπάθειες µοναχῶν γιά τήν ἐµβάθυνση στό πνεῦµα τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας, ἀπό τίς ὁποῖες διακρίνονται δυό: ἡ

διδασκαλία τοῦ

Ἡσυχασµοῦ µέ ὑπέρµαχο τόν Ἅγ. Γρηγόριο Παλαµᾶ καί ἡ προσπάθεια
τῶν ἱεροπρεπῶν Κολλυβάδων γιά τήν ἀναγέννηση τῆς λειτουργικῆς καί
π ν ε υ µ α τ ι κῆς ζ ωῆς τῆς Ἐκ κ λ η σ ί α ς σ τ ό π ν εῦµ α τῆς ὑγ ι οῦς
παραδόσεως16.
Τό κίνηµα τῶν ἱεροπρεπῶν Κολλυβάδων κατατάραξε τόν φιλήσυχο
καί εἰρηνικό Ἄθωνα κατά τό δεύτερο µισό τοῦ ΙΗ αἰώνα. Τό Κίνηµα
ἐµφανίσθηκε ἀπό µία ἔριδα. Ἡ πρώτη ἀφορµή γιά τήν ἔριδα αὐτή
δόθηκε ἀπό τούς µοναχούς τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης, τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Οἱ µοναχοί αὐτοί ἄρχισαν τό 1750 νά κτίζουν τό καινούργιο
Κυριακό, γιά τίς θρησκευτικές τους ἀνάγκες, ἀφοῦ αὐξήθηκε ἡ
ἀδελφότητά τους. Τότε ἐµφανίσθηκαν πολλοί εὐεργέτες, πού ἔδωσαν
χρήµατα γιά τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ, ἀλλά ζητοῦσαν συγχρόνως ἀπό

Ἀρχ. Ἀµφιλοχίος Ράντοβιτς, Ἡ Φιλοκαλικὴ Ἀναγέννησι τοῦ XVIII καὶ XIX αἰ. καὶ οἱ
πνευµατικοὶ καρποί της, ἔκδ. [Ἱδρύµατος Γουλανδρῆ-Χόρν], Ἀθήνα, 1984, 11.
15

16

Μακρής, «Κολλυβάδες», ΘΗΕ, 7, 742.
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τούς µοναχούς νά προσεύχονται γιά τούς κεκοιµηµένους συγγενεῖς
τους. Κάτ’ αὐτόν τόν τρόπο µαζεύτηκαν πολλά ὀνόµατα, ὥστε οἱ
µοναχοί ἀναγκάσθηκαν νά τελοῦν πιό ἐκτενεῖς ἐπιµνηµόσυνες
ἀκολουθίες ἀπό τίς συνηθισµένες.
Κατά τό Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας µας, ἀρχικά µετά τόν ἑσπερινό της
Παρασκευῆς καί τελικά τό πρωϊ τοῦ Σαββάτου µετά τήν Θ. Λειτουργία
γίνεται ἡ εὐλογία τῶν κολλύβων ὑπέρ τῶν κεκοιµηµένων. Μέχρι τότε, σέ
ὅλες τίς ἱερές Μονές καί Σκῆτες τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἔψαλλαν τίς
ἐπιµνηµόσυνες αὐτές ἀκολουθίες στά παρεκκλήσια τῶν κοιµητηρίων
κάθε Σαββάτο. Οἱ Ἁγιαννανίτες µοναχοί, ὅµως, λόγω τῶν πολλῶν
ὀνοµάτων τῶν κεκοιµηµένων, κι ἐπειδή κάθε Σαββάτο γινόταν ἐπίσης ἡ
καθιερωµένη ἀγορά στίς Καρυές, τό διοικητικό κέντρο τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
ὅπου αὐτοί πουλοῦσαν τά ἐργόχειρά τους, ἀπεφάσισαν νά µεταφέρουν
τά µνηµόσυνα ἀπό τό Σάββατο στήν Κυριακή. Ἡ µετάθεση αὐτή τοῦ
χρόνου τέλεσης τῶν µνηµοσύνων σκανδάλισε µερίδα Ἁγιορειτῶν
µοναχῶν, οἱ ὁποῖοι δέν ἀνέχονταν αὐτή τήν καινοτοµία 17. Οἱ µοναχοί

Χ. Τζώγας, Ἡ περί µνηµοσύνων Ἔρις ἐν Ἁγίῳ Ὄρει κατά τόν ΙΗ΄ αἰῶνα, [διδακτορική
διατριβή] Θεσσαλονίκη, 1969, 66. Περισσότερα γιά τήν Κολλυβαδική ἔριδα βλέπε. Π.
Χρήστου, Τό Ἅγιον Ὅρος, Ἀθῆναι, 1987, 245-253. Κ. Παπουλίδης, Τό κίνηµα τῶν
Κολυββάδων, Ἐν Ἀθήναις 1971. Τοῦ ἴδιου, «Nicodeme L’ Hagiorite (1749-1809)», Θεολογία,
37(1966), 294-314, 390-415, 576-590, 38(1967), 95-118, 301-313. Χάρ. Σωτηρόπουλος,
Κολλυβάδες-ἈντιΚολλυβάδες (Ἐξ ἐπιστολαί νῦν τό πρῶτον ἐκδιδόµεναι). Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ
τιµητικοῦ τόµου εἰς τόν καθηγητήν Γεράσιµον Κονιδάρην. «Ἀντίδωρον πνευµατικόν»
Ἀθῆναι 1981. π. Γ. Μεταλληνός, «Ἀθανάσιος Πάριος (1721-1813)», ΕΕΘΣΑ, 30(1995),
293-349, ὅπου καί πλούσια βιβλιογραφία. Β. Κοντοβᾶς, «Ἡ περί µνηµοσύνων ἔρις καί ἡ
διδασκαλία περί µέλλοντος τῆς ψυχῆς µετά θάνατον», Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς, 71(1988)
538-617. Θεοδώρητος ἱεροµόναχος, Ἀθανασίου Πάριου, Δήλωσις τῆς ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει
ταραχῶν ἀληθείας, (Ἱστορία καί θεολογία τοῦ Κολλυβαδικοῦ κινήµατος βάσει ἀνεκδότων
χειρογράφων), Ἀθῆναι, 1988. Θεόκλητος Διονυσιάτης, Ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης,
Ἀθῆναι 1959. Ἀρχιµ. Ἀµφιλόχιος Ράντοβιτς, Ἡ Φιλοκαλική Ἀναγέννηση τοῦ XVII καί XIX
αἵ. καί οἱ πνευµατικοῦ καρποί της, Ἀθῆναι, 1984. Ν. Ἀρκᾶς, Ἀθανάσιος ὁ Πάριος, Ἀθῆναι,
1960. Γ. Βερίτης, «Τό ἀναµορφωτικό κίνηµα τῶν Κολλυβάδων καί οἱ δυό Ἀλέξανδροι τῆς
Σκιάθου», Ἀκτῖνες, 6(1943)99-110. Μακρής, «Κολλυβάδες», ΘΗΕ, τ. 7, 742-745. Γ. Ευθυµίου,
Στέφ. Κοµµητᾶς «Κολλυβάδες, βιβλιογραφικά», ΕΕΘΣΠΑ, 26(1984), 701-703. Γ. Σουλιώτης,
Τά Κόλλυβα, Ἀθήνα, 1986. Μπεκατῶρος, «Κόλλυβα», ΘΗΕ, τ. 7, 740-741. Γ. Μεταλληνός,
«Ἡ δυναµική τοῦ Διαφωτισµοῦ στή δράση τῶν Κολλυβάδων», Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας, 19(1995),13-14. Ἀθανάσιος Δ Χρυσοβέργης, Οἱ θεολογικές
κατευθύνσεις τοῦ Πατριάρχη Καλλινίκου Γ ΄(1713-1791) καί τά βασικά προβλήµατα τῆς
ἐποχῆς του, Μέ βάση τήν ἐπιστολογραφία του, Λάρισα 2000. Πρώτ. Θ. Ζήσης,
Κολλυβαδικᾶ. Ἅγιος Νικόδηµος Ἁγιορείτης, Ἅγιος Ἀθανάσιος Πάριος, [Φίλη Ὀρθοδοξία 9]
Θεσσαλονίκη 2004.
17

!10
διχάστηκαν σέ δυό παρατάξεις. Στήν πρώτη ἀνῆκαν οἱ ὑποτιµητικῶς
χαρακτηρισθέντες ὡς Κολλυβάδες, Κολυβιστές ἤ Σαββατιανοί, ὀνόµατα
πού τούς δόθηκαν ἀπό τούς ἀντιπάλους τους, προφανῶς γιά νά
ὑποβαθµίσουν τό κίνηµά τους. Πρωταγωνιστές τῆς παράταξης ἦταν ὁ
Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης18, ὁ

Ἀθανάσιος Πάριος19, ὁ

Νικόδηµος

Ἁγιορείτης20 καί ὁ Μακάριος Νοταρᾶς21 . Μεταξὺ τῶν γνωστῶν επίσης
πατέρων τοῦ κολλυβαδικοῦ κινήµατος συγκαταλέγονται ἐπίσης ὁ ὁσίας
µνήµης καθηγούµενος τῆς Μονῆς Εὐαγγελισµοῦ Σκιάθου ἱεροµόναχος
Νήφων ὁ Κοινοβιάρχης ὁ Χῖος, ὁ Γέρων Ἱερόθεος καθηγούµενος τῆς
Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ Ὕδρας, ὁ Ἰάκωβος ὁ Πελοποννήσιος, ὁ
Ἀγάπιος ὁ

Κύπριος, ὁ

Παίσιος ὁ

Καλλιγράφος ὁ

Χριστόφορος

Προδροµίτης22 ὁ Παρθένιος ὁ Ζωγράφος κ.ἄ.

Γ. Γιαννόπουλος, Νεόφυτος ὁ Καυσοκαλυβίτης, 16-28. Ἱεροδ. Νεόφυτος
Καυσοκαλυβίτης, Περί τῆς συχνῆς Μεταλήψεως, ἔκδ. Τῆνος, Ἀθῆναι 1992, Εἰσαγωγήκείµενο (ἀνέκδοτο) σχόλια. Θεοδωρήτου ἱεροµονάχου Ἁγιορείτου, 14-15, ὅπου καί
παραποµπές στή σχετική βιβλιογραφία. Β. Κοντοβᾶς, Ἡ περί µνηµοσύνων, 555-559. Βίος
καί πολιτεία Ἰερόθεου καί Μακαρίου Γέροντος, Εἰσαγωγή, παρουσίασις, σχόλια: ὑπό τῶν
πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης, εἰς Νεζερά Πατρών,[ΑΕ 2] ἔκδ.
ΤΗΝΟΣ, Ἀθῆναι 1994.
18

Τζώγας, Ἡ περί µνηµοσύνων, 19-42. π. Γεώργιος Μεταλληνός, «Ἀθανάσιος Πάριος
(1721-1813) Ἐργογραφία-Ἰδεολογία-Βιβλιογραφικά,» ΕΕΘΣΠΑ, 30(1995), 293-349 ὅπου καί
πλούσια βιβλιογραφία. Β. Οἰκονοµίδης, «Ἀθανάσιος Πάριος (1721-1813)», ΕΕΚΜ, 1(1961),
347-422, 365-414, 2(1962), 892. Β. Κοντοβάςς, ὅ.π., 52-55.
19

20

Τζώγας, ὅ.π., 46-51. Κ. Παπουλίδης, «Περίπτωσις πνευµατικῆς ἐπιδράσεως τοῦ Ἄγ.
Ὄρους εἰς τόν Βαλκανικόν χῶρον κατά τόν ΙΗ΄ αἰῶνα», Μ. 9(1969) 278-293 ὅπου καί
βιβλιογραφία. Τοῦ ἴδιου, Nicodeme, Τοῦ ἰδίου, Τό κίνηµα, 35-37. Κοντοβᾶς, Ἡ περί
µνηµοσύνων, 566-574.
Τζώγας, ὅ.π, 42-46. Κ. Παπουλίδης, Μακάριος Νοταρᾶς (1731-1805), Μητροπολίτης
πρώην Κορινθίας, Ἀθῆναι 1971, ὅπου καί βιβλιογραφία Ι. Ἐρµωνίκος, «Μακάριος
Νοταρᾶς», Ἀκτῖνες, 11(1948)428-431, 470-473. Β. Σκουτέρης, Μακάριος Νοταρᾶς καί τό
ἀναµορφωτικόν ἔργον του, Ἀθῆναι, 1957. Β. Κοντοβᾶς, ὅ.π., 559-566.
21

Γιά τό Χριστόφορο Προδροµίτη βλ. τά σχετικά Καισαρίου Δαπόντε, «Ἱστορικός
κατάλογος ἀνδρῶν ἐπισήµων (1700-1784). Κ. Σάθας Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη. 3 (1872),133.
Σέργιου Μακραίου, «Ὑποµνήµατα ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας (1750-1800)», Σάθας,
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη 3 277. Γ. Ζαβίρας, Νέα Ἑλλάς ἤ Ἑλληνικόν Θέατρον, [ΕΜΣ,
Ἐπιστηµονικαί πραγµατεῖαι- Σειρά Φιλολογική καί Θεολογική,11] Ἀθῆναι 1972(φώτ.
ἀνατ.) 553-554. καί Σ. Πασχαλίδης, Τό Ὑµναγιολογικό ἔργο τῶν Κολλυβάδων, συµβολή
στήν µελέτη τῆς ἁγιολογικῆς γραµµατείας κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, ἔκδ.
Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2007, 239-256.
22
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Στή δεύτερη ὁµάδα πού χαρακτηρίστηκαν ὡς Ἀντικολλυβάδες
πρωταγωνιστοῦσαν ὁ Θεοδώρητος ὁ ἐξ Ἰωαννίνων23, ὁ Βησσαρίων ὁ
ἐκ Ραψάνης24 κ.α.
Τό κίνηµα τῶν Κολλυβάδων ἀγωνίστηκε σθεναρά γιά τήν ἐπιστροφή
τῶν ὀρθόδοξων πιστῶν στή σεβάσµια ἀρχαία παράδοση καί τούς
ἀκατάλυτους λειτουργικούς θεσµούς τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτά
βιώθηκαν καί ἐκφράστηκαν ἀπό τήν πατερική παράδοση τῆς ὁποίας
ἦταν βαθεῖς γνῶστες καί µελετητές καί ὄχι ἐπιφανειακοί ἐρασιτέχνες25. Οἱ
πνευµατικοί αὐτοί ἀνακαινιστές τοῦ Γένους26 δέν ἀσχολήθηκαν µόνο µέ
τήν τήρηση τῆς ἀκριβοῦς λειτουργικῆς τάξεως καί παραδόσεως27, ἀλλά
καινοτόµησαν µέ τήν ἐπιστροφή στήν ἀπαραχάρακτη παράδοση τῆς
ὀρθόδοξης καθολικῆς Ἐκκλησίας, µέ µόνο σκοπό τήν πνευµατική
ἄνοδο τοῦ λαοῦ, καί τήν προφύλαξή του ἀπό τούς δυτικότροπους
νεωτερισµούς, µέσω τῶν ὁποίων οἱ ἐκ τῆς Ἑσπερίας πεπαιδευµένοι
ἤθελαν νά ἐξαλείψουν τό σκότος τῆς ἀµάθειας πού εἶχε καλύψει τή
πατρίδα µας µετά τήν Ἅλωση28.
Ἀγωνία τους πνευµατική δέν ὑπῆρξε κάποια ἐπιφανειακή
νεωτεριστική µεταρρύθµιση29 , ἀλλά οἱ πηγάζουσες ἀπό τήν παράδοση
ἀλλαγές πού θά συντελοῦσαν στήν ἀνατροπή τῶν τυποποιήσεων καί
στήν ἐπιστροφή στό γνήσιο πατερικό καί πρωτοχριστιανικό πνεῦµα.
23

Τζώγας, Ἡ περί µνηµοσύνων, 52-60. Β. Κοντοβᾶς, Ἡ περί µνηµοσύνων, 576-578.
Παπουλίδης, Τό κίνηµα, 40-41.
Τζώγας, ὅ.π., 60-62. Δ. Βαλαής, Ἡ στάση τοῦ λόγιου µοναχοῦ Βησσαρίωνα στίς ἔριδες τῶν
µοναχῶν τοῦ Ἄγ. Ὄρους κατά τόν ΙΗ΄ αἵ. [Ἀνάτυπο], Κληρονοµία, 27(1995), τ. 1. καί 2.
Θεσσαλονίκη,1996, ὅπου καί βιβλιογραφία. Θ. Γιάγκου Χριστοφόρου Προδροµίτου
Κανονικόν,Θεσσαλονίκη, ἔκδ. Μυγδονία, 2005. Παπουλίδης, Τό κίνηµα, 42.
24

Νικόδηµος Σκρέττας, Ἡ περί Θείας Εὐχαριστίας καί τῶν προνοµίων τῆς Κυριακῆς
διδασκαλία τῶν Κολλυβάδων,[διδακτορική διατριβή] Θεσσαλονίκη, 2004, 28.
25

Νικόλαος Ἀρκᾶς (Ἀρχιµ.), Ὁ µέγας δάσκαλος τοῦ Γένους Ἀθανάσιος ὁ Πάριος
(1722-1813), Ἀθῆναι 1960, 100.
26

27

Βλ. Ἀθην. Καραµπέτσος, Ἀθανάσιος ὁ Πάριος [Ἐκκλησιαστικαί Ἐκδόσεις Ἐθνικῆς
Ἐκατονπεντηκοταετηρίδος, 15], Ἐν Ἀθήναις 1974, 58.
28

Παπουλίδης, Τό κίνηµα, 23.

29

Ἀρκᾶς, Ὁ µέγας δάσκαλος τοῦ Γένους Ἀθανάσιος ὁ Πάριος, 27.
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Ἀλλά καί στήν ἐνεπίγνωστη συµµετοχή στό µυστήριο τῆς Θείας
Εὐχαριστίας κατά τήν ἀρχαία πράξη τῆς Ἐκκλησίας. Ἔκριναν ὅτι ἡ
ἐποχή τους εἶχε ἀνάγκη νά ἐπιστρέψει στούς ἁγίους πατέρες καί ὄχι στά
νεότερα εὐρωπαϊκά φιλοσοφικά ρεύµατα. Πρότυπό τους ὑπῆρξε ὁ
ἅγιος, ὁ

Θεούµενος ἄνθρωπος. Ἀντιτάσσοντας στόν Εὐρωπαϊκό

Διαφωτισµό καί τό κοσµικό πνεῦµα του, τούς Θεούµενους, τούς ἁγίους,
καί τή σοφία τοῦ κόσµου, τή Θεία σοφία καί τήν ἁγιοπνευµατική
ἐµπειρία30.
Μετά τήν ἐξέλιξη τῆς ἔριδας τῶν κολλύβων, οἱ περισσότεροι ἀπό
τούς Κολλυβάδες τοῦ Ἄθωνα ἀναγκάστηκαν νά ἀφήσουν τίς
ἀγαπηµένες τους σκῆτες, ὅπου εἶχαν περάσει ὁλόκληρη ζωή
πνευµατικῶν ἀγώνων καί νά διασκορπιστοῦν σέ διάφορα µέρη τῆς
Ἑλλάδας, ἰδιαιτέρως στά νησιά τοῦ Αἰγαίου, ἱδρύοντας µοναστήρια,
πού ἔγιναν οἱ ἑστίες τῆς διαδόσεως τῶν ἰδεῶν τοῦ ἀφυπνιστικοῦ αὐτοῦ
κινήµατος.
Ὁ

διωγµός αὐτός εἶχε καί «εὐχάριστες συνέπειες», γιατί τό

ἀναµορφωτικό τους κήρυγµα διαδόθηκε καί στό λαό. Σέ πολλές πόλεις
τῆς ἠπειρωτικῆς καί νησιωτικῆς Ἑλλάδας χτίστηκαν µοναστήρια καί
ἀναζωπυρώθηκε ἡ θρησκευτικότητα τῶν πιστῶν. Ἡ ἔκθεση τῶν ἰδεῶν
τους, ἡ µόρφωση, ἀλλά καί ὁλόκληρος ὁ πρότυπος καί ἀσκητικός βίος
τους προκάλεσαν σεβασµό στό λαό καί πολλοί τούς ἀκολούθησαν.
Τό νησιώτικο σύµπλεγµα πού ἀποτελεῖ τήν ἐπαρχία τῶν Βορείων
Σποράδων ἀλλά καί τῶν ὑπόλοιπων νησιῶν τοῦ Αἰγαίου εὐεργετήθηκε
καί ἀναζωογονήθηκε πνευµατικά ἀπό τήν παρουσία τῶν ἱεροπρεπῶν
Κολλυβάδων Πατέρων. Τό Κολλυβάδικο πνεῦµα διατηρήθηκε στίς
Σποράδες ἀπό πλῆθος µοναχῶν καί λαϊκῶν, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἡ
δύναµη τοῦ ὀρθοδόξου πνεύµατος µέσα ἀπό ἀντίξοες συνθῆκες δέν
παύει νά διαµορφώνει στή ζῶσα πραγµατικότητα τούς ὑπογραµµούς
τῆς ἁγιότητας.
30

Γ. Μεταλληνός, Τουρκοκρατία, 163. Τοῦ ἴδιου, Ἡ δυναµική του Διαφωτισµοῦ, 14.

!13

Οἱ Κολλυβάδες τῆς Σκιάθου και τῶν σποράδων.

Κύριος σταθµός καί φάρος πραγµατικός ὑπῆρξε ἡ

µονή τοῦ

Εὐαγγελισµοῦ στή Σκιάθο. Ο Ἄθωνας, τό Ἁγιονόρος, τό περιβόλι τῆς
Παναγίας ηὗρε στό νησί αὐτό τήν "ἀγαθήν γῆν", ὅπως λέγει ὁ
Εὐαγγελικός λόγος31, γιά νά φυτεύσει ἐκεῖ φύτευµα ἀληθείας, τή γνήσια
Ὀρθόδοξη λειτουργική πνευµατικότητα καί ζωή, η ὁποία διακρατεῖται στό
ὄρος ὡς ἄλλη "ἔµψυχος Κιβωτός"τοῦ Γένους καί τῆς πίστεώς µας32. Μία
ἰσχυρή παραφυάδα τῶν Κολλυβάδων µέ ἐπικεφαλῆς τόν Ὅσιο Νήφωνα
κατέληξε στή Σκιάθο, ὅπου ἵδρυσε τό 1794 τό µοναστήρι τοῦ
Εὐαγγελισµοῦ. Καί ἦταν τότε πού στήθηκαν οἱ βάσεις της Σκιαθίτικης
πνευµατικότητας, ἀλλά καί ὅλων τῶν Σποράδων. Στοιχεῖα ὀρθόδοξης
πνευµατικότητας πού εἶχαν παγιωθεῖ καί διαµορφωθεῖ ἀπό τίς θεοφιλεῖς
ἐπιδράσεις τοῦ Ἄθωνος καί ἀπό τήν ἀρχαία λειτουργική παράδοση.
Πνευµατικές ἀντιστάσεις µέ ἄλλα λόγια πού δέν ἦταν ἀποτέλεσµα
σωβινισµού ἤ

µισαλλοδοξίας, ἀλλά βίωµα σεβασµοῦ καί ἀγάπης,

αὐτοθυσίας καί προσφορᾶς.
Ὁ

ὅσιος Νήφων ὁ

Κοινοβιάρχης ὑπῆρξε τό πρότυπό τοῦ

πνευµατικοῦ πατρός ἀφωσιωµένου πλήρως στή σωτηρία τῶν ψυχῶν.
Στά ἁγιασµένα ἴχνη του βάδισε τά ἑπόµενα χρόνια µία πλειάδα
σπουδαίων πνευµατικῶν ἀνδρῶν ὁµοϊδεατῶν καί ὁµοφρόνων τῶν
Κολλυβάδων.
Τήν ἀγιοπνευµατική παράδοση τοῦ Γέροντος Νήφωνος συνέχισε τό
κατά πνεῦµα τέκνο καί διάδοχός του στήν ἡγουµενία, ὁ ἰεροµόναχος
Γρηγόριος Χατζησταµάτης. Ὁ

Γρηγόριος ἦταν γόνος ἱερατικῆς

οἰκογένειας καί κατά σάρκα γιός ἐνός ἀπό τούς πλουσιότερους νησιῶτες
31

πρβλ. Λκ. 8,8.

Βεβαίως ἡ πρώτη ἐπαφή τῆς νήσου µέ τόν Ἱερό Ἄθωνα ἦταν µέ τήν ἵδρυση τοῦ
Μετοχῖου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόµου τῆς Ἱερᾶς µονῆς Διονυσίου τοῦ ἁγίου
Ὄρους.
32
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τῶν Βορείων Σποράδων. Ὑπῆρξε "πρᾶος καί ἡσύχιος µοναχός", ἀλλά καί
πολύ φηµισµένος πνευµατικός, ὥστε νά ὑπερβεῖ ἡ φήµη του τά στενά
ὅρια τῆς Σκιάθου. Ὁ Μωραϊτίδης ἀναφέρει ὅτι ἦταν καί ὑµνογράφος.
Πάντως ἦταν σπουδασµένος στή Σχολή τῆς Πάτµου, ὅπου καί γνώρισε
τόν Γέροντα Νήφωνα.
Μεγάλη ἦταν ἡ προσφορά καί ἡ ἀκτινοβολία τοῦ τρίτου ἡγουµένου,
τοῦ ἱεροµ. Φλαβιανοῦ Ρίζου ἀπό τήν Ἄρτα, ἀνθρώπου δραστήριου καί
µέ πολλές γνωριµίες µέ ἐξέχοντα πρόσωπα τῆς ἐποχῆς.
Ὁ Ἀλύπιος Δηµητριάδης, ἄν καί γόνος ἀρχοντικῆς οἰκογένειας τῆς
Σκιάθου, ὑπῆρξε ἀσκητικός καί ἱκανός. Οἱ ἱεροµόναχοι Βικέντιος καί
Κασσιανός, ἡγούµενοι τῆς µονῆς Εὐαγγελισµοῦ Σκιάθου. Ὁ Βικέντιος
ἀνήκει στούς λόγιους µοναχούς τῆς Ι. Μ. τοῦ Εὐαγγελισµοῦ Σκιάθου·ὁ
ἴδιος κατέστη ἡγούµενος, γιά µικρό διάστηµα, τό ἔτος 1821, µετά τήν
ἀναχώρηση τοῦ ἡγούµενου Φλαβιανοῦ.33 Νωρίτερα ἦταν ἡγούµενος
στήν Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Πόρου.34 Μετά τήν παραµονή του
στή Σκιάθο, ἔφυγε γιά τήν Κέα, ὅπου ἡγουµένευσε στό µοναστήρι τῆς
Ἁγίας Μαρίνας.35
Ἕνας ἀκόµη ἀπό τούς πολλούς ὑποτακτικούς τοῦ Ὁσίου Νήφωνος
ἦταν καί ὁ ἱεροδιάκονος Κασσιανός ἀπό τή Σάµο, ἡγούµενος τῆς µονῆς
Εὐαγγελισµοῦ Σκιάθου κατά τό ἔτος 1830. Πρόκειται γιά λόγιο καί
ἐνάρετο µοναχό, ἕναν ἀπό τούς πρώτους συνοδούς τοῦ Νήφωνος.36
Ὅµως στή Μονή τοῦ Εὐαγγελισµοῦ ἔζησαν καί κάποιοι ἀγιορεῖτες
πατέρες, φιλοξενούµενοι τῶν Κοινοβιατῶν, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων
ἦταν ὁµοϊδεάτες καί ὁµόφρονες τῶν Κολλυβάδων.

33

Φραγκούλας, Σκιαθίτικα Α’, 245.

34

Καλλιανός Κ., «Ἡ ἐκλογή τοῦ Ἡγουµένου τῆς µονῆς Εὐαγγελισµοῦ Σκιάθου
Φλαβιανοῦ Ρίζου τό ἔτος 1816», Σκιάθος 45 (1987), 2 .Φραγκούλας, «Ὁ Ἱεροµόναχος
Φλαβιανός ἡγούµενος τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Σκιάθου», Σκαιθιτικα Β΄, 53.
35

Φραγκούλας, Σκιαθίτικα Β’, 61.

Κανέλλος Κωνσταντίνος, Ὅσιος Νήφων ὁ Χῖος ὁ ἡγιασµένος τῶν Κολλυβάδων, σ. 79,
Ἰθάκη 2010.
36
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Ἕνας ἀπ᾿ αὐτούς ἦταν ὁ πολύς ἱεροµόναχος Εὐθύµιος Σταυρουδᾶς,
Γέροντας τοῦ ἐρειπωµένου σήµερα Καρακαλλινοῦ κελλίου τῶν Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου, πού ὑπῆρξε, σύµφωνα µέ τελευταῖες ἔρευνες, ὁ
παραδελφός καί ὁ βιογράφος τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου καί
ἕνας ἀπό τούς ἄγνωστους Κολλυβάδες. Ὁ Εὐθύµιος διακρίθηκε ὡς
πνευµατικός τοῦ νησιοῦ τῆς Σκιάθου. Μαζί µέ τόν Εὐθύµιο στή µονή
φιλοξενοῦνται ὁ ἄλλος παραδελφός τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου, ὁ Νεόφυτος ὁ
Σκοῦρτος, οἱ ἱεροµόναχοι Ἰωάσαφ ό Πάριος καί Ἰωάσαφ ὀ Χῖος, ἀπό τή
Σκήτη τοῦ Ἁγίου Δηµτρίου, καί αὐτοί ἄγνωστοι Κολλυβάδες .
Δέ θά µπορούσαµε νά µή µνηµονεύσουµε τή µορφή, πού
χαρακτηρίστηκε ὡς ὁ

τελευταῖος τῶν Κολλυβάδων, τοῦ γέροντα

Διονυσίου Δηµητριάδη.
Συνεχιστής ἄξιος καί παρήγορη παρουσία στό Σκιαθίτικο λαό τοῦ
τέλους τοῦ 19ου αἰ, ἀλλά καί ἀδιαµφισβήτητος ἀπόγονος τῶν
σεµνοπρεπῶν Κολλυβάδων ὑπῆρξε ό και ο ὑποτακτικός τοῦ Γέροντα
Διονυσίου, παπα-Ἱερεµίας.
Παράλληλες ὧρες πνευµατικῆς ἀνατάσεως ἔζησε ἠ

Ὀρθόδοξη

Σκιάθος καί στή Μονή τοῦ Εὐαγγελισµοῦ, κατά τήν ὁλιγόχρονη
ἡγουµενεία τοῦ σεβασµίου καί µεγάλου πνευµατικοῦ, τοῦ Γέροντος
Σωφρονίου Κεχαγιόγλου. Πρώην Λαυριώτου, ἐρηµίτου, ἀποφοίτου τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καί φίλου τοῦ Ἀγίου Νεκταρίου.
Ἐκτός ὅµως ἀπό τή Σκιάθο καί στά ἄλλα νησιά τῶν Βορείων
Σποράδων, ἔζησαν Κολλυβαδικές µορφές πού µέ τήν παρουσία τους
ἁγίασαν καί ἐνίσχυσαν πνευµατικά τόν τόπο. Μεταξύ αὐτῶν ὁ
πρόδροµος τῶν Κολλυβάδων ὅσιος Ἰερόθεος ὁ Ἰβηρίτης ἀλλά καί ὁ
Γέρων Ἰερόθεος Γεωργίου πολιός πνευµατικός πού ἔζησε γιά κάποιο
διάστηµα στά Γιοῦρα καί στή νησίδα τοῦ Ἁλατᾶ στό Τρίκερι. Τέλος στό
ἐρηµονήσι Πιπέρι τῶν Βορείων Σποράδων καί στό ἐκεῖ µοναστηράκι τῆς
Ζωοδόχου Πηγῆς πού εἶναι µετόχι τῆς µονῆς εὐαγγελισµοῦ Σκιάθου
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µόνασε γιά τρία χρόνια καί ὁ ἱεροµόναχος Διονύσιος ὁ ἐκ Ζαγορᾶς,
ἁγιότατος πνευµατικός καί ἐξαίρετος καλλιγράφος.

Ἡ Φιλανθρωπική καί Ἐθνική προσφορά τῆς Ἱερᾶς µονῆς.
Πολύ µεγάλες εἶναι οἱ ὑπηρεσίες πού προσέφερε ἡ µονή στήν
περίοδο τῆς ἀκµῆς της. Ἡ ἱστορία της ταυτίζεται µέ αὐτή τοῦ νησιοῦ
µέσα ἀπό λαµπρές σελίδες πνευµατικῆς προσφορᾶς, παιδείας, ἀλλά καί
ὑλικῆς. Στό ἱερό αὐτό ἐνδιαίτηµα κατέφυγαν πολλές φορές τό κοινό του
Κάστρου µέ τίς ἄπορες οἰκογένειές τους. Ἐκεῖ ξεκουράστηκαν καί
φιλοξενήθηκαν µυστικά, κυρίως, τά προεπαναστατικά χρονιά οἱ
Ἁρµατολοί καί οἱ κλέφτες τοῦ Γιάννη Σταθᾶ καί τοῦ Νικοτσάρα. Σ’ αὐτήν
ὁρκίστηκαν οἱ καταδροµεῖς καί οἱ ὁπλαρχηγοί τό 1807 µεταξύ τῶν
ὁποίων ἦταν ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ὁ Ἀνδρέας Μιαούλης, ὁ
Παπαθύµιος Βλαχάβας, ὁ Γιάννης Σταθᾶς, ὁ Νικοτσάρας, ὁ Σκιαθίτης
διδάσκαλος τοῦ Γένους Ἐπιφάνιος-Στέφανος Δηµητριάδης ἀλλά καί
ἄλλοι πολλοί. Ἀλλά ἐκεῖ εὐλογήθηκε καί ἡ πρώτη Ἑλληνική σηµαία ἀπό
τά χέρια τοῦ ἡγουµένου Νήφωνος37. Ἡ Μονή Εὐαγγελιστρίας βοήθησε
συστηµατικά ἠθικά καί ὑλικά, τόσο τά προεπαναστατικά κινήµατα, ὅσο
καί τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἀλλά καί περιέθαλψε τούς πρόσφυγες
πού κατέφευγαν στή Σκιάθο ἀπό τό Πήλιο τή Χαλκιδική τόν Ὄλυµπο καί
τήν Εὔβοια.
Ὁ

ἀκαδηµαϊκός Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης καί µετέπειτα µοναχός

Ἀνδρόνικος, ἀδελφός της µονῆς, γράφει γιά τή µεγάλη προσφορά της
στό γένος: «Ἐάν κατά τούς χρόνους ἐκείνους διέπρεψαν πλεῖστοι
Ἕλληνες εἰς ἄλλα µέρη τῆς ἑλληνικῆς πατρίδος, λαβόντες ἐπίσηµα
βραβεῖα τῆς φιοπατρίας των,µέ τό νά δαπανήσουν τας στέρνας τοῦ
Χρυσίου των διά τήν ἐλευθεροπατρίαν τῆς Ἑλλάδος, ἕνα ἐκ τῶν πρώτων
βραβείων ἀνήκει εἰς τήν µονήν τοῦ Εὐαγγελισµοῦ, προηγηθεῖσαν εἰς τάς
37

Φραγκούλας, «Ἡ πρώτη Ἑλληνική σηµαία καί ἡ Σκιάθος»,Σκιαθίτικα Δ,΄ 35 .
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ἱεράς θυσίας, πρίν ἔτι ἀναλάµψει ἡ

πυρκαϊά τῆς µεγάλης

ἐπαναστάσεως».38
Στό πλούσιο ἀρχεῖο τῆς µονῆς διασώζονται πολλά ἔγγραφα πού
πιστοποιοῦν τήν προσφορά της στόν ἐθνικό ὑπέρ τῆς πατρίδος ἀγῶνα:
«Διά χρείαν τῆς διοικήσεως τοῦ Ἀρείου Πάγου δόθηκαν ἀπό τό
µοναστήρι ψιλοί παράδες καί διάφορα ἀσήµια καί ὅτι τήν ἀναγκαίαν
ζωοτροφίαν τῶν πατέρων καί ὅλην τήν ἐσοδείαν τοῦ µοναστηριοῦ
προθύµως καί ἀλύπως ἡ

µονή ἐδαπάνησε», γιά τούς Ὀλύµπιους

ἀγωνιστές καί τίς οἰκογένειές τους.
Σέ ἄλλη ἐπιστολή τῆς δηµογεροντίας Σκιάθου πρός τήν ἑλληνική
πολιτεία, τό 1833, οἱ δηµογέροντες ἀναφέρουν ὡς ἑξῆς τήν προσφορά
τῆς µονῆς39. Ἀλλά ἡ Ἱερά Μονή ὑπέφερε πολλά δεινά καί ἀπό τίς
ἐπιδροµές τῶν Τουρκαλβανῶν καί τῶν πειρατῶν. Ὁ

ἡγούµενος

Γρηγόριος σέ ἐπίστολή τῆς 26ης τοῦ 1815 γράφει χαρακτηριστικά:
«Πυνθάνει πῶς ἔχει τό καθ’ ἠµᾶς ἀπό µέρους τῶν πειρατῶν, ἀλλά πῶς
ἀποκρινοῦµαι; πῶς ἀδακρυτί διεξέλθω; πῶς ἀξίως διηγήσοµαι; Ἐν
τούτοις καί τοσούτοις δεινοίς ἴσως ποτέ ἐξαρκέσει κάλαµος Εὐριπίδειος
καί γλῶσσα Αἰσχύλειος τῶν τραγικοτάτων ποιητῶν. Αἱ καθ’ ἠµᾶς
τραγωδίαι ὑπερέβησαν καί τάς πώποτε µνηµονευοµένας. ἀλλ’ ἴνα µή
παρήκοος φανῶ αὐτή ἐπιµόνως τοῦτ’ αὐτό ἐπιζητούση, ἰχνογραφίαν
τινά αὐτοσχέδιον καταγράψω ἔνθεν ἀρξάµενος τριετίαν ἤδη πάσχοµεν
π ο λ υ ε ι δῶς κ α ί π ο λ υ τ ρ ό π ω ς ὑπ η ρ ε τ οῦν τ ε ς ἀρ τ ο π ο ι οῦν τ ε ς ,
38

39

Μωραϊτίδης, Μέ τοῦ Βορηᾶ , 59.

«Τό ἐπί τῆς νήσου ταύτης κείµενον ἱερόν κοινοβιακόν µοναστήριον τοῦ Εὐαγγελισµοῦ, µ’
ὅλον ὅτι εἶναι εἰσέτι ἀτελείωτον κατά τήν οἰκοδοµήν καί χρείαν ἔχει πολλῶν ἐξόδων πρός
ἀποπεράτωσίν του, µ’ ὅλα ταῦτα ἐστάθη πάντοτε τό παραµύθιον τῶν ὀρφανῶν, καί
πτωχῶν καί ἀπόρων καθώς καί οἱ προλαβόντος εἰς τοῦτο ἠγουµενεύσαντες καί ὁ νῦν
ἡγουµενεύων ἐναρέτως καί χριστοµιµήτως διάγοντες ἐστάθησαν καί εἶναι σεβάσµιοι
πατέρες, ὑπογραµµός καί τύπος Χριστοῦ ποιµένος καί φίλοι τοῦ κοινοῦ καλοῦ. Διά ταῦτα
πάντα τοιοῦτοι πάντοτε µαρτυρούµενοι ἔλαβον καί εἶχον περιθάλψεις καί προνόµια τῶν
κατά καιρούς κυβερνήσεων παραχωρούντων καί χαριζόντων εἰς τοῦτο τό ἱερόν κοινωφελές
κατάστηµα τήν κατ’ ἔτος ἐθνικήν ἀποδεκάτωσιν. Τοιουτοτρόπως καί ἤδη διάγοντες
ἀπολαµβάνουσι τό σέβας καί τήν εὐγνωµοσύνην ὅλων τῶν κατοίκων τῆς νήσου µας, ἐφ’ ὧ
δίδεται καί τό παρόν ἐπίσηµον ἐνδεικτικόν εἰς χεῖρας τοῦ καθηγουµένου κυρίου Φλαβιανοῦ
µεθ’ ὅλης της εὐχαριστήσεως».
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µαγειρεύοντες, τράπεζας παρατιθέµενοι, πλύοντες καί διαλευκαίνοντες
τά αὐτῶν µηδέποτε διαλευκαθέντα, νοσοκοµοῦντες αὐτούς…»40
Τέλος, τήν πιό σηµαντική ἁρπαγή καί καταστροφή ὑπέστη ἡ Μονή τό
καλοκαίρι τοῦ 1849, ἐπί τῶν ἡµερῶν τῆς ἡγουµενίας τοῦ ἱεροµονάχου
Φλαβιανοῦ, ἀπό τό ληστή Ἰωάννη Βελέντζα.41 Ἀναφέρει σχετικά ὁ Τρ.
Εὐαγγελίδης: «Περί ὥραν 5 τῆς Πέµπτης 23 Ἰουλίου (1849)42, 40 λησταί
εἰσελθόντες εἰς τήν Μονήν καί συλλαβόντες τούς µοναχούς ἐστρέβλουν
καί ἐβασάνιζον αὐτούς, ἀνοίξαντες δέ τό δωµάτιον τοῦ ἀπόντος
ἡγουµένου43 ἔλαβον ὅ, τι εὗρον: Χρήµατα, (4.363 δρχ.) πολύτιµα
πράγµατα, εἰκόνας βαρύτίµους, ἐνδύµατα. Ἔπειτα ἀνενοχλήτως
φορτώσαντες ἐπί ἡµιόνου τῆς Μονῆς, τῇ ὁδηγίᾳ τοῦ δοκίµου µοναχοῦ
Ἰωάννου Θηραίου, ἔφθασαν εἰς τόν ὅρµον Κεχρηάν, ὅπου περίµενον
ἄλλοι ληστοπειραταί περί τούς 50 ἐν συνόλῳ».44
Οἱ µοναχοί µέ ἀναφορά τους στό ὑπουργεῖο, γράφουν: «εἰσῆλθον
ἐν τῇ µονῇ µέ τόν πλέον ἄγριον καί ληστρικόν τρόπον στρεβλώνοντες
κτυποῦντες καί τά λοιπά κακοποιοῦντες τούς µοναχούς καί τέλος
ἐπειράθησαν νά ζεµατίσουν αὐτούς µέ ἔλαιον, ἐπῆραν ὅλα τά χρήµατα,
σταυρούς χρυσούς καί ἀσηµοζώναρα καί ἄλλα καί αὐτά τά ἐργαλεῖα
τῆς χειρουργικῆς». Τήν καταστροφική αὐτή ληστεία τῆς µονῆς ἔχει ὡς
ὑπόθεση καί ὁ Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης στό διήγηµα τοῦ Νεράιδες.45
Εὐαγγελίδης Τρύφων., Ἡ νῆσος Σκίαθος καί αἱ περί αὐτήν νησίδες. Μελέτη τοπογραφικό
- ἱστορική, µετά χάρτου τῆς νήσου καί εἰκόνων, Ἐν Ἀθήναις, τυπογρ. Δ. Γ. Εὐστρατίου καί
Δ. Δελή, 1913, 142.
40

Γιάννης Κολιόπουλος, Ληστές, Ἡ κεντρική Ἑλλάδα στά µέσα τοῦ 19ου αἰ. Ἑρµῆς, Ἀθήνα
1979, 53.
41

Λανθασµένα γράφει ὁ Εὐαγγελίδης ὅτι ἡ ληστεία ἔγινε τόν Ἰούλιο. Σύµφωνα µέ τίς
πηγές ἔγινε τόν Ἰούνιο µῆνα. Βλ. Ἀρχ. Ὑπ. Ἐξωτερ. 1849/55/1. Βλ. ἐπίσης τήν 435/26 Ἰουν.
1849 Ἀναφορά τοῦ Γραµµατέως Λιµεν. Σκιάθου στό Ὑπ. Ναυτικῶν κ.λ.π. στοῦ Γ.
Κολιοπουλου, Ληστές ὄ.π., 337 σηµ 199.
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Κατά τόν Ἀλ. Μωραϊτίδη, ὁ ὁποῖος περιγράφει λεπτοµερῶς τή ληστεία στό διήγηµά του
"Νεράϊδες", ὁ ἡγούµενος µέ δέκα µοναχούς ἀπουσίαζε στό Μετόχι, ( τόν Ἅγιο Ἰωάννη τό
Θεολόγο δηλ) γιά νά θειαφίσουν τ᾿ ἀµπέλια. Ἀ. Μωραίτίδης, Τά διηγήµατα, ἐπιµ. Ν.Δ.
Τριανταφυλλόπουλος, ἐκδ. Γνώση καί Στιγµή, Ἀθήνα 1990, .219-287 255
44.
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Εὐαγελίδης, Σκιάθος, 87
Μωραίτίδης, Τά διηγήµατα, ό.π., 255.
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Ἀρ γότ ε ρ α , οἱ σ υ ν ε χ εῖς δ ηώσ ε ι ς , ὅπ ω ς ἐκ είν η ἀπό τ ούς
Τουρκαλβανούς πού περιγράφει ὁ ἱεροµόναχος Γρηγόριος, εἶχαν ὡς
ἀποτέλεσµα τήν οἰκονοµική ἐξασθένηση τῆς Μονῆς, ἡ ὁποία σέ τέτοιες
περιπτώσεις, γιά νά κατορθώσει νά ὑπερβεῖ τά προβλήµατα, ἔφθανε στό
σηµεῖο ν᾿ ἀπολύσει, πάντα µέ τήν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου, Ἐγκυκλίους
ὑπέρ βοηθείας της, τίς γνωστές" Ἁπανταχοῦσες".46 Μία ἀπο αὐτές, τήν
ὁποία ἀπέλυσε ὁ

τότε ἡγούµενος, ἱεροµόναχος Γρηγόριος στούς

Ὑδραίους, ὕστερα ἀπό τά δεινά πού ὑπέστη ἡ Μονή ἀπό τούς «κλέπτας
καί τάς φρεγάτας», δηλαδή τούς πειρατές πού λυµαίνονταν τήν περιοχή.,
δηµοσιεύεται στο Παράρτηµα. (Ἔγγρ. 8.2)
Ὡστόσο, ἐκτός τῶν πειρατικῶν ἐπιδροµῶν καί τῶν ληστῶν ἡ Μονή εἶχε
ν᾿ ἀντιµετωπίσει κι ἄλλο ἕνα πρόβληµα, τό ὁποῖο σχετιζόταν µέ τήν
παρουσία τῶν «πεγιλίδικων πλοίων καί τῶν φρεγάδων» πού συχνά
ἄραζαν στή Σκιάθο. Αὐτό µέ παράπονο τό ἀναφέρει ὁ ἡγούµενος τοῦ
Εὐαγγελισµοῦ Γρηγόριος στόν ἐπιφανῆ Ὑδραῖο Γεώργιο (Μ)Πέγη
ἄνθρωπο τοῦ τότε Δραγουµάνου τοῦ Στόλου Κων. Ν. Μαυρογένη 47.
Ἀλλά και µέ τήν Ὑδρα εἶχε σχέσεις πολλές ἡ Μονή. Ἰδιαίτερα µέ τό
ἐκεῖ, ἐπίσης κολλυβαδικό µοναστήρι, τοῦ Προφήτου Ἡλία48.
Τήν κατάσταση πού ἐπικρατοῦσε τότε στή Μονή µαρτυρεῖ καί ἡ
"Ἁπανταχοῦσα", πού ἀπέλυσε στίς 25 Νοεµβρίου 1819 ὁ ἡγούµενος

46

Σωτ. Λ. Βαρναλίδης, «Ἀνέκδοτος ἐγκύκλιος ὑπέρ βοηθείας τοῦ ἐν Βελεγράδοις ναοῦ
τῶν Γεννεσίων τῆς Θεοτόκου»,. Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς, 61 (1978)199 κ. ἑξ.
47

Ὁ Κωνσταντίνος Μαυρογένης στίς 24 Ἀπριλίου τοῦ 1812 εἶχε στείλει στά νησιά
Ἐγκύκλιο, µέ τήν ὁποία διέτασσε, κατόπιν ὁρισµοῦ τοῦ Καπουδάν Πασᾶ, νά
ἐπανδρώσουν οἱ νησιῶτες τῶν Βορ. Σποράδων τή φρεγάδα πού ναυπήγησαν οἱ
Σκοπέλίτες, µέ σκοπό τήν καταδίωξη τῶν πειρατῶν. Ν. Ἰγγλέζης, Τά Ἁρµατωλίκια καί ὁ
Ἥρως Νικοτζάρας, Ἀθήνησι 1884, 39-41 βλ. και Κωνσταντίνος Καλλιανος, «Οἱ περιπέτειες
τῶν Πατέρων τῆς Μονῆς τοῦ Εὐαγγελισµοῦ στή Σκιάθο τό α΄ µισό τοῦ 19ου αἰ., µέσ᾿ ἀπό
ἀνέκδοτες ἤ ἀθησαύριστες εἰδήσεις» [ανέκδοτη εργασία].
Γιά τή Μονή αύτή βλ. Ἀχιλλέως Γ. Χαλδαιάκη, Ὁ Γέρων Ἱερόθεος, Ἀθῆναι 2000, σελ.
159-183, ὅπου καί ἀναλυτική βιβλιογραφία. Σηµειώνω ἐδῶ πώς τή Μονή αὐτή τήν ἵδρυσε
ὁ πολύς Γέρων Ἱερόθεος, κτήτορας τῆς ἐν λόγω Μονῆς καί ἕνας ἀπό τούς ὀνοµαστούς
Κολλυβάδες.
48

!20
Φλαβιανός γιά τή συλλογή ἐλεῶν, ἀναφορικά µέ τήν ἀνασύσταση τοῦ
Μοναστηριοῦ49 .
Ὅµως καί στά χρόνια τοῦ Ἀγώνα ἀντιµετώπισε προβλήµατα τό
µοναστήρι «παρά τῶν ἐνταῦθα παροικούντων ἀνηµέρων καί
ἀσπλάχνων Λαπίθων· ὁµοίως καί τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ Ληϊτοµένων»,
ὅπως ἀναφέρει στήν ἀχρονολόγητη ἀναφορά του πρός τό Ὑπουργεῖο
τῆς Θρησκέιας ὁ τότε ἡγούµενος Ἀλύπιος50.
Μέ τήν Ἱερά Μονή τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τήν περίοδο τοῦ ἀγώνα ἔχει
συνδεθεῖ καί τό ὄνοµα τοῦ πειρατῆ-ἀγωνιστῆ Νικοτσάρα. Στό ρέµα τοῦ
Λεχουνιοῦ, πού βρίσκεται παραπλεύρως τῆς ἱερᾶς µονῆς καί καταλήγει
σ' ἕνα µικρό λιµανάκι, ἦταν τό ὁρµητήριο τοῦ περίφηµου πειρατῆ
Νικοτσάρα, τοῦ φόβου καί τοῦ τρόµου τοῦ Αἰγαίου, µέ πολλούς ἄνδρες
στή δικαιοδοσία του. Αὐτά τά παλικάρια θέλησε ὁ πρῶτος ἡγούµενος
τοῦ Μοναστηριοῦ ὅσιος Νήφων νά µυήσει στήν ἐπανάσταση, πρᾶγµα
πού ἐν πολλοῖς τό πέτυχε. Ἔτσι τά παλικάρια τοῦ Νικοτσάρα σταδιακά
τόν ἐγκατέλειπαν καί προσέρχονταν στόν ὅσιο Νήφωνα καί ἐν συνέχειᾳ
προσχωροῦσαν στήν ἐπανάσταση. Διαπιστώνοντας ὁ Νικοτσάρας ὅτι
σιγά - σιγά ἔχανε τή δύναµή του, ἀποφάσισε νά σκοτώσει τόν ὅσιο. Ἕνα
ἀπόγευµα µετέβη στό Μοναστήρι γι' αὐτό τό σκοπό καί ἀφοῦ εἰσῆλθε
ἀπό τή µισάνοιχτη πόρτα τοῦ ἡγουµενείου, ἀντίκρισε τό Νήφωνα νά
διαβάζει ἕνα βιβλίο καί νά τόν περιβάλλει ἕνα ὑπέρλαµπρο φῶς.
Φοβήθηκε καί ἔφυγε. Μετά ἀπό λίγο καιρό ἐπανῆλθε µέ τόν ἴδιο σκοπό
καί µόλις εἰσῆλθε στό ἡγουµενεῖο, γιά νά σκοτώσει τό Νήφωνα,
παρέλυσε καί τυφλώθηκε. Ὁ ὅσιος Νήφων, ὡς καλοκάγαθος πού ἦταν,

«Τό ἐδικόν µας κοινόβιον, τό ὁποῖον κινδυνεύει ἐρηµωθῆναι ἀπό τά ὑπερβολικά κακά καί
ζηµίας, ὁποῦ ἐδοκιµάσαµεν ἀπό τούς Ἀλβανήτας ἤδη πρό χρόνων πέντε, οἱ ὁποῖοι ἀνηλεῶς
µᾶς κατατυραννοῦσαν τέλος παντων ὕστερον δέν ἔλειψαν καί νά µᾶς σκλαβώνωσι καί διά
ἐξαγοράν ἐδανείσθηµεν ἔνθεν κακεῖθεν .εἰς χρέος βαρύτατον καί ὑπέρογκον ὑποπέσαµεν»
Ὁλόκληρο τό κείµενο τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ Φλαβιανοῦ βλ. Εὐαγγελίδης, Σκίαθος, 158-161
ἐδῶ βλ. 159.
49

Τά ἔγγραφα ἀυτά πρέπει νά ἔχουν συνταχθεῖ τό 1828, ἐπί τῶν ἡµερῶν τοῦ Κυβερνήτη
Καποδίστρια καί τοῦ Ἐκτάκτου Ἐπιτρόπου τοῦ τµήµατος τῶν Βορείων Σποράδων
Ἀναστασίου Λόντου.
50
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στεναχωρήθηκε πολύ πού εἶδε τό γενναῖο Νικοτσάρα παράλυτο καί
τυφλό καί ἀµέσως γονάτισε καί προσευχήθηκε γιά τή συγχώρεση τοῦ
πειρατῆ, πρᾶγµα πού ἔγινε µετά ἀπό λίγες ἡµέρες. Ὁ

Νικοτσάρας

θεώρησε θαῦµα τό γεγονός, καί, ἐγκαταλείποντας τήν πειρατεία,
προσχώρησε στήν ἐπανάσταση, δίνοντας γενναῖες µάχες ἐναντίον τῶν
Τούρκων. Ἔπεσε, ἡρωικά µαχόµενος, στή µάχη τοῦ Λιτόχωρου σέ ἡλικία
33 ἐτῶν. Ὅλοι οἱ ὁπλαρχηγοί καί τά παλικάριά του παρέστησαν στήν
ταφή του, πού ἔγινε, σύµφωνα µέ τήν ἐπιθυµία του, στοῦ Λεχουνιοῦ τό
ρέµα, στῆς Βαγγελίστρας τό Μοναστήρι τῆς Σκιάθου, ὅπως λένε καί τά
δηµοτικά τραγούδια. Τόν ἔθαψαν µάλιστα µέ ὅλο τόν ὁπλισµό του καί
ὅλη τήν περιούσια πού ἦταν 40 µουλάρια (φορτώµατα) χρυσάφι.
Οἱ σπουδαιότεροι ἡγούµενοι τῆς µονῆς.
Ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της, µέχρι καί σήµερα, στήν Ἱερά Μονή
ἡγουµένευσαν 32 ἱεροµόναχοι διάκονοι καί µοναχοί. Οἱ σπουδαιότεροι
ἡγούµενοι τῆς µονῆς εἶναι κυρίως αὐτοί πού ἡγουµένευσαν µέχρι καί τά
µέσα τοῦ ΙΘ΄ αἰώνα. Μερικοί ἐξ αὐτῶν εἶναι: ὁ κτήτορας τῆς µονῆς ὅσιος
Νήφων ὁ Χίος, ὁ δωρητής τῆς µεγάλης ἀκίνητης περιουσίας τῆς µονῆς
Γρηγόριος Χατζησταµάτης ὁ Σκιάθιος, ὁ Φλαβιανός Ρίζος ἐξ Ἄρτης
στενός φίλος τοῦ Κωνσταντίνου Οἰκονόµου τοῦ ἐξ Οἰκονόµων, ὁ
ἱεροµόναχος Βικέντιος, τοῦ ὁποίου µεγάλη ἐπιστολογραφία σώζεται στό
ἀρχεῖο τῆς µονῆς, ὁ Ἀλύπιος Δηµητριάδης ἀδελφός τοῦ διδασκάλου τοῦ
Γένους Ἐπιφανίου Δηµητριάδη καί ἡγούµενος κατά τήν ἐπανάσταση
τοῦ 1821, στενός φίλος τοῦ στρατηγοῦ Καρατάσου, ὁ Κασσιανός ἐκ τῶν
πρώτων συνοδῶν τοῦ ὁσίου Νήφωνος, ὁ µαθητής τοῦ Γρηγορίου
Σαράφη

στή σχολή τῶν Κυδωνιῶν Γρηγόριος Μήτας ἐκ Σκοπέλου, ὁ

ὁποῖος χρηµάτισε καί δάσκαλος στή Σκιάθο καί τή Σκόπελο. Ἀπό τούς
νεοτέρους χρονολογικά ἡγουµένους θά ξεχωρίσουµε τή µορφή τοῦ
Σωφρονίου Κεχαγιόγλου ἀπό τή Ραιδεστό τῆς Θράκης, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε

!22
σπουδαῖος πνευµατικός, καί κοιµήθηκε ὀσιακά τό 1936 στή µονή τιµίου
Προδρόµου στή Σκόπελο.
Παραθέτουµε ὀνοµαστικό - χρονολογικό κατάλογο τῶν ἡγουµένων
τῆς ἱερᾶς µονῆς ἀπό ἱδρύσεώς της µέχρι καί σήµερα 51.
1. Νήφων, ἱεροµόναχος ἐκ Χίου 1794-1809.
2. Γρηγόριος Χατζησταµάτης, ἱεροµόναχος ἐκ Σιάθου 1809-1815.
3. Φλαβιανός Ρίζος, ἱεροµόναχος ἐξ Ἄρτης (Α΄ ἡγουµενία)
1816-1820.
4. Βικέντιος, ἱεροµόναχος 1821.
5. Ἀλύπιος Δηµητριάδης, ἱεροµόναχος ἐκ Σκιάθου 1822-1829.
6. Κασσιανός, ἱεροµόναχος ἐκ Σάµου 1830.
Φλαβιανός Ρίζος, ἱεροµόναχος ἐξ Ἄρτης (Β΄ ἡγουµενία)
1830-1851.
7. Ἀµβρόσιος, ἱεροµόναχος ἐκ Πελοποννήσου, 1851-1856.
8. Γρηγόριος Μήτας, ἱεροµόναχος ἐκ Σκοπέλου 1857-1859.
9. Θεόφιλος Κουλµεντής, ἱεροµόναχος ἐκ Σκιάθου 1859-1869.
10.Νεόφυτος Κοιρανίδης, ἱεροµόναχος ἐκ Γλώσσης (Α΄ ἡγουµενία)
1869-1870.
11.Μακάριος Φωτιάδης, ἱεροµόναχος ἐκ Σάµου 1870.
12.Δαµιανός Τζόρδιας, ἱεροµόναχος ἐκ Σκύρου 1870-1871.
Νεόφυτος Κοιρανίδης, ἱεροµόναχος ἐκ Γλώσσης (Β΄ ἡγουµενία)
1871-1872.
13.Νικόλαος – Νικηφόρος Πρωτόπαπας- Παπανικολάου,
ἱεροµόναχος ἐκ Σκιάθου, (Α΄ ἡγουµενία) 1872-1873.
Μωϋσῆς Κοκκαλιάδης, ἱεροµόναχος ἐξ Ὕδρας 1873.

51Φραγκούλας,

Σκιαθιτικα Α΄ 216-217. πρβλ και Εὐαγγελίδης, Σκιάθος 154. Παρόµοιο
κατάλογο παρουσιάζει καί ὁ Τρύφων Εὐαγγελίδης µέ πολλές παραλείψεις χωρίς νά ἔχει
συµπεριλάβει τή γιά δεύτερη φορᾶ ἡγουµενία 4 ἡγουµένων τῆς µονῆς ἐνῶ παραλείπει
νά περιλάβει ἄλλους 5 ἡγουµένους τούς ὁποίους ἀγνοεῖ. Ἐπίσης πληρέστερο κατάλογο
ἡγουµένων, πλήν τοῦ Εὐαγγελίδη ἔχει καταρτίσει καί ὁ λόγιος Σκιαθίτης ἱστορικός Ἰω.
Φραγκούλας µέ µερικές, χρονολογικές κυρίως, ἀτέλειες.
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Νικόλαος – Νικηφόρος Πρωτόπαπας- Παπανικολάου,
ἱεροµόναχος ἐκ Σκιάθου 52, (Β΄ ἡγουµενία) 1874-1878.
14.Γρηγόριος Σταµατίου, ἱεροµόναχος ἐκ Σάµου 1878-1880.
15.Ἀντώνιος Τσάκωνας, µοναχός ἐκ Πύργου 1880-1887.
16.Σωφρόνιος Κεχαγιόγλου, µοναχός ἐκ Ραιδεστοῦ (Α΄ ἡγουµενία)
1887-1889.
17.Κύριλλος Φωτίου, µοναχός ἐκ Σάµου 1889.
Σωφρόνιος Κεχαγιόγλου, µοναχός ἐκ Ραιδεστοῦ (Β΄ ἡγουµενία)
1889-1892.
18.Ναθαναήλ Σιδέρης, ἱεροµόναχος ἐκ Λεωνιδίου 1892-1893.
19.Ἰωσήφ Καραµουσαλής, ἱεροµόναχος ἐκ Σκιάθου 1893-1894.
20.Γρηγόριος Ξενοφωντινός, ἱεροµόναχος ἐκ Βελίτσης Λαµίας (Ἅ΄
ἡγουµενία) 1894-1896.
21.Διονύσιος Διαµαντής Πασούλης, ἱεροµόναχος ἐκ Γλώσσης
1896-1900.
22.Γρηγόριος Χαραλαµπίδης, ἱεροµόναχος ἐξ Αἰγίνης 1900-1903.
Γρηγόριος Ξενοφωντινός, ἱεροµόναχος ἐκ Βελίτσης Λαµίας (Β΄
ἡγουµενία) 1903-1907.
23.Διονύσιος Θεολογίτης, µοναχός ἐκ Σπάρτης 1907.
24.Γερµανός Παπάς, ἱεροµόναχος ἐκ Πλατάνου Ἁλµυροῦ
1907-1908.
25.Θεόφιλος Μπουσιόπουλος, ἱεροµόναχος ἐκ Τρικάλων (Ἅ΄
ἡγουµενία) 1908-1909.
26.Βενέδικτος Παπανικολάου, ἱεροµόναχος ἐκ Πλατάνου Ἁλµυροῦ
1909-1911.
27.Ἀµβρόσιος Δήµου, ἱεροµόναχος ἐκ Κύµης 1911-1915.
28.Δαµιανός Παρίσης, ἱεροµόναχος ἐκ Σκιάθου (Α΄ ἡγουµενία)
1915-1916.

Ἦταν ἔγγαµος κληρικός, ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν στή Σκιάθο, καί,
ὅταν χήρευσε, ἀποσύρθηκε στό µοναστήρι τοῦ Εὐαγγελισµοῦ.
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Θεόφιλος Μπουσιόπουλος, ἱεροµόναχος ἐκ Τρικάλων (Β΄
ἡγουµενία) 1916-1920.
Δαµιανός Παρίσης, ἱεροµόναχος ἐκ Σκιάθου (Β΄ ἡγουµενία)
1921-1929.
29.Πολύκαρπος Χαδούλιας, µοναχός ἐκ Κύµης 1929-1957.
30.Γεράσιµος Ζούρας, ἱεροµόναχος ἐξ Ἀθηνῶν 1957- 1996.
31.Ἄγγελος Λύσσαρης, ἱεροµόναχος ἐκ Πελοποννήσου 1998-2010.
32.Ιωσηφ Κατσουρας, ἱεροµόναχος ἐκ Σκιάθου 2010.

Τά κειµήλια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Στό Μοναστήρι τῆς Εὐαγγελίστριας φυλάσσεται ὡς σήµερα µεγάλος
ἀριθµός ἱέρων κειµηλίων, ἕνας πραγµατικός ἱερός θησαυρός. Στό
καθολικό (Ἱερός Ναός) τῆς Μόνης φυλάσσονται τά Ἱερά Λείψανα τῶν
Ἅγιων: Χαραλάµπους, Παντελεήµονος, Παρασκευῆς, Διονυσίου τοῦ
Ἀρεοπαγίτου, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου, Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου,
Εὐθυµίου, Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου, Πολυκάρπου Σµύρνης,
Τρύφωνος, ἡ κνήµη τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου, Νήφωνος
Κωνσταντινουπόλεως, Θεοκτίστης, Πολυδώρου, Κοσµᾶ τοῦ
Ἀναργύρου, Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος, Γεωργίου τοῦ Ἐφεσσίου,
Δηµητρίου τοῦ Πελοπονησίου, Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου, Ἰακώβου τοῦ
Πέρσου, Ἰωάννου τοῦ Ἐρηµίτου καί τῶν συµµαρτυρισάντων ἁγίων
Πατέρων καί πολλῶν ἄλλων Ἅγιων. Πολλά ἐξ αὐτῶν ἐδωρήθησαν ἀπό
τόν Ναύαρχο Λάζαρο Κουντουριώτη τό 1823 σέ ἀναγνώριση τῆς
µεγάλης προσφορᾶς τῆς Μόνης στήν ἀπελευθέρωση τοῦ γένους53.
Στήν βιβλιοθήκη ἔχουν ἀποθησαυριστεῖ πατριαρχικά µολυβδόβουλα,
σιγίλια καί γράµµατα, χειρόγραφα τῶν πέντε τελευταίων αἰώνων, ἔντυπα
βιβλία τοῦ 17ου, 18ου καί τοῦ19ου αἰῶνος, ἐπιστολές τοῦ Ἁγίου
Νικόδηµου τοῦ Ἁγιορείτου, τοῦ Κωνσταντίνου Οἰκονόµου, καθώς καί

Ἡ Ἱερά µονή Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου Σκιάθου, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισµοῦ τῆς
Θεοτόκου Σκιάθου, τουριστική ἔκδοση, 8.
53
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εἴκοσι ἔγγραφα πού ἀναφέρονται στό Θεόφιλο Καΐρη54 καί πολλῶν
ἄλλων. Ὑπάρχουν ἀκόµη 107 χειρόγραφα, ἐκ τῶν ὁποίων τά
περισσότερα εἶναι χάρτινα καί ἔχουν γραφεῖ τούς τέσσερις τελευταίους
αἰῶνες. Ἀπό τά παλαίτυπα βιβλία τῆς µονῆς ἐξέχουσα θέση κατέχουν οἱ
16 τόµοι µέ κείµενα τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόµου καί τοῦ Μεγάλου Βασιλείου,
οἱ ὁποῖοι χαρίστηκαν στή µονή ἀπό τόν ἅγιο Μακάριο Νοταρά.

Το νέο µουσείο της µονής
Στό νέο µουσείο σκευοφυλάκιο της µονής που στεγάζεται στην
πλήρως ανακαινισµενη νοτία πτέριγα φυλάσσονται ὅσα ἀπό τά ἱερά
κειµήλια διασώθηκαν: Ἐπάργυρα ἅγια ποτήρια, δισκάρια, ἀρτοφόρια,
λαβίδες, ἀργυροί καί ξύλινοι σταυροί εὐλογίας, ἑξαπτέρυγα, χειροποίητο
καί χειρόγραφο Εὐαγγέλιο µέ χρυσό, ἀσίµι καί πολύτιµους λίθους
σπάνιας τέχνης τοῦ 1539, ἄλλοτε κτῆµα τοῦ ἡγουµένου τῆς Κουνίστρας
ἱεροµονάχου Δαµασκηνοῦ, ἄλλα δυό Εὐαγγελία µέ στάχωση τοῦ 1785,
θυµιατά, µυροδοχεῖα τοῦ 1755, ἐπιτάφιοι, δικηροτρίκηρα, κηροπήγια κ.ἄ.
Στό καθολικό καί στό σκευοφυλάκιο φυλάσσεται µεγάλος ἀριθµός
φορητῶν εἰκόνων τοῦ 9ου, 12ου καί 16ου µέχρι καί 19ου αἰῶνος, ὅπως
"Ρόδον τό Ἀµάραντον", Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος, Κοίµηση τῆς
Θεοτόκου, Παντοκράτωρ, Ἁγία Θεοκτίστη, Ἅγιος Γεώργιος ὁ

ἐξ

Ἰωαννίνων κ.ἅ55.

Παλλιγγενεσία
Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1839 ἦρθε στή µονή ἐξόριστος ὁ κληρικός καί φιλόσοφος Θεόφιλος
Καϊρης. Ὁ Καϊρης καταδικάστηκε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο γιά τίς κακόδοξες περί
θεοσεβείας γνῶµες του καί πρός µεταµέλεια του στάλθηκε στή Σκιάθο ὅπου καί ἔµεινε
γιά πέντε περίπου µῆνες. Στό ἀρχεῖο τῆς µονῆς σώζεται ὁλόκληρη σχεδόν ἡ
ἀλληλογραφία του µεταξύ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Γραµµατείας τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί
τοῦ ἡγουµένου τῆς µονῆς ἱεροµονάχου Φλαβιανοῦ. Στή µονή σώζεται ἐπίσης καί ἡ
εὐχαριστήρια ἐπιστολή τοῦ Καϊρη πρός τή µονή στήν ὁποία γράφει ὅτι «οἱ πατέρες τῆς
µονῆς δέν ἔλειψαν νά τόν ἀναπαύσουν εἰς ὅλα ὄχι ὡς ἀδελφόν ἀλλά καί πολύ περισσότερον
µάλιστα εἰς τήν δεινήν ἀσθένειάν του».
54

55

Φραγκούλας, Σκιαθιτικα Α,΄ 218.
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ΓΝΔΓΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ήµεοηπ ΓΚΔΡΟΜΗ
ΠΟΜΠΗΙΑ, ΡΩΜΗ, ΒΑΣΙΚΑΝΟ, ΚΑΣΑΚΟΜΒΓ , ΣΙΒΟΛΙ
03/04/2012 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΣΡΑ – ΜΠΑΡΙ
ογθέκηνςζε ζηεκ εκµνία, επηβίβαζε ζηµ ιεςθµνείµ µαξ θαη
ακαπώνεζε γηα ηεκ Πάηνα. Άθηλε, επηβίβαζε ζηµ θανάβη,
ηαθηµπµίεζε ζηηξ θαµπίκεξ µαξ θαη απόπιµοξ γηα Ιπάνη.
04/04/2012 ΜΠΑΡΙ – ΠΟΜΠΗΙΑ – ΡΩΜΗ, Παµξοαµική νεµάγηση
Πνςηκή άθηλε ζηµ ιηµάκη ηµο Ιπάνη θαη άµεζε ακαπώνηζε γηα
ηµκ ανπαηιµγηθό πώνµ ηεξ Πµµπείαξ. οκάκηεζε µε ηµκ ηµπηθό
µαξ λεκαγό γηα λεκάγεζε ζηε κεθνή πόιε πµο ζάθηεθε θάης από
ηεκ ποναθηςµέκε ιάβα ηµο ΒΓΔΟΤΒΖΟΤ. οκεπίδµοµε γηα ηεκ
Ρώµε. Σµ απόγεοµα άθηλε ζηεκ «Αηώκηα Πόιε». Πακµναµηθή
λεκάγεζε µε ηµ ιεςθµνείµ από ηµ µεγαιµπνεπέξ Ηµιµζζαίµ, ηεκ
Ανπαία Ρςµασθή Αγµνά, ηµ Ηαπηηώιηµ θαη ηµ ανπαίµ Ρςµασθό
Πάκζεµκ ηεξ Ρώµεξ. Ιεηαθµνά ζηµ λεκµδµπείµ, ηαθηµπµίεζε ζηα
δςµάηηα θαη λεθµύναζε. Γηα ηµ βνάδο ζαξ πνµηείκµοµε µηα
κοθηενηκή βόιηα µε ηα πόδηα ζηεκ θανδηά ηεξ πόιεξ ζε µηα από
ηηξ µεγαιύηενεξ θαη επηβιεηηθόηενεξ πιαηείεξ µε δηάθµνα
µαγαδηά πµο ζθύδµοκ από δςή θαη θίκεζε θαη ηε Πηάηζα
Καβόκα έκα θµµρµηέπκεµα ηµο Ιπανόθ. Δείπκµ ζηµ λεκµδµπείµ.
Δηακοθηένεοζε.
05/04/2012 ΡΩΜΗ – Ξεµάγηση πόληπ
Πνςηκόξ εθθιεζηαζµόξ ζηεκ Ονζόδµλε εθθιεζία ηςκ Αγίςκ
Θεµδώνςκ. ηε ζοκέπεηα ζα ζοκεπίζµοµε ηεκ λεκάγεζε ηεξ Ρώµεξ
ζηε Πηάηζα Βεκέηζηα , ηε δηάζεµε Φµκηάκα Κηη Σνέβη, όπµο
µπµνµύµε κα νίλµοµε έκα κόµηζµα πµο θαηά ηεκ πανάδµζε ζα µαξ
θένεη λακά πίζς ζηε Ρώµε. Θίγµ πηµ πένα βνίζθµκηαη ηα δηάζεµα
ηζπακηθά ζθαιηά (Πηάηζα κηη πάκηα) όπµο γίκµκηαη µη
πενίθεµεξ επηδείλεηξ µόδαξ. Θα πενάζµοµε από ηε Βηα Ηµκηόηη
όπµο βνίζθµκηαη όιµη µη δηάζεµµη µίθµη ορειήξ ναπηηθήξ. Γθεί
βνίζθεηαη θαη ηµ πηµ δηάζεµµ θαη παιηό θαθέ ηεξ πόιεξ πµο δεκ
είκαη άιιµ από ηµ θαθέ Γθνέθµ. Θα δµύµε ηε Βίια Ιπµνγθέδε γηα κα
θαηαιήλµοµε ζηε Πηάηζα Κηει Πόπµιµ, όπµο βνίζθεηαη έκαξ από
ηµοξ δώδεθα Αηγοπηηαθµύξ Οβειίζθµοξ πµο οπάνπµοκ ζηε πόιε.
Σµ απόγεοµα ζα επηζθεθζµύµε ηε πενηµπή Σναζηέβενε ζηεκ άιιε
όπζε ηµο πµηαµµύ Σίβενη, µηα αοηόκµµε γςκηά ηεξ πόιεξ γεµάηε
µε γναθηθά δνµµάθηα θαη πιαηείεξ, µε πµιιά εζηηαηόνηα, θάηη
ζακ ηε δηθή µαξ Πιάθα. Ονγακςµέκµ δείπκµ µε µµοζηθή.
Γπηζηνµθή ζηµ λεκµδµπείµ. Δηακοθηένεοζε.
06/04/2012 ΡΩΜΗ – ΒΑΣΙΚΑΝΟ - ΚΑΣΑΚΟΜΒΓ - ΣΙΒΟΛΙ
Ιεηά ηµ πνςηκό ακαπώνεζε γηα κα επηζθεθζµύµε ηηξ Ηαηαθόµβεξ
ηµο Αγίµο Ηαιιίζηµο όπµο ζα δµύµε ηηξ θνύπηεξ ηςκ Παπώκ, ηεκ
θνύπηε ηεξ Αγίαξ Ηαηθηιίαξ, ηµοξ ηάθµοξ ηςκ πνώηςκ
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Υνηζηηακώκ θαη ηµοξ δηαδνόµµοξ µε ηα Ηµοµπηθµύιη ηςκ
ζοζηώκ. ηε ζοκέπεηα ζα µεηαθενζµύµε ζηµ ακελάνηεηµ
θναηίδηµ ηµο ΒΑΣΖΗΑΚΟΤ όπµο βνίζθεηαη ε Βαζηιηθή ηµο Αγίµο
Πέηνµο (ε µεγαιύηενε εθθιεζία ηµο θόζµµο). Θα λεκαγεζµύµε ζηεκ
εθθιεζία θαη ζα δµύµε ηε ζεζπέζηα θαηαζθεοή ηµο Ιηπαήι Αγγέιµο
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ηεκ πενίθεµε Πηεηά θαη ηµκ ηενάζηηµ µπνµύηδηκµ άµβςκα ηµο
Ιπενκίκη. Γπίζθερε ζηα µµοζεία ηµο Βαηηθακµύ όπµο ζα δµύµε ηηξ
αίζµοζεξ ηςκ γιοπηώκ, ηςκ παιηώκ, ηςκ παπύνςκ ηςκ
αοηµθναηόνςκ θαη ζα θαηαιήλµοµε ζηε δηάζεµε Ηαπέια ηληίκα
µε ηηξ ηµηπµγναθίεξ ηµο Ραθαήι θαη ηµο Ιηπαήι Άγγειµο.
Ακαπώνεζε γηα ηµ Σίβµιη θαη ηεκ Villa D’Este, µία από ηηξ
ζεµακηηθόηενεξ ακαγεκκεζηαθέξ βίιεξ ζηεκ Ζηαιία, µε ηµοξ
πενίθεµµοξ θήπµοξ ηεξ µε ηα 1000 ζηκηνηβάκηα θαη έδνα ηεξ
οδνµγναθηθήξ οπενεζίαξ ηµο Πακεπηζηεµίµο ηεξ Ρώµεξ. ηµοξ
θήπµοξ ηεξ βίιαξ ζα απµιαύζµοµε ηµ ζηκηνηβάκη ηµο µµοζηθµύ
µνγάκµο µε ηµοξ θαηαννάθηεξ ηµο, ηµ ζηκηνηβάκη ηεξ Ρώµεξ
θαη ηµο Σίβµιη πµο επηθµηκςκµύκ µεηαλύ ηµοξ µε ηµκ δηάδνµµµ
ηςκ εθαηό ζηκηνηβακηώκ, ηµ ζηκηνηβάκη ηεξ θµοθµοβάγηαξ θαη
αοηό ηςκ δνάθςκ. Θα οπάνπεη πνόκµξ κα θάκεηε ακ ζέιεηε έκα
πενίπαηµ ζηµ µεζαηςκηθό Σίβµιη. Γπηζηνµθή ζηµ λεκµδµπείµ,
δείπκµ, δηακοθηένεοζε.
07/04/2012 ΡΩΜΗ – ΑΝΚΟΝΑ - ΠΑΣΡΑ
Πνςηκό θαη ακαπώνεζε από ηµ λεκµδµπείµ µε θαηεύζοκζε ηµ
ιηµάκη ηεξ Ακθόκα. Άθηλε, ηαθηµπµίεζε ζηηξ θαµπίκεξ µαξ θαη
απόπιµοξ γηα Πάηνα.
08/04/2012 ΠΑΣΡΑ – ΑΘΗΝΑ
Άθηλε ζηεκ Πάηνα θαη άµεζε ακαπώνεζε γηα Αζήκα. Ιεηαθµνά
ζηεκ εκµνία. Σέιµξ εθδνµµήξ.
Ε ζεηνά ηςκ λεκαγήζεςκ είκαη εκδεηθηηθή, µπµνεί κα αιιάλεη γηα
ηεκ θαιύηενε δηµνγάκςζε ηεξ εθδνµµήξ, πςνίξ κα παναιεηθζεί
ηίπµηα. Η σύγχρονη ιστορία της µόνης
«Δίκαιος ως φοίνιξ ανθήσει και ωσεί κέδρος η εν τω Λιβάνω
πληθυνθήσεται»...

Μετά την κοίµηση του µακαριστού ηγουµένου της Μόνης
Ιεροµόναχου π. Γερασίµου Ζούρα(†1996), ο οποίος επί 39 συναπτά έτη,
διακόνησε τη µονή, το Μοναστήρι παρέµεινε δίχως ηγούµενο για δυο
χρόνια µε κίνδυνο ερήµωσεώς του. Ήδη µε την εγκατάσταση του νέου
ηγούµενου Ιεροµόναχου π. Αγγέλου Λύσσαρη, το 1998 κατόπιν
αποφάσεως του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και
Βορείων Σποράδων κ.κ. Χρυσοστόµου, στο Μοναστήρι άρχισε µια νέα
περίοδος δηµιουργίας και προόδου. Από τις πρώτες κιόλας µέρες
άρχισε η αναστήλωση και ο εξωραϊσµός του. Οι Σκιαθίτες το περιέβαλαν
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όπως πάντοτε άλλωστε, µε σεβασµό και πραγµατική αγάπη. Κατά την
τέλεση των ιερών ακολουθιών, πλήθος σκιαθιτών και προσκυνητών
προσέρχονται στην ιερά µονή µεταξύ αυτών και πολλοί νέοι, µε
αποκορύφωση τη Μεγάλη Εβδοµάδα και το Πάσχα, όπου κατά την
ακολουθία της Αναστάσεως γίνεται η αφή του αγίου φωτός µε τη
µεταφορά του αγίου Φωτός από τον Πανάγιο Τάφο, το οποίο φτάνει
στην ιερά µονή λίγες ώρες νωρίτερα µε ειδικά ναυλωµένο αεροσκάφος
από τα Ιεροσόλυµα, µε έξοδα του φιλοχρίστου εφοπλιστού κ. Ανδρέα
Ποταµιάνου προς ευλογία των πιστών. Χιλιάδες προσκυνητών
συρρέουν επίσης τον Δεκαπενταύγουστο, όπου την παραµονή το
βράδυ γίνεται η έξοδος του επιτάφιου της Παναγίας µέσα σε µια
ατµόσφαιρα µοναδικής κατάνυξης, υπό την συγκινητική µελωδία των
εγκωµίων της Θεοτόκου που ψάλλουν όλοι µαζί οι Σκιαθίτες. Ένα έθιµο
που συναντάται µόνο σε λίγα µέρη της Ελλάδος56 . Κατά την διάρκεια
των παρελθουσών ετών και επί ηγουµενίας του π. Αγγέλου Λύσσαρη
έλαβαν χώρα στη µονή µια σειρά από µεγάλα αναστηλωτικά έργα.
Επισκευάστηκαν το αρχονταρίκι, η νέα τράπεζα, η νέα εστία (µαγειρείο),
η έκθεση, το λαογραφικό µουσείο, η βιβλιοθήκη, το σκευοφυλάκιο, τα
παρεκκλήσια του Αγ. Ιωάννου και του Αγ. Δηµητρίου, το κελλίο του
ηγούµενου, η πλακόστρωση της ανατολικής αυλής, η αποχέτευση, οι
δεξαµενές, η στέρνα, το καλντερίµι και

ο ηλεκτροφωτισµός. Με την

ακάµατη φροντίδα του µακαριστού προηγουµένου π. Αγγέλου
ολοκληρώθηκε επίσης η αναστήλωση της παλαιάς διώροφης
τραπέζης57, της εστίας (µαγειρείων), του µαγκιπείου (ζυµωτήριουΗ συνήθεια αυτή αποτελεί καινοφάνεια για την ιερά µονή χωρίς να αποτελεί συνέχεια
ενός κολλυβαδικού εθίµου όπως πολλοί νοµίζουν. Είναι όµως ένα έθιµο που αγαπήθηκε
από τους κατοίκους του νησιού και εφαρµόστηκε το πρώτον από το µακαριστό ηγούµενο
π. Γεράσιµο ζούρα.
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Ο χρόνος ανελέητα καταρράκωσε τα κτήριά του και ανθρώπινα χέρια ασέβησαν πάνω
στα ιερά του, αφήνοντάς το απογυµνωµένο και ζοφερό, κατοικητήριο νυχτερίδων και
άλλων αλόγων ζώων. Ωστόσο, η πραγµατική οικοδέσποινα του, η κυρία θεοτόκος, τις
ώρες της ταπείνωσής του δεν το εγκατέλειψε αλλά µεσίτευσε για την εξ ερειπίων
αναγέννησή του, διότι δεν ήταν θέληµα του Αγίου Θεού να αφανισθεί ο τόπος αυτός,
όπου επί αιώνες είχε δοξασθεί το ευλογητό Όνοµά Του. Για τα συγκεκριµένα κτίρια η
εικόνα ήταν αποκαρδιωτική µιας και ειχε καταρευσει η σκεπή και µερος της τοιχοποιήας.
57
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φούρνων), των κελιών, του ξενώνα, του βορδοναρείου (στάβλου), η
πλακόστρωση της δυτικής αυλής, του παλαιού ελαιοτριβείου κ.λ.π.
Χάρη στο µεράκι και την αγάπη των φιλοτίµων πατέρων
ανασυστάθηκε και ανανεώθηκε ένας πρότυπος αµπελώνας, ο κήπος
και πλήθος οπωροφόρων δέντρων, καλλωπιστικών φυτών και
λουλουδιών, που συµπλήρωσαν την

ευχαριστιακή

εικόνα του

µοναχισµού προς την κτίση. Σήµερα εγκαταβιούν στην Ιερά Μονή τρείς
πατέρες υπό την πνευµατική καθοδήγηση του Πανοσιολογιωτάτου
Αρχίµ. π. Ιωσήφ Κατσούρα Σκιαθίου, οι οποίοι µε περισσό ζήλο έχουν
επιδοθεί στο µεγάλο πράγµατι έργο της συνέχισης της συντήρησης των
κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και των σπανίων κειµηλίων της Μονής,
µε προσωπική και χειρονακτική εργασία, καθώς επίσης και µε την
ευγενική συνδροµή των φιλοµόναχων προσκυνητών της Μονής.
Φιλοδοξούν κατά Θεόν να αναδείξουν το Μοναστήρι φάρο πνευµατικό,
αντάξιο των παλαιών ηµερών και του αρχαίου κάλλους των ιεροπρεπών
κολλυβάδων. Ανάµεσα στα διακονήµατα τους συγκαταλέγονται τα
εργόχειρα που αφορούν την Παρασκευή του ντόπιου Αλιπιακού οίνου,
καθώς και την χειροποίητη παρασκευή τοπικών γλυκισµάτων και λικέρ
µε προϊόντα που τις περισσότερες φορές παράγονται στα αγροκτήµατα
της µονής. Επιπροσθέτως η Ιερά Μονή συµµετέχει στο εν γένει
ποιµαντικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως µε τη διακονία του λόγου
καθώς επίσης και µε εκδόσεις ωφέλιµων και εποικοδοµητικών
πνευµατικών βιβλίων. Στη πτέρυγα, όπου στεγάζεται το Αρχονταρίκι της
Ιεράς Μονής, κάθε Κυριακή µετά τη θεία Λειτουργία προσφέρεται το
παραδοσιακό Μοναστηριακό κέρασµα στους προσκυνητές της, που
συρρέουν από πολλά σηµεία της Ελλάδος ιδίως κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες ενώ µε την ευθύνη του νέου ηγουµένου π. Ιωσήφ
γίνονται οµιλίες πνευµατικού περιεχοµένου που κυρίως αφορούν τους
νέους του νησιού. Παράλληλα λαµβάνει χώρα η πατροπαράδοτη
φιλοξενία των φιλακόλουθων προσκυνητών που προσέρχονται µε
ευλάβεια στις Ιερές Αγρυπνίες που τελούνται στην Μονή και στα ιερά
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µετόχια. Τέλος το κάθε ιερό ενδιαίτηµα δεν είναι µόνον τα κτίρια και η
ιστορία. Είναι κυρίως η ζωντανή παρουσία του Ορθόδοξου
Μοναχισµού στον σύγχρονο κόσµο. Ο µοναχισµός είναι η δόξα και το
καύχηµα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης έλεγε ότι στο σώµα
του Χριστού, στην Εκκλησία, οι µοναχοί αποτελούν την κόµη της
κεφαλής. Όπως η κόµη της κεφαλής αφ’ ενός µεν αποτελείται από
«νεκρές» τρίχες, αφ’ ετέρου δε είναι η οµορφιά του ανθρώπου, έτσι και οι
µοναχοί είναι οι νεκρωµένοι κατά κόσµον, αλλά συγχρόνως είναι η δόξα
της Εκκλησίας. Η προσφορά του ορθοδόξου µοναχισµού από την
γέννησή του έως σήµερα είναι τεράστια και σωτηριώδους σηµασίας για
όλον τον κόσµο. Διατηρεί κατά πρώτον λόγο ακέραια την µέθοδο
θεραπείας και θεώσεως, και κατά δεύτερον λόγο αίρει µε αυταπάρνηση
και τον σταυρό της δογµατικής ακριβείας. Επίσης, παρά την δριµύτατη
κριτική των ανθρώπων, οι µοναχοί προσεύχονται αδιαλείπτως για την
σωτηρία όλων των ανθρώπων. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης γράφει:
«Ο κόσµος νοµίζει πως οι µοναχοί είναι ανώφελο γένος. Έχουν όµως
άδικο να σκέφτονται έτσι. Δεν ξέρουν πως ο µοναχός προσεύχεται για
όλον τον κόσµο. Δεν βλέπουν τις προσευχές του και δεν γνωρίζουν µε
πόση ευσπλαχνία τις δέχεται ο Κύριος. Οι µοναχοί κάνουν µεγάλο
πόλεµο µε τα πάθη και γι’ αυτόν τον αγώνα τους θα είναι µεγάλοι κοντά
στο Θεό».
Οι ιερές ακολουθίες που τελούνται καθηµερινά κατά το κολλυβαδικό
Τυπικό, ο µυσταγωγικός χαρακτήρας του αρχαίου Ναού µε τα κεριά
στους πολυέλαιους, στιγµές υπέρτατης κατανύξεως και πνευµατικής
ανατάσεως κατά τις λατρευτικές ευκαιρίες. Η παρηγοριά και η
ανακούφιση από το βάρος των πολλών πληµµεληµάτων µας µέσα από
το Μυστήριο της Μετανοίας, η φιλοξενία και η γεύση και του επίγειου
άρτου στην Τράπεζα της Μονής, αλλά κυρίως και πάνω από όλα η
ενατένιση του βλέµµατος στον Ουρανό και η ζωντανή παρουσία της
Παναγίας µας, που κάνει τόσο αισθητή την παρουσία της στην
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καθηµερινή ζωή της µονής, είναι στοιχεία που σαγηνεύουν κάθε
προσκυνητή που σπάνια την επισκέπτεται µόνο µια φορά.

