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 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΝ

A΄. Θέση και χρονολογία ιδρύσεως της Μονής

Η Ιερά Μονή βρίσκεται ανατολικώς του χ. Φίλια, επί της νότιας 
πλευράς του βουνού Θισβέτιου σε μαγευτική θέση μέσα σε δάσος δρυ-
ών, μελιών, πρίνων και κυπαρισσιών.

Είναι αφιερωμένη στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Αθανάσιο τον 
Μέγα και εορτάζει κάθε χρόνο στις 18 Ιανουαρίου, ημέρα μνήμης του 
αγίου και στις 2 Μαΐου, ημέρα ανακομιδής των ιερών λειψάνων του. 

Το έτος ιδρύσεως της Μονής του Αγίου Αθανασίου, δεν είναι ιστο-
ρικώς εξακριβωμένο. Παρ’ όλα αυτά, θεωρείται ότι είναι σύγχρονη τής 
Αγίας Λαύρας και του Αγίου Νικολάου Βλασίας. Ιδρύθηκε από Πελο-
ποννήσιο μοναχό του Αγίου Όρους που επανήλθε στην πατρίδα του. 
Εικάζεται ότι ιδρύθηκε πριν από 1000 και πλέον χρόνια. Η ίδρυση 
της Αγίας Λαύρας τοποθετείται στα 961 επί αυτοκράτορα Νικηφόρου 
Φωκά, άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι και η Μονή του Αγ. Αθανα-
σίου ιδρύθηκε την ίδια περίπου εποχή.

Κατά την παράδοση, ή Μονή αρχικά εκτίσθη, δυτικά των  Φιλίων, 
κοντά στο χωριό Σκοτάνη, επί του βουνού του Αγ. Αθανασίου στο 
οποίο άλλοτε βρισκόταν ο ναός της Κορίας Αθηνάς, της αρχαίας πόλε-
ως του Κλείτορος, στα ερείπια του οποίου φαίνεται ότι κτίστηκε. Στη 
θέση αυτή υπάρχει ναός αφιερωμένος στη μνήμη του Αγίου. 

Το βουνό Άγιος Αθανάσιος.
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Η ανωτέρω θέση εγκαταλείφθηκε, σε άγνωστο χρόνο, πιθανόν διότι 
η θέση αυτή ήταν άνυδρη, τραχιά και πετρώδης. Μεταφέρθηκε σε άλλη 
θέση βόρεια της τωρινής, πλησίον της λεγόμενης σπηλιάς του Δράγ-
γου, όπου σώζονται ερείπια κελιών και αποθηκών. Η θέση αυτή ονομά-
ζεται από τους κατοίκους της περιοχής, Παλιομονάστηρο. Η θέση αυτή 
χρησιμοποιήθηκε αργότερα όταν η Μονή πλέον είχε μεταφερθεί στην 
σημερινή της θέση, ως μετόχιον. Οι λόγοι που οδήγησαν στην εγκατά-

Κατσάνα

Σπηλιά Δράγγου
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λειψη και αυτής της θέσης είναι άγνωστοι. Πιθανόν να οφείλεται στο 
απόκρημνο του εδάφους, στην εγγύτητα προς την κοίτη του Αροανείου 
ποταμού, που θα καθιστούσε την διαμονή ανθυγιεινή λόγω της ελονο-
σίας που μάστιζε την περιοχή και διότι ήταν πλησίον της οδού Καλα-
βρύτων – Τριπόλεως και οι μοναχοί θα υφίσταντο συχνές ενοχλήσεις 
από τους διερχόμενους από τον δρόμο. Τελικά η Μονή μεταφέρθηκε 
οριστικά στην σημερινή της θέση.

Στο υπέρθυρο του καθολικού της Μονής αναγράφεται, επί εντει-
χισμένου μαρμάρινου λίθου, η χρονολογία αποπεράτωσης του ναού 
που με Ελληνικούς χαρακτήρες είναι «ΑΨΞΓ» που αντιστοιχεί στο έτος 
1763. Αυτό σημαίνει ότι η Μονή είχε εγκατασταθεί στη θέση αυτή πριν 
από την ημερομηνία αυτή. Επίσης υπάρχει σωζόμενο έγγραφο αγοράς 
εκτάσεως, πλησίον του μύλου της Μονής, στην θέση Αγγελική, του 
1770 που αποδεικνύει την παλαιότητά της.

Η Μονή ήταν κοινοβιακή. Το έτος 1652 ή 1653, ανακηρύχτηκε ως 
πατριαρχική και σταυροπηγιακή και της εδόθη ελευθερία και αυτονο-
μία, από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παΐσιο Α΄. Σημειώνεται 
ότι, σταυροπηγιακές ήταν οι μονές που στα θεμέλιά τους είχε τοποθε-
τηθεί σταυρός σταλμένος από τον Πατριάρχη. Ως πατριαρχική, η Μονή 
υπαγόταν απευθείας στον Πατριάρχη και όχι στον οικείο μητροπολίτη. 
Το 1781 με νέο Πατριαρχικό σιγίλιο του Πατριάρχη Γαβριήλ του Δ΄, ανα-
νεώθηκαν τα προνόμια της Μονής. Στην Μονή της Αγ. Λαύρας υπάρχει 
συνοδικό σιγίλιο, του 1798, γραμμένο σε περγαμηνή, του Πατριάρχη 
Γρηγορίου του Ε΄, που ανανεώνει την ανακήρυξη του Παΐσιου και ορίζει 
την ετήσια εισφορά της Μονής προς το Πατριαρχείο, σε 105 γρόσια.

Η Μονή ήταν μικτή, δηλαδή σε αυτήν μόναζαν άνδρες και γυναίκες, 
οι οποίες διέμεναν μακριά από τους μοναχούς σε οίκημα που αργότερα 
μετατράπηκε σε στάβλο. Από έγγραφο (διαθήκη μοναχής) που υπάρχει, 
αποδεικνύεται ότι στην Μονή υπήρχαν μοναχές πριν από την επανά-
σταση του 1821.

Για το κτίσιμο της Μονής έχουν χρησιμοποιηθεί αρχιτεκτονικά μέλη 
από κτήρια και ναούς του αρχαίου Κλείτορα, που και σήμερα είναι εμ-
φανή.
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Β΄. Η Μονή και ο Ναός

Η Μονή είναι διώροφος και σε κάποια τμήματα τριώροφος, λιθό-
κτιστος και αρίστης κατασκευής. Έχει μήκος 115 βημάτων (70 μέτρων) 
και πλάτος 50. Περιλαμβάνει 60 δωμάτια από τα οποία 50 κελιά και 10 
αποθήκες. Μπροστά από αυτήν υπάρχει πλακόστρωτο προαύλιο και στο 
εσωτερικό της ευρύχωρη πλατεία πλάτους 25 και μήκους 60 περίπου βη-
μάτων, αρχομένη από την είσοδο του ναού και εκτεινόμενη προς δυσμάς, 
εντός δε αυτής υπάρχει δεξαμενή όμβριων υδάτων. Υπήρχε στην πλατεία 
συστάδα μεγάλων κυπαρισσιών κάτω από τα οποία, κατά την παράδο-
ση, έχει ενταφιαστεί ο Μητροπολίτης Ανδρούσης Κωνστάντιος που μαζί 
με τον Παλαιών Πατρών Γερμανό και τους προκρίτους της επαρχίας Κα-
λαβρύτων, μετείχε στα γεγονότα της Αγ. Λαύρας κατά την επανάσταση 
του 1821. Κατά μήκος της μεσημβρινής και βόρειας πλευράς της Μονής 
υπήρχαν εσωτερικώς μεγάλοι και πλατιοί εξώστες. Η βιβλιοθήκη της 
Μονής στεγαζόταν σε ξεχωριστό κελί. Επί της εσωτερικής μεσημβρινής 
πλευράς της Μονής, πλησίον του ναού, ήσαν ανηρτημένα το τάλαντο και 
το σήμαντρο αυτής. Στον εξώστη της βόρειας πλευράς αυτής, υπήρχε ει-
δικά κατασκευασμένο ικρίωμα, το κωδωνοστάσιο. Σε αυτό ήταν αναρτη-
μένη καμπάνα, που ήταν ανάθημα του Μητροπολίτη Χριστιανουπόλεως 
Γερμανού. Στην καμπάνα υπάρχουν γλυπτές παραστάσεις τής Παναγίας, 
τής σταυρώσεως του Χριστού και του Αγίου Αθανασίου, και επιγραφή: 
«ΑΝΑΘΗΜΑ ΕΝ ΤΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ 
ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ< 
ΕΤΟΣ ΑΩΚ VEΝΕΤΙΑ. FUSORIS OPUS». Η καμπάνα αυτή υπάρχει μέ-

χρι σήμερα.
Η μεσημβρινή πτέρυ-

γα τής Μονής φαίνεται 
ότι ανακαινίσθηκε το 
έτος 1862, όπως προκύ-
πτει από σωζόμενη επι-
γραφή σε ισόγειο κελί 
που φέρει την επιγραφή 

Η πύλη της Μονής.
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ΑΩΞΒ ΦΕΒ 20. Η πύλη εισόδου της Μονής ανακαινίσθηκε κατά το έτος 
1892 όπως προκύπτει από την χρονολογία που αναγράφεται  στο υπέρ-
θυρο, πάνω από το οποίο είναι εντοιχισμένη  η εικόνα του Αγίου Αθανα-
σίου που  είναι καλυμμένη με γυάλινο κάλυμμα.

Ο ναός είναι βασιλική τρίκλιτος με τρούλο, κεραμοσκεπής, λιθό-
κτιστος, πλακόστρωτος, σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, 
έχοντας μήκος 25 βημάτων, πλάτος 16 και σημαντικό ύψος. Είναι κτι-
σμένος με λίθους, μάρμαρα και κίονες οι οποίοι ασφαλώς μεταφέρθη-
καν από τον αρχαίο Κλείτορα. Οί 4 κίονες που βαστάζουν τον τρούλο, 
οι όποιοι τώρα έχουν καλυφτεί με ασβεστοκονίαμα, είναι μαρμάρινοι. 
Επί του τρίτου παραθύρου τής μεσημβρινής πλευράς του ναού υπάρχει 
μαρμάρινος εντοιχισμένος λίθος στον οποίο αναγράφονται ονόματα 
της ρωμαϊκής περιόδου.

Στον δεξιό παραστάτη της θύρας της εισόδου του ναού υπάρχει 
μαρμάρινη πλάκα, από την οποία προκύπτει ότι ο ναός ανακαινίσθηκε, 
άγνωστο πότε, διότι δεν φέρει χρονολογία, με την επιγραφή: «ΑΝΕΚΑΙ-
ΝΙΣΘΗ ΟΥΤΟΣ Ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑ-
ΤΕΡΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑ».

Ο ναός κοσμείται εξωτερικώς με 5 παλαιά Ροδιακά «πιάτα», εκ των 
οποίων τα δύο είναι εντοιχισμένα επί της προσόψεως και τα άλλα στην 
ανατολική πλευρά άνω της κόγχης αυτού. Ο ναός είχε ξυλόγλυπτο τέ-
μπλο με πολλές εικόνες, μεταξύ των οποίων και αυτή του Αγ. Αθανασί-
ου, όλα όμως αυτά κατεκάησαν κατά την πυρπόληση της Μονής κατά 
το έτος 1943 από τους Γερμανούς. Σήμερον υπάρχουν δύο μόνον πα-
λαιές εικόνες στον ναό. Στη μία εικονίζονται η Αγία Τριάδα και οι Άγιοι 
Βασίλειος, Γρηγόριος, Χρυσόστομος, Κύριλλος, Νικόλαος, Αθανάσιος, 
Χαράλαμπος, Αγ. Παρασκευή και Ζωοδόχος Πηγή (Παναγία). Επί αυ-
τής υπάρχει η επιγραφή. «ΕΖΩΓΡΑΦΗΘΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΚΩΝ ΕΝ 
ΕΤΕΙ 1845 ΜΗΝΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΩ 1845 ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΕΜΟΥ ΑΣΗΜΑ-
ΚΗ (το επώνυμο δυσανάγνωστο, πιθανώς Σωτηρίου) ΕΚ ΣΟΥΔΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΟΥΣ ΚΥΡΟΥ ΚΥΡΙΛ-
ΛΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». Η 
άλλη εικόνα είναι πολύ παλαιοτέρα, βυζαντινής τέχνης, και παριστά 
την κοίμηση της Θεοτόκου.
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Γ΄. Η ιστορία της Μονής

Έμμεση αναφορά για την Μονή έχουμε από το γεγονός ότι επί ηγε-
μονίας του σουλτάνου Σελίμ Α΄ του σκληρού (1512 - 1520), Ιωάννης 
ή Γεώργιος Τσερνωτάς (Τσερνοτάμπεης) κάτοικος της περιοχής, ανα-
κάλυψε συμπτωματικά, οργώνοντας ένα βακούφικο κτήμα της Μονής 
Αγίου Αθανασίου Φίλιων, ένα θησαυρό του αρχαίου Κλείτορα. Η πλη-
ροφορία αυτή επιβεβαιώνει την ύπαρξη αλλά και τον πλούτο της Μο-
νής την εποχή αυτή.

Η Μονή είχε αποκτήσει μεγάλη περιουσία προ του 1821. Το γόη-
τρό της ήταν μεγάλο όχι μόνο στην περιφέρεια τής Κλειτορολευκασίας, 
άλλα και πολύ πέρα από αύτη. Το κύρος και το γόητρο προήρχοντο από 
το γεγονός ότι οι μοναχοί του Αγ. Αθανασίου διήγαν εξόχως ενάρετο 
βίο διακρινόμενοι για την ευσέβεια και την αυστηρή προσήλωσή τους 
προς τους κανόνας και τα έθιμα του μοναστικού βίου. 

Η Μονή περιήλθε σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, άγνωστο για 
ποιούς λόγους, οπότε απέστειλε το 1816 τον προηγούμενο Ακάκιο, με 
συνοδεία μοναχών, προς τον τότε Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριλλο 
ΣΤ΄ στην Κωνσταντινούπολη, για να πετύχει οικονομική ενίσχυση της 
Μονής. Ο Ακάκιος πέτυχε να εκδοθεί από τον Πατριάρχη Κύριλλο έκ-
κληση συστατική (το πρωτότυπο σώζεται στην Αγία Λαύρα) προς τον 
κλήρο και τον λαό, με χρονολογία μηνός Απριλίου 1816, διά της οποίας 
προτρέπει όπως τον συνδράμουν κατά την διάρκεια τής περιοδείας του 
στην Κωνσταντινούπολη και άλλου, προς ανακούφιση των δεινοπα-
θούντων μοναχών του Αγ. Αθανασίου. Οι έρανοι, όπως φαίνεται, ήταν 
λίαν αποδοτικοί, διότι η Μονή όχι μόνο εξόφλησε τα χρέη της, αλλά 
δάνεισε και σημαντικά ποσά προς τις κοινότητες Λυκουρίας (1820), 
Τσερωτά (1826) και την Πελοποννησιακή Γερουσία (1822), για την δι-
εξαγωγή του απελευθερωτικού αγώνα του 1821. Μάλιστα στο σχετικό 
έγγραφο αναφέρεται ότι η Μονή πρόθυμα ανταπεξήλθε στην έκκληση 
της Κυβερνήσεως για ενίσχυση του αγώνα.

Αναφέρεται ότι η Μονή είχε μετόχι στην Πρίγκηπο στο οποίο διέμε-
ναν επιφανείς Πελοποννήσιοι κατά την επίσκεψή τους στην Κωνστα-
ντινούπολη.

Η Μονή κατείχε 15 λείψανα των κάτωθι αγίων και μαρτύρων τής 
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χριστιανικής πίστεως· Χαραλάμπους, Τρύφωνος, Άντύπα, Γερασίμου, 
Έρμολάου, Παντελεήμονος, Ιωάννου τού Ελεήμονος, Αρτεμίου, Μάμα-
ντος, Μερκουρίου, Κοσμά του Αναργύρου, Αγίας Παρασκευής, Προκο-
πίου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Αγίας Βαρβάρας, όπως προκύπτει 
από ηγουμενικό γράμμα του καθηγουμένου της Μονής Ακακίου, της 
1ης Μαρτίου 1818.

Από την Μονή προέρχονται και δύο διαπρεπείς ιεράρχες, ήρωες του 
αγώνα για την ελευθερία του έθνους, ο Μητροπολίτης Δέρκων Γρηγό-
ριος και ο Μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως Γερμανός. 

Ο Μητροπολίτης Δέρκων Γρηγόριος εγεννήθη λίγο μετά το 1750 
στο χωριό Ζουμπάτα του Δήμου Φαρών Αχαΐας. Απεστάλη από τον πα-
τέρα του Κανέλλο στην Μονή του Αγ. Αθανασίου κοντά σε ένα μοναχό  
συγγενή του. Εκεί διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα, εκάρη μοναχός, ονο-
μασθείς Γρηγόριος και μόνασε στην Μονή. Απεστάλη από την Μονή 
και φοίτησε στις σχολές Δημητσάνας και Ναυπλίου και μετά σπούδασε 
στην Κωνσταντινούπολη, στην Μεγάλη του Γένους Σχολή. Η άριστη 
μόρφωσή του, το ήθος του και τα σπάνια φυσικά του χαρίσματα συνε-
τέλεσαν στο να εκλεγεί και χειροτονηθεί από απλός μοναχός, Μητρο-
πολίτης Λακεδαιμονίας, όπως λεγόταν τότε ή Λακωνία, κατά το έτος 
1777 σε ηλικία 25 περίπου ετών, επί Πατριάρχου Σωφρωνίου Β΄ (1774-
1780). Κατά τη διάρκεια της παραμονής του  στη θέση αυτή, περιέπεσε 
σε δυσμένεια του πασά Διοικητού της Πελοποννήσου,  διότι υπέθαλπε 
τους κλέφτες, εφυλακίσθη, απελύθη όμως καταβάλλοντας ως λύτρα 
το ποσό των 30.000 γροσίων. Επειδή και μετά την αποφυλάκισή του 
εξακολούθησε υποθάλπτων τους κλέφτες και ιδιαίτερα τον περίφημο 
Ζαχαριά, ο πασάς διέταξε εκ νέου την σύλληψή του, άλλα αυτός κατόρ-
θωσε να διαφύγει και μεταβαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη, επέτυχε 
την ανάκληση του πασά από την Πελοπόννησο. Στη συνέχεια τοπο-
θετήθηκε ως Αρχιεπίσκοπος Βιδινίου, όπου και παρέμεινε αρκετά έτη. 
Κατά το 1801 μετετέθη στην Μητρόπολη Δέρκων από την οποία, λόγω 
των πολλαπλών γνώσεών του και τής μεγάλης πείρας του, εκλήθη ως 
συνοδικός στην Κωνσταντινούπολη μέχρι το1821. Υπήρξε από τα πρώ-
τα μέλη της Φιλικής εταιρίας.

 Τον Απρίλιο του 1821 συνελήφθη και εφυλακίσθη από τους Τούρ-
κους ως ενεχόμενος στην Ελληνική επανάσταση και την 3ην Ιουνίου 
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του ιδίου έτους απηγχονίσθη μπροστά στην οικία του στα Θεραπειά της 
Κωνσταντινούπολης. Βάδισε άφοβα προς τον θάνατον, ψάλλων την 
νεκρώσιμο ακολουθία του, ευλόγησε τον βρόγχο τής αγχόνης, ανέβη 
στο βάθρο ταύτης, έθεσε μόνος τον βρόγχο πέριξ του τραχήλου του, 
αρνηθείς να τον θέση δήμιος, και λακτίσας το βάθρο απηγχονίσθη.

Ο Μητροπολίτης Γρηγόριος προσέφερε μεγάλες υπηρεσίας στο 
Έθνος και την Εκκλησία. Ήταν λαμπρός ρήτωρ και είχε σπάνια διπλω-
ματική ικανότητα. Ο εθνικός ιστορικός Κων. Παπαρρηγόπουλος τον 
χαρακτηρίζει ως μέγα πατριώτη, κάτοχο μεγάλης μορφώσεως, εξόχου 
ήθους, ατρόμητο, εύστροφο, πολυμήχανο, διπλωματικότατο, δεινό ιπ-
πέα. Περιγράφει αυτόν ως έχοντα μεγαλοπρεπές και επιβλητικό παρά-
στημα και φωνή παρεμφερή προς πολεμική σάλπιγγα.

Ο Μητροπολίτης Δέρκων Γρηγόριος, όπως προκύπτει από έγγραφο 
του ηγουμένου του Αγ. Αθανασίου Αμβροσίου Παπαρρηγόπουλου, σε 
πολλές δύσκολες περιστάσεις υποστήριξε την Μονή κατά τους χαλε-
πούς χρόνους τής δουλείας. Διά δαπανών του κατασκευάστηκε ή εντός 
της Μονής κρήνη, έμπροσθεν του καθολικού αυτής, επί τής οποίας 
σώζεται η εξής επιγραφή: «1819 ΜΑΙΟΥ 25 ΔΙΑ CYNΔPOMHC ΚΑΙ 
ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΔΕΡΚΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΚΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ.

Ο Μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως Γερμανός εγεννήθη στα Καλά-
βρυτα περί το έτος 1760. Το οικογενειακό του όνομα ήταν Παπαδόπου-
λος, αυτός όμως έλαβε το επώνυμο Ζαφειρόπουλος εκ του πατρός του 
Ζαφείρη, που φονεύθηκε από τους Τούρκους. Η μητέρα του Θεοδώρα 
ήταν από το Μεσορρούγιο των Καλαβρύτων και καταγόταν από την 
αριστοκρατική βυζαντινή οικογένεια Φραντζή τής Κωνσταντινουπόλε-
ως. Διετέλεσε διδάσκαλος των Ελληνικών γραμμάτων στη Θεσσαλονί-
κη, το Βελιγράδι, τις παραδουνάβιες ηγεμονίες και αλλού. Κατά το 1810 
εχειροτονήθη Μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως (Κυπαρισσίας), που 
περιλάμβανε τις επαρχίες Τριφυλίας και Ολυμπίας. Ήταν ευφυής, κάτο-
χος μεγάλης μορφώσεως, ενάρετος και προικισμένος με διπλωματική 
ευστροφία. Εργάστηκε με μεγάλη δραστηριότητα άλλα και σύνεση και 
διπλωματικότητα, για την προπαρασκευή του αγώνα για την ελευθε-
ρία. Ήταν μέλος τής Πελοποννησιακής εφορίας της ανωτάτης 6μελούς 
αρχής των Φιλικών τής Πελοποννήσου και συμπεριλαμβάνεται στους 
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σημαντικότερους και δραστηριοτέρους Φιλικούς τής Πελοποννήσου. 
Ο Φωτάκος στους βίους των Πελοποννησίων ανδρών αναφέρει ότι 
ήταν: «επίσημος για τις γνώσεις του και τον ενθουσιασμό του, σεβα-
στός πολύ για τα εκκλησιαστικά του προτερήματα». Είχε μυηθεί στην 
Φιλική εταιρεία από τον Νικηφόρο Μπαμπούκη. 

Είναι βέβαιον ότι ο Μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως Γερμανός, συ-
γκατελέγετο στο δυναμικό τής Μονής του Μ. Σπηλαίου, διετέλεσε όμως 
δόκιμος μοναχός στον Άγιο Αθανάσιο. Ο Μητροπολίτης Χριστιανουπόλε-
ως ενδιαφέρετο πάντοτε ζωηρότατα για την Μονή του Αγίου Αθανασίου. 
Το 1820 δώρισε την καμπάνα της Μονής που σώζεται μέχρι και σήμερα. 
Είναι αυτός που μύησε τους μοναχούς της Μονής στην Φιλική εταιρία.

Ο Μητροπολίτης Γερμανός, όπως προκύπτει από υπάρχοντα έγγρα-
φα, ήταν έξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για την άσκηση των 
δικαιωμάτων του επί της Μονής. Τον Ιανουάριο του 1821 (26- 30 Ια-
νουαρίου 1821) συμμετείχε σε σύσκεψη, στο Αίγιο (Βοστίτσα) στο σπί-
τι του Ανδρέα Λόντου, που αφορούσε την λήψη σοβαρών αποφάσεων 
για την επερχόμενη επανάσταση. Στην σύσκεψη αυτή συμμετείχαν και 
ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Ανδρέας Ζαΐμης, ο Παπαφλέσσας και 
άλλοι. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε έρανος για την αντιμε-
τώπιση των δαπανών του αγώνα. Ο Γερμανός προσέφερε 6000 γρόσια 
που είχαν προέλθει από πώληση μετοχίου της Μονής στην περιφέρεια 
Πατρών. Οι λεπτομέρειες που αφορούσαν την πώληση του μετοχίου 
της Μονής αναγράφονταν σε σουλτανικό φιρμάνι που είχε αποστα-
λεί στον Γερμανό, πέντε μήνες προ της συσκέψεως. Μετά την σύνοδο 
αυτή, οι Τούρκοι είχαν αρχίσει να υποψιάζονται ότι κάτι ετοιμαζόταν. 
Κάλεσαν λοιπόν στην Τρίπολη, τις κεφαλές του Μοριά, ώστε να τους 
χρησιμοποιήσουν ως ομήρους, αν κάτι συνέβαινε. Ο καϊμακάμης απεί-
λησε με γενική σφαγή αν δεν υπάκουαν. Ο Γερμανός ήταν ο μόνος από 
την σύναξη ης Βοστίτσας που πήγε, γνωρίζοντας ότι βάδιζε προς τον 
θάνατο. Την 17 Απριλίου 1821 φυλακίζεται στα φοβερά μπουντρούμια 
των φυλακών Τριπόλεως μαζί και με άλλους προκρίτους που είχαν και 
αυτοί προσέλθει στο κάλεσμα των Τούρκων. Συνολικά είχαν φυλακιστεί 
70 άτομα. Οι συνθήκες ήταν απάνθρωπες. Ο ιστορικός της επανάστα-
σης Φιλήμων τις περιγράφει ως εξής: «Το κελί ήταν υπόγειο που δεν 
έμπαινε αέρας από πουθενά, ήταν αμυδρά φωτιζόμενο από ένα μι-
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κρό παράθυρο που βρισκόταν ψηλά. Δεν είχε δάπεδο, ήταν μικρής 
χωρητικότητας, υγρό, ακάθαρτο, δυσώδες με πλήθος εντόμων και ζω-
υφίων. Έβαλαν στον καθένα μια σιδερένια λαιμαριά κι έπειτα πέρα-
σαν μέσα από μια χοντρή αλυσίδα, σαν το μπράτσο ενός άνδρα, που 
ζύγιζε 270 οκάδες, δένοντας 18 μαζί. Για τις φυσικές τους ανάγκες 
είχανε κουβάδες. Έτσι όποιος ήθελε να πάει ως αυτούς να ανακου-
φιστεί, έπρεπε να κινηθούν συγχρόνως και οι άλλοι 17. Αν κάποιος 
ασθενούσε και έμενε ακίνητος, αναγκάζονταν και οι άλλοι να μένουν 
ακίνητοι. Μοναδική τους τροφή ήταν ένα κριθαρένιο καρβέλι ανακα-
τωμένο με σκύβαλα και χώματα, που το χώριζαν σε 18 μερίδες. Όπως 
πήγαιναν να σκάσουν από το στρίμωγμα, την ανάσα των ανθρώπων 
και τις ακαθαρσίες τους, ικέτεψαν να τους αραιώσουν. Και πράγματι 
οι Τούρκοι τους έκαναν το χατίρι, πήραν τους σωματοφύλακές τους, 
τους βγάλανε στην αυλή και τους έκοψαν. Κι έτσι διορθώθηκε κάπως 
το κακό… Πέντε μήνες κράτησε το μαρτύριο αυτό, ως την μέρα που 
οι Έλληνες μπήκαν νικητές, στην Τριπολιτσά. Όταν τους έβγαλαν 
από το μπουντρούμι ήταν: «κατεσκληκότες, κάτωχροι, μέλανες από 
την ακαθαρσία, όζοντες βαρέως και φθειριώντες δίκην μυρμηκιάς 
από κεφαλής μέχρι ποδών… φάσματα του άδου μάλλον». Ο επίσκο-
πος Ανδρούσης Ιωσήφ, που και αυτός ήταν κρατούμενος των Τούρκων 
μαζί με τον Γερμανό, περιγράφοντας τις φριχτές συνθήκες διαβίωσής 
τους αναφέρει: «Οι ψείρες και οι κόρυες μιλιούνια μας βασάνιζαν, το 
δέρμα εκόλησε εις τα οστά. Η άλυσος ετρύπησε ακόμα και τα οστά μας 
και ηρχίσαμε να γινόμαστε σκωλυκόβρωτοι. Σκέλετρα γεγόναμε και 
απέβημεν αγνώριστοι». Τελικά ο Γερμανός πέθανε την 21 Σεπτεμβρίου 
1821 από τις στερήσεις και τα βάσανα που τον υπέβαλλαν οι Τούρκοι, 
λίγο μετά την απελευθέρωσή του.

Κατά την διάρκεια τής επαναστάσεως στην Μονή υπήρχαν 70 μο-
ναχοί. Πολλοί από αυτούς αγωνίσθηκαν ηρωικά και πολέμησαν μαζί με 
τους άλλους Έλληνες. Η Μονή είχε καταστεί κέντρο ανεφοδιασμού των 
μαχόμενων Ελλήνων, διότι εντός αυτής συγκεντρώνονταν όχι μόνο τα 
δικά της εφόδια, άλλα και τα εφόδια τής Κλειτορολευκασίας, τα οποία 
αποστέλλονταν γιά την συντήρηση των στρατοπέδων και των πολεμι-
στών. Όπως ανωτέρω ελέχθη η Μονή κατά την 31 Μαρτίου 1822 δάνει-
σε την Πελοποννησιακή Γερουσία το ποσό των 1000 γροσίων διά την 
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διεξαγωγή του αγώνος τής ελευθερίας. Προσέφερε ακόμη η Μονή το 
ποσό των 6000 γροσίων, τα όποια με εξουσιοδότηση του Μητροπολί-
του Χριστιανουπόλεως Γερμανού εισέπραξε ο Παλαιών Πατρών Γερμα-
νός από τον αγοραστή του μετοχίου της στην περιοχή των Πατρών και 
τα όποια αυτός διέθεσε για την αντιμετώπιση των δαπανών του αγώνα. 
Η Μονή προσέφερε προς την Κυβέρνηση, διά την αντιμετώπιση των 
αναγκών του αγώνα, διάφορα αργυρά σκεύη μαζί με τις άλλες μονές 
της Πελοποννήσου. 

Τον Δεκέμβριο του 1825 η Μονή κατέστη πεδίον μάχης μεταξύ των 
στρατιωτών των Πετιμεζαίων και των Φιλαίων. Οι στρατιώτες του Γκολ-
φίνου Πετιμεζά είχαν καταλάβει την Μονή, οι Φιλαίοι όμως υπό τους Θ. 
Σακελλαρίου και Ν. Χριστόπουλο, τούς εξεδίωξαν διά των όπλων, κα-
τέλαβαν τα συγκεντρωμένα διά τον στρατό εφόδια και τα διένειμαν οι 
ίδιοι. Οι στρατιώτες των Πετιμεζαίων, οι περισσότεροι των οποίων ήσαν 
Ρουμελιώτες, διάρπαξαν όλα τα πράγματα των κατοίκων των πέριξ τής 
Μονής χωριών, τα οποία είχαν μεταφερθεί εκεί προς ασφάλεια και λή-
στεψαν και κακοποίησαν αγρίως τον ηγούμενο της Μονής, ο όποιος 
μόλις κατόρθωσε να σώσει την ζωή του δραπετεύσας από αυτήν. 

Το θέρος του 1826 (15 Ιουλίου) η Μονή επυρπολήθη υπό των Αιγυ-
πτίων του Ιμπραήμ, όπως και το παλαιό Μοναστήρι, που ήταν μετόχι 
της Μονής. Οι μοναχοί  κατόρθωσαν να διασώσουν μέρος του αρχεί-
ου της Μονής. Στο μετόχι της Μονής υπήρχε ο ναός των εισοδίων της 
Θεοτόκου, που καταστράφηκε ολοσχερώς. Στα γενικά αρχεία του κρά-
τους σώζεται αίτηση του ιερομόναχου και πρώην ηγουμένου του Αγ. 
Αθανασίου Δαμιανού, με ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου 1840, προς την 
γραμματεία Εκκλησιαστικών, που ζητά άδεια να ανοικοδομήσει τον ναό 
με έξοδά του. 

Την εποχή του Καποδίστρια συστάθηκε 5μελής γνωμοδοτική επι-
τροπή με το Δ΄ ψήφισμα (22 Ιανουαρίου 1828) που περιδιάβηκε τις μο-
νές και κατέγραψε τα υπάρχοντά τους. Η επιτροπή επισκέφτηκε την 
Μονή του Αγ. Αθανασίου την 23 Απριλίου 1829 και κατέγραψε σε κα-
τάστιχο (σώζεται στα γενικά αρχεία του κράτους) τα παρακάτω: Αρχικά 
βεβαιώνει ότι η Μονή κατεκάη και τα πράγματά της διαρπάγησαν από 
τον στρατό του Ιμπραήμ. Επίσης κατέγραψε τα υπάρχοντα του μονα-
στηριού που ήταν:
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1. Ιερά σκεύη: 1 αργυρό δισκοπότηρο, 1 Ευαγγέλιο, λειψανοθήκες 
σιντεφένιες και ξύλινες, 1 αργυρό θυμιατό, 2 αργυρά καντήλια, ιερά άμ-
φια και τα βιβλία της εκκλησίας.

2. Κτήματα: Χωράφια ποτιστικά σε διάφορα μέρη πλησίον του μο-
ναστηριού 150 στρέμματα, χωράφια ξερικά 100 στρέμματα, αμπέλια 20 
στρέμματα, ένα μετόχι στη Μάνη με 250 ελαιόδεντρα, δύο μύλους.

3. Στην Μονή ζούσαν ο ηγούμενος Καλλίνικος, 3 ιερομόναχοι, 3 μο-
ναχοί, 4 δόκιμοι, 8 μισθωτοί.

4. Τα χρέη της Μονής προς διαφόρους ήταν 13000 γρόσια.
Μετά την απελευθέρωση άρχισε η προσπάθεια ανασυγκρότησης 

της Μονής. Από σωζόμενα έγγραφα, στα γενικά αρχεία του κράτους, 
προκύπτει ότι το 1830 μόναζαν στην Μονή μόνο 7 μοναχοί, οι μόνοι 
επιζήσαντες του αγώνος. Αυτοί ήταν: Χρύσανθος Αγριογιαννόπουλος 
(εκ Φιλίων), Θεόκλητος Χονδροθανάσης, Ιωνάς Σαρμακόπουλος (εκ 
Φιλίων), Δαμιανός Χριστόπουλος(εκ Φιλίων), Πανάρετος Βασιλείου, 
Αμβρόσιος Πανταζιτόπουλος και Χριστόφορος Βασιλόπουλος (εκ Φι-
λίων). Την περίοδο εκείνη τα χρέη της Μονής ήταν πολλά, όπως προκύ-
πτει από τις διαμαρτυρίες των δανειστών της προς την γραμματεία των 
Εκκλησιαστικών. Αυτή διέταξε τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων Βαρθο-
λομαίο και τον Έπαρχο Καλαβρύτων, να προβούν σε έλεγχο των οικο-
νομικών της. Διαπιστώθηκε ότι τα έσοδα της Μονής από το 1836 έως 
το 1843 ανέρχονταν σε 6.343,90 δραχμές (800 δραχμές κατά μέσο όρο 
ετησίως) ενώ τα έξοδά της ανέρχονταν για την ίδια περίοδο σε 9.441,40 
δραχμές (1100 δραχμές κατά μέσο όρο ετησίως). Σύμφωνα με το πόρι-
σμα της επιτροπής οι μοναχοί της Μονής δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν 
τα έξοδά τους από την ιδιαιτέρα περιουσία τους.

Το 1849, σύμφωνα με έγγραφο του Μητροπολίτη Καλαβρύτων Βαρ-
θολομαίου, η Μονή κατέβαλε τις δαπάνες για τις σπουδές δύο υποτρό-
φων στην Ριζάρειο εκκλησιαστική σχολή.

Το 1850 ανέλαβε την διοίκηση της Μονής ο εκ Φιλίων Παρθένιος 
Χρόνης μέχρι και τον θάνατό του το 1875. Ο Παρθένιος ανέπτυξε εξαι-
ρετική δραστηριότητα και πέτυχε να ανορθώσει τα οικονομικά της Μο-
νής, να ανοικοδομήσει και να ανακαινίσει πλήρως τα καταστραφέντα 
από τους Αιγυπτίους οικήματα. Κατασκεύασε αλώνια, στάβλους και 
φύτεψε ελαιώνες, αμυγδαλεώνες, αμπελώνες και πλήθος άλλων δέ-
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ντρων. Στο εσωτερικό της πλατείας της Μονής υπάρχει επιγραφή που 
αναφέρει: «1857 ΑΡΧΙΣΕ, Η ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΩΝ, 
ΚΑΡΥΩΝ, ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ, ΜΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΜΙΔΕΣ». Ανύψω-
σε την ευσέβεια και την εργατικότητα των μοναχών και αυτό οδήγησε 
στην αύξηση του αριθμού τους σε περισσότερους από 60. Η Μονή επί 
Παρθενίου είχε τρία μετόχια, ένα στην Μάνη, ένα στην Κατσάνα και 
ένα στο χωριό Πετρώνι. Μετά τον θάνατο του Παρθενίου η Μονή άρ-
χισε να παρακμάζει. 

Σύμφωνα με κάποιες απόψεις, στην Μονή του Αγ. Αθανασίου εκάρη 
μοναχός ο Χριστόφορος Παναγιωτόπουλος (1780/90 – 1861), ο επονο-
μαζόμενος Παπουλάκος, που καταγόταν από το χωριό Άρμπουνας Κα-
λαβρύτων. Ο Παπουλάκος περιόδευε σε ολόκληρη την Πελοπόννησο 
και κήρυττε τον λόγο του Θεού. Η φήμη του διαδόθηκε γρήγορα αφού 
είχε τον δικό του τρόπο να συνεπαίρνει το κοινό του. Κυρίως κήρυττε 
εναντίον της μοιχείας, της κλοπής και υπέρ της προσευχής. Μέσα από 
τα κηρύγματά του, καυτηρίαζε την πολιτική της Βαυαρικής κυβέρνησης 
και της Αρχιεπισκοπής, με αποτέλεσμα οι Αρχές τρομοκρατημένες να 
αντιμετωπίζουν ένα ολόκληρο κίνημα με σαφή αντικαθεστωτικά συν-
θήματα.

Ο Παπουλάκος συνδεόταν στενά με την Μονή του Αγ. Αθανασίου, 
διότι μοναχοί της τριγυρνούσαν σε όλη την Πελοπόννησο προαναγγέ-
λοντας την άφιξή του (Κ. Μπαστιάς, «Παπουλάκος»), ενώ ο Θεόδωρος 
Ρηγόπουλος, γραμματικός του Πάνου Κολοκοτρώνη από το χωριό Φί-
λια, αναφέρει ότι ο Παπουλάκος ανήκε στο δυναμικό της Μονής. Το 
κήρυγμά του ενόχλησε την κυβέρνηση, οπότε, διετάχθη η σύλληψή 
του. Στην προσπάθεια για την σύλληψή του συνελήφθησαν και κατα-
διώχτηκαν και αρκετοί μοναχοί της Μονής του Αγ. Αθανασίου. Τελικά 
την 21 Ιουνίου 1852 συνελήφθη από τον στρατό, ύστερα από προδοσία 
και μεταφέρθηκε στις φυλακές του Ρίου όπου έμεινε δύο χρόνια στην 
απομόνωση. Το 1854 αποφυλακίστηκε, μετά από χορήγηση αμνηστίας, 
και εξορίστηκε σε ένα μοναστήρι στην Άνδρο, όπου και απεβίωσε το 
1861. Το όνομά του παραμένει προς επίσημη αγιοκατάταξη από το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο.

Η Μονή του Αγ. Αθανασίου μαζί με την Μονή του Μ. Σπηλαίου και 
άλλες μονές, ανήκε στην Φιλορθόδοξο Αδελφότητα ή «Φύλακας της 
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Αμπέλου», που ήταν μία οργάνωση που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1839 
και οργανώθηκε από τον Κοσμά Φλαμιάτο. Η Φιλορθόδοξος Εταιρεία 
ήταν οργανωμένη κατά τα πρότυπα των μυστικών εταιρειών της επο-
χής. Σκοπός της οργάνωσης ήταν η απελευθέρωση της Μακεδονίας, 
της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς επίσης και η διάσωση της απει-
λούμενης από την κυβερνητική πολιτική Ορθοδοξίας. Την Εταιρεία 
στελέχωναν κυρίως μέλη του ρωσικού κόμματος, με στόχους καθαρά 
πολιτικούς (ανατροπή της Κυβέρνησης), αλλά και με αιτήματα αναφε-
ρόμενα στα εκκλησιαστικά ζητήματα. Στο αποκαλυπτικό ανώνυμο κεί-
μενο της εποχής, όπου αναλύεται η οργάνωση και η στοχοθεσία της 
Εταιρείας, διαβάζουμε πως ανάμεσα στους σκοπούς της ήταν και η ακύ-
ρωση «...του περί ανεξαρτησίας της Εκκλησίας Νόμου και την υποτα-
γή της Ελληνικής Εκκλησίας εις την εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλην 
Εκκλησίαν», η «καταδίωξις και εξαφάνισις από την Ελλάδα όλων των 
αμερικανικών σχολείων και των από τας Βιβλικάς Εταιρίας εκδοθέ-
ντων βιβλίων ανεξαιρέτως» και επιπλέον η υποχρέωση «...του ν’ ανα-
γνωρίση ο Βασιλεύς την ανατολικήν θρησκείαν ως θρησκείαν όλου 
του Κράτους, και ιδιαιτέρως ως την μόνην θρησκείαν των διαδόχων 
του και της μελλούσης οικογενείας του». Η Εταιρεία αποκαλύφθηκε 
από τις Αρχές στα τέλη του 1839, κατά την έρευνα των Αρχών βρέθη-
καν έγγραφα και επιστολές των Φλαμιάτου και Παπουλάκου προς τους 
μοναχούς Ιγνάτιο από το Μέγα Σπήλαιο και Παρθένιο από τη Μονή 
του Αγίου Αθανασίου.

Το 1899 η Μονή είχε 29 μοναχούς και υπηρέτες ενώ τα έσοδά της 
ανέρχονταν σε 9000 δραχμές. Η πληροφορία αυτή αναφέρεται στη 
«Χωρογραφία της Ελλάδος, Α΄ νομός Αχαΐας, υπό του ιατρού Χρήστου 
Κορύλλου».

Το 1902 αναφέρεται η διέλευση και η για μια μέρα διαμονή στο μο-
ναστήρι του οδοιπόρου Οσίου Γέροντα Φιλόθεου (Ζερβάκου) της Ι. Μ. 
Λογγοβάρδας Πάρου, καθοδόν προς την Αγ. Λαύρα και το Μ. Σπή-
λαιο.

Το 1905 είχε 29 μοναχούς και το 1920 είχε μόνον 7. Από το 1910 και 
μετά η Μονή παρακμάζει, λόγω του γήρατος των μοναχών και της μη 
προσελεύσεως νέων δοκίμων. Το 1928 η Μονή διελύθη και προσαρτή-
θηκε στην Αγία Λαύρα ως μετόχι της. Το αρχείο της Μονής, τα ιερά 
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λείψανα και τα τιμαλφή μεταφέρθηκαν εκεί. Μεταξύ των ετών 1930 και 
1943 στη Μονή υπήρχαν δύο ή τρεις γέροντες μοναχοί.

Η Μονή λεηλατήθηκε την Παρασκευή 25 Ιουνίου 1943, από τα ιταλι-
κά στρατεύματα κατοχής, λίγες ημέρες μετά την πυρπόληση του χωρίου 
Φίλια, από τα ίδια στρατεύματα κατοχής. Φεύγοντας από τη Μονή, πή-
ραν μαζί τους τον ιερομόναχο και προηγούμενο π. Αμβρόσιο Παπαρη-
γόπουλο 62 ετών και τον γέροντα μοναχό Χριστόφορο Αναγνωσταρά. 
Στο δρόμο προς το χωριό Φίλια, ο π. Αμβρόσιος πιστεύοντας ότι θα τον 
θανατώσουν επειδή είχε φιλοξενήσει στο μοναστήρι τους αντάρτες του 
Δημητρίου Μίχου και είχε περιποιηθεί τους τραυματίες της μάχης που 
έγινε στο χωριό Φίλια την Κυριακή 21 Ιουνίου 1943, αποπειράθηκε να 
δραπετεύσει, όμως δεν κατάφερε να καλυφθεί και έπεσε νεκρός από τα 
πυρά των Ιταλών. Η περιγραφή του θανάτου του π. Αμβροσίου, σύμ-
φωνα με το έργο «Εκτελεσθέντες και Μαρτυρήσαντες κληρικοί 1941-
1949» έχει ως εξής: Ο π. Αμβρόσι-
ος Παπαρρηγόπουλος, γεννήθηκε 
στα Φίλια Καλαβρύτων το 1881. 
Δέκα εννιά χρόνων πήγε στο Ιερό 
Κοινόβιο του Αγ. Αθανασίου, πού 
η φήμη του ήταν πανελλήνιος εξ 
αιτίας της αγιότητας των πατέρων 
του. Έκαμε τη στρατιωτική του θη-
τεία και από το χέρι του γέροντός 
του Γαβιήλ Ευσταθίου, έλαβε το 
μοναχικό σχήμα. Αργότερα έγινε 
ιερεύς κι υπηρέτησε με αφοσίωση, 
ως εφημέριος, σύμβουλος και τέ-
λος ηγούμενος. Στα 1926 το Κοι-
νόβιο του Αγ. Αθανασίου, επειδή 
του έλειπαν οι μοναχοί, προσαρ-
τήθηκε στην Αγ. Λαύρα και στην 
ίδια Μονή εγκαταστάθηκε και ο π. Αμβρόσιος. Πάλι όμως γύρισε στον 
Αγ. Αθανάσιο ως αντιπρόσωπος της Αγίας Λαύρας. Εκεί περνούσε τις 
ημέρες του με πνευματική άσκηση και αρετή ως τα 1943, οπότε Ιτα-
λοί στρατιώτες κάνουν επιδρομή κατά της Μονής. Οι επιδρομείς λεη-

Ιερομόναχος Αμβρόσιος Παπαρρηγόπουλος.
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λάτησαν άγρια τη Μονή κι έφυγαν με κατεύθυνση προς τα Φίλια. Στο 
δρόμο όμως δέχθηκαν επίθεση των ανταρτών, πού την απέδωσαν σε 
υποκίνηση μοναχών*. Γυρίζουν λοιπόν πίσω, πιάνουν τον π. Αμβρόσιο 
και το μοναχό Χριστόφορο Αναγνωσταρά και τους οδηγούν στο κο-
ντινό χωριό. Ο π. Αμβρόσιος σκέφθηκε ότι ασφαλώς οι Ιταλοί θα τους 
εκτελούσαν κι έτσι όπως σάλεψε μέσα του η μοραΐτικη παλικαριά, δεν 
παραδέχτηκε τέτοιο θάνατο. Καιροφυλακτεί λοιπόν και σ’ ένα σημείο 
του δρόμου επιχειρεί να δραπέτευση. Δεν μπόρεσε όμως. Λίγα μέτρα 
πιο πέρα, με τουφεκιές, οι Ιταλοί τον ξάπλωσαν νεκρό.

Τη χαριστική βολή στη Μονή έδωσαν οι Γερμανοί, που την πυρπό-
λησαν την 25η Αυγούστου 1943. Η Μονή καταστράφηκε ολοσχερώς. Ο 
Ναός πυρπολήθηκε και καταστράφηκε το ξυλόγλυπτο τέμπλο, τα στα-
σίδια, τα άγια λείψανα, οι εικόνες, τα ιερά άμφια και τα λοιπά εκκλησι-
αστικά σκεύη. 

Μετά την κατοχή, στα μέσα της δεκαετίας του 1940 η Αγία Λαύρα 
ανοικοδόμησε το Καθολικό και τη νότια πτέρυγα της Μονής, έστειλε 
δε τον ιερομόναχο Φιλάτερο Ζαφειρόπουλο από το παρακείμενο χωριό 
Λευκάσιο και ακολούθησε βραδύτερα και ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος 
από τα Αμπελάκια της Θεσσαλίας. Με την έκρηξη του ανταρτοπόλεμου 
1946-1949, η Μονή εγκαταλείφθηκε από τους ως άνω Ιερομονάχους 
και απετέλεσε κρησφύγετο των ανταρτών.

Από το 1948 και μετά η Μονή άρχισε να παρουσιάζει και πάλι σημεία 
ζωής. Ο μοναχός Ιερόθεος Μουρτίκας, τον οποίον απέστειλε η Αγία Λαύ-
ρα, διέμενε μόνιμα στην Μονή, επισκεύασε τα κελιά, έδωσε ζωή σε αυτήν. 
Βραδύτερα προσετέθη και ο Ιεροδιάκονος Αντώνιος, ο οποίος επέδειξε 
σπουδαίαν δραστηριότητα και επί των ημερών του φυτεύθηκε και πάλι 
το αμπέλι της Μονής, φυτεύθηκαν αμυγδαλιές και κυπαρίσσια. Όμως 
μετά από κάποια χρόνια έφυγε και πάλι από τη Μονή και έμεινε μόνος 
του ο Ιερομόναχος π. Ιερόθεος Μουρτίκας. Μετά τον θάνατό του η Μονή 
με κάποια διαλείμματα έμεινε έρημη. Τα τελευταία έτη, με τις προσπά-
θειες της Αδελφότητας Φιλιωτών Καλαβρυτινών ο «Άγιος Βλάσιος», του 
Ομίλου φίλων του Μοναστηρίου, αλλά και άλλων, γίνεται προσπάθεια 
για την αναστήλωση και την ανάδειξη της ιστορικής Μονής.

* Αυτό συνέβη με τους Γερμανούς στις 25 Αυγούστου 1943.
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Από τους κατά την μακρόχρονη ιστορία της Μονής ηγουμένους της 
σώζονται μόνο τα παρακάτω ονόματα:
 1) Ακάκιος προ του 1816 και κατά το 1818.
 2) Αζαρίας κατά το 1816-1817, 1820-1822 και 1826.
 3) Προκόπιος κατά το 1819.
 4) Καλλίνικος κατά το 1829 και 1834.
 5) Θεόκλητος 1830 και 1835.
 6) Ιωνάς κατά το 1833.
 7)  Χρύσανθος Ρηγόπουλος, εκ Φιλίων κατά το 1834, 1836 και 1842.
 8)  Δαμιανός Χριστόπουλος, εκ Φιλίων, κατά το 1836, 1839, 1843, και 

1847.
 9)  Παρθένιος Χρόνης εκ Φιλίων, κατά το 1837 και 1850-1875.
10) Προκόπιος και Θεοφάνης κατά το 1876-1875.
11) Ιγνάτιος κατά το 1891-1895.
12) Γαβριήλ κατά το 1896-1902.
13)  Σημεών, Γρηγόριος και Αμβρόσιος Παπαρρηγόπουλος, εκ Φιλίων 

κατά  τό 1903-1943.

Δ΄. Η βιβλιοθήκη, το αρχείο και τα κειμήλια της Μονής

Η Μονή είχε σφραγίδα φέρουσα την εικόνα του Αγ. Αθανασίου και 
γύρω την επιγραφή: «Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου εν Κυναίθη».

Στην δύναμη της Μονής συγκαταλέγεται και ο μοναχός Γρηγόριος 
Ιωαννίδης λεγόμενος και Μαλίκης (1755-1845), που καταγόταν από την 
οικογένεια Μαλίκη που κατέφυγαν στο χωρίο Φίλια από την  Ηλεία κατά 
τον μεσαίωνα. Αυτός διετέλεσε διδάσκαλος των ελληνικών γραμμάτων 
στην Κωνσταντινούπολη, Μολδοβλαχίαν και αλλού. Απέκτησε πλούσια 
για την εποχή του βιβλιοθήκη, αριθμούσα περίπου τούς 350 τόμους. Την 
βιβλιοθήκη αυτή δώρισε στο δημοτικό σχολειό Φιλίων, κατά το έτος 
1842. Επειδή δεν υπήρχε κατάλληλος χώρος για την στέγαση αυτής 
στο χωριό των Φιλίων, η βιβλιοθήκη στεγάστηκε στην Μονή του Αγίου 
Αθανασίου προς φύλαξη και έτσι παρέμεινε  στην Μονή ως βιβλιοθήκη 
αυτής. Οι μοναχοί την κλείδωσαν σε ένα σκοτεινό κελί και λησμονήθηκε 
η  ύπαρξή της. Από την  αφάνεια την εξήγαγε το 1904 ο τότε φοιτητής 
και αργότερα καθηγητής τής έδρας τής Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής 
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Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ν. Βέης που επισκέφτηκε την 
Μονή για διενέργεια ιστορικής και παλαιογραφικής έρευνας. Αργότερα 
δημοσίευσε τους ανακαλυφθέντες κώδικες που είναι οι παρακάτω:
1)  Ευαγγελίων και Αποστόλων περικοπαί κατά τας έπ’ εκκλησίας ανα-

γνώσεις.
2) Θεοτοκάριον ώραιότατον και χαρμόσυνον.
3)  Του θεοφιλέστατου και λογιωτάτου επισκόπου Κυθήρων Μαξίμου 

Μαργουνίου επιστολαί και άλλων τινών.
4)  Διάφοροι λόγοι επί τη βάσει ρητών του Ευαγγελίου. Διαστάσεων. 

0,15Χ0,20. Σώζεται μερικώς.
5)  Λόγοι, ομιλίαι Γερμανού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Διαστά-

σεων. 0,28X0,19. Πυρίκαυστον άλλα αναγνώσιμο.
6)  Σχόλια εις λόγους Γρηγορίου του Θεολόγου, Διαστάσεων. 0,20X0,14. 

Πυρίκαυστον άλλα αναγνώσιμο.
7)  Ιωσήφ Καλοθέτου Λόγοι. Διαστάσεων. 0,21X0,14. Πυρίκαυστον, 

αλλά αναγνώσιμο, σώζεται μερικώς.
8)  Τόμος αγάπης κατά Λατίνων παρά Δοσιθέου Πατριάρχου Ιεροσολύ-

μων. Διαστάσεων. 0,21X0,14.
9)  Κατάλογος των βιβλίων της εν Πελοποννήσω Σχολής Φιλίων, δωρη-

θέντων υπό μοναχού Γρηγορίου Ιωάννου - (Μαλίκη). Διαστάσεων. 
0,355X0,220. Φθαρμένο κάτω δεξιά, κεκαυμένον, ικανώς αναγνώσιμο.
Εκτός των ανωτέρω ευρέθησαν υπό του Παναγ. Νικολοπούλου κατά 

Σεπτεμβρίου του 1971 και τα κάτωθι χειρόγραφα έκ τής βιβλιοθήκης 
του Αγ. Αθανασίου στην Αγία Λαύρα.
1) Ερμηνεία λειτουργικών κανόνων. Διαστ. 0,195X0,45.
2)  Ιωάννου Καλλιάρχου. Θησαυρός ακριβέστατος Θεολογικής αληθεί-

ας. Διαστάσεων. 0,330X0,220.
Μαζί με την βιβλιοθήκη της Μονής του Αγ. Αθανασίου εκάη και 

το αρχείο, το μοναχολόγιο, το κτηματολόγιο και το κτητορικό αυτής. 
Η βιβλιοθήκη της Μονής περιελάμβανε αρχικά 800 τόμους, από τους 
οποίους το 1905 σώζονταν περίπου 200. (Γ. Παπανδρέου, Καλαβρυτινή 
επετηρίς).

Ο καθηγητής Λίνος Πολίτης, που δημοσίευσε κατάλογο των χειρό-
γραφων κωδίκων της Αγίας Λαύρας, αναφέρει ότι τα βιβλία της Μονής 
του Αγίου Αθανασίου, μεταφερθήκαν στην Αγ. Λαύρα μετά την διάλυση 
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της Μονής και την προσάρτησή της ως μετόχι σε αυτήν. Τα βιβλία κα-
ταλογραφήθηκαν μεταξύ των βιβλίων της Αγ. Λαύρας και έλαβαν τους 
εξής αριθμούς: Τα χειρόγραφα 494-528 και τα έντυπα 540-659. Σήμερα 
μετά την πυρπόληση της Αγ. Λαύρας από τους Γερμανούς, σώζονται 
μόνο οι παρακάτω κώδικες, όπως καταγράφηκαν από τον καθηγητή Αν. 
Ορλάνδο το 1946:
1)  Επιστολές Μαξίμου Μαργουνίου προς διαφόρους. Διεσώθη εν μέρει 

κεκαυμένο, Διαστάσεις 0,20Χ0,135.
2)  Θεοτοκάριον. Διασώθηκαν 164 φύλλα φθαρμένα. Διαστάσεις 

0,20Χ0,30 χάρτης μετάξινος, πυρικεκαυμένον. 
3)  Θεοφίλου του Κορυδαλλέως συνοπτικές αποσημειώσεις σε 8 βιβλία 

του Αριστοτέλους της φυσικής ακροάσεως. Διαστάσεις 0,31Χ0,20 
περικεκαυμένον.

4)  Διάφοροι λόγοι επί τη βάσει ρητών και ευαγγελίου. Διαστάσεων 
0,15Χ0,20. Σώζεται μερικώς.

5)  Λόγοι, ομιλίες του Γερμανού Πατριάρχου Κων/πόλεως. Διαστάσεων 
0,28Χ0,19. Πυρίκαυστο αλλά αναγνώσιμο.

6)  Σχόλια σε λόγους του Γρηγορίου του Θεολόγου, Διαστάσεων 
0,20Χ0,14. Πυρίκαυστο αλλά αναγνώσιμο.

7)  Ιωσήφ Καλοθέτου λόγοι. Διαστάσεων 0,21Χ0,14. Πυρίκαυστο αλλά 
αναγνώσιμο, σώζεται μερικώς.

8)  Τόμος αγάπης κατά Λατίνων παρά Δοσιθέου Πατριάρχου Ιεροσολύ-
μων. Διαστάσεων 0,21Χ0,14.

9)  Κατάλογος βιβλίων της εν Πελοποννήσου σχολής Φιλίων αφιερω-
θέντων υπό του μοναχού Γρηγορίου Ιωάννου (Μαλίκη). Διαστάσεων 
0,355Χ0,220. Φθαρμένο κάτω δεξιά, κεκαυμένο, ικανώς αναγνώσιμο.
Εκτός από τα παραπάνω, το 1971 βρέθηκαν από τον Παναγ. Νικο-

λόπουλο (Σύμμεικτα του κέντρου Βυζαντινών ερευνών του Εθνικού 
ιδρύματος ερευνών, τόμος Β΄) τα παρακάτω χειρόγραφα της Μονής του 
Αγ. Αθανασίου στην βιβλιοθήκη της Αγ. Λαύρας:
1) Ερμηνεία λειτουργικών κανόνων. Διαστάσεων 0,195Χ0,45.
2)  Ιωάννου Καλλιάρχου, θησαυρός ακριβέστατος θεολογικής αλήθειας. 

Διαστάσεων 0,195Χ0,45.
Σύμφωνα με μαρτυρίες το 1925 υπήρχαν στη Μονή 4 κυτία αγίων 

λειψάνων. (Γ. Παπανδρέου, Καλαβρυτινή επετηρίς).
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ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Ο Αθανάσιος Αλεξανδρείας, Μέγας Αθανάσιος ή Άγιος Αθανάσι-
ος  ήταν Χριστιανός επίσκοπος και Πατριάρχης Αλεξανδρείας της Αι-
γύπτου κατά τον 4ο μ.Χ. αιώνα. Τιμάται ως άγιος τόσο από την Ανατο-
λική Ορθόδοξη, όσο και από την Ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Αποτελεί 
έναν από τους τέσσερις μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής εκκλησίας 
και έναν από τους 33 Πατέρες της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας. Χαρα-
κτηρίστηκε για τη δράση του ως «ο αγιότερος των ηρώων και ηρωικό-
τερος των Αγίων», «Μέγας Πατήρ», «Στύλος της Ορθοδοξίας».

Ο βίος του

Γεννήθηκε στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. (Πιθανώς το 298) στην Αλε-
ξάνδρεια της Αιγύπτου, αφού κατά τον ιστορικό Σωκράτη τον Σχολα-
στικό, εκεί είχε και πατρικό και οικογενειακό τάφο. (Εκκλ. Ιστορία 4,13). 
Οι γονείς του ήταν Έλληνες Χριστιανοί με μεγάλη ευσέβεια και από μι-
κρή ηλικία έδειξε την κλίση του, αφού παρίστανε τον ιερέα που βάπτιζε 
τους πιστούς (φίλους του).

Από τα συγγράμματά του και τις περιγραφές του Γρηγορίου Θεο-
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λόγου συμπεραίνουμε, ότι ανατράφηκε θεολογικά και απέκτησε λίγες 
εγκύκλιες γνώσεις. Τη θεολογική μόρφωση την απέκτησε από τη Θεο-
λογική Κατηχητική Σχολή της Αλεξάνδρειας. Μεγάλη επίδραση για τη 
διαμόρφωση του ήθους του και της πορείας του, είχε η γνωριμία του με 
τον Μέγα Αντώνιο του οποίου και συνέγραψε τον «Βίο και Πολιτεία». 

Από πολύ νέος έδειξε την πνευματική κλίση του. Ο Αθανάσιος από 
νωρίς, ως λαϊκός ακόμα, έδειξε έντονο ζήλο στην προσπάθεια καταπο-
λέμησης των θέσεων που προασπιζόταν ο Άρειος, συγγράφοντας κείμε-
να όπως το Κατά Ειδώλων και το Περί Ενανθρωπήσεως του Λόγου. Το 
312 χειροθετήθηκε αναγνώστης και το 320 μ.Χ. σε ηλικία 25 ετών χει-
ροτονήθηκε διάκονος από τον επίσκοπο Αλεξανδρείας Αλέξανδρο, τον 
οποίον ακολούθησε στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο το 325, στη Νίκαια 
της Βιθυνίας ως γραμματέας του. Εκεί συμμετέχοντας ενεργά, αναδεί-
χθηκε πρωτεργάτης στην καταδίκη της διδασκαλίας και των θέσεων 
του Αρείου που χαρακτηρίστηκαν αιρετικές.

Ο Αρειανισμός ήταν μία αίρεση που κατά τη δεύτερη δεκαετία του 
4ου αιώνα προκάλεσε αναστάτωση στην Εκκλησία, όσον αφορά τον 
προσδιορισμό της φύσης του Θεού.  Ο Άρειος ήταν ένας πρεσβύτερος 
που δίδασκε ότι υπήρχε χρονική περίοδος πριν γεννήσει ο Θεός και Πα-
τέρας τον Ιησού, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Υιός δεν υπήρχε.  Η Α΄ 
Οικουμενική σύνοδος, συγκληθείσα υπό του Μεγάλου Κωνσταντίνου 
είχε σκοπό τη διευθέτηση των θεολογικών συγκρούσεων που ταλάνι-
ζαν τις χριστιανικές εκκλησίες. Από αυτή προέκυψε το Σύμβολο της 
Πίστεως, ενώ αναθεματίστηκε ο Άρειος και οι ακολουθούντες αυτόν.

Σύμφωνα με το βιογράφο J. Quasten ήταν υπερβολικά θαρραλέος, 
ανένδοτος μπροστά στον κίνδυνο ή τις κακοτυχίες και χωρίς να τρομά-
ζει από κανένα άνθρωπο.

Το 328 μ.Χ, (8 Ιουλίου) σε ηλικία 33 ετών, μετά την κοίμηση του 
πνευματικού του Πατέρα και επισκόπου Αλεξανδρείας Αλεξάνδρου, 
με σύμφωνη απόφαση κλήρου και λαού, χειροτονήθηκε πανυγηρικά 
επίσκοπος (εκ των υστέρων χαρακτηρίστηκε Πατριάρχης), ένεκα του 
μεγάλου ζήλου και της φήμης που είχε αποκτήσει ως «ανυποχώρητου 
μαχητή», παρά τις λυσσώδεις αντιδράσεις των Αρειανών.

Μετά την εκλογή του, άρχισε σημαντικό ποιμαντικό έργο, μελέτη-
σε τις ανάγκες των μοναχών, κληρικών και λαϊκών για τηΝ καλύτερη 
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δυνατή συμβίωση και εναρμόνιση των ρόλων τους στο εκκλησιαστικό 
πλαίσιο. Επίσης ανέπτυξε έντονη αντιαιρετική δράση, με κύριο στόχο 
την διάδοση του «ορθού» δόγματος της ομοουσιότητας του Πατρός και 
του Υιού. Υπήρξε και προεξάρχων μεγάλου φιλανθρωπικού έργου στη 
περιοχή της Αλεξάνδρειας.

Ο Μέγας Αθανάσιος, ο επονομαζόμενος και «στύλος της ορθοδο-
ξίας», διετέλεσε Επίσκοπος για 46 έτη, εκ των οποίων τα 17 τα πέρασε 
στην εξορία.

Μετά την καταδίκη του από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, ο Άρειος 
δεν συμμορφώθηκε προς τις αποφάσεις της. Μολονότι καθαιρέθηκε 
και εξορίστηκε, δεν μετανόησε. Την ομολογία της πίστεως του Αρείου, 
η οποία απέφευγε τα ακραία στοιχεία που είχε προ της συνόδου εκφρά-
σει, την έκανε δεκτή και ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος επηρεασμένος 
από έναν πρωτοστάτη των απόψεων, που χαρακτηρίστηκαν αργότερα 
αρειανιστικές, τον Ευσέβιο Νικομήδειας, με αποτέλεσμα να διατάξει, 
ο Άρειος να γίνει δεκτός στην εκκλησιαστική κοινωνία. Ο Αθανάσιος 
εναντιώθηκε, διότι ερχόταν σε σύγκρουση με τα επιχειρήματα και τις 
αποφάσεις της οικουμενικής συνόδου της Νίκαιας. Αυτό είχε αποτέ-
λεσμα την μήνη των «αρειανιστών» επισκόπων, οι οποίοι βρήκαν την 
ευκαιρία να εκδιώξουν τον Αθανάσιο, λόγω της μαχητικότητας και της 
αποτελεσματικότητάς του εναντίον τους.

Οι επίσκοποι που συντάχθηκαν με τις θέσεις του Αρείου συνασπί-
στηκαν με άλλους επισκόπους, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν αργότερα 
ως «αίρεση των Μελιτιανών», στέλνοντας αντιπροσωπεία στον αυτο-
κράτορα, κατηγορώντας τον Αθανάσιο για επιβολή φόρων υπέρ της 
εκκλησίας, για μαγεία και πορνεία. Αρχικά συγκλήθηκε σύνοδος στην 
Καισάρεια, Στην οποία και δεν παραβρέθηκε, γνωρίζοντας ότι ήταν 
προμελετημένη σκευωρία των αντιπάλων επισκόπων. Ο Αυτοκράτορας 
όμως συγκάλεσε και δεύτερη σύνοδο στην Τύρο, διαμηνύοντάς του, ότι 
αν δεν παρευρισκόταν, θα ασκούνταν βία προκειμένου να παραστεί. 
Έτσι εμφανίστηκε, καταρρίπτοντας όλες τις κατηγορίες.

Ο Αθανάσιος βρέθηκε, μετά τη σύνοδο, σε δύσκολη θέση παίρνο-
ντας μηνύματα, σε βάρος της ζωής του. Γι’ αυτό το λόγο εμφανίστηκε 
στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να δει τον Αυτοκράτορα και να του ζη-
τήσει την προστασία του. Οι αντίπαλοί του όμως πέτυχαν όχι μόνο να 
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μην γίνει δεκτός, σε ακρόαση, αλλά και να διωχθεί στη Γαλατία, πείθο-
ντας τον Αυτοκράτορα με ψευδείς κατηγορίες. O ίδιος δε, φαίνεται να 
ήταν δυσαρεστημένος σε βάρος του Αθανασίου για την έντονη κριτική 
που του ασκούσε. Αυτή ήταν η πρώτη του εξορία, που διήρκεσε 2 έτη 
και 4 μήνες, επιστρέφοντας το 337 μ.Χ. μετά το θάνατο του αυτοκράτο-
ρα Κωνσταντίνου.

Η επιστροφή του Αθανασίου, συνεχίστηκε με πολλές συκοφαντί-
ες, και στην προσπάθεια να τους αντικρούσει, συγκάλεσε σύνοδο 100 
επισκόπων που διακήρυξαν την αθωότητά του. Το ίδιο και Αρειανοί, 
πράττοντας το ακριβώς αντίθετο, πείθοντας και το νέο φιλοαρειανό 
Αυτοκράτορα Κωνστάντιο. Έτσι εξορίζεται στη Ρώμη όπου ο Ιούλιος, 
επίσκοπος Ρώμης, συγκαλεί σύνοδο και κηρύσσει την αθωότητά του 
και την πίστη στο σύμβολο της Νίκαιας. Ο Αυτοκράτορας Κωνστάντιος 
πιέζει τον αδερφό του Κώνστα, να παρατείνει την εξορία του, παρά τη 
συνοδική απόφαση της Ρώμης. Αποτέλεσμα η επιστροφή του, το 346 
μ.Χ., 6 έτη μετά την εξορία του. Ο Αθανάσιος λόγω του ποιμαντικού 
έργου που διενήργησε, φαίνεται να αγαπήθηκε και να αγκαλιάστηκε 
από τους Χριστιανούς της πόλης.

Το 356 ο Κώνστας δολοφονείται, ο Κωνστάντιος γίνεται μονοκρά-
τορας του Δυτικού και του Ανατολικού μέρους της Αυτοκρατορίας και 
οι Αρειανοί επίσκοποι, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία αυτή, κινούνται 
αποφασιστικά. Καλούν σύνοδο, καθαιρούν τον Αθανάσιο και στέλνουν 
άγημα 5000 στρατιωτών με τον Ρωμαίο στρατηλάτη Συριανό, με σκοπό 
να τον εξοντώσουν οριστικά. Την ώρα που τελεί την παννυχίδα σε ναό, 
με πλήθος πιστών, ο ίδιος φυγαδεύεται στην έρημο, όπου για έξι χρόνια 
διαφεύγει τη σύλληψη με τη βοήθεια φιλικά διακείμενων μοναχών και 
παρθένων. Εκείνη την περίοδο ο Αθανάσιος βρήκε την ευκαιρία να γρά-
ψει έναν πολύ μεγάλο αριθμό έργων του, ενώ ταυτόχρονα διεξήγαγε 
δριμεία εκστρατεία, ώστε να κατασταλεί κάθε αρειανή επιρροή.

Στην επιστροφή του, μετά το θάνατο του Κώνστα, στο θρόνο ανε-
βαίνει ο Ιουλιανός. Ο Ιουλιανός ανακαλεί όλους τους εξορισμένους επι-
σκόπους, μεταξύ αυτών και τον Αθανάσιο. Η σύγκρουση μεταξύ των 
δύο ανδρών εμφανίζεται άμεσα. Ο Ιουλιανός θέλει να επαναφέρει το 
καθεστώς του πανθέου, από την άλλη ο Αθανάσιος μάχεται με όλες του 
τις δυνάμεις για την αποκατάσταση της εκκλησίας. Ο Ιουλιανός πληρο-
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φορείται για τη δράση του Αθανασίου και διατάσσει εξορία. Το 362 μ.Χ. 
εξορίζεται στη Θηβαΐδα μέχρι το θάνατο του Ιουλιανού. Όμως εξορίζε-
ται ακόμα μια φορά. Ενώ επέστρεψε και αρχικά προχώρησε απρόσκοπτα 
το έργο του, επί εποχής Ιοβιανού μέχρι το 364 μ.Χ. και το θάνατό του, 
τον διαδέχεται ο Ουαλεντινιανός Α΄, ο οποίος ήταν οπαδός του Αρείου 
και εκδιώκει τον Αθανάσιο. Έτσι πληροφορούμαστε ότι αυτή την εποχή 
κρυβόταν «εν πατρώο μνήματι». Μέσα σε τέσσερις μήνες όμως φοβού-
μενος εξέγερση από την αγανάκτηση των κατοίκων της Αλεξάνδρειας, 
ανακάλεσε από την εξορία τον Αθανάσιο. Έκτοτε μέχρι και τον θάνατο 
του, παρέμεινε στο θρόνο του, χωρίς διωγμούς.

Χαρακτηριστική φράση του Αγίου Αθανασίου είναι η «Ο Πατήρ διά 
του Λόγου εν τω Πνεύματι ενεργεί και δίδωσι τα πάντα». Ο Μέγας 
Αθανάσιος έχει τονίσει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κτίσμα, αλλά είναι 
κατά φύση άκτιστο (δηλαδή αδημιούργητο) και ομοούσιο (δηλαδή έχει 
την ίδια ουσία) με τον Πατέρα και τον Υιό.

Ο Μέγας Αθανάσιος εκοιμήθη την 2 Μαΐου του 373 μ.Χ. στην Αλε-
ξάνδρεια της Αιγύπτου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του ετη-
σίως δύο φορές το χρόνο. Στις 2 Μαΐου, που είναι και η ημερομηνία 
κοίμησης του Αγίου, το οποίο το μαθαίνουμε από Κώδικα των Καυ-
σοκαλυβίων. Υπήρχε διάσταση απόψεων κατά πόσο βέβαιο είναι, αν 
πρόκειται για την κοίμησή του ή την ανακομιδή των λειψάνων, όπως ο 
Λαυριώτικος Κώδικας υποστηρίζει. Η δεύτερη εορτή του τιμάται στις 
18 Ιανουαρίου μαζί με τον Άγιο Κύριλλο, χωρίς να είναι ακόμα μέχρι 
σήμερα γνωστό, το γιατί και πότε καθιερώθηκε αυτή η εορτή.

Συγγραφικό έργο

Ο Άγιος Αθανάσιος, άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο, παρά τις 
πολύ μεγάλες διώξεις και εξορίες τις οποίες υπέστη, που διακρίνεται 
για την ακριβολογία του. Δεν σώθηκαν όλα τα έργα του και από τα δια-
σωθέντα, πολλά νοθεύτηκαν από αιρετικούς και αποδόθηκαν σ’ αυτόν 
χωρίς να είναι γνήσια. Ανάλογα με το περιεχόμενό τους οι πατρολόγοι 
κατατάσσουν τα έργα του Μεγάλου Αθανασίου σε πέντε (5) ενότητες. 
Στα απολογητικά, υπέρ του Χριστιανισμού, αντιαιρετικά, ερμηνευτικά 
- ασκητικά και πρακτικά - επιστολές.
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Είναι συγγραφέας πολλών έργων όπως «Κατά ειδώλων», «περί εναν-
θρωπήσεως του Λόγου» και διαφόρων επιστολών με κυριότερη την ΛΘ΄ 
(39η) όπου υπάρχει κανόνας (κατάλογος) των βιβλίων της Καινής Δι-
αθήκης. Του αποδίδεται επίσης το Σύμβολο του Αγίου Αθανασίου ή 
Symbolum Quicunqve, ένα από τα πρώτα σύμβολα της χριστιανικής 
πίστης το οποίο πολλοί δυτικοί μελετητές ισχυρίζονται ότι πρωτογρά-
φτηκε στα Λατινικά. Οι ίδιοι θεολόγοι θεωρούν λανθασμένη την άποψη 
που έχει επικρατήσει ότι ο Αθανάσιος έγραψε το συγκεκριμένο σύμβο-
λο και ο J.N.D. Kelly, σύγχρονος μελετητής των πατερικών κειμένων, 
θεωρεί ως πιθανότερο συγγραφέα τον Βικέντιο του Λερίν. Η υπόθεση 
αυτή ωστόσο δεν έχει γίνει αποδεκτή από την επιστημονική κοινότη-
τα καθότι ο Βικέντιος είχε ελλιπή γνώση της ελληνικής γλώσσας στην 
οποία είναι πιο πιθανό να συντάχθηκε αρχικά το κείμενο. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η διαμάχη γύρω από το Filioque θα είχε ξεκινήσει αμέσως 
εφόσον οι Ανατολικοί Πατέρες δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να δεχτούν 
άλλη εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος εκτός από αυτήν του Πατέρα.

Την πρώτη συγγραφική του προσπάθεια την έκανε με το έργο «Κατά 
Ελλήνων» στρέφοντας τα βέλη του κατά των ειδωλολατρών. Το δεύτερο 
επιγράφεται «Λόγος περί ενανθρωπήσεως του λόγου», συνοψίζοντας τη 
διδασκαλία της εκκλησίας περί σωτηρίας του ανθρώπου. Μεγάλο τμή-
μα της συγγραφής του, αφορά την αίρεση των αρειανών με κυριότερα, 
«4 λόγοι κατά Αρειανών», «Απολογητικός κατά Αρειανών», «Απολογία 
προς βασιλέα Κωνστάντιο», «Απολογία περί φυγής αυτού», που πραγμα-
τεύονται τις διδασκαλίες της Α΄ Οικουμενικής συνόδου, τις απολογίες 
σε βάρος του, από τους Αρειανούς και τη φυγάδευσή του στην έρημο 
το 356 μ.Χ. Από τα ερμηνευτικά, τα περισσότερα έχουν χαθεί, διασώζο-
νται όμως οι ερμηνείες περί ψαλμών. Τέλος από τα ασκητικά και πρα-
κτικά, διασώζονται τα «Βίος και Πολιτεία Πατρός Αντωνίου» και «Περί 
Παρθενίας». Από τις επιστολές διακρίνονται οι εορταστικές, προς μοναχό 
Αμούν, προς Ρουφινιανό, προς Σαρπίωνα, προς Επίκτητο, προς Αδέλφιο, 
προς Μάξιμο και προς Δρακόντιο.

Στην 39η Εορταστική Επιστολή του, το 367 μ.Χ., ο Αθανάσιος απα-
ριθμεί τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, γεγονός που αποτελεί την αρ-
χαιότερη σωζόμενη εμφάνιση του κανόνα με την μορφή που έχει μέχρι 
και σήμερα. Από πληροφορίες που μαθαίνουμε από τον Ωριγένη, στα 
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ταξίδια τα οποία διενήργησε σε κατά τόπους Εκκλησίες, ανέφερε ανά-
γνωση χωρίων, που απαγγέλλονταν ως Κανονικά. Το εύρος των βιβλί-
ων, που χρησιμοποιούνταν με αυτό τον τρόπο, ήταν αρκετά μεγαλύτερο 
από τον πυρήνα των βιβλίων που χαρακτηρίστηκαν ως θεόπνευστα και 
κανονικά.

Από τον Ευαγγελιστή Λουκά [1: 1-4] και άλλες έμμεσες ιστορικές 
πηγές, γνωρίζουμε οτι τα πρώτα μεταχριστιανικά χρόνια πολλά έργα 
και προφορικές παραδόσεις είχαν διασωθεί, με αποτέλεσμα η Εκκλησία 
να θεωρεί, πως χάνεται το σωτήριο μήνυμα των Ευαγγελίων. Από την 
άλλη, πολλοί αιρετικοί χάλκευαν τα Ευαγγέλια προσθέτοντας ή απορ-
ρίπτοντας κομμάτια τους ή και συντάσσοντας νέα κείμενα με τη μορ-
φή Ευαγγελίου, με σκοπό να εξυπηρετήσουν τη δική τους δογματική 
αντίληψη. Έτσι η Εκκλησία έθεσε κριτήρια επιλογής. Αυτά τα κριτήρια 
αφορούσαν διάφορες παραμέτρους όπως ότι τα κείμενα πρέπει να εί-
ναι αποδεδειγμένα αποστολικά, το περιεχόμενό τους να χει πνευματικό 
αντίκρισμα και να είναι αποδεκτό από όλες τις Εκκλησίες. Τρείς σύ-
νοδοι ασχολήθηκαν με το ζήτημα του Κανόνα της Καινής Διαθήκης, 
της Λαοδίκειας, της Ρώμης και Γ΄ Καρθαγένης. Ο κανόνας της πρώτης 
συνόδου θεωρήθηκε μη γνήσιος, ενώ στις επόμενες πρωτοστατούντων 
των Ιερωνύμου και Αυγουστίνου, έθεσαν ως κανονικό, τον κανόνα του 
Μεγάλου Αθανασίου. Βεβαίως, ενώ οι Εκκλησιαστικοί Πατέρες και οι 
τοπικές σύνοδοι αποφαίνονταν για την εγκυρότητα των Χριστιανικών 
συγγραμμάτων, η χρήση από τις Χριστιανικές κοινότητες παρείχε την 
πραγματική αξιολόγηση του τι θα περιλάμβανε ο κανόνας. Η Καινή Δι-
αθήκη βασίστηκε τελικά στα συγγράμματα που είχαν ευρεία αποδοχή 
και ήταν χρήσιμα για την ανάγνωση στις κατά τόπους εκκλησίες.

Η διδασκαλία του

Η τριαδικότητα και ο άνθρωπος: Τα πιστεύω του Μεγάλου Αθανα-
σίου συνοψίζονται από τα πεπραγμένα της Α΄ Οικουμενικής συνόδου. 
Δηλαδή «Ο Υιός και Λόγος του Θεού, τέλειον γέννημα του Πατρός, 
γέννημα δε όχι κατά θέλησιν, αλλά κατά φύσιν. Δεν προήλθε διότι το 
ηθέλησεν ο Πατήρ, αλλά διότι είναι μέσα είς την φύσιν του Πατρός να 
γεννά τον Υιόν και μέσα εις την φύσιν του Υιού να γεννάται. Τούτο 
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ακριβώς συνιστά την διαφοράν αυτού από τα κτίσματα. Είναι εικών και 
ομοίωσις του Πατρός, ενώ ο άνθρωπος είναι απλώς κατ’ εικόνα και καθ’ 
ομοίωσιν, άναρχος και Αυτός, όπως ο Πατήρ». Η ψυχή είναι «αυτοκί-
νητη» και ζεί και μετά το θάνατο του σώματος. Η αθανασία αυτή δεν 
οφείλεται στη φύση της, αλλά στο θέλημα του Θεού.

 Η παράδοση της εκκλησίας: Με τον όρο αυτό εννοεί τόσο την Αγία 
Γραφή, όσο και την παράδοση των Αποστόλων και των Πατέρων της 
εκκλησίας, την οποία δίδαξε ο Κύριος και κήρυξαν οι Πατέρες. Σε αυτήν 
την παράδοση θεμελιώδης είναι η ύπαρξη της εκκλησίας του Χριστού 
και όποιος ξεφεύγει από αυτή χάνει την ιδιότητα του Χριστιανού. Τη δε 
δογματική διδασκαλία, έχει τη δυνατότητα, μόνο η εκκλησία να διατυ-
πώνει.

Η ενανθρώπηση του λόγου: Ο Ιησούς Χριστός κατά τον Αθανάσιο 
«υιοποίησεν ημάς τω Πατρί και εθεοποίησε τους ανθρώπους, γενόμενος 
αυτός άνθρωπος. Ουκ άρα άνθρωπος ων ύστερον γέγονεν άνθρωπος, 
ινα μάλλον ημάς θεοποίηση» (Λόγος κατά Αρειανών 1,30). Υποστηρίζει 
ότι όποιος υιοθετεί το δόγμα του Αρείου, ουσιαστικά υποστηρίζει ότι ο 
Χριστός είναι κτίσμα, και καταντάει και αυτός ειδωλολάτρης, όπως οι 
εθνικοί. Επίσης το Άγιο Πνεύμα «συναριθμείται» και «συνδοξάζεται» 
αφού «της αυτής Θεότητος εστί και της αυτής ουσίας».

Απολυτίκιο

Έργοις λάμψαντες Ορθοδοξίας, πάσαν σβέσαντες κακοδοξίαν, νικη-
ταί τροπαιοφόροι γεγόνατε. τη ευσεβεία τα πάντα πλουτίσαντες, τήν 
Εκκλησίαν μεγάλως κοσμήσαντες, αξίως εύρατε Χριστόν τον Θεόν 
ημών, δωρούμενον πάσι τό μέγα έλεος. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

 1.  Ιστορία των Φιλίων Καλαβρύτων και της Ιεράς Μονής Αγ. Αθανασίου, 
Θεοδώρου Αργυροπούλου, Αθήναι 1972.

 2.  Εκτελεσθέντες και Μαρτυρήσαντες κληρικοί 1941 – 1949, Μητροπολίτου 
Λήμνου Διονυσίου, Έκδοση Ελεύθερη σκέψις.

 3.  Αγία Λαύρα, Ιστορία της Ιεράς Μονής 961-1961, Έκδοση 11η 1979.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

Γενική άποψη της Μονής.

 4.  Η επανάσταση του 1821, Δημητρίου Φωτιάδη, Εκδόσεις Ν. Βότση.
 5.  Βίοι Πελοποννησίων ανδρών, Φωτάκος,  Εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψις.
 6.  Απομνημονεύματα Παλαιών Πατρών Γερμανού, Ειδική έκδοση της εφημε-

ρίδας «Το Παρόν».
 7.  Ιστορία της αναγεννηθείσης Ελλάδος, Αμβρόσιος Φραντζής, Ειδική έκδο-

ση της εφημερίδας «Το Παρόν».
 8.  Αρχείο Ιεράς Συνόδου, Πίναξ εκτελεσθέντων Κληρικών Ιεράς Μητροπό-

λεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, υπογεγραμμένος υπό του Τοποτηρητού 
Μητροπολίτου Πατρών Θεοκλήτου (Αίγιο, 3 Ιουλίου 1945).

 9.  Παπουλάκος, άγνωστες προφητείες και θαύματα, Άγγελος Σακκέτος, Εκ-
δόσεις Σακκέτου.

10.  Το Συναξάρι των Αγίων, Αγγελική Δαμίγου, Εκδόσεις εφημερίδας «Ελεύ-
θερος τύπος».

11.  Αγιολόγιον. 
12. Διάφοροι Διαδικτυακοί τόποι.
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Το Καθολικό της Μονής.

Το διαβατικό της Μονής.
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Το Καθολικό της Μονής.

Κειμήλια της Μονής.
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Η εορτή του Αγίου Αθανασίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στις επόμενες σελίδες αναδημοσιεύονται άρθρα από το περιοδικό 
Τα ΦΙΛΙΑ και οι απανταχού ΦΙΛΙΩΤΕΣ, που αναφέρονται στην Ιερά 
Μονή Αγίου Αθανασίου.

τεύχος 2: σελ. 31-36.
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Σημείωση: Τόσον το προηγούμενο, όσον και το επόμενο σιγίλλιον, μας εμπιστεύ-
τηκε ο Πανοσιολογιότατος Ιερομόναχος, Ηγούμενος Αγίας Λαύρας, π. Φιλάρετος, 
τον οποίον και πάλι ευχαριστούμε θερμά.

τεύχος 3: σελ. 35-37.
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Καρτερικά περιμένει τη σειρά του
προκειμένου να ανακαινιστεί.
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Ἐπιγραφαί 
ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Φιλίων Καλαβρύτων.

• Α΄ Ἐπιγραφαί Καθολικοῦ.
1) Εἰς τήν Δυτικήν πλευράν τοῦ Ναοῦ (Καθολικοῦ) τῆς Μονῆς, 

ἄνωθεν τῆς εἰσόδου καί ἀριστερά τῆς ψηφιδωτῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου, ὑπάρχει ἐπί λιθίνης λευκῆς πλακός χαραγμένος σταυρός 
καί δεξιά καί ἀριστερά ἡ δι’ ἀραβικῶν ἀριθμῶν χρονολογία 17†63. Ἡ 
χρονολογία αὐτή πιθανολογεῖται, ὅτι εἶναι τό ἔτος οἰκοδομήσεως τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ.

2) Εἰς τήν Δυτικήν ἐπίσης πλευράν τοῦ Ναοῦ, εἰς τό ὕψος τῆς ἁψίδος 
τοῦ ὑπερθύρου τῆς εἰσόδου καί δεξιά αὐτοῦ ὑπάρχει λίθος στενόμακρος 
λευκός, τοποθετημένος ὁριζοντίως μέ τήν χρονολογίαν 1763 χαραγμέ-
νην δι’ ἑλληνικῶν ἀριθμῶν κεφαλαίων γραμμάτων ΑΨΞΓ, ἡ ὁποία συ-
μπίπτει μέ τήν προηγουμένην χρονολογίαν.

3) Εἰς τό ὄρθιον τμῆμα τῆς ἁψίδος τῆς εἰσόδου τοῦ Ναοῦ ἄνωθεν 
ἀριστερά, ὑπάρχει ἐπιγραφή ἐπί μαρμαρολιθίνης πλακός διά μεγαλο-
γραμμάτου γραφής, ἀνορθόγραφος εἰς ὀκτώ (8) στίχους:

τεύχος 5: σελ. 21-35.
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Ἡ ἀνωτέρω ἐπιγραφή εἶναι ἀχρονολόγητος καί δέν ἀναφέρεται εἰς 
ἀνοικοδόμησιν, ἀλλ’ εἰς ἀνακαίνισιν.

4) Πολλοί εἶναι οἱ ἐντοιχισμένοι λίθοι, κυρίως εἰς τόν ναόν, οἱ ὁποῖοι 
ἔχουν εἰδωλολατρικήν προέλευσιν. Πιθανόν εἶναι, νά ἐλήφθησαν ἀπό 
ἐρείπια εἰδωλολατρικῶν μνημείων τοῦ ἀρχαίου Κλείτορος.

Εἰς τό τρίτον παράθυρον τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ Ναοῦ εἰς τό 
ἀριστερόν ὄρθιον πλαίσιον τοῦ παραθύρου, ὑπάρχει ἐντοιχισμένος λί-
θος μέ ὀνόματα, τά ὁποῖα ἀνήκουν εἰς τήν ρωμαϊκήν ἐποχήν.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΗ ΟΥΤΟΣ † 
Ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙ
ΟΣ ΝΑΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΡΟ
ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ
Υ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΑΤΕΡΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Α
ΖΑΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΑΒΑ †
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• Β΄ Ἐπιγραφαί ἄλλων κτισμάτων.
1) Πλησίον τοῦ Καθολικοῦ, βορείως τῆς εἰσόδου αὐτοῦ ὑπάρχει Κρή-

νη ἐπί τῆς μεσημβρινῆς πλευρᾶς παλαιᾶς δεξαμενῆς (στέρνας) συγκε-
ντρώσεως ὑδάτων, εἰς τήν ὁποίαν τελευταίως διά σωλῆνος μετεφέρθη 
ὕδωρ ἐξ ἄλλης πηγῆς, ἡ ὁποία φέρει ἐπιγραφήν εἰς ἑπτά (7) στίχους:

1819 ΜΑΙΟΥ 25
ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜ

ΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

ΔΕΡΚΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΕ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΟΥ

ΚΑΙ ΑΚΑΚΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Ἡ ἐπιγραφή εἶναι ἀνορθόγραφος καί ἔχει χαραχθεῖ ἐπί μαρμαρολί-
θου. Οἱ ἀριθμοί τῆς χρονολογίας καί ἡμερομηνίας εἶναι ἀραβικοί1. 

2) Εἰς τήν αὐλήν τῆς Μονῆς, ἐπί τοῦ ἰσογείου μανδροτοίχου τῆς βο-
ρείας πλευρᾶς, ἐντός πλαισίου διά λαξευτῶν λίθων καί ἐπί λιθίνης πλα-
κός ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή μέ τήν χρονολογίαν 1857 δι’ ἀραβικῶν ἀριθμῶν 
εἰς ἑπτά (7) στίχους:

1. Ὁ Δέρκων Γρηγόριος: Ἐγεννήθη εἰς κώμην Ζουμπάταν τοῦ Δήμου Φαρῶν Ἀχαΐας. 
Ἐκάρη μοναχός εἰς τήν Μονήν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Ἀπό ἁπλοῦς Μοναχός ἔγινεν 
Μητροπολίτης Λακαιδαιμονίας, Βιδυνίου, καί τό 1801 Δέρκων. Τόν Ἀπρίλιον τοῦ 1821 
ἀπηγχονίσθη ὑπό τῶν Τούρκων.

Κ ΣΤΕΡΝΑΙΣ
† 1857 ΑΡΧΙΣ

ΕΝ Η ΔΕΝΔΡΟΦΥ
ΤΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ

ΚΑΡΑΙΕΣ ΑΜΙΓΔΑΛΙ
ΑΙΣ ΜΟΥΡ ΚΛΜΕΝΕΣ
ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ.
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Η ἐπιγραφή ἔχει γραφεῖ διά κεφαλαίων γραμμάτων, χωρίς νά τηρηθῇ 
πλήρως ἡ χρῆσις τῆς μεγαλογραμμάτου γραφῆς καί εἶναι ἀνορθόγραφος. 
Ἀναφέρεται εἰς τήν δενδροφύτευσιν τῶν χώρων τῆς Μονῆς ἀπό κυπα-
ρίσσια, καρυδέας, ἀμυγδαλέας, μωρέας καί κλήματα καθώς καί εἰς τήν 
κατασκευήν στερνῶν (δεξαμενῶν) διά τήν συγκέντρωσιν τῶν ὀμβρίων 
ὑδάτων.

3) Ἐπί τοῦ ἐσχάτως ἀνακαινισθέντος τμήματος τῆς νοτίας πτέ-
ρυγος καί εἰς τό λίθινον ὑπέρθυρον τῆς θύρας, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ εἰς τό 
ἀρχονταρίκιον τῆς Μονῆς (καθιστικόν, τζάκι), ὑπάρχει χαραγμένος 
σταυρός μέ τά γνωστά ἀρχικά, ΙΣ, ΧΡ, ΝΙ, ΚΑ καί δεξιά καί ἀριστερά 
τοῦ σταυροῦ, χρονολογία ΑΩΞΒ δι’ ἑλληνικῶν ἀριθμῶν καί ἡμερομηνία 
ΦΕΒ 20 διά κεφαλαίων γραμμάτων.

 ΙΣ ΧΣ 
 ΑΩΞΒ      ΝΙ ΚΑ     ΦΕΒ 20

4) Εἰς τήν μεσημβρινήν πλευράν καί τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν, 
εἰς ὕψος 2,50 μέτρων, ὑπάρχει γωνία λιθίνη (ἀγκωνάρι) τό ὁποῖον φέρει 
ἐπιγραφή. Εἶναι δυσανάγνωστος, διότι ἔχει φθαρεῖ. Ἀνεγνώσθη μόνον 
ἕνα τμῆμα τῆς πρώτης σειρᾶς, μέ τήν χρονολογίαν δι’ ἀραβικῶν ἀριθμῶν 
1862 καί ἡμερομηνία Ἰανουαρίου 8 διά κεφαλαίων γραμμάτων.
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5) Εἰς τόν δεύτερον ὄροφον τῆς καταστραφείσης βορείας πλευρᾶς, 
ἄνωθεν θύρας (ὑπερθύρου) εἰσόδου παρεκκλησίου, ἐπί λίθου, ἔχει 
χαραχθῆ σταυρός καί δεξιά καί ἀριστερά αὐτοῦ ἡ χρονολογία 18 † 61 
δι’ ἀραβικῶν ἀριθμῶν.

6) Εἰς τόν πρῶτον ὄροφον τοῦ ἰδίου τμήματος τῆς ὡς ἄνω πλευρᾶς, 
ἄνωθεν θύρας κελλίου, ὑπάρχει ἡ χρονολογία 1861 δι’ ἀραβικῶν 
ἀριθμῶν2.

7) Εἰς τήν ἀνατολικήν πλευράν εἶναι ἡ κεντρική εἴσοδος τῆς Μονῆς. 
Εἰς τήν ἐξωτερικήν πλευράν τοῦ πυλῶνος, ἄνωθεν τῆς πύλης ὑπάρχει 
σταυρός χαραγμένος ἐπί λίθου καί δεξιά καί ἀριστερά τῆς βάσεως τοῦ 
σταυροῦ, δι’ ἀραβικῶν ἀριθμῶν ἡ χρονολογία 1892. Πρόκειται μᾶλλον 
διά χρονολογίαν ἀνακαινίσεως.

2.  Ὡς μαρτυροῦν αἱ ὑπ’ ἀριθμόν 2,3,4,5,6 ἐπιγραφαί, πιθανόν τό ἥμισυ τῆς μονῆς, 
ὅπως χωρίζεται ἀπό τάς βαθμίδας τῆς αὐλῆς καί δυτικῶς, ἤτοι, ὁλόκληρος ἡ δυτική 
πλευρά καί αἱ ἡμίσειαι νοτία καί βορεία εἶναι κτίσματα τῶν ἀρχῶν τοῦ β΄ ἡμίσεως τοῦ 
19ου αἰῶνος.



50

3. Ὁ Χριστιανουπόλεως Γερμανός ἴσως ἦτο ἀδελφός τῆς Μονῆς Ἁγίου Ἀθανασίου. 
Ἔλαβε μέρος εἰς τήν συνέλευσιν τῆς Βοστίτσας. Ἀπέθανεν ἀπό τάς στερήσεις καί τάς 
κακοπαθείας εἰς τήν φυλακήν τῆς Τριπόλεως εἰς τάς 21 Σεπτεμβρίου 1821.

 18 92

8) Εἰς μίαν ἀπό τάς θύρας τοῦ ἑτοιμορρόπου σταύλου τῆς Μονῆς, 
ἔχει χαραχθῆ ἡ χρονολογία 1863 δι’ ἀραβικῶν ἀριθμῶν.

9) Ἐπιγραφή ὑπάρχει καί εἰς τόν κώδωνα (Καμπάνα) τῆς Μονῆς:

ΑΝΑΘΗΜΑ 
ΕΝ ΤΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ3 
ΕΤΟΣ ΑΩΚ
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Κάτωθεν τῆς ἐπιγραφῆς ἐντός ὀβάλ πλαισίου ἔχει λατινική 
ἐπιγραφή:

Ἡ χρονολογία ἔχει γραφεῖ διά ἑλληνικῶν ἀριθμῶν μέ κεφαλαῖα 
γράμματα ὅπως ὁλόκληρος ἡ ἐπιγραφή ΑΩΚ (1820).

Πόνημα Ἡγουμένου Ἁγίας Λαύρας
Παν. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φιλάρετου

Πώς σώθηκε το μοναστήρι
Η κυβέρνηση της χώρας κάποια εποχή, μεταξύ των χρόνων 1855-1895, 

αποφάσισε να κλείσει όλα τα μοναστήρια που είχανε λιγότερους από 8 μο-
ναχούς. Ο Άι-Θανάσης είχε τότε πολύ λίγους μοναχούς και επρόκειτο νο κα-
ταργηθεί. Υπάρχει λοιπόν μια παράδοση που εξηγεί πώς γλίτωσε το κλείσιμο 
το μοναστήρι.

Λέγεται λοιπόν ότι, όταν πήγαν οι ελεγκτές του κράτους στου Φίλια, ο 
προεστός τότε του χωριού Παν. Θ. Σακελλαρόπουλος τους φιλοξένησε στο 
σπίτι του και δεν τους άφησε να πάνε να διανυκτερεύσουν στο μοναστήρι. 
Τους περιποιήθηκε πολύ και όταν κοιμήθηκαν άρχισε ο δρόμος ταχύτητας, 
για να επανδρώσουν το μοναστήρι με ψεύτικους μοναχούς.

Έτρεξαν και έστειλαν ένα-δυο παπάδες που βρήκαν πρόθυμους να παρου-
σιαστούν σαν μοναχοί. Στη συνέχεια, με ράσα που δανείστηκαν από παπάδες 
και το μοναστήρι, έντυσαν μοναχούς κάμποσους Φιλιώτες, νέους και γέρους, 
που είχαν γενειάδες, και τους έστειλαν πέρα φρέσκους-φρέσκους χειροτονη-
μένους. Όταν έφτασε η επιτροπή την άλλη μέρα στο μοναστήρι, είχε μαυρίσει 
ο τόπος από καλόγερους.

Αυτά λέει η παράδοση, που τα είχα ακούσει από μικρό παιδί, και μου ξα-
νάρθανε στο νου...
Πάτρα 3 Δεκεμβρίου 2004 Βασ. Σακελλαρόπουλος

τεύχος 24: σελ. 48.

(Το αριστερά-δεξιά ισχύει για 
τον εξερχόμενο του Καθολικού.)
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(Αναδημοσίευση, από το έργο του αειμνήστου Γυμνασιάρχη 
Γεωργίου Παπανδρέου, από το Σκούπι, όσων γράφει 

για τη Μονή Αγίου Αθανασίου.) 

τεύχος 4: σελ. 24-25.

3. Μονή Αγίου Αθανασίου. Η Ιερά αυτή Μονή κείται ημίσειαν ώραν 
προς Α του Φίλια και επί της νοτίας κλιτύος του μεγάλου βουνού Θι-
σβετίου, όπερ μετά του εγγύς βουνού του Πρ. Ηλιού αποτελούσιν οιο-
νεί ανεξάρτητον βουνοστοιχίαν μεταξύ των ποταμών Κλείτορος, Αρο-
ανίου και Λάδωνος και εγγίζουσιν προς Δ. κατά την Κόκκοβαν μικράς 
παραφυάδας του Ταρτάρου εν Κλείτορι και Μαμαλούκα, χωριζόμενα 
αυτών δια διασέλων· είνε εν μαγευτική θέσει με άποψιν προς Ν. (εις 
την ποταμίαν χώραν του Λάδωνος και την έναντι επαρχίαν της Γόρτυ-
νος) εν μέσω πυκνότατου και καλώς φυλαττομένου δάσους εκ δρυών 
και πρίνων. Έχει περί τους 20 μοναχούς και υπηρέτας ζώντας κοινοβια-
κώς και ευσεβώς, έσοδα 10.000 δρχ. ετησίως, περί το 800 αιγοπρόβατα 
διαιτώμενα επί της Α΄ πλευράς του Θισβετίου, ένθα κείται σπήλαιον 
εκτισμένον έμπροσθεν στερεώς δι’ ασβέστου και καλούμενον Κάστρον 
και χρησιμεύον ως καταφύγιον και αποθήκη τιμαλφών αντικειμένων εν 
χαλεποίς χρόνοις, και περί τα 50 μεγάλα ζώα, ιδίως ημιόνους.

Έχει έκτασιν περιοχής 20.000 στρεμμάτων περίπου και τρία μετόχια, 
το εν Σπάρτη μικρόν μετά μικρού ελαιώνος, το της Κατσάνης προς Α 
αυτής επί της δεξιάς όχθης του Αροανίου πλούσιον ιδία εις οπωροφόρα 
δέντρα, λεύκας και κυπαρίσσους, και το εν Αχαΐα Μπεντρώνι μετά στα-
φιδώνος και ελαιώνος. Εκ της πλουσιοτέρας άλλοτε βιβλιοθήκης της 
Μονής (δωρητής τις εκ Φίλια εδωρήσατο αυτή άλλοτε υπέρ τους 800 
τόμους) σώζονται νυν ατάκτως και εν ακαταλλήλω χώρω 200 περίπου 
τόμοι αρκετά ογκώδεις μετά εξωφύλλων μεμβράνης και 18 χειρόγραφα, 
εν οις ωραίον επί μεμβράνης θεοτοκάριον· εν δε τω θησαυροφυλακίω 
αυτής είνε 9 λείψανα Αγίων εν αργυραίς θήκαις και έξοχος τάπης υφα-
σμένος υπό του μοναχού Αθανασίου τω 1866.
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Ιστορία της Μονής. Εν αγνώστοις χρόνοις εκτίσθη αρχικώς προς 
τα ΝΔ του Φίλια επί του νυν φερωνύμου βουνού του Αγ. Αθανασίου, 
εφ’ ού σώζονται ερείπια του τε κτιρίου και του ναού· αλλά δια το ανα-
πεπταμένον της θέσεως και τας εθνικάς ανωμαλίας εγκατελείφθη αυτή 
και εκτίσθη άλλη 20΄ προς Α. της νυν θέσεως, ένθα σώζονται πλείστα 
λείψανα αποθηκών, ναού και αλωνίου· αλλά και εκείθεν δια το σκιερόν 
και ανώμαλον του εδάφους μετωκίσθη ένθα νυν πιθανώτατα επί Τουρ-
κοκρατίας. Τω 1763 ανωκοδομήθη ο ναός υπό των μοναχών Κωνστα-
ντίνου, Γερασίμου, Αζαρίου, Νεοφύτου και Σάββα, κτισθείς μάλιστα δια 
λίθων, μαρμάρων και κιόνων, μετενεχθέντων εκ των ερειπίων του αρχαί-
ου Κλείτορος (της νυν Ζαγοράς), ως δεικνύουσι τούτο ο επί του τρίτου 
παραθύρου της νοτίου πλευράς του ναού ενεπίγραφος λίθος, πλείστα 
μάρμαρα και οι 4 ένδον κίονες οι βαστάζοντες τον τρούλλον του ναού 
όντος θολωτού. Εν σωζομένω δε σιγγιλίω του Πατριάρχου Γρηγορίου 
του 1798 επί μεμβράνης η Μονή αποσπάται του επισκόπου Κερνίτσης 
και κηρρύσσεται πατριαρχικών σταυροπήγιον, ορίζεται η ετησία αυτής 
πληρωμή εις 105 γρόσια προς το Πατριαρχείον, ορίζονται τα όρια και 
κανονίζονται πλείσται αυτής λεπτομέρειαι· τούτο δε εξεδόθη επί Γαβρι-
ήλ ηγουμένου της Μονής και επικυρούντος Παϊσίου Π. Πατρών προ-
έδρου Κερνίτσης και Δανιήλ. Το δε 1818 εξεδόθη υπό του πατριάρχου 
Κυρίλλου έκκλησις (σωζόμενη εν τη Μονή) συστατική της Μονής εις 
το έλεος των Χριστιανών, επειδή υπέπεσε εις αφόρητα χρέη (1.936.000 
γροσιών) μετά την πώληση του εν Πάτραις μετοχίου αυτής. Επίσης εκ 
ταύτης ήτο ο μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως Γερμανός ο εθνομάρτυς 
του 1821 και ο δωρησάμενος τον κώδωνα αυτής· επίσης εντεύθεν ήτο 
και ο Δέρκων Γρηγόριος κατασκευάσας την εν αυτή κρήνην το 1819 επί 
ηγουμένου Προκοπίου. Εκ δε του πυρός του Ιμβραΐμ μόνον ο ναός ως 
λίθινος εσώθη, πολλοί δε μοναχοί ηγωνίσθησαν ως μαχηταί· μετά δε 
τον αγώνα επέστρεψαν 3 μοναχοί εις αυτήν, οίτινες μετ’ άλλων έζων 
εν στενοχώρια· αλλά αυτή υψώθη εις την υψηλήν αυτής περιωπήν υπό 
του εκ Φίλια Παρθενίου Χρόνη, όστις ηγουμενεύσας από του 1850 μέ-
χρι του 1875 εφύτευσε τον ελαιώνα εν τη Α. πλευρά του Θισβετίου, 
εκαλλιέργησε δάση, οπωροφόρα δέντρα, αμπελώνας και σταφιδώνας 
και ύψωσεν εις μέγα βαθμόν την εργατικότητα και ευσέβειαν των μονα-
χών· αλλ’ επί των κατόπιν ηγουμένων Προκοπίου Τουρνά εκ Τσορωτά 
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και Θεοφάνους Ηγιαμά εκ Τοπορίστης (1876-1890) η Μονή κατέπεσε 
και εχρεώθη· εβελτίωσε πως την κατάσταση ο εκ Στρεζόβης ηγούμε-
νος Ιγνάτιος Φελεμέγγας (1890-1900) και τέλος επί του τέως φιλιτίμου 
ηγουμένου Συμεών Τσερνοτοπούλου εκ Τσορωτά και απογόνου του επί 
τουρκοκρατίας γνωστού Τσερνοτάμπεη η Μονή τείνει να φθάσει εις 
την επί του Παρθενίου ακμήν αυτής· ο γεροντότερος των επιζώντων 
μοναχών αυτής είνε ο εκ Βροσθαίνης Καλλίνικος. Νυν διοικείται υπό 
του ηγουμένου Γρηγ. Βλάχου και των συμβούλων Ιγν. Φελεμέγγα και 
Αγαθ. Ψαρούλια. Της παρά τον Αροάνιον εκτάσεως της Μονής εξ 800 
περίπου στρεμμάτων δύναται προσφυέστατα να χρησιμεύση εν μέρος 
μισθούμενον υπό του Δημοσίου ως λαμπρόν αγροκήπιον, ενώ να διδά-
σκονται οι ποιμένες και γεωργοί των πέριξ ευφόρων δήμων Κλειτορίας, 
Λευκασίου, Παΐων και άλλων».

Στις επόμενες φωτοτυπημένες σελίδες 344-345, 348-349, 350-351, 360-
361 και 362-363 περιέχονται τα με αριθμούς: 2611, 5722, 5740, 2617 και 2609 
συμβόλαια αντίστοιχα, με τα οποία εκμισθώνονται αγροί της Ιερής Μονής 
Αγίας Τριάδος Ακράτας που έχει συγχωνευτεί με την Ιερή Μονή Αγίου Αθα-
νασίου του χωριού μας και λειτουργεί ως μετόχιόν της από Μοναχούς της 
Ιερής Μονής Αγίου Αθανασίου που διαμένουν στο μετόχιον της Αγίας Τρι-
άδος ως πληρεξούσιοι της Ιερής Μονής Αγίου Αθνασίου, σε κατοίκους της 
περιοχής, προκειμένου να φυτευτούν σταφιδάμπελα, με μίσθωμα ετήσιον ει-
σόδημα, κειμενόμενον από 15 έως 25 τοις εκατόν.

Μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η Ιερή Μονή Αγίας Τριάδος Ακράτας 
είχει συγχωνευτεί με την Ιερή Μονή Αγίου Αθανασίου του χωριού μας και 
αποτελούσε μετόχιον της. Τούτο σημαίνει κατά τη γνώμη μας, ότι η εν λόγω 
Μονή είχε περιέλθει σε παρακμή, ενώ η Ιερή Μονή Αγίου Αθανασίου θα πρέ-
πει να βρισκόταν σε περίοδο μεγάλης ακμής.

Πληροφορούμεθα ακόμη ότι το 1885 Ηγούμενος της Ιερής Μονής Αγίου 
Αθανασίου ήταν ο Ιερομόναχος Προκόπιος Ζουρνάς, από το Λευκάσιον προ-
φανώς, και το Ηγουμενοσυμβούλιον αποτελούσαν οι Ιερομόναχοι Ιγνάτιος 
Φελεμέγκας και Θεοφάνη Γιαμάς, ενώ το 1889, Ηγούμενος ήταν ο Ιγνάτιος 
Φελεμέγκας και Σύμβουλος ο Προκόπιος Ζουρνάς.

Σημ.: Τις φωτοτυπημένες σελίδες είχε προσκομίσει ο συμπατριώτης μας 
Αθανάσιος Λ. Λυμπέρη, που διαμένει στο Αίγιο.

τεύχος 15: σελ. 29.
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ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ Ν. ΒΕΗ 
ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Θ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
τεύχος 8: σελ. 34-35.

Ευγνωμοσύνη οφείλουμε οι Φιλιώτες στον Θεόδωρο Γ. Αργυρόπου-
λο για την συγγραφή της «Ιστορίας των Φιλίων και του Μοναστηριού». 
Είναι βιβλίο του 1972 που ανιχνεύει όλα τα γεγονότα και διεισδύει σε 
κάθε τι που ερευνά.

Την επιστημοσύνη της συγγραφής την διακρίνει ο αναγνώστης από 
το πλήθος των παραπομπών που καταχωρούνται στις σημειώσεις.

Όπως γράφει ο ίδιος στον πρόλογό του, επεδόθη «εις μακράς και 
κοπιώδεις αναζητήσεις ανά τα Κρατικά Αρχεία και Δημόσιες Βιβλιοθή-
κες δια την εύρεση των πηγών και την συγκέντρωση του ιστορικού υλι-
κού». Στα πλαίσια της έρευνάς του ο Αργυρόπουλος είχε επεξεργαστεί 
και τα δημοσιεύματα του καθηγητού Νίκου Βέη, ο οποίος ερεύνησε τις 
βιβλιοθήκες των Καλαβρυτινών Μοναστηριών.

Αναφέρω το όνομα του Βέη διότι θυμάμαι ότι ο πατέρας μου, Φιλόλο-
γος Καθηγητής, έλεγε ότι ο ίδιος οδήγησε το Βέη στο Μοναστήρι του Άι-
Θανάση στις αρχές του 20ου αιώνα για τη μελέτη των χειρογράφων κ.λπ.

Αναζήτησα κάποια από τα δημοσιεύματα του Βέη στο «Δελτίο της 
Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος» του έτους 1926, και 
στην Επετηρίδα του Μεσαιωνικού Αρχείου της Μονής του Μ. Σπηλαί-
ου του έτους 1957.

Στην αναζήτηση είχα την βοήθεια δύο ειδικών ιστορικών ερευνητών, 
της Ρόδης Σταμούλη και του Κων/νου Λάππα (εκ Δάφνης Καλαβρύτων) 
του Κέντρου ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νεωτέρου Ελληνισμού της 
Ακαδημίας Αθηνών. Τους ευχαριστώ πολύ.

Ο Αργυρόπουλος αρχίζει με το όνομα και την αρχή της κώμης και 
συνεχίζει με αρχαία ευρήματα στη θέση Βίλα των Λυμπεραίων, χωρίς να 
έχει γίνει αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή.

Αναλύει τις διαδοχικές περιόδους ρωμαιοκρατίας, την Βυζαντινή επο-
χή, την κάθοδο των Σλαύων, την Τουρκοκρατία και την Ενετοκρατία. 

Ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερώνει στην πολεμική δράση των Φιλαίων 
αγωνιστών.
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Στον κατάλογο των δασκάλων του Σχολείου Φιλίων, ο πρώτος γνω-
στός ήταν ο εκ Μαγουλιάνων, ανεψιός του Φωτάκου, Θεοδόσιος Παπα-
γιαννακόπουλος, διδάξας κατά την περίοδο 1840-1860.

Ακόμη παίρνω πληροφορίες από το βιβλίο του Αργυρόπουλου σχε-
τικώς με την ανέγερση του μεγαλοπρεπούς ναού του χωριού. Η κα-
τασκευή άρχισε το 1907 με το σχηματισμό ερανικής επιτροπής που 
συμπλήρωσε το έργο το 1921 με δωρεές και την προσωπική εργασία 
των κατοίκων. Ακόμη, γράφει ο Αργυρόπουλος, ότι το έργο στηρίχθη-
κε «στον ενθουσιασμό και την βαθειά θρησκευτική πίστη, η οποία δεν 
μετεκίνησε απλώς όρος, αλλά εδημιούργησε όρος». Έτσι φαίνεται από 
μακρυά αλλά και από κοντά. Και συμπληρώνω ότι από όσα χωριά πέ-
ρασα δεν βρήκα τέτοια εκκλησία. 

Αξίζει να μεταφέρω εδώ αυτούσιο τον πρόλογο του Ν. Βέη από το 
προαναφερθέν «Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της 
Ελλάδος» του έτους 1926. Το δημοσίευμα του «Καταλόγου των χει-
ρογράφων κωδίκων της εν Λευκασίω Μονής του Αγ. Αθανασίου» είχε 
υπόψη του ο Αργυρόπουλος, όπως τα καταγράφει στο βιβλίο του:
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Ο Αργυρόπουλος αναφέρει ότι απόγονοι της οικογενείας Μαλίκη 
είναι οι Κωστόπουλοι των Φιλίων. Ακολουθεί στη συνέχεια ένα δείγμα 
του Καταλόγου των χειρογράφων, όπως τα καταγράφει ο Ν. Βέης:
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Όσοι καταπιάνονται με τα ιστορικά της επαρχίας Καλαβρύτων, 
επαινούν το βιβλίο του Γυμνασιάρχου και ιστορικού Γεωργίου Α. Πα-
πανδρέου, γεννημένου στο χωριό Πάος (1859-1940). Στο βιβλίο αυτό 
διατίθενται τέσσερις σελίδες στο χωριό και το Μοναστήρι. Τις σελίδες 
αυτές έθεσε υπόψη μου ο φίλος μου δάσκαλος εκ Λευκασίου Θεόδωρος 
Σμύρνης.

Πληροφορούμαι ότι η Παγκαλαβρυτινή Ένωσις σχεδιάζει να πραγ-
ματοποιήσει επανέκδοση του εν λόγω βιβλίου.

Βιβλίο για το χωριό και το Μοναστήρι έχει γράψει και ο δάσκαλος 
Κανέλλος Ρηγόπουλος. Διαβάζεται ευχαρίστως και είναι πλούσιο σε 
πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων διανθισμένων με ανέκδοτα συ-
νυφασμιένα με την εκπαιδευτική του σταδιοδρομία.

Πολύ με εντυπωσίασε η δημοσιευμένη στο τεύχος 5 του περιοδικού 
εκτενής μελέτη του Ηγουμένου της Αγίας Λαύρας πατρός Φιλάρετου. 
Αναφέρεται στις εγχάρακτες επιγραφές στην καμπάνα και τους τοίχους 
του Άι-Θανάση.

Συμπληρώνω εδώ με μια αυτούσια παράγραφο από το βιβλίο του 
Αργυρόπουλου.

«Ο ναός είναι βασιλική τρίκλιτος μετά τρούλλου, κεραμοσκεπής, λι-
θόκτιστος, πλακόστρωτο, αποπερατωθείς κατά το έτος 1763. Είναι κτι-
σμένος δια λίθων, μαρμάρων και κιόνων, οι οποίοι ασφαλώς μετεφέρθη-
σαν εκ του Αρχαίου Κλείτωρος. Οι τέσσερις κίονες οι βαστάζοντες τον 
τρούλλον, οι οποίοι τώρα έχουν καλυφθεί δι’ ασβεστοκονιάματος, είναι 
μαρμάρινοι. Επί του τρίτου παραθύρου της μεσημβρινής πλευράς του 

ναού υπάρχει εντοιχισμένος 
λίθος με οκτώ ονόματα σχε-
δόν όλα ρωμαϊκά».

Εάν ισχύουν τα ανωτέρω 
καλόν θα ήταν να ξυσθεί το 
ασβεστοκονίαμα, για να απο-
καλυφθεί η αρχική κατασκευή 
του ναού.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥΤο Μοναστήρι, τόπος αναψυχής 
των σχολείων της περιοχής.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ (295 - 373 Μ.Χ.)
«Ο ηρωικότερος των αγίων και ο αγιότερος των ηρώων»

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Φιλόλογου - Θεολόγου, τ. Λυκειάρχη

τεύχος 29: σελ. 14.
[Στις 18 Ιανουαρίου τρέχοντος έτους 

είχα την ευτυχία, ύστερα από τριάντα πε-
ρίπου χρόνια, να προσέλθω ως προσκυ-
νητής και πάλι στην παλαίφατη και ιστο-
ρική Μονή του Αγίου Αθανασίου Φίλιων. 
Την ευκαιρία τούτη τη φορά μου την 
έδωσε ο πολύ αγαπητός μου συμμαθητής, 
φίλος και συνάδελφος κ. Κώστας Γιαννα-
κόπουλος, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ· 
αλλά και συγχαίρω θερμότατα για τις 
πολιτιστικές δραστηριότητές του και τη 
θερμουργό αγάπη του προς το χωριό του, 
τα Φίλια, και προς την ανωτέρω ιστορική 
Μονή. Κατά την προσκυνηματική εκείνη 
επίσκεψή μου στο παλαίφατο Μοναστήρι 
ο κ. Γιαννακόπουλος μου έκαμε την πρό-
ταση να παρουσιάσω σε γενικές γραμμές 
την προσωπικότητα του Μεγάλου Αθα-
νασίου για τους αναγνώστες του περι-
οδικού της «Αδελφότητας Φιλιωτών». 
Την πρόταση, τιμητική άλλωστε προς το 
πρόσωπό μου, τη δέχτηκα μετά χαράς και 
ευχαριστώ πολύ τον φίλο μου τον Κώστα 
γι’ αυτήν.]

α΄. Εισαγωγικά

Ο άγιος Αθανάσιος, τον οποίο η 
Εκκλησία προσονόμασε «Μέγαν» 
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για την ξεχωριστή αρετή του, τον αδαμάντινο χαρακτήρα του και τους 
σθεναρούς αγώνες που διεξήγαγε προς αντιμετώπιση του κινδύνου της 
Ορθοδοξίας από την αίρεση του αντίχριστου Αρείου, υπήρξε μεγάλη 
ιστορική μορφή μιας από τις πλέον σημαντικές περιόδους της ανθρω-
πότητας. Τότε δηλαδή που η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, διαπιστώνοντας 
την αδυναμία της να καταπνίξει τον Χριστιανισμό με βάρβαρους διωγ-
μούς, αναγκάστηκε να τον αναγνωρίσει και να στηρίξει σ’ αυτόν την 
παράταση της ζωής της. Οι λεπτομέρειες της ζωής και του έργου του 
αγίου Αθανασίου δίνουν μια πολύ παραστατική εικόνα της ταραχώδους 
εκείνης εποχής, κατά την οποία έπνεε τα λοίσθια η αρχαία θρησκεία, η 
ειδωλολατρία, και θέτονταν τα θεμέλια του κράτους σε νέα θρησκευτική 
βάση, στη χριστιανική θρησκεία και επιπλέον διεξάγονταν συζητήσεις 
και συγκαλούνταν τοπικές και οικουμενικές Σύνοδοι για τη διατύπωση 
των δογμάτων και τη ρύθμιση θεμάτων αφορώντων στην οργάνωση 
και διοίκηση της Εκκλησίας.

 
β΄. Καταγωγή και μόρφωση του Μ. Αθανασίου

Ο Μέγας Αθανάσιος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 295 μ.Χ. 
από Έλληνες χριστιανούς γονείς, οι οποίοι τον γαλούχησαν και τον 
ανέθρεψαν με τα νάματα της χριστιανικής και ελληνικής παιδείας. Ο 
Αθανάσιος διακρινόταν, από τη μικρή του ηλικία, για τη μεγάλη ευ-
φυΐα του, την ολόψυχη αγάπη του προς την Εκκλησία και την έφεση 
για μάθηση. Μετά τα εγκύκλια γράμματα, πραγματοποίησε ανώτερες 
θεολογικές και φιλοσοφικές σπουδές στις ακμάζουσες τότε σχολές της 
Αλεξάνδρειας και μελέτησε εις βάθος την Αγία Γραφή, τους προ αυτού 
Πατέρες και εκκλησιαστικούς συγγραφείς, καθώς επίσης και τους αρ-
χαίους Έλληνες ποιητές, φιλόσοφους, ρήτορες και ιστορικούς, κυρίως 
δε τον Όμηρο, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Έτσι κατέστη βαθύς 
γνώστης της χριστιανικής και της θύραθεν (αρχαιοελληνικής) παιδείας 
και φιλοσοφίας.

Παράλληλα προς τη γνώση, ο Αθανάσιος καλλιεργούσε και τον 
ενάρετο βίο και την αγάπη και προσήλωση στον Χριστό, στην Εκκλη-
σία και στην Ορθοδοξία, προς χάριν της οποίας υπέστη ανήκουστους 
κατατρεγμούς, διώξεις και εξορίες. Η απεριόριστη αγάπη του προς 
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τον Χριστό και την Εκκλησία πιστοποιείται και από τον εξής θρύλο: 
Κάποτε, κατά την παιδική του ηλικία, παίζοντας κοντά στη θάλασσα, 
βάφτισε μερικά παιδιά ειδωλολατρών και, επειδή τήρησε όλους τους 
κανόνες της σχετικής εκκλησιαστικής τελετής, ο πατριάρχης Αλεξαν-
δρείας Αλέξανδρος Α΄ (313 -328) αναγνώρισε ως έγκυρες τις βαπτίσεις 
αυτές του νεαρού Αθανασίου και τον ανέλαβε υπό την προστασία του, 
ενδιαφερθείς πολύ για τη μόρφωση του.

Εν συνεχεία ο πατριάρχης Αλέξανδρος, εκτιμώντας την αρετή, τη 
μόρφωση και τα διαλεχτά προσόντα του Αθανασίου, τον προσέλαβε στο 
Πατριαρχείο ως γραμματέα και του απένειμε τον ιερατικό τίτλο του «ανα-
γνώστη». Ακολούθως, σε ηλικία είκοσι τεσσάρων ετών, τον χειροτόνησε 
διάκονο. Νεαρός δε ακόμη στην ηλικία ο Αθανάσιος, γνωρίστηκε με τον 
περίφημο ασκητή της ερήμου, τον Μέγα Αντώνιο (250 - 355 μ.Χ), έμεινε 
κοντά του κάμποσο χρονικό διάστημα και έδρεψε από αυτόν εύχυμους 
πνευματικούς καρπούς. Σεβόταν μάλιστα και εκτιμούσε τόσο πολύ ο Μέ-
γας Αθανάσιος τον Μέγα Αντώνιο, ώστε αργότερα συνέγραψε μια περι-
σπούδαστη βιογραφία του μεγάλου ασκητή της ερήμου.

γ΄. Αγώνες για την Ορθοδοξία, κατατρεγμοί και εξορίες

Κατά το έτος 318 μ.Χ., όταν ο Αθανάσιος ήταν είκοσι τριών ετών, 
έκαμε τη θορυβώδη εμφάνισή της στην Αλεξάνδρεια η αίρεση του Αρεί-
ου, ο οποίος διακήρυττε με τα κηρύγματά του και τις συγγραφές του ότι 
ο Χριστός δεν είναι Θεός αλλά κτίσμα του Θεού. Μετά από τρία χρόνια 
η αίρεση αυτή εμφανιζόταν και υπό φιλοσοφικό μανδύα και άρχισε να 
βρίσκει πολλούς οπαδούς και να κλονίζει τα θεμέλια της ευαγγελικής 
Πίστεως. Για το θέμα αυτό κρίθηκε αναγκαίο να συγκληθεί Σύνοδος 
στην Αλεξάνδρεια, η οποία και συνήλθε, πράγματι, το έτος 321 μ.Χ. 
Κατά τη Σύνοδο αυτή ο Αθανάσιος, με τη θεολογική και φιλοσοφική 
του κατάρτιση, βοήθησε πάρα πολύ τον πατριάρχη Αλέξανδρο να αντι-
κρούσει τις κακοδοξίες του Αρείου.

Η μεγάλη μάχη όμως της Ορθοδόξου Πίστεως προς την αρειανική 
αίρεση δόθηκε λίγα χρόνια αργότερα, στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, η 
οποία συνήλθε το 325 μ.Χ. στη Νίκαια της Βιθυνίας. Στη Σύνοδο πήρε 
μέρος και ο νεαρός τότε ιεροδιάκονος Αθανάσιος, συνοδεύοντας τον 
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γηραιό πατριάρχη Αλεξανδρείας Αλέξανδρο και «του χορού των διακό-
νων ηγούμενος (Σωκρατ. Εκκλ. Ιστ. Ι 25). Εκεί ο Αθανάσιος, χάρη στη 
μόρφωσή του και προπαντός τη θερμουργό πίστη του, αναδείχθηκε ο 
πιο θαρραλέος και ακαταμάχητος αγωνιστής της Ορθοδόξου πίστεως 
κατά της αφέσεως του αντιχρίστου Αρείου». Αυτός κυρίως κατατρό-
πωσε τη νόσο του αρειανισμού, υποστηρίζοντας, με τη θεολογική και 
φιλοσοφική κατάρτιση που διέθετε και με τη ρητορική του δεινότητα, 
τον όρο «ομοούσιος» (τω Πατρί) για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας 
Τριάδος, τον Ιησού Χριστό. Στη διδασκαλία βασικά του Αθανασίου 
στηρίχτηκε η Σύνοδος αυτή και συνέταξε τα εφτά πρώτα άρθρα του 
Συμβόλου της Πίστεως, του κοινώς ονομαζόμενου «Πιστεύω». (Τα υπό-
λοιπα πέντε άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως τα συνέταξε η Β΄ Οι-
κουμενική Σύνοδος, η οποία συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη το 381 
μ.Χ). Τοιουτοτρόπως το όνομα του Αθανασίου κατέστη τότε σύμβολο 
της Ορθοδοξίας στον αγώνα της προς αντίκρουση της γενικής επιθέ-
σεως των αρειανών εναντίον της, πολλοί από τους οποίους κατείχαν 
υψηλές διοικητικές θέσεις.

Η προσωπικότητα και η φήμη του αγίου Αθανασίου εδραιώθηκε 
τόσο πολύ κατά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, ώστε μετά από τρία χρό-
νια, δηλαδή το 328 μ.Χ., όταν εξεδήμησε προς Κύριον ο γηραιός πα-
τριάρχης Αλεξανδρείας Αλέξανδρος Α΄ (313 - 328 μ.Χ.), ανήλθε στον 
πατριαρχικό θρόνο ο Αθανάσιος σε ηλικία τριάντα τριών ετών «ψήφω 
του λαού παντός», όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Γρηγόριος ο Ναν-
ζιανζηνός στον εγκωμιαστικό λόγο του «Εις Αθανάσιον».

Ο Αθανάσιος διατέλεσε πατριάρχης Αλεξανδρείας σαράντα έξι 
χρόνια και κατά το διάστημα της μακράς αρχιερατείας του υπήρξε «ο 
στύλος της Εκκλησίας» και ο κατ’ εξοχήν «Πατήρ της Ορθοδοξίας». 
Αμέσως από της ανόδου του στον πατριαρχικό θρόνο της Αλεξαν-
δρείας μερίμνησε δραστηρίως για την οργάνωση της Εκκλησίας του. 
Περιοδεύοντας την αρχιερατική του περιφέρεια, μετέβη στη Θηβαΐδα, 
στην Πεντάπολη, στην όαση του Αμμών και στην Κάτω Αίγυπτο, για 
να μελετήσει επιτοπίως τις ανάγκες του ποιμνίου του, το οποίο και τον 
υποδεχόταν παντού με απερίγραπτο ενθουσιασμό και αγάπη. Στις πό-
λεις που επισκεπτόταν εγκαθιστούσε άξιους επισκόπους, μεταξύ των 
οποίων και τον Φρουμέντιο, μια ξεχωριστή και με ένθεο ιεραποστολικό 
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ζήλο προσωπικότητα. Αυτόν τον χειροτόνησε επίσκοπο Αξώμης και του 
παρείχε κάθε βοήθεια και υποστήριξη στην προσπάθεια του για τη διά-
δοση του χριστιανισμού στην Αβησσυνία.

Ο Άρειος όμως, καίτοι καθαιρέθηκε από την Α΄ Οικουμενική Σύ-
νοδο, και οι οπαδοί του δημιουργούσαν μεγάλα προβλήματα στον 
Αθανάσιο και δεν έπαυαν να συνταράσσουν την Εκκλησία. Η μεγάλη 
δραστηριότητα του Αθανασίου για την τακτοποίηση των εκκλησιαστι-
κών ζητημάτων της πολύ εκτεταμένης περιφέρειάς του, το μεγάλο του 
ενδιαφέρον για τη διάδοση του χριστιανισμού στην Αβησσυνία, η άρτια 
θεολογική, φιλολογική και φιλοσοφική του κατάρτιση και παιδεία, η 
ισχυρή προσωπικότητα του, ο αδαμάντινος χαρακτήρας του και η απε-
ριόριστη αποδοχή από το ποίμνιό του καταθορύβησαν τον αιρεσιάρχη 
Άρειο και τους ομόφρονές του. Αυτοί λοιπόν σχημάτισαν τη γνώμη ότι 
ο Αθανάσιος, παραμένοντας στον πατριαρχικό θρόνο της Αλεξάνδρει-
ας, θα μπορούσε να επιφέρει θανάσιμα πλήγματα στην αίρεσή τους. Για 
τον λόγο αυτό οι αντίχριστοι αρειανοί άρχισαν να κατασυκοφαντούν 
τον Άγιο και να επιδιώκουν με ραδιουργίες και σκευωρίες να τον απο-
μακρύνουν από τον πατριαρχικό του θρόνο. Εκείνος όμως, με σταθερές 
και εδραίες τις πεποιθήσεις του και με ακλόνητη την πίστη στη θεότητα 
του Ιησού Χριστού, υπέμεινε με ασυνήθιστο ηρωισμό τις αδυσώπητες 
διώξεις εκ μέρους των αντιπάλων του και τις ανίερες εις βάρος του συ-
κοφαντίες και ραδιουργίες τους.

Οι αρειανοί, οι οποίοι επηρέαζαν ακόμη και τον αυτοκράτορα, ήταν 
επιτήδειοι στο να εφευρίσκουν μύριες όσες συκοφαντίες, των οποίων 
το ψεύδος, της μιας μετά την άλλη, αποκαλυπτόταν, και έτσι γίνονταν 
καταγέλαστοι εκείνοι που τις εξύφαιναν. Οι συκοφαντίες όμως αυτές 
είχαν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του Αγίου από τον πατριαρχικό 
του θρόνο πέντε φορές και από τα σαράντα έξι της πατριαρχίας του τα 
δεκαέξι να τα περάσει στην εξορία.

Αφορμή για την αδυσώπητη πολεμική των αρειανών κατά του αγί-
ου Αθανασίου στάθηκε το γεγονός ότι ο Άγιος αρνήθηκε να δεχτεί σε 
εκκλησιαστική κοινωνία τον Άρειο, παρά την ομολογία πίστεως που 
αυτός υπέβαλε το 330 ή 331 μ.Χ. στον Μέγα Κωνσταντίνο, στην οποία 
βέβαια ο παμπόνηρος αιρεσιάρχης απέφευγε επιμελώς να αναφέρει τις 
αιρετικές και κακόδοξες εκφράσεις για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. 
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Ο Μέγας Κωνσταντίνος, καίτοι εκτιμούσε και θαύμαζε πολύ τον Μέγα 
Αθανάσιο για το αδαμάντινο ήθος του, τη μόρφωση του και το θάρρος 
του, παρασύρθηκε από τις κατά του Αγίου μηχανορραφίες των αρεια-
νών και διέταξε τη σύγκληση Συνόδου στην Καισάρεια της Παλαιστί-
νης το 335 μ.Χ. προς εξέταση των κατά του Αθανασίου κατηγοριών. 
Τελικά η Σύνοδος συνήλθε στην Τύρο της Φοινίκης.

Ενώπιον της Συνόδου αυτής οι αρειανοί προσέθεσαν και άλλες κα-
τηγορίες κατά του αγίου Αθανασίου. Συγκεκριμένα: κατηγόρησαν τον 
Άγιο ότι σκότωσε κάποιον επίσκοπο, ονόματι Αρσένιο, και, αφού του 
έκοψε το δεξιό χέρι, το μεταχειριζόταν σε διάφορες μαγικές ενέργειες. 
Ο Μέγας Κωνσταντίνος διέταξε σχετικές ανακρίσεις και έρευνες, ύστε-
ρα από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι ο Αρσένιος ήταν ζωντανός και τον 
έκρυβαν οι αρειανοί σε κάποιο μέρος. Μόλις λοιπόν βρήκαν τον επίσκο-
πο εκείνο, τον οδήγησαν αμέσως ενώπιον της Συνόδου. Δείχνοντας δε 
ο Αθανάσιος και τα δύο χέρια του Αρσενίου, ο οποίος έγινε όργανο της 
σκευωρίας των αρειανών, είπε: «Άλλην χείρα ζητείτω μηδείς· δύο γαρ 
ανθρώπων έκαστος παρά του ποιητού των όλων εδέξατο χείρας». Οι 
εχθροί όμως του Αθανασίου αποδείχτηκαν άφθαστοι στο να κατασκευ-
άζουν συκοφαντίες εναντίον του. Έτσι λοιπόν, κατά τον εκκλησιαστικό 
συγγραφέα Ρουφίνο (345-410 μ.Χ.) και μετέπειτα ιστορικούς, παρουσί-
ασαν ενώπιον της Συνόδου μια αναίσχυντη και κακοηθέστατη γυναίκα, 
η οποία, κατά συμβουλή τους, κραύγαζε λέγοντας πως ήταν παρθένα 
και τη διέφθειρε ο Αθανάσιος. Τότε ο Άγιος προσήλθε στη Σύνοδο, 
συνοδευόμενος από έναν φίλο του ιερέα, ονόματι Τιμόθεο. Ο ιερέας 
εκείνος, ενώ ο Αθανάσιος σιωπούσε, προσποιούμενος τον Αθανάσιο, 
τον οποίο δεν εγνώριζε ούτε εξ όψεως η αδιάντροπη αυτή γυναίκα, τη 
ρώτησε: «Εγώ σε συνάντησα ποτέ και εισήλθα ποτέ στην οικία σου;» Το 
γύναιο δε εκείνο, νομίζοντας ότι ο Τιμόθεος ήταν ο Αθανάσιος, κραύ-
γαζε με μέγιστη αναίδεια και, κινώντας το δάκτυλο της, έλεγε προς τον 
Τιμόθεο: «Ναι, εσύ μου αφαίρεσες την παρθενία· εσύ μου στέρησες τη 
σωφροσύνη.» Αμέσως δε τότε οι σκηνοθέτες της σκευωρίας φυγάδευ-
σαν το αναίσχυντο γύναιο, παρά τις διαμαρτυρίες του αγίου Αθανασί-
ου, ο οποίος ζητούσε να γίνει ανάκριση, ώστε να αποκαλυφτούν εκείνοι 
που σκηνοθέτησαν την ανίερη εκείνη υπόθεση. Τοιουτοτρόπως οι αρει-
ανοί έγιναν καταγέλαστοι για τις ραδιουργίες τους.



65

Παρά ταύτα όμως οι εχθροί της Αλήθειας και της Ορθής Πίστεως 
δεν σταμάτησαν να συκοφαντούν τον άγιο Αθανάσιο. Κατασκεύασαν 
λοιπόν εν συνεχεία δύο συκοφαντίες. Συγκεκριμένα: τον κατηγόρησαν 
στον Μέγα Κωνσταντίνο, τον αυτοκράτορα, πρώτον, ότι συνωμοτούσε 
εναντίον του και ότι έστειλε πολύ χρυσάφι σε έναν επαναστάτη και, 
δεύτερον, ότι παρεμπόδιζε την αποστολή σίτου από την Αλεξάνδρεια 
στην Κωνσταντινούπολη. Ο αυτοκράτορας, δυστυχώς, πείστηκε στους 
συκοφάντες και πρόσταξε να εξοριστεί ο Αθανάσιος στην πόλη Αυ-
γούστα των Τρεβήρων της Γαλλίας. Πρόκειται για την πρώτη εξορία 
του Μεγάλου Αθανασίου (Ιούλιος 335 - Νοέμβριος 337). Φθάνοντας ο 
Άγιος στον τόπο της εξορίας του, έγινε δεκτός μετά πολλής χαράς και 
έτυχε μεγάλης περιποιήσεως από τον επίσκοπο Μαξιμίνο και τους άρ-
χοντες του τόπου, αφού η φήμη του είχε φτάσει σε όλον τον χριστιανικό 
κόσμο. Κατά τον χρόνο της εξορίας αυτής του Αγίου έγιναν συντονι-
σμένες ενέργειες για την εκκλησιαστική αποκατάσταση του αιρεσιάρ-
χη Αρείου, η οποία όμως δεν έγινε, διότι τον πρόλαβε ο θάνατος (336 
μ.Χ.). Σύνοδος από εκατό επισκόπους, που συνήλθε στην Αλεξάνδρεια, 
δικαίωσε τον Αθανάσιο και τον επανέφερε από την εξορία. Ο λαός της 
Αλεξάνδρειας υποδέχτηκε τον Ποιμενάρχη του με απερίγραπτο ενθου-
σιασμό και αγαλλίαση.

Οι αντίπαλοι όμως του αγίου Αθανασίου δεν ησύχασαν· συνέχισαν 
τις ραδιουργίες και πέτυχαν και πάλι την καθαίρεση του Αγίου και την 
εξορία του στη Ρώμη - δεύτερη εξορία του Μεγάλου Αθανασίου (Μάρ-
τιος 340 - Οκτώβριος 346). Στη Ρώμη ο Αθανάσιος έτυχε μεγάλης πε-
ριποιήσεως από τον πάπα Ιούλιο (337 - 352). Όντας δε ο Άγιος εξόρι-
στος στη Ρώμη, συνέβαλε πάρα πολύ στη διάδοση του μοναχισμού στη 
Δύση, προβάλλοντας ως υπόδειγμα την αρετή και τον τρόπο ασκήσεως 
του Μεγάλου Αντωνίου. Επιστρέφοντας από την εξορία ο Άγιος, έμει-
νε στον πατριαρχικό του θρόνο συνεχώς επί μία δεκαετία, ήτοι από το 
346 μέχρι το 356. Οι εχθροί του όμως άρχισαν και πάλι να κινούνται 
εναντίον του και πέτυχαν να τον απομακρύνουν για τρίτη φορά από 
τον θρόνο του (Φεβρουάριος 356 - Φεβρουάριος 362). Τη φορά αυτή ο 
Άγιος εξορίστηκε στην έρημο της Αιγύπτου. Εκεί βρήκε πολλούς ασκη-
τές και έμενε μαζί τους, ακολουθώντας τον τρόπο της ζωής τους. Όντας 
δε ο Άγιος στην έρημο δεν έπαυσε ούτε για μια στιγμή να ενδιαφέρεται 
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και να προσεύχεται για το ποίμνιο που του είχε εμπιστευτεί ο Θεός, 
το οποίο και τον υπεραγαπούσε και τον λάτρευε και λαχταρούσε να 
τον ιδεί να αποκαθίσταται στον πατριαρχικό του θρόνο. Ακολούθησαν 
και δύο άλλες εξορίες του μεγάλου Αθανασίου: μία από τον Οκτώβριο 
του 362 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 363 και μία άλλη -η 5η κατά σειρά- 
από τον Οκτώβριο του 365 μέχρι τον Ιανουάριο του 366. Ο Αθανάσιος 
όμως, παρ’ όλες τις συκοφαντίες, τις σκευωρίες, τους κατατρεγμούς και 
τις εξορίες, έμεινε βράχος ακλόνητος, πιστός στις πεποιθήσεις του και 
στα πιστεύματά του και πρόθυμος να υποστεί τα πάντα χάριν αυτών.

Τελικώς στους κατατρεγμούς, στις διώξεις και στις εξορίες του Με-
γάλου Αθανασίου έθεσε τέρμα ο Ουάλης, αυτοκράτωρ της Κωνσταντι-
νουπόλεως (364 - 378). Ο Ουάλης, αν και ήταν φιλοαρειανός, φοβού-
μενος μήπως η εξορία του αγίου Αθανασίου γίνει αιτία να διασαλευτεί 
η τάξη, ένεκα της μεγάλης αγάπης που έτρεφε ο λαός προς τον Άγιο, 
αναγκάστηκε να τον επαναφέρει στον πατριαρχικό του θρόνο τον Φε-
βρουάριο του 366 μ.Χ. Έτσι τέθηκε τέρμα οριστικό στις μεγάλες περιπέ-
τειες του υπέροχου αυτού ανδρός. Επανελθών στον θρόνο του ο Μέγας 
Αθανάσιος, πηδαλιούχησε θεοφιλώς την πατριαρχική του περιφέρεια 
μέχρι της προς Κύριον εκδημίας του, ήτοι μέχρι τις 2 Μαΐου του έτους 
373 μ.Χ. Έφυγε δε ο Άγιος από την παρούσα ζωή με την ικανοποίηση ότι 
είδε εξασφαλιζόμενη την Ορθοδοξία, για την οποία αγωνίστηκε, χωρίς 
να υποκύψει ποτέ στην κτηνώδη βία που χρησιμοποιούσαν οι εχθροί 
της Ορθής Πίστεως.

δ΄. Το συγγραφικό έργο του Μ. Αθανασίου

Παρά τις μεγάλες περιπέτειες και αντιξοότητες της ζωής του, ο Μέ-
γας Αθανάσιος έβρισκε χρόνο να διαθέτει για συγγραφική δράση. Το 
συγγραφικό έργο του Αγίου είναι πλουσιότατο από απόψεως και ποιού 
και ποσού. Και πράγματι, ο Μέγας Αθανάσιος δέσποζε ως εκκλησιαστι-
κή μορφή της εποχής του όχι μόνο ως μαχητής της Ορθοδοξίας, αλλά 
και ως δοκιμότατος συγγραφέας αξιολογότατων έργων.

Τα συγγράμματα του αγίου Αθανασίου κατατάσσονται σε πέντε κα-
τηγορίες, ήτοι σε: α) απολογητικά υπέρ του χριστιανισμού και της Ορ-
θοδοξίας, β) έργα κατά αρειανών, γ) ερμηνευτικά της Αγίας Γραφής, δ) 
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ασκητικά και ε) επιστολές, τα οποία και είναι δημοσιευμένα σε τέσσερις 
τόμους της «Ελληνικής Πατρολογίας» του Migne, και συγκεκριμένα 
στους τόμους 25 μέχρι και 28. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ο Μέγας 
Αθανάσιος μέσα από τα συγγράμματά του και τα κηρύγματά του έθεσε 
τη σφραγίδα της διδασκαλίας του όχι μόνο στους σύγχρονούς του, αλλά 
και στη χριστιανική σκέψη πολλών γενεών μετά από αυτόν. Και αυτοί 
ακόμη οι μεγάλοι φωστήρες της Εκκλησίας, όπως ο Μέγας Βασίλειος 
και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, αντλούσαν «ώσπερ από πηγής» από 
τα συγγράμματα του Μεγάλου Αθανασίου, όπως εύστοχα σημειώνει ο 
σοφός πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος (820 - 893 μ.Χ.).

ε΄. Χαρακτηρισμός του Μεγάλου Αθανασίου

Ο Αθανάσιος ανήκει στις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας, όχι τόσο 
για την εξαίρετη άλλωστε συγγραφική του δράση, όσο κυρίως για τον 
αδαμάντινο χαρακτήρα του, τη θερμουργό προς την Εκκλησία αγάπη 
του και την υπέροχη προσωπικότητά του, όπως ορθά παρατηρεί άλλος 
μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, γράφοντας: 
«Ο βίος του Αθανασίου κατέστη υπόδειγμα επισκόπου και η διδασκα-
λία του νόμος ορθοδοξίας, καθόσον ο μεν βίος του ήταν καθοδηγός της 
διδασκαλίας του, η δε διδασκαλία του ήταν επισφράγιση του βίου του». 
Το όνομα του Αθανασίου απέβη συνώνυμο της αρετής, όπως χαρακτη-
ριστικά σημειώνει πάλι ο Γρηγόριος: «Αθανάσιον επαινών, αρετήν επαι-
νέσομαι· ταύτόν γαρ εκείνον τε ειπείν και αρετήν επαινέσαι» (Εγκώμ. 
εις Αθανάσιον Ι).

Με τους διαρκείς υπέρ της Οθροδοξίας αγώνες του ο Αθανάσιος 
απέβη «Της του Θεού Εκκλησίας αληθής στύλος και θεμέλιον», όπως 
χαρακτηριστικά σημειώνει ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Κύριλλος Α΄ 
(412 - 444 μ.Χ.). Ο Αθανάσιος κατέστησε τον βίο του, πράγματι, ζώσα 
έκφραση και ερμηνεία της Ορθής Πίστεως, της οποίας την υπεράσπιση 
έταξε ως σκοπό των αγώνων του. Όντας έξοχη ηθική και εκκλησιαστική 
προσωπικότητα, επιβαλλόταν με τα λόγια του και τα έργα του στην 
κοινή συνείδηση των χριστιανών. Το κύρος του «ως πατρός της Ορθο-
δοξίας» διατηρήθηκε ακέραιο και μετά την προς Κύριον εκδημία του, τα 
δε συγγράμματα του απέκτησαν οικουμενική διάσταση, ως περιέχοντα 
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τη γνήσια και αυθεντική διδασκαλία της Εκκλησίας, και χρησιμοποιή-
θηκαν ευρύτατα από τους μετέπειτα εκκλησιαστικούς συγγραφείς και 
τις οικουμενικές Συνόδους προς διατύπωση των ορθόδοξων δογμάτων 
της Εκκλησίας μας.

Ο Μέγας Αθανάσιος, στους αγώνες του υπέρ της Ορθοδοξίας, αντι-
μετώπισε και τους πλέον ισχυρούς αντιπάλους και δεν κάμφθηκε ποτέ 
μπροστά στους κατατρεγμούς και στις εξορίες. Έτσι, δικαίως χαρακτη-
ρίστηκε ως «ο ηρωικότερος των αγίων και ως ο αγιότερος των ηρώ-
ων». Η Εκκλησία, εκτιμώντας τα κατορθώματά του, τον τοποθέτησε 
κοντά στους αποστόλους, στους ευαγγελιστές και στους μάρτυρες, στη 
χορεία των αγίων, και οι πιστοί του απέδιδαν και του αποδίδουν τιμές, 
τις οποίες αναγνώρισαν και καθιέρωσαν οι επερχόμενες γενεές μέχρι 
σήμερα. Δικαίως ο υμνωδός της Εκκλησίας μας, η οποία εορτάζει τη 
μνήμη του στις 18 Ιανουαρίου και στις 2 Μαΐου, γράφει: «Αθανάσιον, 
και Θανόντα, ζην λέγω· οι γαρ δίκαιοι ζώσι και τεθνηκότες», δηλαδή: 
τον Αθανάσιο, αν και πέθανε, τον θεωρώ ζωντανόν, διότι οι δίκαιοι 
ζουν και μετά τον θάνατο.
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Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Σύντομο Οδοιπορικό από τη γένεσή της μέχρι σήμερα

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Φιλόλογου - Θεολόγου, τ. Λυκειάρχη

τεύχος 30: σελ. 25-26.

Η ιστορική και πάνσεπτη αυτή Μονή βρίσκεται νότια της Κλει-
τορίας και ανατολικά και σε μικρή απόσταση (τρία περίπου χιλιό-
μετρα) από τα Φίλια. Είναι χτισμένη στη νότια πλευρά του βουνού 
Θισβετίου, σε υψόμετρο 880 μέτρων και σε μια μαγευτική θέση με 
θέα προς νότον, προς την πανέμορφη κοιλάδα του Λάδωνος.

Η Μονή αρχικά, άγνωστο πότε, είχε χτιστεί δυτικά των Φιλών, 
και συγκεκριμένα στο φερώνυμο βουνό του Αγίου Αθανασίου, όπου 
και διασώζονται ερείπια και του κτιρίου και του Ναού. Αργότερα, για 
διάφορους σοβαρούς λόγους, εγκατελείφθη η αρχική εκείνη Μονή 
και χτίστηκε άλλη δύο περίπου χιλιόμετρα ανατολικά της σημερινής 
Μονής. Αλλά και η δεύτερη αυτή Μονή (από την οποία σώζονται 
λείψανα αποθηκών, Ναού και αλωνιού) εγκατελείφθη, επειδή η το-
ποθεσία στην οποία είχε χτιστεί ήταν σκιερή και δυσπρόσιτη.

Η ανέγερση της Μονής του Αγίου Αθανασίου στη σημερινή της 
θέση έγινε, κατά πάσαν πιθανότητα, επί Τουρκοκρατίας. Το καθο-
λικό (ο Ναός της Μονής) αποπερατώθηκε, συγκεκριμένα, κατά το 
έτος 1763 μ.Χ.. Είναι δε αυτός ρυθμού βασιλικής με τρούλο, κερα-
μοσκεπής και λιθόχτιστος· έχει μάλιστα χτιστεί, με λίθους, μάρμα-
ρα και κίονες που μεταφέρθηκαν εκεί από τον αρχαίο Κλείτορα. Οι 
τέσσερις κίονες που βαστάζουν τον τρούλο είναι μαρμάρινοι, κα-
λυμμένοι όμως με ασβεστοκονίαμα. Στο τρίτο παράθυρο της μεσημ-
βρινής (νότιας) πλευράς του Ναού υπάρχει εντοιχισμένος λίθος με 
οκτώ ονόματα, ρωμαϊκά τα πλείστα.

Η Μονή υπαγόταν στην Επισκοπή Κερνίτσης. Κατά το έτος όμως 
1798, με σιγίλλιο του πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄, αποσπάστηκε 
από την ως άνω Επισκοπή και κηρύχτηκε «Πατριαρχικόν Σταυρο-
πήγιον». Με το ανωτέρω σιγίλλιο καθορίστηκε και το ύψος της 
ετήσιας συνδρομής της Μονής προς το Πατριαρχείο, ανερχόμενο 
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σε 105 γρόσια· καθορίστηκαν επίσης τα όρια της Μονής και άλλες 
λεπτομέρειες. Το σιγίλλιο εκδόθηκε επί ηγουμένου Γαβριήλ. Κατά 
το έτος 1818 ο πατριάρχης Κύριλλος ΣΤ΄ (1813-1818) με σιγίλλιο 
ζήτησε τη συνδρομή των πιστών υπέρ της Μονής, διότι αυτή ήταν 
υπερχρεωμένη και βρισκόταν σε αφόρητη πενία.

Κατά τον εθνικοαπελευτερωτικό αγώνα του 1821 η Μονή του 
Αγίου Αθανασίου προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στο αγωνιζόμενο 
Έθνος, και σε υλική βοήθεια και σε αίμα. Όλοι σχεδόν οι μοναχοί 
πήραν τα όπλα και συμμετέσχον σε διάφορες μάχες. Από τα πεδία 
δε των μαχών επέστρεψαν μόνο τρεις στη Μονή. Κατά το έτος 1826 
η Μονή πυρπολήθηκε από τις ορδές του Ιμπραήμ· διασώθηκε μόνο 
ο Ναός. Η Μονή όμως ανοικοδομήθηκε και πάλι· επί του ηγουμένου 
δε Παρθενίου Χρόνη από τα Φίλια (1850-1875) έφτασε σε μεγάλη 
ακμή και υψώθηκε σε υψηλή περιοπή. Έκτοτε η Μονή άρχισε να πα-
ρακμάζει, χωρίς βέβαια να λείπουν και κάποιες αναλαμπές.

Στη Μονή αυτή εγκαταβίωναν κατά καιρούς δεκάδες μοναχοί, 
πολλοί από τους οποίους διακρίνονταν και για το υψηλό μορφω-
τικό τους επίπεδο. Ας σημειωθεί ότι η Μονή διέθετε πλουσιότατη 
βιβλιοθήκη. Από τη Μονή αυτή προερχόταν ο καταγόμενος από τα 
Καλάβρυτα επίσκοπος Χρισπανουπόλεως Γερμανός, άνδρας ξεχω-
ριστής παιδείας, μορφώσεως και αρετής, ο οποίος απεβίωσε στις 
15 Σεπτεμβρίου του 1821 στις φυλακές της Τριπολιτσάς, όπου τον 
είχαν κλείσει οι Τούρκοι μαζί με άλλους αρχιερείς και προκρίτους. 
Στη Μονή αυτή επίσης εκάρη μοναχός, μόνασε και έμαθε τα πρώτα 
γράμματα ο εθνομάρτυς μητροπολίτης· Δέρκων Γρηγόριος. Μονα-
χοί δε της Μονής κατά τους χρόνους της σκλαβιάς μάθαιναν γράμ-
ματα τα παιδιά των χωριών της περιοχής.

Στη Μονή, πέρα των πολλών και σπουδαίων βιβλίων, υπήρχαν 
και 18 χειρόγραφα, μεταξύ των οποίων ένα ωραίο Θεοτοκάριο επί 
μεμβράνης. Με τα χειρόγραφα αυτά ασχολήθηκε και έκαμε σχετικές 
δημοσιεύσεις στις αρχές του εικοστού αιώνα ο Νικόλαος Βέης, κα-
θηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Μονή υπέστη μεγάλες καταστροφές και από τους Γερμανούς 
κατά την περίοδο της κατοχής. Κατά τα τελευταία χρόνια, με τις 
άοκνες προσπάθειες του Συλλόγου των Φιλιωτών, η Μονή ανακαι-
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νίστηκε πλήρως και αποτελεί θαυμάσιο Μετόχι της Αγίας Λαύρας. 
Εγκαταβίωσε δε εκεί για κάμποσο χρονικό διάστημα ένας μοναχός 
-Ρουμάνος την εθνικότητα-, ο οποίος διακρινόταν για τη σεμνότη-
τα του, τη βαθιά του πίστη, τον εθνουσιασμό του και την αγάπη του 
προς το Μοναστήρι, το οποίο και μετέβαλε σε έναν αληθινό επίγειο 
παράδεισο. Ο μοναχός αυτός έφερε το όνομα Ιωακείμ και χειροτο-
νήθηκε Διάκονος και εν συνεχεία Ιερομόναχος. Τον ακολούθησε 
και εταίρος μοναχός, επίσης Ρουμάνος στην καταγωγή, που έφερε 
το όνομα Παΐσιος και τον ιερατικό βαθμό του Διακόνου. Δυστυχώς 
όμως ο ευσεβής αυτός μοναχός Ιωακείμ, έφυγε στον τόπο του, οπότε 
και αποσύρθηκε και ο εταίρος μοναχός Παΐσιος. Σήμερα διαμένουν 
στην Ιερά Μονή δύο ευλαβείς λαϊκοί, οι οποίοι τη φροντίζουν μετά 
χαράς και κρατούν τις πύλες της ανοιχτές για τους προσκυνητές.

Ο δρόμος που συνδέει τη Μονή με το επαρχιακό δίκτυο είναι 
ασφαλτοστρωμένος. Έτσι, μπορεί να φτάσει εκεί άνετα ο ευλαβής 
προσκυνητής, για να πάρει τη χάρη και ευλογία του Μεγάλου Αθα-
νασίου, του ηρωικότερου των Αγίων, να προσκυνήσει τα φυλασσό-
μενα στο θησαυροφυλάκιο άγια λείψανα, αλλά και να απολαύσει τη 
θαυμάσια και μαγευτική ομορφιά του τοπίου.

Ο Ιερομόναχος Ιωακείμ στην προσπάθεια ανόρθωσης των ερειπίων.
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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΝ 
Ο ΤΟΠΟΣ, Ο ΧΡΟΝΟΣ, Η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

(Του Γιώργου Μιλτ. Κοσμά, 
Δικηγόρου, Αντιπροέδρου της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης.)

τεύχος 28: σελ. 42-43 
«Ήταν τότε χθες που του δειλινού η καμπάνα αργοχτυπούσε και 

άπλωνε παντού εσπερινό και από τα ματόκλαδα κινούσε χίλιες μύριες 
θύμισες» (Χρ. Αγαλιώτης)

Δυτικά της κοιλάδας του Αροάνιου ποταμού (Κατσάνας), πάνω 
από τον οικισμό «Κερασιά» της Λυκούριας και πέρα από το ύψωμα 
«Τούμπι» στην κτηματική περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος 
Φιλίων του Δήμου Λευκασίου Αχαΐας, ανατολικά του χωριού στο 
ίδιο περίπου με αυτό υψομετρικό επίπεδο και στη νότια πλευρά του 
όρους Θισβέτιον, βρίσκεται η Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Φιλίων.

Η θέα από τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο της Μονής είναι 
μαγευτική και απεριόριστη προς Πριόλιθο, Τάρταρη, Ερύμανθο, 
Μαίναλο, Σαϊτά, Χελμό και τα παρακλάδια τους προς όλα τα σημεία 
του ανοικτού ορίζοντα.

Εκεί στο αγέρωχο ύψος του βουνού, πάνω από τα ταπεινά, φτηνά 
και απατηλά της ζωής, στέκεται ο Αϊ-Θανάσης των ονείρων και της 
ψυχής μας. Ένα από τα σπουδαιότερα καταφύγια των ανεκπλήρω-
των νεανικών γλυκών μας πόθων.

Το δικό μας Μοναστήρι, που όπως προκύπτει από τα γραφόμενα 
του Χρ. Κορύλλου (πηγή, Θεόδωρου Αργυρόπουλου, Ιστορία των 
Φιλίων και της Ι. Μονής Αγίου Αθανασίου), είναι σύγχρονο της 
Αγίας Λαύρας και του Αγίου Νικολάου Βλασίας και έχει μείνει κρυμ-
μένο στο θρύλο και στην ιστορία του τόπου μας μέχρι τη σημερινή 
βέβηλη, χωρίς μνήμες και αξίες, εποχή μας.

Χρειάζεται επαγρύπνηση και πρόνοια για να διασωθεί ως ένα 
από τα πολυτιμότερα σύμβολα και μνημεία που μας κληροδότησαν 
οι βασανισμένοι, αλλά περήφανοι πρόγονοί μας, της ιδιαίτερης πα-
τρίδας μας της περιοχής της Κλειτορολευκασίας. Εμείς οι σύγχρο-
νοι φέρουμε την ευθύνη της επισκευής, συντήρησης, διατήρησης 
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και επαναλειτουργίας του κοντινότερου θρησκευτικού μνημείου 
των αναμνήσεών μας.

Η διαδρομή της σκέψης και η νοσταλγική διάθεση για την εποχή 
της πρώτης ψηλάφησης της ζωής, δεν είναι ένα λυρικό αίσθημα που 
προσπαθεί να μεταφέρει ωραιοποιημένη τη συγκίνησή μας. Είναι 
συνδυασμένη με την ονειρική έξαψη και το βίωμα της πίκρας που 
μας έχει προκαλέσει το δραματικό γεγονός της απειλής της ερήμω-
σης του Μοναστηριού μας, που σφράγισε ανεξίτηλα τη μνήμη μας. 
Είναι ένα αίσθημα πολύμορφο που συνοδεύει την πορεία του είναι 
πολλών από εμάς, προς το άδειο Μοναστήρι μας.

Η αναπόληση των νεανικών εμπειριών μας από τότε που κατα-
φεύγαμε σ’ αυτή την ιερή παρακαταθήκη έχει τραυματική και ταυ-
τόχρονα θεραπευτική επίδραση στον ψυχισμό μας. Συνυπάρχουν η 
εγκατάλειψη του Μοναστηριού από τη μια μεριά και τα βιώματά 
μας με αυτό από την άλλη κατά τα χρόνια της αθωότητας.

Αυτά που αντλεί η μνήμη από το παρελθόν και τα προεκτείνει με 
μία ιδιότυπη συνειρμική κίνησή της στον ενιαίο χρόνο της ζωής για 
το Μοναστήρι μας, δεν λειτουργούν ως αντίθεση στο παρόν αλλά 
ως αντίβαρο στην αίσθηση της φθοράς που φωλιάζει διαρκώς στη 
σκληρή πραγματικότητα. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι ταξιδεύουμε 
στο συγκεκριμένο τοπίο του παρελθόντος σε μια μάταιη προσπά-
θεια να συνειδητοποιήσουμε τη φθορά, τον κίνδυνο της απώλειας 
και το τέλος που απειλεί να επιφέρει ο χρόνος. Προσπαθούμε να 
ξεφύγουμε από την παρακμιακή, γκρίζα και σκοτεινή ατμόσφαιρα 
της εποχής μας και να δραπετεύσουμε από το σύστημα που είμαστε 
εγκλωβισμένοι. Ακινητοποιούμε το χρόνο στις διεσταλμένες και 
αξέχαστες στιγμές και εικόνες που περνάνε διαρκώς από το μυαλό 
μας, τις οποίες ζήσαμε μ’ αυτό το Μοναστήρι της νοσταλγίας μας.

Ανασύροντας τις μνήμες από τα νεανικά μας χρόνια, αναζητάμε 
τον πολύτιμο θησαυρό με τα πρωτογενή ερεθίσματα που μας προ-
κάλεσε. Ποτέ δεν έσβησαν τα ίχνη που μας οδηγούν στον Αϊ-Θανά-
ση. Μια μυστηριώδης φλόγα μας κάνει να βλέπουμε αυτό το Μονα-
στήρι σαν άλλη καιόμενη βάτο και σαν άλλη κιβωτό της διαθήκης, 
όπως τις πλάσαμε στα όνειρά μας με τα πρώτα γράμματα που μας 
έμαθαν οι αξέχαστοι δάσκαλοί μας.
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Η νοσταλγική αναδρομή στα πρώτα μας χρόνια, που τότε δεν 
προδίδονταν αισθήσεις και αισθήματα, μας φέρνει στο Ναό της δια-
χρονικότητάς μας, στο Μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου που ενώ-
σαμε τα εκεί βιώματά μας με τις εικόνες που περιγράφονται στην 
Παλαιά Διαθήκη για την εύρεση του αρχέγονου θησαυρού στο Όρος 
Σινά, αλλά και με τα γραφόμενα στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη 
για τις μεγάλες γιορτές και τις μετακινήσεις πιστών και ιερωμένων 
προς και από τους χώρους λατρείας. Αλλά τι να πρωτοθυμηθούμε!

Ας ήταν Αϊ-Θανάση μου να γύριζαν τα χρόνια πίσω!
Τότε που το Μοναστήρι διήγαγε τα τελευταία χρόνια του παρακ-

μιακού του βίου και παρόλα αυτά ζήσαμε μαζί του τις περισσότερες 
από τις ωραιότερες στιγμές των παιδικών και εφηβικών μας χρό-
νων.

Τότε που οι παππούδες μας, με πόνο στην ψυχή τους, έβλεπαν 
την επερχόμενη εγκατάλειψη της Μονής και μας εδιηγούντο το με-
γαλείο και τις δόξες της, που οι ίδιοι πρόλαβαν και βίωσαν κατά τις 
πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα.

Το μετόχι στην Κατσάνα.

Τότε που μου έλεγε κι έκλαιγε η μακαρίτισσα η εκ πατρός γιαγιά 
μου, (που ήταν Κερασιώτισσα εγγονή του αγωνιστή του ’21 Ανα-
γνώστη Κολλιόπουλου και ανέβαινε στα νιάτα της σχεδόν κάθε 
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μέρα στο Μοναστήρι), ότι θυμόταν τον Αϊ-Θανάση «με σαράντα 
καλόγερους, αμέτρητα φορτώματα από γεννήματα σταριού και 
αραποσιτιού, εκατό σακιά καρύδια, φάγνες στα καλύβια μέχρι το 
ταβάνι, χιλιάδες γιδοπρόβατα στις πλαγιές από την Κερασιά μέχρι 
το «Καλογερικό» (που αργότερα περιήλθε στην ιδιοκτησία Σελέ-
κου), σπαρμένα όλα τα μάτερα χωράφια ξερικά και ποτιστικά στο 
βουνό και στον κάμπο που τα όργωναν οι καλόγεροι με πάρα πολ-
λά μεγάλα ζώα, αλογομούλαρα και βόδια, καθώς και τυροκομιά, με 
γάλα, τυρί, μυζήθρες και γιαούρτι, που θα μπορούσαν να θρέψουν 
ένα ολόκληρο χωριό».

Είμαστε τυχεροί που στα χρόνια της πρώτης νιότης μας, ανεβαί-
ναμε στο Μοναστήρι και βρίσκαμε εκεί αμέτρητους πιστούς που συ-
νέρρεαν απ’ όλες τις κατευθύνσεις και απ’ όλα τα μονοπάτια, για να 
εκπληρώσουμε τάματα, να παρακολουθήσουμε τη θεία λειτουργία 
της γιορτής του Αγίου στις 2 Μαΐου, τις Κυριακές και γιορτές, τα 
Χριστούγεννα, το Πάσχα και τον Δεκαπενταύγουστο, καθώς και τα 
μυστήρια και τις ακολουθίες κατά τα Ψυχοσάββατα και τις ολονυ-
κτίες της Μεγάλης Σαρακοστής.

Εμείς οι Λυκουριώτες, από τα Κοσμαίικα στην Τούρλα, τα Στου-
ραίικα, Μαγκλαραίικα και Γιουρουκαίικα στο Βρωμονέρι, τα Κα-
ρατζαίικα, Δαμαίικα, Κονταίικα κλπ. στου Γκράβαρη, τα Κολλιο-
πουλαίικα, Ρεκουνιωταίικα, Ντακολαίικα κλπ. στην Κερασιά, τα 
Κοντογιανναίικα, Ροδακαίικα, Ροδαίικα, Γκολφαίικα, Ντακολαίικα, 
Σβιγγαίικα, Παπαγιανναίικα, Κριμπεναίικα κ.λπ. στις πηγές του Λά-
δωνα και στη Χελωνοσπηλιά, όπου στις θέσεις αυτές οι γονείς μας 
είχαν εγκαταστήσει τα χειμαδιά των κοπαδιών τους, ανεβαίναμε 
μαζί με τους άλλους συγχωριανούς μας στο Μοναστήρι με τα πόδια, 
από την Κερασιά μέσα από το «Ρέμα του Μοναστηριού».

Μπροστά πήγαιναν αμίλητοι και βλοσυροί ο γέρο Λιάς ο Κολ-
λιόπουλος και ο αδελφός του ο μπάρμπα Αντρέας, αδέλφια της 
γιαγιάς μου, και ακολουθούσαμε όλοι οι άλλοι μικροί και μεγάλοι 
φορτωμένοι με πρόσφορα και κόλυβα για τις λειτουργίες και τελε-
τές, καθώς και με τρόφιμα είτε για εμάς είτε για να τ’ αφήσουμε στο 
Μοναστήρι.

Ανέβαινε πάντοτε και ο μπάρμπα Μιχάλης ο Κολλιόπουλος που 
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μέχρι σήμερα ακούραστα και αξιέπαινα, παρά τη μεγάλη ηλικία του 
έψελνε και ψέλνει στο Μοναστήρι, είτε μαζί με Φιλιώτες ψάλτες είτε 
μόνος.

Ανηφορίζαμε στη χαράδρα ακολουθώντας το κακοτράχαλο μο-
νοπάτι με κεριά στα χέρια, όταν πηγαίναμε για τις ολονυκτίες, αλλά 
και για τις ακολουθίες των Χριστουγέννων και του Πάσχα που άρ-
χιζαν πάντοτε μετά τα μεσάνυχτα. Όταν φτάναμε στο Μοναστήρι 
σβήναμε τη δίψα μας με το γάργαρο νερό της πέτρινης βρύσης που 
πρώτα συναντούσαμε, με το περίτεχνο και σκαλιστό με την μορφή 
του Αγίου χάλκινο κύπελό της, που ήταν εκεί μόνιμα κρεμασμένο 
και που τα βέβηλα χέρια κάποιου περαστικού κλέφτη αργότερα το 
αφαίρεσαν.

Η μυσταγωγία της ανάβασης άρχισε να ολοκληρώνεται όταν μας 
υποδεχόταν μέσα στο σκοτάδι με ένα κερί στο χέρι στη μεγάλη ανα-
τολική πόρτα του Μοναστηριού, ο μακαριστός Ιερομόναχος Ιερό-
θεος Μουρτίκας, που έμελλε να είναι ο τελευταίος που κράτησε ζω-
ντανό το Μοναστήρι συνεχώς επί δεκαετίες, μέχρι το θάνατο του.

Οι κάτοικοι των άλλων χωριών μας, οικισμών και ποιμνιοστα-

Η βρύση της Μονής.
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σίων, της δυτικής πλευράς της κοιλάδας της Κατσάνας, ανέβαιναν 
στο Μοναστήρι είτε από τη νότια πλευρά του βουνού, είτε από το 
λιβάδι του Σελέκου, ακολουθώντας άλλα δυσπρόσιτα μονοπάτια.

Όμως περισσότερο απ’ όλα, σημάδεψε τη ζωή μου με το Μονα-
στήρι μας, η προτροπή του πατέρα μου: «άιντε παιδάκι μου στον 
Άγιο να ’ρθει ο παπάς με το Κουτί να ευλογήσει τα γίδια γιατί θα μας 
ψοφήσουν όλα». Και τούτο πολλές φορές όταν κάθε Σάββατο από 
τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Μαΐου, μετά το σχόλασμα του 
Σχολείου, έφευγα από το χωριό με ένα γεμάτο ταγάρι και έφθανα 
σούρουπο στο καλύβι και στα μαντριά μας στην Τούρλα, που είναι 
απέναντι από την Κερασιά στη δυτική πλευρά της κοιλάδας, για να 
μείνω το Σαββατοκύριακο με τους γονείς μου, που τότε μόνο τους 
έβλεπα.

Μετά την παραπάνω ρητή εντολή του πατέρα μου και χωρίς ανά-
σα, έπαιρνα το κλεφτοφάναρο, πέρναγα τις γράνες και το ποτάμι 
πάνω από τις «βέργες» και το ξυλογέφυρο και διαμέσου του άλλου 
ρέματος που καταλήγει από του «Σμπούθα» παρά το δημόσιο δρόμο, 
στ’ αλώνια του Μοναστηριού, ανηφόριζα προς το Μοναστήρι με τη 
σκέψη μετουσιωμένη ότι οδεύω προς 
μια φλεγόμενη εστία και μια απέριττη 
κιβωτό στη Μονή, για να βρω εκεί τα 
ιερά και τα όσια που θα καθαγίαζαν τα 
μέσα της επιβίωσής μας. Έφθανα στην 
είσοδο του Μοναστηριού, χτύπαγα 
την πόρτα, σε λίγο εμφανιζόταν η πα-
νύψηλη βιβλική μορφή του π. Ιερόθεου 
Μουρτίκα που με καλοδεχόταν, έπαιρ-
νε στα στιβαρά του χέρια το Κουτί με 
τα οστά των Αγίων και κατηφορίζαμε 
για να εκπληρώσει ο αείμνηστος Ιερο-
μόναχος στο ακέραιο το καθήκον του, 
όπως οι πιστοί του Αγίου χρόνια και 
χρόνια του το ζητούσαν.

Αργότερα, πολλές φορές, αλλά κυ-
ρίως ανήμερα της γιορτής του Αγίου Αθανασίου, παρουσιαζόταν το 

Ο μακαριστός Ιερομόναχος Ιερόθεος
με τα άγια λείψανα (το Κουτί του 

Αγίου Αθανασίου).
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φαινόμενο της μαζικής κοπάνας από το γυμνάσιο μας της Κλειτο-
ρίας στο οποίο φοιτούσαμε, διότι τα περισσότερα παιδιά πηγαίναμε 
στο Μοναστήρι. Πλην όμως ο αείμνηστος γυμνασιάρχης μας, ο Μα-
στορόπουλος, παρότι μας απειλούσε με ομαδική αποβολή, ουδέπο-
τε εκτέλεσε την απόφαση του, προφανώς λόγω του θρησκευτικού 
του συναισθήματος για τον Άγιο, το οποίο τον διακατείχε.

Πέρασε πολύς καιρός μετά από εκείνα τα «πέτρινα» αλλά αξέχα-
στα χρόνια.

Μετά την εκδήμηση εις Κύριον του αγαπημένου μας βιβλι-
κού Λευίτη, Ιερομόναχου Ιερόθεου Μουρτίκα και την απειλή της 
ερήμωσης και της εγκατάλειψης του Μοναστηριού, ο θεός με τις 
πρεσβείες του Αγίου Αθανασίου βοήθησε την «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ - “Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ”» και δρα-
στηριοποιήθηκε για τη συντήρηση, επισκευή και επαναλειτουργία 
του Μοναστηρίου.

Θερμά συγχαρητήρια σ’ όλους τους διατελέσαντες Προέδρους 
και μέλη του Δ.Σ., καθώς και στα μέλη και τους φίλους του δραστή-
ριου σωματείου, διότι με τις συνεχείς και άοκνες προσπάθειές τους 
βελτιώθηκε σημαντικά η κατάσταση της εκκλησίας, του προαυλίου, 
των εναπομεινάντων κελιών, των αιθουσών και του περιβάλλοντος 
χώρου και επαναλειτούργησε μερικά το Μοναστήρι.

Με την ευκαιρία αυτή απευθύνουμε θερμά συγχαρητήρια και 
στον από του Φίλια καταγόμενο γιατρό κ. Διαμαντόπουλο, ο οποί-
ος με τη σημαντική χρηματική προσφορά του βοήθησε τα μέγιστα 
το Δήμο Λευκασίου, που μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου το έτος 1999, συμπληρώθηκε το απαιτούμενο πο-
σόν και ολοκληρώθηκε η μελέτη και η εργολαβία διαπλάτυνσης και 
ασφαλτόστρωσης του δρόμου από το χωριό μέχρι το Μοναστήρι.

Όμως δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και θα πρέπει να συστρα-
τευθούμε όλοι για την πλήρη αποκατάσταση, συμπλήρωση των ζη-
μιών και ελλείψεων, αλλά και για την επαναλειτουργία του Μονα-
στηριού με μόνιμη εγκατοίκηση σ’ αυτό, μοναχών και ιερομόναχου, 
που τώρα δυστυχώς, παντελώς απουσιάζουν από τη Μονή.

Θα ήταν ευχής έργον, αν τουλάχιστον βλέπαμε και τους μοναχι-
κούς μισογκρεμισμένους τοίχους των κατεστραμμένων και ερειπω-
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μένων κελιών να αναστηλώνονται, για να μη συνεχίζεται η κατάρ-
ρευσή τους.

Τέλος, ας παρακαλέσουμε τον Άγιο Αθανάσιο να κάνει και το 
θαύμα του να λειτουργήσουν πάλι τα τεράστια Αλώνια που βρίσκο-
νται στο μεγάλο πλάτωμα ανατολικά του Μοναστηρίου προς το 
«Τούμπι» και που μεγαλύτερα από αυτά πουθενά στον κόσμο δεν 
έχουμε ξαναδεί. Να αλωνίσουν σ’ αυτά ντόπια γεννήματα οι νέοι, 
που θα παραμείνουν στα χωριά μας, για να μη συνεχιστεί η ερήμωση 
και η εγκατάλειψη. 

Τα αλώνια του 
Μοναστηριού.

Να ξαναχτίσουν τις γκρεμισμένες ξερολιθιές και τους τοίχους 
των χειμαδιών για να πρασινίσουν πάλι τα χωράφια και τα περιβό-
λια του Μοναστηριού. Να γεμίσουν ξανά τα γαλάρια του τουλάχι-
στον με όσα γιδοπρόβατα διέθετε στο νοσταλγικό παρελθόν.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα αυτά δεν εξαφανίστηκαν ανεπι-
στρεπτί!!!

Ο μύλος 
του Καλόγερου.



© Ἐκδοτική Παραγωγή

Τηλ. 210-34.76.090
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