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Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Το 1957 ο Ιωάννης Μαμαλάκης έκανε λόγο για τον κώδικα με αριθμό 107 της βι
βλιοθήκης του Καθολικού της Μονής Κωνσταμονίτου του Αγίου Όρους1.

Ο κώδικας, διαστάσεων 0,30x0,24, βομβύκινος, με δερμάτινο εξώφυλλο, περιέχει 
στις σελίδες 169-192 το Νέον ύπόμνημα των Νεοφανών Ιερομαρτύρων, καί Όσιο- 
μαρτύρων, των νυν λαμψάντων 'Αγιορειτών Όσιων Πατέρων, κατά τήν έπανάστασιν 
τής Ελλάδος, υπό τών ’Οθωμανών θανατωθέντων και στις σελίδες 193-216 το κεί
μενο με τον τίτλο Δευτέρα άνάπτυξις, σύντομος καί καθαρά, ήτις Διαλαμβάνει περί 
τών όσοι συνήργησαν νά έπαναστατήσωσι το "Αγιον Όρος, έξ ής αιτίας συνέβη νά 
τιμωρηθώσι διαφόρως, καί τέλος νά μαρτυρήσουν Οπό τών άσεβιον οί άθφοι καί άνεύ- 
θυνοι, καί άλλοι αδελφοί χριστιανοί.

Συντάκτης των δύο κειμένων είναι ο μοναχός της Μονής Κωνσταμονίτου Δοσί- 
θεος ο Λέσβιος, ο οποίος τα έγραψε ανάμεσα στα έτη 1830 και 18442.

Ο Μαμαλάκης έκδωσε το 1957 την «Δευτέραν άνάπτυξιν» με τον τίτλο «Διήγη- 
σις», γιατί στον κώδικα με αριθμό 50/160 χειρόγραφο (στις σελίδες 29-56) της Μονής 
Ζωγράφου του Αγίου Όρους, που είναι αντίγραφο του κώδικα της Μονής Κωνσταμο
νίτου, πριν από τον τίτλο που έχει ο κωνσταμονίτικος κώδικας, υπάρχει η επικεφα
λίδα Διήγησις περί Αγίου Όρους έν καιρώ τής έπαναστάσεως τού 18213.

Τη διήγηση αυτή φαίνεται να γνώριζε στις αρχές του αιώνα μας ο Αγιορείτης ιε
ρομόναχος Γεράσιμος Σμυρνάκης4, ο οποίος δε χρησιμοποίησε σωστά τις πληροφο
ρίες της και γι’ αυτό επιβαλλόταν η δημοσίευσή της όπως ακριβώς την έγραψε ο Δο- 
σίθεος5.

Το 1963 και πάλι ο Ιωάννης Μαμαλάκης έκδωσε από τις σελίδες 169-192 του 
κωνσταμονίτικου κώδικα 107 το «Νέον υπόμνημα»6.

Ο Μαμαλάκης, αντιγράφοντας το υπόμνημα, παρέλειψε ορισμένα ως μη ανα
γκαία για δημοσίευση, γιατί, κατά την τότε κρίση του, δεν παρείχαν σημαντικά στοι
χεία για τον ιστορικό μελετητή. Αργότερα, όταν ο Μαμαλάκης έκρινε ότι έπρεπε να 
δημοσιεύσει το κείμενο του υπομνήματος, έκφρασε τη λύπη του για τις παραλείψεις 
κατά την αντιγραφή, αφού κατά τη νεότερη άποψή του οι παραλείψεις παρουσίαζαν 
τη νοοτροπία και τον τρόπο σκέψης του συγγραφέα μοναχού Δοσιθέου και έπρεπε

1. Ιωάννου Μαμαλάκη, «Διήγησις περί 'Αγίου Όρους έν καιρφ της έπαναστάσεο>ς του 
1821», Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης Ί (1951) 2Π-22\ .

2. Ιωάννου Μαμαλάκη, «Διήγησις», ό.π., σσ. 218-221.
3. Ιωάννου Μαμαλάκη, «Διήγησις», ό.π., σ. 223 υποσ. 1· στις σσ. 224-237 το κείμενο της 

διήγησης.
4. Γερασίμου Σμυρνάκη, Το Άγιον Όρος, εν Αθήναις 1903 (Καρυές Αγίου Όρους 1986), σ. 

175.
5. Ιωάννου Μαμαλάκη, «Διήγησις», ό.π., σσ. 222-223.
6. Ιωάννου Π. Μαμαλάκη, «Δοσιθέου Κωνσταμονίτου Νέον υπόμνημα των νεοφανολν ιερο

μαρτύρων και οσιομαρτύρων», Γρηγόριος ο Παλαμάς 46 (1963) 332-342.
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οπωσδήποτε να είχαν περιληφθεί στο υπό έκδοση κείμενό του.
Στην αδυναμία του να ξαναϊδεί ο Μαμαλάκης τον κώδικα, για να συμπληρώσει 

τις παραλείψεις της πρώτης αντιγραφής του υπομνήματος, προχώρησε στην έκδοση 
του κειμένου με τις παραλείψεις, συμβουλεύοντας εκείνον που θα ήθελε να μελετήσει 
όχι απλώς τα διαδραματισθέντα κατά το 1821-1830 στο Αγιον Όρος αλλά και το 
πνεύμα που επικρατούσε στο Αγιον Όρος, να προσφύγει στον κωνσταμονίτικο κώ
δικα και να αναγνώσει ολόκληρο το κείμενο του «Νέου υπομνήματος»7.

Έχοντας αυτά υπόψη ο Ιωάννης Αναστασίου, έκδωσε το 1983 από τις σελίδες 
182-188 του υπομνήματος όσα αναφέρει ο μοναχός Δοσίθεος για το Γιαννιώτη Πέτρο, 
που έγινε μοναχός στη Μονή Κωνσταμονίτου με το όνομα Παύλος και μαρτύρησε στη 
Θεσσαλονίκη8.

Κι εγώ αντέγραψα από τις σελίδες 176-178 και 183-184 τα αναφερόμενα στον 
Κωνσταμονίτη ιερομόναχο Βενέδικτο από το χωριό Έζουβα (Δάφνη) ή το Αμούρ- 
μπεκι (Καστανοχώρι) της Επαρχίας Βισαλτίας του Νομού Σερρών, που μαρτύρησε 
στις 12 Ιουνίου 1821 στη Θεσσαλονίκη9.

Εκτός από το Γιαννιώτη Πέτρο (Παύλο) και το Σερραίο Βενέδικτο, στις σελίδες 
180-188 του υπομνήματος γίνεται ευρύς λόγος για τον Κωνσταμονίτη μοναχό Συνέ- 
σιο από την Τριγλιά της Μικράς Ασίας, στη σελίδα 188 σύντομος λόγος για δύο κο
σμικούς εργάτες της Μονής από τα Στάγειρα της Χαλκιδικής, που μαρτύρησαν στη 
Μονή Ζωγράφου (ο ένας έφερε το όνομα Σάββας, ενώ του δευτέρου το όνομα δεν 
αναφέρει ο Δοσίθεος), και στις σελίδες 178-180 για το μοναχό Τιμόθεο, που καταγό
ταν από ένα χωριό της Μητρόπολης Βέροιας.

Παραθέτουμε στη συνέχεια ολόκληρη τη διήγηση του Δοσιθέου για τον Τιμό- 
σελ. 178 θεο, χωρίς επεμβάσεις στο κείμενο του υπομνήματος: ... Άς έλθωμεν τώρα καί εις τούς 

λοιπούς τρεις Γέροντας, όπου έθανατώθησαν άδίκως ύπό τού Τυράννου ρομπούτ 
Πασά. Ό Γεροντότερος από τούς άγιους αυτούς ώνομάζετο Τιμόθεος- γέρων υπάρχων 

σελ. 179 τήν ηλικίαν ύπέρ τούς έξήκοντα χρόνους, όταν έμαρτύρησεν. Ούτος νέος ών, I ήλθεν 
είς γάμου κοινωνίαν, μετά δέ τήν άποβίωσιν τής συζύγου αύτοΰ, άφήοας κόσμον, καί 
τά έν κόσμφ, ώς μάταια όλα πρόσκαιρα καί φθαρτά, ήλθεν είς τό άγιον Όρος, καί 
περιτριγυρίσας τάς Σκήτας τού Όρους, ώς έθος, καί τά Κελλεία των Καρεών, εμαθεν 
άπό πολλούς καί ήκουσεν, δτι ή ζωή τών Κοινοβιατών είναι ζωή Μακαριωτέρα, καί 
άγιωτέρα, καί ήσυχος άπό τάς λοιπός ζωάς τών Μοναχών. Διότι ή Κοινοβιακή ζωή πε
ριέχει τήν άκτημοσύνην. Όθεν έδιάλεξε τήν παρούσαν Γερόν Μονήν, ώς ησυχαστικήν 
οϋσαν καί σκληρόν, όπου έλθών καί κουρευθείς, ησύχαζε τού λοιπού άπό τάς τού 
κόσμου φροντίδας καί περισπασμούς, έργαζόμενος τό μέλι τής άρετής, καί τάς έντο- 
λάς τού Κυρίου μέ πόθον καί εύλάβειαν.

Άλλ’ ό φθονερός διάβολος, δστις πάντοτε τό καλόν τού άνθρώπου φθονεί καί 
βασκαίνει ό μιαρός, πόσα κακά δέν ένήργησεν, καί τί δέν εκαμεν είς τον έργάτην τού 
Θεού; καί πόσους πολέμους πάλιν δέν έσήκωσεν αισθητούς καί νοητούς κατά τού 
Όσιου; καί καθεκάστην ημέραν έτριζε τούς όδόντας αύτοΰ- άλλ ’ είς μάτην έκοπίαζεν

7. Ιωάννου Π. Μαμαλάκη, «Δοσιθέου Κωνσταμονίτου Νέον υπόμνημα», ό.π., σ. 332.
8. Ιωάν. Ε. Αναστασίου, «Ένας Γιαννιώτης Νεομάριυρας», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 5 

(1983) 19-29· στις σσ. 25-28 το κείμενο του Νέου υπομνήματος.
9. Η έκδοση του κειμένου για το Νεομάρτυρα Ιερομόναχο Βενέδικτο εντάσσεται στα πλαί

σια ευρύτερης μελέτης για τους συνδεόμενους με οποιοδήποτε τρόπο με τις Σέρρες Νεομάρτυρες 
της εποχής της τουρκοκρατίας.
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ό μιαρός καί φθονερός Διάβολος, έπειδή κατά τής κεφαλής του έπολεμούσεν ότι ή 
πίστις τοϋ Όσιου όπου είχε προς τον Ύψιστον Θεόν, ένίκησε καί εγεινε φανερή, εις 
πιστούς λέγω καί άπιστους. Διότι σταθείς ό Όσιος γενναίως εις τό μαρτΰριον όπου 
τοϋ ετυχε, χωρίς να δώση αιτίαν εις τούς ύπεναντίους, καί χωρίς νά πταίει εις τι, 

σελ. 180 έτελείωσε τόν άγώνα του Μαρτυρίου- λοιπόν ελαβε νομίμως καί τόν I άμαράντινον 
στέφανον τής άθλήσεως, κατά τόν ’Απόστολον λέγοντα- «’Εάν καί άθλή τις ού στεφα- 
νοϋται, έάνμή νομίμως άθληση»10. Καί έπειδή ήτον νόμιμον τό παρόν Μαρτύριον τοϋ 
όσιομάρτυρος Τιμοθέου, διά τούτο ήξιώθη καί τέλος μαρτυρικόν έκατάγετο δε 
οϋτος ό Όσιος άπό τά χωρία τοϋ άγιου Βεβόοίας, άπέχει δέ αϋτη ή Βέβόοια άπό τήν 
Πόλιν τής Θεσσαλονίκης δύω ημερών διάστημα11.

ΑΠΟΓΓΟΛΟΣ ΑΘ. ΓΛΑΠΙΝΑΣ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ*

Οι πολυαίμακτοι αγώνες και οι θυσίες των υπόδουλων Ελλήνων για την απελευ
θέρωσή τους κατά την Επανάσταση του ’21 και τον επταετή αγιόνα που ακολούθησε, 
είναι γεγονός πως ήταν δυσανάλογες προς το αποτέλεσμα, τη δημιουργία δηλαδή ενός 
περιορισμένου εδαφικά ελληνικού κράτους υπό την προστασία των Μεγάλων Δυνά
μεων. Ενώ λοιπόν το μήνυμα της Αγίας Λαύρας γρήγορα απλώθηκε σ’ όλες τις περιο
χές του ελληνισμού και πολλές ύψωσαν το λάβαρο της ελευθερίας, χωρίς όμως να 
στεφθούν παντού με επιτυχία, λίγες περιήλθαν στην ελληνική επικράτεια. Ανάμεσα σ’ 
αυτές που έμειναν έξω από τη συνοριακή γραμμή ήταν και αυτή του Ολύμπου.

Οι Ολύμπιοι εξεγέρθηκαν το Μάρτιο του 1822 ενώνοντας τις δυνάμεις τους με 
τους κατοίκους της Νάουσας1, αλλά απέτυχαν. Τα αίτια της αποτυχίας τους ήταν, 
κατά τον Τρικούπη2, η διαίρεση και αντιζηλία των οπλαρχηγών. Κατόπιν οι Ολύμπιοι 
εγκαταστάθηκαν προσωρινά στην Εύβοια και μόνιμα στα νησιά των Β. Σποράδων3. Με 
ορμητήριο τα τελευταία νησιά οι πρόσφυγες οπλαρχηγοί με τους ανθρώπους τους, 
βρισκόμενοι σε μεγάλη ένδεια και απόγνωση, άρχισαν να προβαίνουν σε ληστρικές και 
πειρατικές επιδρομές. Οι δε κάτοικοι των νησιών αυτών αλλά και των γειτονικών πα
ραλίων της Θετταλομαγνησίας υπέστησαν τόσα δεινά και καταπιέσεις από τους Ολύ-

10. Β' Τιμοθέου2,5.
11. Πρβλ. Ιωάννου Π. Μαμαλάκη, «ΔοσιΟέου Κωνσταμονίτου Νέον υπόμνημα», ό.π., σ. 335.

* Το κείμενο αυτό αποτελεί εισήγησή μου στο Έκτο Συνέδριο με θέμα «Ο Όλυμπος στους 
αιώνες» που διοργάνωσε ο Δήμος Ελασσόνας στην Ελασσόνα από 25-27 Σεπτεμβρίου 1992.

1. Επιστολαί I. Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της Ελλάδος, διπλωματικοί, διοικητικοί 
και ιδιωτικοί, γραφείσαι από 8 Απριλίου 1827μέχρις 26 Σεπτεμβρίου 1831, εκδοΟείσαι παρά Ε. 
Α. Βετάν... μεταφρασθείσαι εκ του γαλλικού παρά Μιχαήλ Γ. Σχινά, Αθήνησιν 1843, τ. Λ ’, σ. 
366 [στο εξής: Επιστολαί Καποδίστρια] και Απ. Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες και προσφυγικόν 
ζήτημα κατά την επανάστασιν του 1821, Εν Θεσσαλονίκη 1939, σ. 22.

2. Σπυρίδων Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Εν Αθήναις, εκδότης Πα
ναγιώτης Ασλάνης 18883, τ. Α ’, σ. 138.

3. Για τη δράση των Ολυμπίων στις Σποράδες βλ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 32 έπ., όπου και 
η σχετική βιβλιογραφία.
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