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ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΦΙΝΙΤΖΑΣ

Δυο χιλιόμετρα στα νότια του χωριού Αγκαθιά Βέροιας βρίσκεται το ανδρικό μονα
στήρι του Αγίου Αθανασίου Σφίνιτζας, που υπάγεται σήμερα στη Μητρόπολη Βέροιας 
και Ναούσης.

Το τοπωνύμιο Σφίνιτζα (Σφίντζα, Σφήνιτζα, Σφήνιτσα, Σφήνισσα, Σφήντζα) πιθανό 
να προέρχεται από τις σλαβικές λέξεις σφεντήτσα, που σημαίνει εικόνα (τόπος με εικό- 
να=μοναστήρι) ή σφήνια, που σημαίνει γουρούνι (τόπος που τρέφονταν γουρούνια)1.

Πότε κτίστηκε το μοναστήρι αυτό δε μας είναι γνωστό. Η πρώτη μαρτυρία που έχου
με ανάγεται στα τέλη του 18ου αιώνα2 και είναι ένα γράμμα του επισκόπου Κίτρους Ζα
χαρία προς τον επίσκοπο Κομπανίας Θεόφιλο. Το γράμμα αυτό περιέχεται στον κώδικα 
66 (φ. 85α-86α) του μοναστηριού των Βλατάδων Θεσσαλονίκης3.

Και αϋθις την υμετέραν Πανιερότητα άδελφικώς άσπαζόμενος προσκυνώ, ό τό πα
ρόν επιφέρον 'Ιερομόναχος κυρ Κοσμάς επιστατεί εν πάμπτωχον μοναστήριον, επ’ όνό- 
ματι τοϋ αγίου ’Αθανασίου, κείμενον εν τη επαρχία μου' δπερ Sv καί υπό χρέους επτακο
σίων γροσίων, κινδυνεύει άπολέσαι, καί &περ εχει χοράψια. δθεν ώς γνωστόν καί των κατά 
την επαρχίαν αυτής χριστιανών, θάρρει άδελφικφ παρακαλώ την σεβαστήν μοι αυτής πα
νιερότητα νά δεχΟή ενμενώς, καί νά δώση αυτώ άδειαν περιελθεϊν είς τά χωρία της, καί 
ψάλλειν αγιασμούς, χάριν ελέους καί βοήθειας' ής γενομένης, εχω σκοπόν νά πωλήσω, καί 
μερικά ζώα, όπου εχει, διά νά τό απαλλάξω των άλβανητικών χειρών. δέν άμφιβάλλω λοι
πόν, δτι εμοί χαριζομένη, παρέξει άδειαν τώ είρημένω παπά Κοσμά, καί πάντως εξει τους 
μισθούς εντε τώ νυν αίώνι, και εν τώ μέλλοντι παρά θεόν, παρ’ ον και τά έτη αυτής εϊεν 
πλειστα και παναίσια.

τής ύμετέρας σεβαστής μοι πανιερότητας εν Χριστώ αγαπητός αδελφός καί εις τούς 
ορισμούς πρόθυ(μος). ό Κύ(τρους) Ζαχαρίας, τφ πανιερωτάτφ σοφωτάτφ τε, καί θεο- 
προβλήτφ άγια) Κομπανίας κυρίω κυρίω θεοφίλω, τώ σεβαστώ μοι άδελφφ άσπασίως είς 
Βέρροιαν.

1. Για την ετυμολογία του τοπωνύμιου αυτού ιδές Γιώργου X. Χιονίδη, Σύ
ντομη ιστορία του χριστιανισμού στην περιοχή της Βέροιας, Βέροια 1961, 59-60' πρβλ. 
και Αποστόλου Μ. Τζαφεροπούλου, Τουριστικός οδηγός Ημαθίας. Βέροια, 
Νάουσα-Αλεξάνδρεια-Περίχωρα, Θεσσαλονίκη 1969, 178.

2. Πρβλ. Σ., Σφήν(ι)τσα ή Σφήνισσα, «Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια» Παύλου 
Δρανδάκη, τ. 22, σ. 664β, όπου αναφέρεται ότι το μοναστήρι ιδρύθηκε κατά τα μέσα του 
ΙΘ' αιώνα.

3. Για τον κώδικα και για το Θεόφιλο Κομπανίας ιδές Αποστόλου Αθ. Γλα- 
β ί V α, Εγκύκλιος της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης υπέρ βοήθειας της ιεράς μονής Ει- 
κοσιφοινίσσης, «Μακεδονικά» 21 (1981) 351-352, 356, όπου και βιβλιογραφία.
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Το γράμμα αυτό πρέπει να γράφτηκε στην αρχή της τελευταίας δεκαετίας του 18ου 
αιώνα, γιατί είναι γνωστό ότι ο Βελβενδιώτης (από το Βελβενδό) λόγιος Ζαχαρίας, που 
έγραψε το γράμμα, εκλέχτηκε επίσκοπος Κίτρους το Νοέμβριο του 1791 κατά το Σταυρά- 
κη Αριστάρχη Βέη1, ενώ ο αποδέκτης του, λόγιος επίσης επίσκοπος Κομπανίας Θεόφι
λος, πέθανε στα μέσα της ίδιας δεκαετίας.

Περίληψη του γράμματος αυτού έχουμε από το Σωφρόνιο Ευστρατιάδη, ο οποίος 
δέχεται ότι ο Ζαχαρίας διαδέχτηκε τον Ιγνάτιο και ο Κοσμάς το Ζαχαρία στην Επισκοπή 
Κίτρους2. Η σειρά όμως αυτή (Ιγνάτιος, Ζαχαρίας, Κοσμάς) δεν είναι ορθή. Η σωστή σει
ρά είναι Κοσμάς, Ιγνάτιος, Ζαχαρίας. Ο Σταυράκης Αριστάρχης Βέης δεν αναφέρει τον 
Κοσμά. Ο εκδότης του επισκοπικού καταλόγου του Αριστάρχη Βέη αναφέρει πριν από 
τον Ιγνάτιο κάποιο Κωνστάντιο (1784)3, προφανώς όμως θα πρέπει να παρεμβάλουμε ανά
μεσα στον Κωνστάντιο(1784)και τον Ιγνάτιο (1791) τον Κοσμά, εκτός αν ταυτίσουμε τον 
Κωνστάντιο με τον Κοσμά και δεχτούμε ότι ο Κωνστάντιος είναι λανθασμένη ανάγνω
ση του Κοσμάς4.

Για τον ιερομόναχο Κοσμά, τον ηγούμενο του μοναστηριού του Αγίου Αθανασίου, 
δεν έχουμε πληροφορίες. Στην πρόθεση του μοναστηριού, που είναι του 1830, ύστερα 
από τα ονόματα των αρχιερέων—νεοφύτου, γερασίμον, νεοφύτου, γρηγορίον των αρχιερέων— 
αναγράφονται τα ονόματα των ιερομονάχων—κοσμά, ανανίου, νικοδήμου, άγαπίου, χα- 
ραλάμπονς, αρσενίου, γερασίμον, νικηφόρου, διοννσίου των ιερομονάχων. Εάν ο Κοσμάς 
της πρόθεσης αυτής είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Κοσμά του πιο πάνω γράμματος, πιθα
νώς αυτή η ταύτιση να αποτελεί μια ένδειξη ότι το μοναστήρι κτίστηκε στο δεύτερο μισό 
του 18ου αιώνα και πρώτος ηγούμενος χρημάτισε ο Κοσμάς. Από μια λειψανοθήκη, που 
βρίσκεται ακόμη στο μοναστήρι, φαίνεται ότι το 1814 ηγούμενος ήταν κάποιος Κοσμάς.

Ανάμεσα στα ονόματα των ιερομονάχων της πρόθεσης αναγράφεται και ο Νικηφόρος. 
Νικηφόρο είχε για πνευματικό του ο οπλαρχηγός του Ολύμπου Διαμαντής Νικολάου. 
Ο Νικόλαος Κασομούλης στα Απομνημονεύματά του αναφέρει: "Ενας Ασκητής (ιερομό
ναχος) Νικηφόρος ονομαζόμενος τής μονής Σφινίτζης, εις τον όποιον εξωμολογεΐτο δ Δια
μαντής, καί τον πίστευεν, τον παρήγγειλεν νά μη κάιμη κανεν κίνημα τον χειμώνα, παρά 
κατά τον ’Ιούνιον (διά) νά άσφαλισθή πρώτον ό λαός5. Από την εξέλιξη των γεγονότων

1. Εμμανουήλ I. Κωνσταντινίδου, Ανέκδοτος επισκοπικός κατάλογος 
Κίτρους, «Τιμητικόν Αφιέρωμα εις τον Μητροπολίτην Κίτρους Βαρνάβαν επί τη 25ετηρίδι 
της Αρχιερατείας του», Αθήναι 1980, 228, 230.

2. Σωφρονίου Ευστρατιάδου, Ο Καμπανίας Θεόφιλος ο εξ Ιωαννίνων, 
«Ηπειρωτικά Χρονικά» 2 (1927) 262. Για δυο άλλα γράμματα του Ζαχαρία, που περιέ- 
χονται στον ίδιο κώδικα 66 των Βλατάδων, ιδές τις σ. 82 και 262 (πρβλ. και τη σ. 253) της 
μελέτης του Σωφρονίου.

3. Εμμανουήλ I. Κωνσταντινίδου, Ανέκδοτος επισκοπικός κατάλογος 
Κίτρους, ό.π., 228, 230.

4. Πρβλ. Αποστόλου Αθ. Γλαβίνα, Αρχιερείς Κασσανδρείας, «Μακεδονι
κά» 22(1982)245-246. Με αυτά πρέπει να συμπληρωθεί και ο επισκοπικός κατάλογός μου, 
Αποστόλου Aθ. Γλαβίνα, Επίσκοποι Κίτρους κατά την τουρκοκρατίαν επί τη 
βάσει των πηγών, «Μακεδονικά» 18 (1978) 82, όπου ο λόγος και για το Ζαχαρία.

5. Νικολάου Κ. Κασομούλη, Ενθυμήματα στρατιωτικά της επαναστάσεως 
των Ελλήνων 1821-1833. Προτάσσεται ιστορία του αρματωλισμού. Εισαγωγή και σημειώ
σεις υπό Γιάννη Βλαχογιάννη, τ. 1, Αθήναι 1940, 188 και υποσ. 4· πρβλ. Γ ι ώ ρ γ ο υ X. 
X ι ο V ί δ η, Σύντομη ιστορία του χριστιανισμού, ό.π., 60.
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στην περιοχή του Ολυμπου είναι βέβαιο ότι η προτροπή του Νικηφόρου δεν εισακού
στηκε, γιατί η επανάσταση στην περιοχή αυτή άρχισε στις 8 Μαρτίου 1822, όταν ο Κα- 
σομούλης και ο Διαμαντής, όπως και ο οπλαρχηγός του Ολυμπου Ντίμτζας, προσπάθη
σαν με μικρή δύναμη 300 ανδρών να καταλάβουν την οχυρή θέση του Κολινδρού, στο βο
ρειοανατολικό τμήμα των Πιερίων1 2 3 4. Έτσι όσα αναφέρουν οι Χιονίδης «φαίνεται, λοιπόν, 
πως οι καλόγεροι του αγίου Αθανασίου έλαβαν μέρος στην επανάσταση βοηθώντας τον 
Διαμαντή κ.τ.λ. και γι’ αυτό είναι μάλλον βέβαιο, πως κάηκε το 1822, όπως και τ’άλλα»*, 
Τζαφερόπουλος «είναι μάλλον βέβαιο ότι το παλιό μοναστήρι καταστράφηκε από τους 
Τούρκους κατά την επανάσταση του 1822»’ και Κόκκινης «το μοναστήρι καταστράφη
κε το Εικοσιένα»1, χρειάζονται αποδείξεις.

Από το 1830 χρονολογείται η πρόθεση του μοναστηριού, που έγινε με έξοδα του 
ηγουμένου Νικηφόρου: δηα εξόδου τουπανοσιοτατον και σοφό μοσικολογιοτάτον κεπατέ- 
ρα υμόν κάθυ ηγούμενον κυρίου κήρ νικιφόρου ιερομόναχον της αυτής μον'ις του αγίου αθα- 
νασίου-1830- κεόλες η άγιε ηκόνες κεκτήριον ειςσωτηρίαν τον...

Φαίνεται ότι η διοίκηση του μοναστηριού από το Νικηφόρο δεν ήταν η ενδεδειγμέ- 
νη, γι’ αυτό τον Αύγουστο του 1839 ο πατριάρχης Γρηγόριος Στ' με γράμμα του όριζε τον 
ηγούμενο του Αγίου Παύλου στο Άγιον Όρος Στέφανο να διδάξει στο Νικηφόρο το 
κοινοβιακό πολίτευμα. Το γράμμα του πατριάρχη προς το Στέφανο, από το Αρχείο του 
μοναστηριού του Αγίου Παύλου, έχει ως εξής:

f Γρηγόριος ελέφ θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καί οικου
μενικός πατριάρχης

f Οαιώτατε ’ Αρχιμανδρΐτα, και ηγούμενε τον εν τώ άγιωνύμω δρει τοϋ *Αθωνος κει
μένου ιερού καί σεβασμίου ήμετέρου πατριαρχικού καί σταυροπηγιακού Κοινοβίου μονα
στηριού τοϋ άγιου παύλου, τέκνον εν Κ(νρί)ω αγαπητόν τής ημών μετριότητος κυρ Στέ
φανε, χάρις είη σου τή όσιότητι, καί ειρήνη παρά θ(εο)ϋ.

‘Ο την παρούσαν έπιδιδούς σοι κυρ Νικηφόρος, ηγούμενος τοϋ εν τή επισκοπή Κύτρους 
ιερού ημών σταυροπηγίου τοϋ άγιου ’Αθανασίου τής Σφίνιτζας, μετακληθείς επίτηδες είς 
βασιλεύουσαν, καί έμφανισθείς τή εκκλησία, καί έξετασθείς παρ’ αυτής περί τοϋ τρόπου 
τοϋ μοναδικού πολιτεύματος του, επειδή εκ τών απολογιών του, καί εξ άλλων πληροφο
ριών, άνεφάνη ελλιπής, καί είς ουδεν είδος άσκήσεως βάσιν εχων, καί χρήζων οδηγίας, ενε- 
κρίθη συνοδικώς, διά νά έλθη είς το ιερόν τούτο μοναστηριού, καί ών υπό τήν οδηγίαν σου> 
να γυμνασθή είς εν είδος μοναδικού πολιτεύματος, δπερ αν ήθελεν έγκρίνη μόνος.

Είς τήν άπόφασιν ταύτην τής εκκλησίας έκλινε μετά προθυμίας τον αυχένα, καί Ιδού 
μετά τήν επιστροφήν του εις το εκεί μοναστήριον, καί τήν διευθέτησιν τής ύποθέσεώς τον 
εν ρητή προθεσμία έρχεται είς τό κοινόβιον τούτο, διά νά λάβη τάς οδηγίας σου.

"Οθεν γράφοντες διά τής παρονσης πατριαρχικής ημών επιστολής, έντελλόμεθα, προ- 
τρεπόμενοι τήν όσιότητά σου, όπως, άμα ελθόντα είς τά αντόσε, δεχθής μετά πάσης χαράς

1. Βασ. Σφυρόερα, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών), τ. 1Β', 
Αθήναι 1975, 233.

2. Γιώργου X. Χιονίδη, Σύντομη ιστορία του χριστιανισμού, ό.π., 60.
3. Αποστόλου Μ. Τζαφεροπούλου, Τουριστικός οδηγός Ημαθίας, ό.π.,

176.
4. ΣπύρουΚοκκίνη, Τα Μοναστήρια της Ελλάδος. Οδηγός-Ιστορία-Θησαυροί- 

Βιβλιογραφία με παράρτημα δεκαπέντε κειμένων και στατιστικών πινάκων, Αθήνα 1976, 
49.
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κάΐ αγάπης Αδελφικής, καί εχων παρά σέαυτψ, καί ίξετάζων τà κατ’ αυτόν, καθ’ ήν Ιχεϊς 
Ικανότητα, άποπληρώσης τάς ελλείψεις του, καί γύμνασης είς εν είδος άσκήσεως, το όποιον 
μόνος ήθελεν έγκρίνη, ώστε γυμνααθείς οϋτος, μήτε εαυτόν, μήτε άλλους βλάπτη ψυχικώς, 
προξένων προσέτι καί σκάνδαλον τφ χριστωννμφ πληρώματι.

Εΐη δε ή τοϋ θ(εο)ϋ χάρις μετά τής όσιότητός σου:— 
αωλθ'. Αύγουστου κα .

f’O Κωνσταντινουπόλεως εν Χ(ριστ)φ ευχέτης (υπογραφή)1 2 3 4.

Τον Ιούλιο του 1846 εκδόθηκε η «μετριότης» για το Νικηφόρο από τον πατριάρχη 
Άνθιμο. Η μετριότητα αυτή σώζεται στο μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου, όπου σώζο
νται και αρκετά (πάνω από δέκα) τουρκικά έγγραφα κυρίως του 19ου αιώνα. Άλλα από αυτά 
είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά και άλλων δίνεται μόνο περίληψη στα ελληνικά. Τέλος, 
από τη βιβλιοθήκη του μοναστηριού απέμειναν ορισμένα πράγματα2. Συστηματική με
λέτη, που σε μένα στάθηκε αδύνατη, των τουρκικών εγγράφων, των ενθυμήσεων τών δια
φόρων λειψανοθηκών του μοναστηριού και των άλλων ενθυμήσεων των βιβλίων3, θά 
πλουτίσει κάπως τις γνώσεις μας και θα διαφωτίσει μερικές πτυχές της ιστορίας του ιε
ρού αυτού καθιδρύματος.

Το μοναστήρι ανακαινίστηκε τον Απρίλιο του 1873, όπως φαίνεται από την υπέρθυ- 
ρη επιγραφή που σώζεται στην είσοδο του κυριακού και την επιγραφή της πύλης εισόδου 
του τείχους που περιβάλλει το μοναστήρι4. Το κτίριο πάλι ανακαινίστηκε το 1900 σύμ
φωνα με επιγραφή που σώζεται ακόμη.

Στις αρχές του αιώνα μας, στη διάρκεια του μακεδονικού αγώνα, ο Έλληνας στρα
τιωτικός καπετάν Ακρίτας (Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν), συνοδευόμενος από το 
Σοχινό (από το Σοχό Θεσσαλονίκης) επιθεωρητή σχολείων Βαγγέλη Παπαζαχαρία, ήρθε 
στο μοναστήρι και προσπάθησε να δημιουργήσει σ’ αυτό αποθήκη όπλων και πολεμο
φοδίων, χωρίς όμως επιτυχία, γιατί ο ηγούμενος του μοναστηριού φοβήθηκε και δεν 
επέτρεψε να πραγματοποιηθεί ο στόχος αυτός. Οχτώ χρόνια αργότερα, στις 17 Οκτωβρίου 
1912, ο ελληνικός στρατός κατέλαβε και το μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου. Ο Κων. 
σταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν στα Απομνημονεύματά του περιγράφει την πρώτη επίσκε
ψή του στο μοναστήρι (Δεκέμβριος 1904), καθώς και τη δεύτερη το 1912. Στη δεύτερη αυτή

1. Περίληψη του γράμματος από τον Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη, Ιερά Μονή Α
γίου Παύλου. Κατάλογος του αρχείου, «Σύμμεικτα» 4 (1981) 55. Το ίδιο γράμμα στις αρχές 
του αιώνα μας είδε και ο αρχιμ. Καλλίνικος Δελικάνης, Περιγραφικός κατά
λογος των εν τοις κώδιξι του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακίου σωζομένων επισήμων εκ
κλησιαστικών εγγράφων περί των εν Αθω μονών (1630-1863). Καταρτισθείς κελεύσει της 
Α.Ο.Π., του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ του Τ', εν Κωνσταντινουπόλει 1902, 49, 
στον κώδικα ΙΟ', σ. 155, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, δε διάβασε όμως σωστά το μο
ναστήρι και έτσι ο Νικηφόρος από ηγούμενος του Αγίου Αθανασίου της Σφίνιτζας έγινε 
ηγούμενος της Εικοσιφοίνισσας του Παγγαίου: «Γράμμα τφ Κοινοβιάρχη Αγίου Παύ
λου Στεφάνφ, ΐνα διδάξη τφ στελλομένω ήγουμένφ τής Εικοσκροινίσσης Νικηφόρφ το 
Κοινοβιακόν πολίτευμα. 1839. Αύγούστφ. (Κώδ. ΙΟ' 155)».

2. Πρβλ.Αποστόλου Π.Τζαφεροπούλου, Τουριστικός οδηγός Ημαθίας, 
ό.π., 177.

3. Πρβλ. Γιώργου X. Χιονίδη, Σύντομη ιστορία του χριστιανισμού, ό.π.,60.
4. Πρβλ. Αποστόλου Μ. Τζαφεροπούλου, Τουριστικός οδηγός Ημαθίας, 

ό.π., 176" Σπύρου Κόκκινη, Τα Μοναστήρια της Ελλάδος, ό.π,, 49.



Απ. Γλαβίνας, Το μοναστήρι του Αγ. Αθανασίου Σφίνιτζας 365

επίσκεψή του, που εσήμαινε και την απελευθέρωση της περιοχής, ο καπετάν Ακρίτας συ
νάντησε τον ηγούμενο του μοναστηριού, τον ίδιο ηγούμενο που το 1904 αρνήθηκε να 
τον βοηθήσει για να καταστήσει το μοναστήρι αποθήκη πολεμικού υλικού. Αξίζει, νο
μίζω, να παραθέσω εδώ ολόκληρο το κείμενο από τις αναμνήσεις του καπετάν Ακρίτα:

Όλίγας ημέρας βραδύτερον, τον Δεκέμβριον τον 1904, αποφασίζω νά έξέλθω και πά
λιν άπό τήν Θεσσαλονίκην καί τό Προξενείου, οπού ενρισκόμην, καί νά μεταβώ εις την Μο
νήν Σφηνίτσης, κειμένην παρά τάς εκβολάς τον Άλιάκμονος, εις τάς υπώρειας τ&ν παρα
φυάδων τοϋ Όλυμπου, Iva τήν καταστήσωμεν αποθήκην οπλών καί πολεμοφοδίων. Τά 
βουνά γύρω χιονισμένα. Έφόρεσα δερματίνην ενδυμασίαν καί πήρα καί ένα κυνηγετικό 
όπλο μαζί με τον Βαγγέλην Παπαζαχαρίαν, κυνηγόν εκ τον Σωχοΰ (μου τον έσύστησεν 
ό αδελφός μου, δήθεν επιθεωρητής σχολείων).

Θά έπεονονσαμεν όλο τό Ρονμλούκι, οπού θά συνηντώμεθα εις τι χωρίον με τον γνω
στόν Ιατρόν Άντωνάκην, εύφνέστατον Πηλιορίτην εγκατεστημένοι' εκεί, φίλτατον δέ των 
Τούρκων τσιφλικούχων καί ιδίως τον Ραχμή Μπέη. Έκείθεν ελάβομεν πληροφορίας καί, 
άφοΰ εκοιμήθημεν εις τό χωρίον, έτραβήξαμεν μόνοι διά τό μοναστήρι. "Ολα ήσαν άσπρα 
άπό τό χιόνι. Φυσικά ούτε μίαν βολήν δέν ερρίξαμεν, αν καί έβλέπαμεν πολλά πουλιά εις 
τον δρόμον. Τέλος εφθάσαμεν εις τήν Μονήν, υψηλά εις στενόν, όπου ή διάβασις άπό Κα
τερίνην προς Ρονμλούκι διά των όρέων.

Σννήντησα τον γέροντα ηγούμενον καί ώμιλήσαμεν διά πολλά ζητήματα. Μετά τό 
φαγητόν, κατά τό βράδυ, ήρχισα νά τοϋ εξηγώ τά τής παρασκευής μας διά τον άντιβονλγα- 
ρικόν άγώνα καί αν θά έδέχετο νά κάμωμεν τό μοναστήρι του, που κανείς δεν θά ήτο δυνα
τόν νά ύποπτευθή, άποθήκην πυρομαχικών καί εφοδίων διά τά άνταρτικά σώματα που θά 
εσχηματίζαμεν. Μοϋ έκαμεν έντύπωσιν δ τρόμος του. Έσηκώθη κατακόκκινος, διαμαρτυ- 
ρόμένος ότι θά βάλω φωτιά εις τό μοναστήρι. Μόνον πού δέν με έξεδίωξε, καί ήταν μεσά
νυχτα. ’Αλλά τά ξημερώματα, χωρίς νά χαιρετήσω κανέναν έφεύγαμεν δρομαίοι μέσα εις 
τό χιόνι με τον Βαγγέλην, πού εφοβείτο νά μή μας προδώση ό γέροντας εις τούς Τούρκους.

Έπέρασαν χρόνια καί ήλθε ό πόλεμος τοϋ 1912. "Ημουν επί κεφαλής των Προσκό
πων τής VII Μεραρχίας εις τά Στενά τής Πέτρας, παρά τήν Κατερίνην-Όλυμπον. Μετά 
τήν μάχην τής Κατερίνης ετέθην επί κεφαλής ένός τάγματος Εύζωνικοϋ καί τών Προσκό
πων, ίνα βαδίσωμεν διά τών Στενών τής Μονής Σφηνίτσης προς τον 'Αλιάκμονα. ’Ήμουν 
περιχαρής διότι θά έβλεπα έπειτα άπό τόσα χρόνια τά ίδια μέρη, πού πέρασα ώς άντάρτης. 
Έπλησιάσαμεν εις τό μοναστήρι καί έτρεξα άμέσως μέσα νά ρωτήσω, αν εζη ό γέρο ηγού
μενος. Πράγματι μοϋ παρουσιάζεται ένας γέρων ενενηκοντούτης με κάτασπρην γενειάδα. 
Άνεγνώρισα τον παλαιόν μου φίλον καί ήρχισα νά τοϋ διηγούμαι τά παλαιά. «Θυμάσαι 
εδώ καί δέκα χρόνια ένα νέο κυνηγό, πού ήλθε νά σε παρακαλέση νά κάμης τό μοναστήρι 
σου άποθήκην οπλών διά τούς άντάρτας καί τόν έδιωξες; ’Εγώ ήμουν». Σχεδόν πέφτει εις 
τά γόνατα καί με φιλεϊ. «Συγχώρησέ με, παιδάκι μου, ποϋ νά τό φανταζόμουν οτι ήσουν 
αξιωματικός, τότε πού μάς κατεδίωκον οί Τούρκοι' καί ποϋ νά φαντασθώ, οτι τόσον γρή
γορα θά έρχονταν καί γιά μάς ή ελευθερία. Ευλογημένοι νά είστε», καί ήρχισε νά κλαίη1.

Από το 1923 μέχρι το 1930 λειτούργησε στο μοναστήρι ορφανοτροφείο αρρένων ο 
«Όλυμπος» με την επίβλεψη αγγλικού σωματείου2.

1. Κ(ωνσταντίνου) Ι(ωάννου) Μαζαράκη-Αινιάνος, Ο Μακεδο
νικός Αγών (Αναμνήσεις), Θεσσαλονίκη 1963, 30-31. Πρβλ. Γιώργου X. Χιονίδ η, 
Σύντομη ιστορία του χριστιανισμού, ό.π., 60.

2. Σ., Σφήν(ι)τσα ή Σφήνισσα, «Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια» Παύλου Δραν-
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Μετά το 1950 ανακαινίστηκαν αρκετά οικοδομήματα του μοναστηριού με τη φροντί
δα όλων των αρμοδίων και ιδιαίτερα του ηγουμένου Σπυρίδωνος1 και την προσπάθεια 
αυτή συμπλήρωσε ο ηγούμενος Θεόφιλος Μαυρομάνος. Το 1968 ανακαινίστηκε το κα
θολικό του μοναστηριού2 και έγιναν προσπάθειες να αξιοποιηθεί η κτηματική του περιου
σία—τα χωράφια του μοναστηριού ενοικιάζονται από τους κατοίκους του γειτονικού 
χωριού Αγκαθιά—οι προσπάθειες όμως αυτές δύσκολα μπορούν να καρποφορήσουν αφού 
το μοναστήρι σήμερα δε διαθέτει ηγούμενο. Εκτάκτως μόνο ορισμένες Κυριακές έρχε
ται ιερέας για να τελέσει τη θεία λειτουργία στο μοναστήρι, το οποίο αυτή τη στιγμή 
έχει ένα μόνο μοναχό γέροντα.

Ο ναός του μοναστηριού είναι αφιερωμένος στο Μέγα Αθανάσιο και πανηγυρίζει 
στις 2 Μαίου αλλά και τις 14 Σεπτεμβρίου. Τώρα το μοναστήρι υπάγεται στη Μητρόπο
λη Βέροιας και Ναούσης. Από το παλιό μοναστήρι σώζονται το τέμπλο, το δεσποτικό, 
που έπεχρνσώθη δι’ εξόδων προηγουμένου Χρνοάνθον 1914, καθώς και τα δυο εικονοστά
σια, όλα ξυλόγλυπτα αρκετά καλής τέχνης3. Πολύ σωστά γράφτηκε ότι στον καιρό του 
Κολινδρινού Παπαχρύσανθου το μοναστήρι γνώρισε τη μεγαλύτερη προκοπή, χάρη και 
στη συνδρομή των Κολινδρινών, που το ενίσχυσαν με κάθε τρόπο4.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ αθ. γλαβινας

ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Πριν από μερικά χρόνια, κατά τη διάρκεια επιγραφικής και τοπογραφικής έρευνας 
στην κοιλάδα του Στρυμόνα, ανακάλυψα στο σημ. χωριό Χρυσός (Τοπόλιανη) — περί
που 10 χλμ. ανατολικά της πόλης των Σερρών — μια ανέκδοτη ενεπίγραφη πλάκα εντοι
χισμένη πλάι στην είσοδο ενός εγκαταλειμμένου παλιού σπιτιού που χρησιμοποιείται 
σήμερα από τον ιδιοκτήτη του σαν αποθήκη. Η πλάκα είναι από υπόλευκο μεσόκοκκο 
κρυσταλλικό μάρμαρο, το οποίο είναι φανερό ότι εξορύχτηκε από το γειτονικό λατομείο 
του αρχαίου «Μονοίκου» (κοντά στο σημ. χωριό Άγιο Πνεύμα)5. Δυστυχώς η πλάκα είναι 
σπασμένη και δε φαίνονται πουθενά στους τοίχους του σπιτιού εντοιχισμένα τα υπόλοιπα 
κομμάτια της, πράγμα που σημαίνει ότι είχε βρεθεί πιθανώς σπασμένη στον τόπο απ’όπου 
έγινε η λιθαγωγία. Από την πλάκα λείπουν βασικά δυο κομμάτια: ενα μικρό κομμάτι από

δάκη, τ. 22, σ. 664β. Περισσότερα ιδές Νίκου Αδαλόγλου, Το χρονικό των Ολυ
μπίων. Αφιέρωμα, Θεσσαλονίκη 1978.

1. Γιώργου X. Χιονίδ η, Σύντομη ιστορία του χριστιανισμού, ό.π., 60.
2. Αποστόλου Μ. Τζαφεροπούλου, Τουριστικός οδηγός Ημαθίας, ό.π., 

176· πρβλ. Σπύρου Κόκκινη, Τα Μοναστήρια της Ελλάδος, ό.π., 49.
3. Αποστόλου Μ. Τζαφεροπούλου, Τουριστικός οδηγός Ημαθίας, ό.π., 

176, 177- πρβλ. Σπύρου Κόκκινη, Τα Μοναστήρια της Ελλάδος, ό.π., 49.
4. Κλεοπάτρας Πολύζου-Μαμέλη, Ιστορία του Κολινδρού με ευρύτατη 

επισκόπηση γεωγραφική, ιστορική, εθνολογική της Πιερίας, Θεσσαλονίκη 1972, 250.
5. Σχετικά με το λατομείο αυτό βλ. Δ. Σ α μ σ ά ρ η, Το λατομείο μαρμάρου του αρ

χαίου Μονοίκου (;) του Οδομαντικού, «Μακεδονικά» 18 (1978) 226 κ.ε.
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