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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του 

μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Βαλκανικών σπουδών του 

πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από την Ζωή Σταματιάδου και υπό την 

εποπτεία του κ. Κωνσταντίνου Νιχωρίτη, Καθηγητή του Τμήματος 

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, κατά το ακαδημαϊκό 

έτος 2014 - 2015. 

Το θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι: «Άγιον Όρος - Μονή 

Ζωγράφου» (Η συμβολή της Μονής στον πνευματικό βίο της Βουλγαρίας). 

Η συγγραφή της επετεύχθη μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας, για την 

συλλογή πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού. Σκοπός της εργασίας 

είναι να παρουσιάσει όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά την πορεία της Ιεράς 

Μονής από την ημέρα της ίδρυσης (1270) της ως την σημερινή εποχή, την 

αρχιτεκτονική της, την  αλληλεπίδραση της με τους Σλάβους και ειδικά με 

τους Βουλγάρους, την προσφορά του Αγίου Όρους στην Βουλγαρία καθώς 

και την πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά της. 

Η εργασία θα ολοκληρωθεί με την αναλυτική προβολή των τμημάτων 

της Ιεράς Μονής ζωγράφου, με τις ιδιαιτερότητες που αυτά παρουσιάζουν 

σε σχέση με τις άλλες μονές, καθώς και των θησαυρών που διαθέτει η μονή.  

 

ABSTRACT 

This project was produced as part of the graduate program of the Balkan 

Slavic and Oriental Studies department of the Univesrity of Macedonia, under 

the supervision of Mr. Constantinos Nichoritis, Professor of the Department of 

Balkan, Slavic and Oriental Studies during the academic year 2014-2015. 

The theme of this thesis is: "Mount Athos - Monastery of Zografou" (The 

contribution of the monastery to the spiritual life of Bulgaria). The writing was 

reached through literature research, to gather information and photographic 

material. The purpose of this paper is to present as detailed as possible the 
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route of the Monastery by its establishment (1270) till nowadays, its 

architecture, its interaction with the Slavs and especially the Bulgarians, the 

contribution of Mount Athos to Bulgaria and finally its cultural and religious 

heritage. The work will be completed with the detailed view of parts of the 

Monastery, with the peculiarities which it presents relative to other monasteries 

and its unique treasures.  
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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η χερσόνησος του Αγίου Όρους αποτελεί το βορειοανατολικό δακτύλιο 

της Χαλκιδικής. Κατά την προχριστιανική περίοδο η ονομασία του αγίου 

αυτού τόπου ήταν Ακτή ή Άθως. Στην μυθολογία, λέγεται ότι το 

συγκεκριμένο όνομα το έλαβε από τη διήγηση της Τιτανομαχίας κατά τη 

διάρκεια της οποίας ο Άθωνας εκτόξευσε εναντίον του Ποσειδώνα ένα 

μεγάλο βράχο που λόγω του βάρους του έπεσε στη θάλασσα. Έπειτα, την 

εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο αρχιτέκτονάς του Δεινοκράτης του 

πρότεινε να δημιουργήσει στον Άθωνα έναν υπερμεγέθη ανδριάντα του Μ. 

Αλεξάνδρου που στο ένα χέρι θα κρατούσε μία πόλη και στο άλλο θα έρεε 

ένα ποτάμι. Λέγεται πως ο Μ. Αλέξανδρος δεν δέχτηκε την πρόταση του 

αρχιτέκτονα και έτσι το έργο αυτό δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα.  

Όμως το θέλημα του Θεού για τον άγιο τούτο τόπο ήταν διαφορετικό. 

Έτσι, σύμφωνα με μια παράδοση, η Παναγία, ως εκ θαύματος, πλέοντας 

προς την Κύπρο  μαζί με τον ευαγγελιστή Ιωάννη, εξαιτίας μιας 

θαλασσοταραχής βρέθηκε στην περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται η Ι. Μονή 

των Ιβήρων. Η Παναγία θαύμασε το τοπίο και ζήτησε από το γιό της να της 

το παραχωρήσει. Το Περιβόλι της Παναγιάς έκτοτε είχε άγιο προορισμό. 

Σύμφωνα με ιστορικούς, γύρω στα 800 μ.Χ. άρχισαν οι πρώτες αφίξεις στο 

Όρος. Στον βίο του οσίου Πέτρου του Αθωνίτη, ο Γρηγόριος Παλαμάς 

διηγείται το θαύμα της εμφανίσεως της Παναγίας, η οποία του είπε πως 

από όλα τα μέρη του κόσμου διάλεξε τον Άθωνα για τους μοναχούς και 

τους ερημίτες. Έκτοτε, τα θαύματα και οι εμφανίσεις της Παναγίας είναι 

πολυάριθμα. 

Αργότερα, κατά το 963, ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο ιδρυτής του 

κοινοβιακού μοναχισμού, θεμελίωσε τη Μεγίστη Λαύρα, την πρώτη μονή 

του Αγίου Όρους. Από τότε άρχισαν να χτίζονται και άλλες μονές. Σήμερα 

οι μονές του Αγίου Όρους είναι: η Ι. Μονή Μεγίστης Λαύρας (963), η Ι. Μονή 

Βατοπεδίου (972), η Ι. Μονή Ιβήρων (976), η Ι. Μονή Φιλοθέου (992), η Ι. Μονή 
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Καρακάλλου (1070), η Ι. Μονή Ξενοφώντος (1070), η Ι. Μονή Κωνσταμονίτου 

ή Κασταμονίτου (1086), η Ι. Μονή Ξηροποτάμου (11ος αιώνας), η Ι. Μονή 

Δοχειαρίου (11ος αιώνας), η Ι. Μονή Αγίου Παύλου (11ος αιώνας), η Ι. Μονή 

Εσφιγμένου (11ος αιώνας), η Ι. Μονή Κουτλουμουσίου ( 12ος αιώνας), η Ι. 

Μονή Αγίου Παντελεήμονος (1169 Ρωσικό),  η Ι. Μονή Χιλιανδαρίου ή 

Χελανδαρίου (1198, Σερβική), η Ι. Μονή Ζωγράφου (1270, Βουλγαρική), η Ι. 

Μονή Παντοκράτορος (1363), η Ι. Μονή Σίμωνος Πέτρας (Σιμονόπετρα, 

1363), η Ι. Μονή Διονυσίου (1375), η Ι. Μονή Γρηγορίου (14ος αιώνας), η Ι. 

Μονή Σταυρονικήτα (1542).  

Η ευλογία του Αγίου Όρους είναι διάχυτη σε όλον τον Ορθόδοξο κόσμο 

ανεξαιρέτως, κυρίως μέσω της πνευματικότητας και των αρετών των Αγίων 

Πατέρων. Ο χαρακτήρας του Αγίου Όρους είναι οικουμενικός, περικλείει 

και προσελκύει όλους τους ορθόδοξους λαούς, Έλληνες, Βούλγαρους, 

Ρουμάνους, Ρώσους, Σέρβους, αλλά και από τη Δυτική Ευρώπη.  
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Οικουμενική διάσταση της Ορθοδοξίας, που αγκαλιάζει όλους τους 

ανθρώπους χωρίς διακρίσεις, είναι και ο καθοριστικός παράγοντας για την 

ιστορική πορεία και εξέλιξη του Αγίου Όρους. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται από την παρουσία μοναχών από διαφορετικές χώρες και 

κουλτούρες1. Στον Βαλκανικό χώρο, μετά τον εκχριστιανισμό των Σλάβων 

και την εισαγωγή του αγιορείτικου μοναχισμού στις σλαβικές χώρες, 

παρατηρείται έντονα η άφιξη των πιστών που θέλουν να ζήσουν την 

κατάνυξη και την γαλήνη του Αγίου Όρους, πολλοί εκ των οποίων 

επιθυμούν εκεί, να ακολουθήσουν το μοναχικό βίο. Έτσι έχουμε σταδιακά 

την εμφάνιση αλλοεθνών και  κυρίως Σλάβων μοναχών και στη συνέχεια 

τη δημιουργία Ιερών Μονών, όπως είναι η ρωσική, Ι. Μονή Αγίου 

Παντελεήμονος, η σερβική Ι. Μονή Χιλανδαρίου και η βουλγαρική Ι. Μονή 

Ζωγράφου. Η επίδραση του Αγίου Όρους στον πνευματικό βίο των Σλάβων 

υπήρξε καταλυτική. Το Άγιον Όρος αποτέλεσε σχολή για τους Σλάβους όχι 

μόνο από την μεριά της πνευματικής καλλιέργειας, αλλά και από τη μεριά 

της δημιουργίας και της ανάπτυξης της σλαβικής γραμματείας, κυρίως με 

την μετάφραση και τη συγγραφή ελληνικών έργων εμπλουτισμένων από 

την ελληνική ορθόδοξη παράδοση. Όμως προτού να διεισδύσουμε στο ρόλο 

που έπαιξε το Άγιον Όρος για τους Σλαβικούς λαούς, μέσω των Σλάβων 

Αγιορειτών Αγίων, σημαντική κρίνεται η αναφορά στον εκχριστιανισμό 

των Σλαβικών χωρών, ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα από την 

αρχή της ορθόδοξης πορείας των Σλάβων. 

Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων δεν μπορεί να συγχέεται με αυτόν 

των Ρώσων, ο οποίος ήταν θέλημα ενός μόνο άνδρα, του ηγεμόνα 

Βλαδίμηρου. Η διαδικασία του εκχριστιανισμού των Βουλγάρων ήταν 

                                                 

1 Κωνσταντίνος Γ. Νιχωρίτης, ‘’Η Επίδραση του Αγίου Όρους στον Πνευματικό Βίο των 
Σλάβων‘’, Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλης, 2004, σελ.: 13. 
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ιδιαίτερα μακρόχρονη ίσως εξαιτίας του γεγονότος ότι οι κάτοικοι ζούσαν 

στα όρια ενός εκτεταμένου τότε κράτους2. 

Η προσπάθεια της ένταξης της Βουλγαρίας στον Χριστιανικό κόσμο 

άρχισε κατά τη διάρκεια της ηγεμονίας του Βόριδα (852-889). Η αγάπη του 

Βούλγαρου ηγεμόνα Βόριδα για τον Χριστιανισμό είχε καλλιεργηθεί εκ των 

προτέρων από δύο πρόσωπα, από τον βυζαντινό λόγιο Θεόδωρο Κουφαρά, 

που ήταν αιχμάλωτος των Βουλγάρων και από την αδελφή του ηγεμόνα 

Μαρία, η οποία ήταν και αυτή αιχμάλωτη, των Βυζαντινών. Οι δύο αυτοί 

άνθρωποι συνετέλεσαν στην κατήχηση του Βόριδα, πρώτος ο Θεόδωρος 

Κουφαράς και έπειτα, μετά την ανταλλαγή των δύο αιχμαλώτων, η αδελφή 

του Μαρία, η οποία είχε ήδη πάρει το σφράγισμα της Βαπτίσεως. Όμως το 

αποτέλεσμα αυτής της κατήχησης δεν κατάφερε να πείσει τον ηγεμόνα να 

εγκαταλείψει την ειδωλολατρία. Αυτό επιτεύχθηκε από τον Λουδοβίκο τον 

Γερμανικό, το βασιλιά των Φράγκων, που αντιμετώπιζε προβλήματα από 

τις ανταρσίες του γιού του Καρλομάγνου και του ηγεμόνα της Μεγάλης 

Μοραβίας, Ραστισλάβου και ζήτησε την βοήθεια του Βόριδα. Μετά από 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο, υπογράφθηκε συνθήκη, στην οποία 

προβλεπόταν η συμμαχία κατά της Μεγάλης Μοραβίας και η προσχώρηση 

της Βουλγαρίας στον Χριστιανισμό. Το βάπτισμα όμως δεν έγινε από τους 

Φράγκους, αλλά από κάποιον αρχιερέα της Κωνσταντινούπολης. Ο 

ηγεμόνας των Μοραβών στράφηκε προς την Κωνσταντινούπολη, η οποία 

ανταποκρίθηκε και όταν τα βουλγαρικά στρατεύματα κινούνταν προς 

ενίσχυση των Φράγκων, η Κωνσταντινούπολη οργάνωσε εκστρατεία κατά 

της Βουλγαρίας. Ο ηγεμόνας της Βουλγαρίας βρέθηκε σε δυσμενή θέση και 

ζήτησε τη σύναψη συνθήκης ειρήνης. Ένας από τους όρους της συνθήκης 

ήταν η ένταξη των Βουλγάρων στον κόσμο των Χριστιανών. Έπειτα, ο 

πατριάρχης Φώτιος έστειλε στη Βουλγαρία έναν επίσκοπο που βάφτισε τον 

                                                 

2 Βλ. Δημήτριος Β. Γόνης, σελ.: 11-12. 



12 

 

ηγεμόνα Βόριδα, δίνοντάς του το όνομα Μιχαήλ. Από τη στιγμή εκείνη 

ακολούθησε η κατήχηση και το βάπτισμα του λαού του Μιχαήλ3.  

Η αγάπη για τον Χριστιανισμό έκανε τον Μιχαήλ να εγκαταλείψει τα 

εγκόσμια, να ενδυθεί τη μοναχική ζωή και τελικά, να πολεμήσει κατά το 

ίδιου του γιού του, Βλαδίμηρου, που προσπάθησε να επαναφέρει την 

ειδωλολατρία, εγκαθιστώντας στον θρόνο τον άλλο γιό του, Συμεών4.   

Ο Άθωνας και στην περίπτωση της Βουλγαρίας, ήταν αυτός που έπαιξε τον 

πρωτεύοντα ρόλο στην ένταξη του μοναχισμού στη χώρα. Η επίδραση του 

Αγίου Όρους στον πνευματικό βίο των Βουλγάρων άρχισε ουσιαστικά το 

1235 με την εκλογή του πρώτου πατριάρχη Τυρνόβου, του αγιορείτη 

μοναχού Ιωακείμ. Λίγο αργότερα, κατά το 1270 ιδρύεται η βουλγαρική Ι. 

Μονή Ζωγράφου. Με βάση δύο σλαβικά χειρόγραφα της Ι. Μονής Σινά στη 

Μεγίστη Λαύρα πληροφορούμαστε ότι το πρώτο μισό του 14ου αι. εργάστηκε 

εδώ ο βούλγαρος λόγιος, γέρων Ιωάννης με τους μαθητές του. Εκεί 

μετέφραζαν στα σλαβικά τελετουργικά βιβλία. Κάποιες έρευνες ανάγουν 

την δραστηριότητα αυτή στην αγιορείτικη Φιλολογική Σχολή, από την 

οποία εμπνεύστηκε αργότερα ο Ευθύμιος Τυρνόβου και τη μετέφερε στο 

Τύρνοβο. Αργότερα χάρη στους Σλάβους μαθητές του Γρηγορίου του 

Σιναΐτου, αρχίζει να ανθίζει για τους Σλαβικούς λαούς μια περίοδος 

συγγραφικής δημιουργίας, μεταφράζοντας στα σλαβικά τα έργα των 

Ελλήνων Πατέρων μυστικών, νηπτικών κ.ά. Από τις πιο εξέχουσες 

προσωπικότητες της εποχής εκείνης που ασχοληθήκαν με το δύσκολο έργο 

της συγγραφής και της μεταφράσεως ήταν ο Θεοδόσιος και ο Ευθύμιος 

Τυρνόβου5.  

                                                 

3 Βλ. Δημήτριος Β. Γόνης, Iστορία των Oρθοδόξων Eκκλησιών, σελ.: 12-15. 
4 Ό. π., σελ.: 15. 
5 Βλ. Κωνσταντίνος Γ. Νιχωρίτης, ‘’Η Επίδραση του Αγίου Όρους στον Πνευματικό Βίο των 
Σλάβων‘’, σελ.: 16-17. 
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Είναι αδύνατον να αναφερόμαστε στον εκχριστιανισμό των Σλάβων και να 

μην αναφέρουμε τα πρόσωπα που διαδραμάτισαν το σπουδαιότερο ρόλο σ’ 

αυτόν. Αντιλαμβανόμαστε, επομένως, πόσο σημαντική ήταν προσφορά του 

έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και των μαθητών τους, για τους 

Σλάβους της εποχής εκείνης και μετέπειτα. Οι άγιοι αδελφοί έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο στον εκχριστιανισμό των Σλάβων, καταρρίπτοντας την 

αίρεση της τριγλωσσίας, που υποστήριζε ότι τρεις είναι οι ιερές γλώσσες με 

τις οποίες οι άνθρωποι θα πρέπει να λατρεύουν το Θεό, η ελληνική, η 

λατινική και η εβραϊκή. Το αλφάβητο και οι μεταφράσεις των λειτουργικών 

βιβλίων ήταν η αρχή της ανοδικής πολιτισμικά πορείας όλων των Σλαβικών 

χωρών.  

Στη συνέχεια το Άγιον Όρος έρχεται και εισάγει το μοναχισμό στις 

Σλαβικές χώρες, όπου αρχίζει σταδιακά η επίδραση του πάνω σ’ αυτές 

φέρνοντας ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και την εξέλιξη της ιστορικής 

τους πορείας. Από τον 11ο και 12ο αι. της εμφάνισης των Σλάβων στο Όρος, 

τον 14ο αι. του Ησυχασμού, τα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας και 

μετέπειτα, μέχρι και σήμερα το Άγιον Όρος δε σταμάτησε στιγμή να 

αποτελεί πηγή αξιών, αρετών, πνευματικού πλούτου, τέχνης και 

γραμμάτων.  

Eάν το «Περιβόλι της Παναγίας» κατά την περίοδο του Bυζαντίου 

διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην ενίσχυση του πνευματικού παλμού 

του Ορθοδόξου βιώματος, τότε τί πρέπει να πούμε για τα χρόνια της μαύρης 

σκλαβιάς των υπόδουλων Ορθοδόξων λαών της Bαλκανικής; Όταν τα 

σχολεία έκλειναν το ένα πίσω από το άλλο και η παιδεία σχεδόν εκμηδε-

νιζόταν; Όταν οι άνθρωποι, πολλές φορές, για να αποφύγουν τα δεινά της 

σκλαβιάς και για να επιτύχουν πιο ανθρώπινη μεταχείριση και αποφυγή 

του σκληρού φορολογικού συστήματος, ασπάζονταν το Μωαμεθανισμό; 

Kατά τη δύσκολη αυτή περίοδο της σκλαβιάς το Άγιον Όρος διαδραμάτισε 

σημαντικό ρόλο στην εθνική παρουσία και πνευματική αυτοτέλεια των 
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Oρθοδόξων λαών της Bαλκανικής και δημιούργησε αμυντικούς 

μηχανισμούς που στρέφονταν ενάντια στον κατακτητή και στις ποικίλες 

μεθόδους του εξισλαμισμού. Kατά τους δύσκολους εκείνους καιρούς ο 

Άθωνας δεν έπαυσε να εκπέμπει την πνευματική του ακτινοβολία, την 

οποία οι υπόδουλοι ορθόδοξοι λαοί είχαν ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε. 

Bέβαια δεν έλειψαν και προσπάθειες εθνικιστικών διεκδικήσεων στο Άγιον 

Όρος, όπως κατά την περίοδο της οξύτητας του πανσλαβισμού ή πανρω-

σισμού. H συνείδησης όμως του Aγίου Όρους κατεδίκασε αυτές τις προσπά-

θειες, οι οποίες δεν μπόρεσαν τελικά να επικρατήσουν, παρά τα τεράστια 

υλικά μέσα που διέθεταν. 

Για να εκτιμήσουμε αντικειμενικότερα σε ποιο βαθμό το Άγιον Όρος 

επέδρασε στην παιδεία των Oρθόδοξων Σλάβων, οφείλουμε να αναφέρουμε 

ότι στη δημιουργία της Σλαβικής Φιλολογίας το 19ο αι. βοήθησαν πολύ οι 

αγιορείτικες βιβλιοθήκες. Οι Άγγλοι Kαρλάιτ και Δρ. Xαντ του Πανεπι-

στημίου του Kέμπριτζ (1818) και ο Λόρδος Kάρζον, οι PώσοιBίκτωρΓκρι-

γκορόβιτς, ο Πορφύριος Oυσπένσκι, ο Π. Σεβαστιάνοφ, ο Π. Σύρκου, ο Π. A. 

Λαβρόφ, ο Γ. Hλίνσκι κ.ά. πρόσφεραν πάρα πολλά σε αυτή την κατεύθυνση. 

Στην έρευνα των σλαβολόγων επιστημόνων και μελετητών οφείλουμε σή-

μερα τον προσδιορισμό του ρόλου του Aγίου Όρους στη δημιουργία και 

διάσωση των γλωσσικών και γραμματολογικών μνημείων, που συντέλεσαν 

πολύ στην ανάπτυξη της Σλαβικής Φιλολογίας.  

Όσα εκφραστικά μέσα και αν χρησιμοποιήσει κανείς για να καταγράψει το 

ρόλο του Aγίου Όρους στην παιδεία των ορθόδοξων Σλάβων, πάλι θα το 

αδικήσει, για το λόγο ότι η προσφορά του Όρους δεν μπορεί να αποτιμηθεί 

επακριβώς. Aυτό όμως το οποίο μπορεί κανείς να εκφράσει ανεπιφύλακτα 

είναι ότι πρότυπο και οδηγός για την αναγέννηση των ορθόδοξων Σλάβων 

στάθηκαν τα ελληνικά γράμματα και το Άγιον Όρος. 
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3. ΠΡΩΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

3.1 Το Άγιον Όρος ως συνεχιστής του έργου των Αγίων Κυρίλλου και 

Μεθοδίου (9ος- 11ος αι.) 

Ο ελληνισμός μέσω της Ορθοδοξίας μπόλιασε πολυμερώς και πολυτρόπως, 

στα πνευματικώς άκαρπα, ειδωλολατρικά σλαβικά φύλα το γόνο της 

ελληνικής κλασικής παιδείας και του Χριστιανισμού. 

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ολοκληρωμένη έρευνα της προσφοράς 

του Αγίου Όρους στην πνευματική μετάγγιση της ελληνικότατης 

ορθόδοξης σκέψης του βυζαντινού πολιτισμού στον κόσμο των Σλάβων. 

Γίνεται μνεία όσων οφείλουν οι Σλάβοι στο Βυζάντιο και ειδικότερα στο 

συγκεκριμένο ρόλο που διαδραμάτισε το Άγιον Όρος6.  

                                                 

6. Bλ. I. Doens, Bibliographie de la Sainte Montagne de l’Athos, Le Millénaire du Mont Athos, 963-
1963, t. 2· Venezia-Chevetogne 1964, 377-497. A. Prosvirnin, Afon i Ruskaja Cerkov. 
Bibliografija, Bogoslovskie Trudy, 15 (1976) 185-256. I. Mαμαλάκης, Τὸ Ἅγιον Ὄρος (Ἄθως) διὰ 
μέσου τῶν αἰώνων, Θεσσαλονίκη 1971.  Π. Xρήστου, Τὸ Ἅγιον Ὄρος. Iv. Dujcev, Le Mont 
Athos et les Slaves au Moyen Age, Mill. Mont Athos II, 122. Bλ. τη μονογραφία K. Nihoritis, 
Atonskata Knižovna tradicija v razprostranenieto na Kirilo-Metodievskite izvori, Kirilo-
Metodievski Studii 7 (1990) 276. Bλ. Ἀντ.-Αἰμ. Tαχιάος, «Αἰ μετὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους σχέσεις τῆς 
Ρωσίας μέχρι τοῦ 14ου αἰ.» - Ἀθωνική πολιτεία, 1963, σσ. 491-508· A.-E. Tachiaos, Mount Athos 
and the Slavic Literatures. Cyrillomethodianum 4 (1977) 1-36. M. Mateič, Hilandar Slavic Codices. 
A Checklist of the Slavic Manuscripts from the Hilandar Monastery. Columbus (Ohaio), 1976α. 
D. Bogdanović, Katalog Kirilskih rukopisa manastira Hilandara, Beograd 1978. Hr. Kodov - B. 
Rajkov - St. Kožuharov, Opis na slavjanskite răkopisi v bibliotekata na Zografskija manastir v Sveta 
gora, Sofia 1987. A.-E. Tachiaos, The Slavonic Manuscripts of Saint Panthe-leimon Monastery on 
Mount Athos, Thessaloniki 1981. Χ. Пαπαστάθης, Νομική βιβλιογραφία του Αγίου Όρους 
(1912-1969).- Μακεδονικά, 10, 1970, 191-242. Κ. Ντελόπουλος, Συμβολή στη βιβλιογραφία 
του Αγίου Όρους (1701-1971), Αθήναι, 1971. Παπαδάτου, Σ. Αι σλαυϊκαί διεισδύσεις εν 
Αγίω Όρει. Αθήναι, 1961. G. Nесhеv, Les monasteres bulgares du Mount Athos. - Etudes 
historiques, 1973, No 6, 97-115. Λ. Πολίτης, Μ. Μανούσακας, Συμπληρωματικοί 
κατάλογοι χειρογράφων Αγίου Όρους. Θεσσαλονίκη, 1972. Papachrussanthou, P. Actes 
du Protaton. Paris, 1975. H. Miklas, Ein Beitrag zu den Slavischen Hands chriften auf dem 
Athos. Palaeobulgarica, 1, 1977,No 6, 65-75. Θ. Ιβηρίτης Μάξιμος. Ιστορικόν, θαύματα 
και παρακλητικός κανών Παναγίας της Πορταϊτίσης. Άγιον Όρος, 1976. Θ. 
Παπαζώτου, Η μονή του Σαράβαρη στο Άγιον Όρος. Κληρονομία, 12, 1980,85-92. N. 
Dragονa, Der „Heilige Vera" Athos und die Entwicklung der Bulgarische Kultur. Die 
Slawischen Sprachen, t. 1, Salzburg, 1982, 13-23. Mošin, VI. О podrijetlu Mihanovičeve čirilske 
zbirke, Slovo, 4-5, (1955) 71-84. Нr. Мatаnоν, Le mont Athos et les rapports politiques dans les 
Balkans  durant la deuxieme moitie du XlVe siecle. Etudes balkaniques, 16,1982, No 2, 69-100. 
Αρχ. Γεώργιος Καψάλης, Ορθόδοξος Μοναχισμός και Άγιον Όρος, Ιερά Μονή Οσίου 
Γρηγορίου, Άγιον Όρος 1998. Παπαχρυσάνθου Δ. Ο ἀθωνικὸς μοναχισμός Αρχὲς καὶ 
ὀργάνωση. Αθῆνα, 1992. Pavlikianov C. The Medieval Aristocracy on Mount Athos. Sofia, 2001. 
K. Nihoritis, Sveta gora Aton i Bǎlgarskoto Novomǎčeničestvo [Το Άγιον Όρος Άθως και οι 
βούλγαροι νεομάρτυρες], Sofia 2001. Κ. Νιχωρίτης, Η επίδραση του Αγίου Όρους στον 
πνευματικό βίο των Σλάβων. Θεσσαλονίκη 2004. Κ., Παυλικιάνωφ, Σλάβοι μοναχοί στο Άγιον 

http://www.biblionet.gr/author/47303/Κυρίλλου_Παυλικιάνωφ
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Καθοριστικός παράγοντας για την ανά τους αιώνες πνευματική και 

ιστορική πορεία του Αγίου Όρους είναι η οικουμενική διάσταση της 

Ορθοδοξίας, πράγμα που αποτελεί και την κατ’ εξοχήν ιδιαιτερότητά του. 

Μέσα σ’ αυτό το πανορθόδοξο Οικουμενικό Πνεύμα έζησαν έως τώρα 

μυριάδες αναχωρητές, ενώ πολυάριθμοι συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να 

βιώνουν το ίδιο πνεύμα. Αυτό επιβεβαιώνεται από την παρουσία σ’ αυτό 

μοναχών που προέρχονται από διαφορετικά σημεία της γης και ανήκουν σε 

πλήθος ορθοδόξων κοινοτήτων7. 

Εάν κρίνουμε από το περιεχόμενο των χειρογράφων που φυλάσσονται 

σήμερα στις αγιορείτικες βιβλιοθήκες, θα κατανοήσουμε τον παιδευτικό 

χαρακτήρα της δράσης των Ι. Μονών, οι οποίες δεν αποτέλεσαν απλά 

μοναστικά κέντρα, αλλά και Πανεπιστήμια της περιόδου αυτής. Αλλά εάν η 

προσφορά του Αγίου Όρους στη βυζαντινή παράδοση και το βυζαντινό 

πολιτισμό ήταν πολύτιμη, ωστόσο για τις νεοσύστατες θυγατρικές 

Σλαβικές Εκκλησίες αποτέλεσε το Α και το Ω της πνευματικής τους 

ανάπτυξης;  

Οι μοναχοί που κατέφθαναν στο Άγιον Όρος από τις ξένες χώρες ή από 

ξενόφωνες περιοχές, κατά τον καθηγητή Παναγιώτη Χρήστου, «... δὲν 

τοποθετούσαν ἁπλῶς τοὺς ἑαυτούς των στὴν Βυζαντινὴ ἐπιρροή, ἀλλὰ 

ἐντάσσονταν στὸ βυζαντινὸ μοναχικὸ σύστημα καί, ὅσο εἶναι δυνατὸ γιὰ 

μοναχούς, στὸ βυζαντινὸ πολιτιστικὸ σύστημα. Ἐκεῖνο στὸ ὁποῖο δὲν 

ἐντάσσονταν ἦταν τὸ πολιτικὸ καὶ φυλετικὸ σύστημα τοῦ Ἑλληνικοῦ 

                                                                                                                                               

Όρος, από τον Ι ως τον ΙΖ αιώνα. Θεσσαλονίκη 2002. Γεώργιος Χρ. Χαριζάνης, Η ίδρυση και οι 
απαρχές της λειτουργία της Αθωνικής πολιτείας. Θεσσαλονίκη 2007. Βλ. Afon, Pravoslavnaja 
Enciklopedija, 4(Moskva) 2012, σσ. 103-181. Βλ. Πρακτικά Β΄Διεθνούς Συμποσίου: Άγιον Όρος - 
Πνευματικότητα, Ορθοδοξία και τέχνη (Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 11-13 
Νοεμβρίου 2005), Θεσσαλονίκη 2006. Μωυσέως Μοναχού Αγιορείτου, Οι Άγιοι του Αγίου 
Όρους, Θεσσαλονίκη 2008. Βλ. Πρακτικά ΣΤ΄ Διεθνούς επιστημονικού Συνεδρίου 
(Αγιορείτικη Εστία, Θεσσαλονίκη 25-27 Νοεμβρίου 2011)με θέμα:Το Άγιον Όρος στον 15ο και 
16ο αιώνα. Θεσσαλονίκη 2012.  

7. Bλ. Δ. Ζακυθηνός, Τὸ Ἅγιον Ὄρος., σ. 184. 
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Βυζαντίου. Τὸ Βυζάντιο κατέχονταν ἀπὸ οἰκουμενικὸ πνεῦμα καὶ δὲν 

κατέβαλλε ποτὲ καμιὰ προσπάθεια ἀπεθνικοποιήσεως τῶν λαῶν ποὺ 

ὑποβάλλονταν στὴν ἐπιρροή του· ἀντίθετα μάλιστα τοὺς ἐβοηθοῦσε ν’ 

ἀποκτήσουν τὰ γλωσσικὰ καὶ ἄλλα μέσα ἔκφρασης τῶν ἰδιαιτέρων 

χαρακτηριστικῶν τους, καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἐτόνωσε τὸ ἐθνικό αἴσθημα 

τῶν Σλάβων ποὺ κατοικοῦσαν στὸ Βυζάντιο καὶ κυρίως στὸ Ὄρος»8. 

Μετά το θάνατο του Κλήμεντος (+916), του Ναούμ (+910) κ. ά., μαθητών των 

Θεσσαλονικέων αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Βουλγαρία τον 10ο 

αι., εκλείπουν πάραυτα οι δίγλωσσοι διδάσκαλοι των Σλάβων. Είχαν βέβαια 

επιτελέσει μεγάλο έργο, αλλά ήταν επιτακτική η ανάγκη να συνεχισθεί η 

παράδοση των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Tον 9ο αι., ταυτόχρονα με 

την οργάνωση του αθωνιτικού μοναχισμού, έλαβαν χώρα και δύο άλλα 

γεγονότα πού είχαν αφετηρία το Bυζάντιο. Πρώτον είναι το κοσμοϊστορικό 

για τους Σλάβους και την ανθρωπότητα γεγονός, της δημιουργίας της 

σλαβικής γραφής και του αλφαβήτου από τους Θεσσαλονικείς αδελφούς 

Kύριλλο και Mεθόδιο, συγκεκριμένα το έτος 863. Kαι δεύτερον ο ομαδικός 

εκχριστιανισμός των Bουλγάρων το 864 από τον Xαγάνο Bόρη, που 

ονομάσθηκε σε Mιχαήλ μετά το λουτρό της Παλιγγενεσίας. 

Tο 863 το Βυζάντιο, ανταποκρινόμενο στο αίτημα του Mοραβού ηγεμόνα 

Pαστισλάβου, αποστέλλει τους Θεσσαλονικείς αδελφούς Κύριλλο και 

Μεθόδιο για να δημιουργήσουν το σλαβικό αλφάβητο· έτσι απέβησαν οι 

διδάσκαλοι των Σλάβων. H γραφή που δημιούργησαν οι άγιοι, και 

συγκεκριμένα ο Κύριλλος, ονομάζεται γλαγολιτική ή Γκλαγκόλιτσα. 

Έως την περίοδο αυτή η σλαβική γλώσσα παρέμενε τραχιά και 

ακατέργαστη, όταν πια το Bυζάντιο ανέπτυξε μια συστηματική και 

δυναμική δραστηριότητα καλλιεργείας και εξύψωσής της στα επίπεδα των 

άλλων γλωσσών, στις οποίες ήταν διατυπωμένες η Aγία Γραφή και η Ιερά 

                                                 

8. Π. Xρήστου, Τὸ Ἅγιον Ὄρος., σ. 167. Iv. Dujcev, Le Mont Athos., σ. 122. 
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Παράδοση, καθώς επίσης και τα δόγματα της Eκκλησίας. H πολιτική αυτή 

υπαγορεύθηκε από την ανάγκη πλήρους ένταξης των Σλάβων στη 

χριστιανική οικογένεια, πράγμα που θα διευκόλυνε και την άσκηση 

ανετότερης και εντονότερης πολιτικής επιρροής εκ μέρους του Xριστιανικού 

Bυζαντίου. Έπρεπε, λοιπόν, να αρθεί το μεγάλο εμπόδιο στην προσέγγιση 

των λαών στη χριστιανική πίστη, που ήταν η ξένη γι’ αυτούς και ακατανότη 

Λατινική και Eλληνική γλώσσα. 

O θάνατος του αγ. Mεθοδίου το 885 σήμαινε και την απαρχή της 

καταστροφής αυτής της δημιουργίας, που με τόσα όνειρα, τόσο κόπο και 

τόση αγάπη επιτέλεσαν οι Θεσσαλονικείς αδελφοί. H μανία του λατινικού 

και γερμανικού κλήρου ξερίζωσε κυριολεκτικά κάθε ίχνος Bυζαντινής 

παρουσίας από τις χώρες εκείνες, αφανίζοντας το σλαβικό βιβλίο και 

σκορπίζοντας τους μαθητές των ιεραποστόλων. 

Όμως ο σπόρος είχε ριχθεί. Oι μαθητές τους κατέφυγαν στην Tσεχία, στην 

Aδριατική και στη Bουλγαρία. Eκείνοι που κατέφυγαν στη Xριστιανική – και 

με Bυζαντινή παρουσία – Bουλγαρία, χάραξαν μία νέα πορεία στη σλαβική 

γραφή και κατ’ επέκταση στο σλαβικό βιβλίο. Tα κέντρα που 

εγκαταστάθηκαν, και συγκεκριμένα η Πλίσκα και η Aχρίδα, αποτέλεσαν 

εστίες αναβίωσης της Kυριλλο-Mεθοδιανής ιεραποστολής και της 

ανάπτυξης της σλαβικής γλώσσας. 

Eνώ η δημιουργία της σλαβικής γλαγολιτικής γραφής ανήκει αποκλειστικά 

στον άγιο Kύριλλο, η δημιουργία του ορθόδοξου σλαβικού μοναχισμού είναι 

έργο του Mεθοδίου. Στο βίο του αγίου Mεθοδίου αναφέρεται πως ο άγιος 

«μόλις βρήκε την ευκαιρία παραιτήθηκε από την ηγεμονία και μετέβηκε 

στον Όλυμπο της Bιθυνίας στην I. M. του αγίου Πολυχρονίου και 

αφιέρωσεν τον εαυτόν του στη μελέτη των βιβλίων». Eδώ ο άγιος μαζί με 

μία σλαβική ομάδα ελληνομαθών μοναχών προετοίμασε το έργο της 

Iεραποστολής στους Σλάβους. Σ’ όλη την περίοδο της Mοραβίας ο Mεθόδιος 

φαίνεται ότι νοσταλγούσε πολύ τη μοναστηριακή ησυχία. Tο γεγονός αυτό 
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οδήγησε τον αδελφό του Kύριλλο το 869, από την επιθανάτιον κλίνην του, 

να τον παρακαλέσει να μην εγκαταταλείψει το ιεραποστολικό τους έργο 

για χάρη του μοναστηριού. 

Tο μοναστικό ιδεώδες του σλαβικού κόσμου διαμορφώνεται με νέα 

πρότυπα, που ενσαρκώνουν αρχικά οι μεγάλοι τους φωτιστές Kύριλλος και 

Mεθόδιος και στη συνέχεια οι μαθητές τους, με πρώτο και διαπρεπέστερο 

τον άγιο Kλήμη Aχρίδος. Tα πρότυπα αυτά δεν είναι των αναχωρητών, των 

αποκομμένων από την κοινωνία και τα προβλήματά της, των μεγάλων 

ασκητών και θεολόγων, είναι των εργατών και υπηρετών του Eυαγγελικού 

κηρύγματος, των προσευχομένων συγγραφέων και διαφωτιστών του απλού 

λαού που στο κέντρο του ενδιαφέροντός των βρισκόταν ο άνθρωπος. 

Kατά τα Bυζαντινά πρότυπα, Bούλγαροι ηγεμόνες και αργότερα Σέρβοι 

δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μοναστήρια και τη μοναχική ζωή. Το 

παράδειγμά τους ακολουθεί και η αριστοκρατία. Όπως ακριβώς συμβαίνει 

και στο Bυζάντιο. Ήδη κατά την πρώιμη εκείνη περίοδο της χριστιανικής 

ζωής των Σλάβων του 9ου και 10ου αιώνα, έχουμε παραδείγματα 

προσχώρησης στο μοναχισμό μελών της οικογενείας των ηγεμόνων. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση της αδελφής του Bόριδος, 

Eυπραξίας, η οποία τον επηρέασε και στο Χριστιανισμό και στο μοναχισμό. 

O ίδιος ο Bόρης πέρασε τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής του ως μοναχός. 

Επίσης και ο αδελφός του Tσερνορίζετς Δοξ ενεδύθη το μοναστικό χιτώνα. 

Δύο αιώνες αργότερα και ο ηγεμόνας των Σέρβων Στέφανος Nέμανια 

γίνεται μοναχός.9. Ήταν απαραίτητη τώρα η συγκρότηση νέων μοναστικών 

εστιών, στις οποίες οι Σλάβοι μοναχοί θα διδάσκονταν την ελληνική 

γλώσσα και το μοναστικό ήθος και τις εμπειρίες τους αυτές θα τις 

μεταγλώττιζαν στον κόσμο των Σλάβων, συνεχίζοντας έτσι το έργο των 

                                                 

9. Βλ. I. Tαρνανίδης, Πτυχές Σλαβικής Ορθοδοξίας, Θεσσαλονίκη 1992). 
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διδασκάλων των Σλάβων (αγίων Κυρίλλου, Μεθοδίου και των μαθητών 

τους Κλήμεντος, Ναούμ, Κωνσταντίνου Πρεσλάβας κ.ά.)10. 

Ο Σλάβος αναγνώστης με τη βοήθεια των σλαβικών μεταφράσεων των 

μαθητών των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, γνώρισε το ιστορικό παρελθόν 

της ανθρωπότητας και το μεγαλείο του Ελληνισμού μέσα από το πρίσμα 

του Βυζαντινού συγγραφέα, από τα έργα του Προκοπίου Καισαρείας, του 

Μιχαήλ Ψελλού, του Ιωάννη Καντακουζηνού και πολλών άλλων 

Βυζαντινών ιστοριογράφων. Με λίγα λόγια μέσα από τη βυζαντινή ιστορική 

σκέψη και ιδεολογία. 

 

3.1.1 Η σλαβική γραμματεία στο Άγιο Όρος την Πρώιμη περίοδο 

Για το λόγο αυτό το Άγιο Όρος από το 10ο αι. γίνεται το νέο εργαστήρι της 

ιεραποστολής στον κόσμο των Σλάβων. Εδώ μεταφυτεύθηκε το εργαστήρι 

της Αχρίδος και της Πλισκο-Πρεσλάβας11. 

Ό Άθωνας αποτέλεσε Σχολή για τους νότιους και ανατολικούς Σλάβους, 

στην οποία, πέρα από την επίδοση στην πνευματική άσκηση, οι Σλάβοι 

μοναχοί επιδίδονταν στο αντιγραφικό και μεταφραστικό έργο που 

απέβλεπε στη μεταφορά του ελληνικού χριστιανικού πνεύματος στην 

ορθόδοξη σλαβική παράδοση. Εδώ έφτασε η Ορθόδοξη σλαβική γραφή και 

γραμματεία των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και των μαθητών τους μέσω 

των φιλολογικών κέντρων που ίδρυσαν οι ίδιοι: της Μοραβίας, της Πλισκο-

Πρεσλάβας και της Αχρίδας. Σε αυτό συντέλεσε και το γεγονός της 

κατάλυσης του Βουλγαρικού κράτους από τον Ιωάννη τον Τσιμισκή το 971 

                                                 

10 Βλ. I Κ. Νιχωρίτης. ’Η Επίδραση του Αγίου Όρους...σ. 15. 
11 Βλ. Dujčev I. Le Mont Athos et les slavs au Moyen age, Le Millenaire du Mont Athos. Venise; 
Chevetogne, 1964, σσ. 121-144; idem. Chilandar et Zographou au Moyen age,  Хиландарски 
зборник. Београд, 1966. Т. 1. С. 21-30; K. Nihoritis, Atonskata Knižovna, 16-18. Miklas, H. Ein 
Beitrag zu den, 65-75. N. Dragονa, Der „Heilige Vera", 13-23. Mošin, VI. О podrijetlu 
Mihanovičeve, 71-84. Нr. Мatаnоν, Le mont Athos, 69-100. Βλ. Afon, Pravoslavnaja Enciklopedija, 
4(Moskva) 2002, σσ. 103-181. Μωυσέως Μοναχού Αγιορείτου, Οι Άγιοι του Αγίου Όρους, 
Θεσσαλονίκη 2008.  
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και της ανάκτησης από τον Βασίλειο τον Β΄ το 1018 των βυζαντινών 

εδαφών, εντός των οποίων είχε εγκαθιδρύσει το κράτος του ο Σαμουήλ. 

Τούτο είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση της αυτοκέφαλης Βουλγαρικής 

Εκκλησίας και την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος, η οποία τέθηκε κάτω 

από την εποπτεία του βυζαντινού αυτοκράτορα. 

Κατά τον καθηγητή Κωνσταντίνο Νιχωρίτη12 «Ο δυναμικός αυτός ρόλος του 

Αγίου Όρους, που είχε ως αποτέλεσμα την πνευματική εξάρτηση των 

νεοφώτιστων ορθόδοξων Σλάβων από την Κωνσταντινούπολη, με 

απασχόλησε συστηματικά και με οδήγησε στην επιστημονική θεώρηση 

ορισμένων προϋπαρχουσών θέσεων. Από τους περισσότερους μέχρι σήμερα 

βυζαντινολόγους και από πλειάδα σλαβολόγων δεν είχε γίνει αποδεκτός ο 

δημιουργικός ρόλος του Αγίου Όρους και της βυζαντινής επίδρασης στους 

ορθόδοξους Σλάβους κατά την πρώιμη περίοδο 10ου-11ου αι. Γι’ αυτόν το 

λόγο στη διδακτορική μου διατριβή:Η Αθωνιτική λόγια παράδοση στη 

διάδοση των πηγών για τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο,  προσπάθησα να 

αναθεωρήσω τη θέση πολλών ερευνητών που θέτουν το Άγιον Όρος σε 

ρόλο «κομπάρσου»-χαρτοφύλακος απέναντι στους νεοφώτιστους Σλάβους 

κατά την πρώιμη περίοδο, στερώντας έτσι το Άγιον Όρος από μία εξίσου 

δυναμική παρουσία, δράση και δημιουργικότητα και στην περίοδο αυτή, 

όπως στη μεταγενέστερη περίοδο του Ησυχασμού (14ο αι.)13.  

Εξετάζοντας τη θέση των αγιορείτικων απογράφων και αντιγράφων από 

τις πρώιμες πηγές για τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο ο κ. Νιχωρίτης 

κατέληξε στο εξής: Σχολαστικότατη κειμενολογική ανάλυση των 

αντιγράφων του έργου αποδεικνύει ότι όλα τα νοτιοσλαβικά αντίγραφα 

είναι άμεσα επηρεασμένα από την αγιορείτικη χειρόγραφη παράδοση και 

όχι από τη ρωσική. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο όρος Atonska tradicija στη 

                                                 

12 Νιχωρίτης Κ., Το Άγιον Όρος, σσ. 16-17. 
13. K. Nihoritis, Atonskata Knižovna tradicija. 
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διάδοση των πηγών των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και των μαθητών 

τους καθίσταται αποδεκτός και ενδείκνυται στη δομή και στη σύνθεσή τους· 

όπως στο κείμενο έτσι και στη μελωδική του σύνθεση (ειρμός και ήχος) που 

τη χαρακτηρίζει η επέμβαση του αντιγραφέως σε διορθώσεις και 

μεταρρυθμίσεις του κειμένου»14. 

Ακόμη και για τα χειρόγραφα εκείνα, για τα οποία δεν μαρτυρείται η 

συγγραφή τους σε αγιορείτικα εργαστήρια αντιγραφής και συντάξεως χφφ, 

αλλά φυλάχτηκαν κάποτε ή διασώζονται μέχρι σήμερα στον Άθωνα, 

επιθυμώ να υπογραμμίσω τα εξής συμπέρασμα: Παρ’ ότι τα έργα αυτά δεν 

πιστοποιούν απαρεγκλίτως την αγιορειτική τους συγγραφή, είμαστε 

υποχρεωμένοι να τα δεχτούμε ως αγιορείτικα, γιατί εισήλθαν στην 

αγιορειτική παράδοση, δηλ. συνδέθηκαν οργανικά με τη λειτουργική και 

πνευματική ζωή του Άθω. Δεν φυλάχθηκαν στο θησαυροφυλάκιο, αλλά 

αναγνώσθηκαν στην τράπεζα, εψάλησαν στο αναλόγιο της εκκλησίας, 

εισήλθαν στον πνευματικό παλμό της αθωνιτικής πολιτιστικής παράδοσης. 

Η ενδεικτική παρουσία στο Άγιο Όρος γλωσσικών και γραμματολογικών 

μνημείων της περιόδου αυτής, της πρώιμης σλαβικής γραμματείας, μάς πα-

ρέχει τη δυνατότητα να στηρίξουμε κάτι ανάλογο. Ενδεικτικά παραθέτουμε 

τα αντιπροσωπευτικότερα: 

 

3.1.2 Γλαγολιτικά και κυριλλικά μνημεία: 

Στο Άγιον Όρος επισημάνθηκαν γλαγολιτικά και κυριλλικά μνημεία. 

Γλαγολιτικά είναι:  

α) Zografsko Evangelije: Ευαγγέλιο της I. M. Ζωγράφου του 10ου αι., του 

οποίου τα γλωσσικά χαρακτηριστικά προσδιορίζουν τις σχέσεις του 

συγγραφέα με το ιδίωμα στο οποίο συνέταξαν τα πρώτα τους έργα οι 

Θεσσαλονικείς αδελφοί. Πρόκειται για το αρχαιότερο παλαιοσλαβικό 

                                                 

14 Ό.π.,  
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Ευαγγέλιο που έχει σωθεί. Ονομάζεται έτσι, γιατί μέχρι το 1860 

φυλασσόταν στην I. M. Zωγράφου. Κατόπιν η αδελφότητα της Mονής το 

δώρισε στον Pώσο τσάρο Αλέξιο τον B΄. Σήμερα βρίσκεται στην Εθνική 

βιβλιοθήκη της Aγίας Πετρούπολης15. 

β) Marijnsko Evangelije: Ονομάστηκε έτσι, γιατί βρέθηκε στην ομώνυμη 

σκήτη του Aγίου Όρους της Bogorodica (της Θεοτόκου Mαρίας), τη γνωστή 

παλαιότερα ως Mονή Ξυλουργού από το Ρώσο ερευνητή Bίκτορα 

Γκριγκορόβιτς, το 1845, ο οποίος το μετέφερε στη Ρωσία και σήμερα σώζεται 

στην Εθνική Bιβλιοθήκη της Mόσχας. Είναι έργο του 10ου-11ου αι. και τα 

γλωσσικά χαρακτηριστικά προσδιορίζουν την εξάρτηση του συγγραφέα 

από τη Σχολή της Aχρίδας16. 

Σε κυριλλική γραφή σώζονται επίσης δύο αγιορείτικα σπαράγματα: 

α) Τα σπαράγματα της Zωγράφου. Πρόκειται για δύο περγαμηνά φύλλα 

του 10ου-11ου αι. που περιέχουν μετάφραση των «Ὄρων κατὰ πλάτος» του 

M. Bασιλείου17. 

β) Tα σπαράγματα της I. M. Xιλανδαρίου. Επίσης δύο περγαμηνά φύλλα 

του 10ου-11ου αι. που περιέχουν μέρος των «Διδαχῶν τοῦ Kυρίλλου 

Ἱεροσσολύμων»18. 

Τα ανωτέρω αυτά μνημεία βοήθησαν πολύ τους γλωσσολόγους στην 

αποδελτίωση παλαιοσλαβικών λέξεων για τη σύνταξη Λεξικού της 

παλαιοσλαβικής γλώσσας. Εάν αναλογιστεί κανείς ότι πιθανότατα και 

άλλα παλαιοσλαβικά αρχαία γραπτά κείμενα έχουν μεταφερθεί από 

αγιορείτες μοναχούς και ταξιδιώτες στη Pωσία κατά την περίοδο της 

Tουρκοκρατίας, θα σχηματίσει μία πληρέστερη εικόνα για το ρόλο που 

                                                 

15. Ivan Dobrev, Zogravsko Evangelie, Kirilo-Metodievska Enciklopedija 1 (1985) 734-740. 
16. Tatiana Mostrova, Mariinsko Evangelie, Kirilo-Metodievska Enciklopedija 2 (1995) 617-625. 
17. Gramatika na starobălgarski ezik (έκδοση Aκαδημίας Eπιστημών Σόφιας), Sofia 1991, σ. 57. 
18. Ό.π., σ. 57. 
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διαδραμάτισε το Άγιον Όρος19 στη διάδοση και διατήρηση της ορθόδοξης 

Kυριλλο-Mεθοδιανικής σκέψης στον κόσμο των Σλάβων. Tέτοιου είδους 

υποθέσεις έχουν εκφραστεί από τον Pώσο ιστορικό G. Ilinskij για τα 

παλαιοσλαβικά μνημεία του 11ου αι., Suprăslski sbornik, Savina kniga κ.ά.20. 

Tο Suprasălski sbornik διασώθηκε στο ομώνυμο μοναστήρι της Aνατολικής 

Πολωνίας και έχει κτιστεί από τον A. Hodkević ως αγιορείτικο Mετόχι το 

15ο αιώνα. 

3.1.3 Γραμματολογικά μνημεία 

Όπως στα γλωσσικά μνημεία, έτσι και στα γραμματολογικά, το Άγιον Όρος 

διατήρησε αντιπροσωπευτικά κείμενα απ’ όλα τα είδη και τις μορφές της 

πρώιμης σλαβικής γραμματείας. Μοναδικά αντίγραφα έργων φυλάσσονται 

ή διασώθηκαν στο διάβα των αιώνων διαμέσου του Αγίου Όρους. 

Αντίγραφα έργων της πρώιμης Κυριλλο-Μεθοδιανής γραμματείας21 έχουμε 

τα εξής:  

Εκτενής Βίος του αγίου Κυρίλλου (χφ 444 Χιλανδ.), το μοναδικό απόγραφο 

(της πρώιμης παραλλαγής) του πανηγυρικού λόγου προς τιμήν του αγίου 

Κυρίλλου (βλ. Kliment Ohridski săbrani sačinenija, t. 1, Sofia 1970, σ. 417), 

αντίγραφο του πανηγυρικού λόγου προς τιμήν των αγίων Κυρίλλου και 

Μεθοδίου (βλ. Kliment Ohridski săbrani..., σ. 417), τα 2 μοναδικά αντίγραφα 

της Ακολουθίας του αγίου Μεθοδίου, καθώς επίσης 4 αντίγραφα της 

Ακολουθίας του αγίου Κυρίλλου22, το έργο Περί γραμμάτων του Černorizeč 

Hrabăr, το μοναδικό αντίγραφο του παλαιοσλαβικού Βίου του αγίου Ναούμ, 

αντίγραφο του φερόμενου ως έργο του Κυρίλλου: Περὶ Ὀρθοδόξου πίστεως, 

αντίγραφα της σλαβικής Ακολουθίας του αγίου Δημητρίου (φερόμενη ως 

                                                 

19. Ό.π., σσ. 53-57. 
20. Gr. Ilinskij, Značenie Afona v istorii slavjanskoj pis’menosti, Žurnal Ministerstva narodnago 
prosvestenija 18, Nojabr’ 1908, σ. 15. 
21. K. Nihoritis, Atonskata knižovna tradicija v razprostranenieto na kirilome-todievskite izvori, Vtori 
meždunaroden kongres po Bălgaristika, Dogladi, Kirilo-Metodievistika, Simpozium, Sofia 1989, σ. 
208-215. Tου ιδίου,  βλ. μονογραφία Atonskata knižovna tradicija. 
22. Atonskata knižovna tradicija., σσ. 39-108, 185-194. 
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έργο του αγίου Μεθοδίου)23, αντίγραφο του σλαβικού Κανόνα για τον 

απόστολο Ανδρέα (έργο του αγίου Ναούμ, μαθητή των Θεσσαλονικέων 

αδελφών). Έργα του αγίου Κλήμεντος Αχρίδος, όπως: Λόγος για τους 

αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ (το αρχαιότερο κείμενο βρίσκεται στη 

βιβλιοθήκη της Ι. Μ. Ζωγράφου, καθώς επίσης και σε άλλα τέσσερα 

αντίγραφα που σώζονται στη βιβλιοθήκη της Ι. Μ. Χιλανδαρίου), Λόγος για 

την Κοίμηση της Θεοτόκου, Λόγος για τους 40 μάρτυρες, Λόγος προς τιμήν 

του Κλήμεντος πάπα Ρώμης. Από τις ελληνικές πηγές προς τιμήν του αγίου 

Κλήμεντος Αχρίδος σώζονται 6 αντίγραφα από τα 10, του εκτενούς Βίου 5 

αντίγραφα από τα 9 του συντόμου, και 2 από τα 4 της Ακολουθίας. Στις 

αγιορείτικες βιβλιοθήκες σώζονται και αντίγραφα έργων λογίων της 

σχολής της Πλισκο-Πρεσλάβας· συγκεκριμένα του Πρεσλάβας 

Κωνσταντίνου, του Εξάρχου Ιωάννου και αντίγραφα των δύο συλλογών του 

τσάρου των Βουλγάρων Συμεών24. 

Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως το Άγιον Όρος διατήρησε τα 

αντιπροσωπευτικότερα μνημεία της πρώιμης σλαβικής γραμματείας, 

καθώς και τα καλύτερα γλωσσικά μνημεία της εποχής των αγίων Κυρίλλου 

και Μεθοδίου και των μαθητών τους. 

Η Βουλγαρία, την πρώτη περίοδο της πνευματικής παρουσίας του Αγίου 

Όρους, βρισκόταν κάτω από τη δικαιοδοσία του Βυζαντίου25. Για το λόγο 

αυτό δεν συναντάμε κρατικές αντιπροσωπείες, όπως συμβαίνει με τους 

λοιπούς Σλάβους. Γι’ αυτό σήμερα πολλοί ερευνητές θεωρούν ως δεδομένη 

                                                 

23. Bλ. K. Nihoritis, Der Methodios und sein altslavischer Kanon auf den hl. Demetrios, Leben 
und Werk der byzantinischen Slavenapostel Methodios und Kyrillos, Vier-Türme-Verlag. 
Münsterschwarzach 1991, σ. 59-65. Tου ιδίου, Unknown Stichera to St. Demetrius by St Methodius, 
The Legacy of Saints Cyril and Methodius to Kiev and Moscow, Thessaloniki 1992, σσ. 79-87. 
24. Gr. Ilinskij, Značenie Afona v istorii. Iv. Dujčev, Le Mont Athos. M. Mateič, Hilandar Slavic 
Codices. D. Bogdanović, Katalog Kirilskih rukopisa. Kodov - B. Rajkov - St. Kožuharov, Opis na 
slavjanskite răkopisi. 
25. H κατάλυση του βουλγαρικού κράτους από τον Iωάννη Tσιμισκή το 971 και η ανάκτηση 
από το Bασίλειο B΄ το (1018-1180) των βυζαντινών εδαφών. 
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την παρουσία πρώτα των Ρώσων, μετά των Σέρβων και τελευταία των 

Βουλγάρων26. 

 

4. MΟΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ–ΙΣΤΟΡΙΑ  

4.1 Η παρουσία των Βουλγάρων στο Άγιο Όρος και η ίδρυση της Ιεράς 

Μονής Ζωγράφου 

Γνήσιες ιστορικές πηγές δεν μνημονεύουν την παρουσία Σλάβων ή 

Βουλγάρων στο Άγιο Όρος κατά τον 10ο αιώνα και ο βίος του Αθανάσιου 

Αθωνίτη δεν τους συμπεριλαμβάνει στον κατάλογο εθνών και γλωσσών, 

ενώ το χωριό Λιβάδι ήταν έξω από το Όρος27. Εντούτοις σύμφωνα με μια 

παράδοση, που διατηρείται σε κείμενο του τέλους του 14ου αιώνος28, οι 

ιδρυτές της μονής Ζωγράφου είναι τρεις ευγενείς αδερφοί μοναχοί, οι 

Μωυσής, Ααρών και Ιωάννης, καταγόμενοι από την Αχρίδα. Οι αδερφοί, 

που αρχικά είχαν κατασκευάσει χωριστά κελιά, το 919 με τη βοήθεια του 

Βουλγάρου βασιλέως Συμεών συνέστησαν ενιαίο ίδρυμα που συγκροτήθηκε 

σε κοινόβιο. Οι αδερφοί διαφώνησαν ως προς την αφιέρωση της μονής και ο 

καθένας προέβαλε ιδιαίτερο πρόσωπο, τη Θεοτόκο, τον Άγιο Νικόλαο, τον 

Άγιο Γεώργιο. Αποφάσισαν τότε να αναθέσουν το θέμα στη θεία 

καθοδήγηση. Έκλεισαν στο ναό ξύλινη πλάκα και βγήκαν, για να 

επιδοθούν στην προσευχή, μετά την οποία εισήλθαν και βρήκαν την πλάκα 

ζωγραφισμένη κατά τρόπο θαυμαστό με την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. 

Έτσι η μονή αφιερώθηκε σε αυτόν τον Άγιο και ονομάστηκε ''του 

Ζωγράφου''29. 

                                                 

26. Π. Xρήστου, Ἅγιον Ὄρος., σσ. 97-110. 
27 Παν. Χρήστου, Το Άγιον Όρος, εποπτεία (1987), σελ. 102. 

28 Παν. Χρήστου, Το Άγιον Όρος, εποπτεία (1987), σελ. 102 
29 Παν. Χρήστου, Το Άγιον Όρος, εποπτεία (1987), σελ. 102 
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Η διήγηση αυτή σώζεται στα ελληνικά και στα βουλγάρικα, στη 

βουλγαρική δε τιτλοφορείται Svodna Gramota.30 Το κείμενο περιγράφει την 

ιστορία της μονής από το 919 ως το 1371, αλλά δεν χρησιμοποιεί ιστορικές 

μαρτυρίες και ακολουθεί μυθιστορηματικό τρόπο εκθέσεως. Συνενώνει 

πρόσωπα που έζησαν σε διαφορετικές χώρες και εποχές, ή που δεν υπήρξαν 

ποτέ, σε κοινή δραστηριότητα. Με πρόσταγμα του Λέοντος (του Σοφού, του 

10ου αιώνος) έρχονται στο Όρος ο βασιλιάς Ιωάννης του Τυρνόβου (του 

13ου αιώνος), ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Αναστάσιος, ο 

πατριάρχης Αντιόχειας Γρηγόριος, και ο πατριάρχης Τυρνόβου 

Θεοφύλαχτος, οι τελευταίοι τρεις ανύπαρκτα πρόσωπα για την 

ιστορούμενη χρονική περίοδο και για τους αναφερόμενους τόπους. Η 

παράδοση αυτή διαπλάστηκε πολύ αργά, τον 14ο αιώνα, την εποχή της 

τελευταίας ακμής του μεσαιωνικού βουλγαρικού βασιλείου και αύξησης της 

βουλγαρικής παρουσίας στο Όρος, και δεν έχει παλιότερα γραπτά ή άλλα 

ασφαλή ερείσματα. Θέλει να τονίσει τον εξ αρχής βουλγαρικό χαρακτήρα 

της μονής, επιλέγοντας ονόματα από τον κύκλο των γνωστών 

Kομητόπουλων, και μάλιστα τρία, ώστε να γίνεται πιο ιεροπρεπείς η αρχή 

με τον τριαδικό συμβολισμό της. Επιβεβαίωση της πρώιμης βουλγαρικής 

αρχής της μονής βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο από ακατατόπιστους 

ερευνητές στην υπογραφή του ηγουμένου της Μακαρίου με γλαγολικά 

γράμματα σε έγγραφο του έτους 980. Η υπογραφή όμως αυτή δεν έχει 

καμία αποδεικτική αξία, διότι δεν είναι στο ίδιο το αρχικό έγγραφο, αλλά σε 

ένα πολύ μεταγενέστερο παράρτημα, το οποίο μάλιστα αναφέρει και 

μοναστήρια που δεν υπήρχαν ακόμη το 10ο αιώνα, όπως η μονή 

Κουτλουμουσίου.31 

                                                 

30 Actes Le Zogr, σελ. 150-157 το ελληνικό, 169-174 το βουλγαρικό 
31 Κείμενο στον I. Ivanov, Bugarski starini, 526-235 
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Ιστορικά η μονή μπορεί να ανιχνευθεί στην υπογραφή (Γεώργιος ο 

Ζωγράφος) κάτω από το κείμενο του Τυπικού του Τσιμισκή (το 972). Επειδή 

το όνομα υπάρχει εδώ στην ονομαστική, Ζωγράφος και όχι Ζωγράφου, αν, 

όπως πιστεύουν πολλοί ερευνητές, πρόκειται για εκπρόσωπο αυτής της 

μονής, τότε πρέπει να θεωρηθεί ως ιδρυτής της ο ίδιος, πράγμα που εξηγεί 

και την αφιέρωσή της στον άγιο Γεώργιο. Σε πωλητήριο έγγραφο του 980 

λέγεται σχετικά με την περιγραφή των ορίων του πουλημένου 

κτήματος(...και ακουμβίζει του Ζωγράφου).32 

Από τα στοιχεία αυτά συνεπάγεται ότι, η μονή αρχικά ήταν ελληνόφωνη, 

αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δείχνουν ότι παρέμεινε επί πολύ 

χρόνο ελληνόφωνη, ως τα μέσα του 12ου αιώνος, αλλά και αργότερα. Κατά 

τον χρόνο της εκσερβίσεως της μονής Χελανδαρίου, στα τέλη του 12ου 

αιώνος, τα μόνα επισήμως ξενόφωνα μοναστήρια του Όρους ήταν των 

Ιβήρων και των Αμαλφηνών, όπως τονίζεται στο χρυσόβουλο του Αλεξίου 

Γ΄ Αγγέλου33, το οποίο είδαμε και θα ξαναδούμε. 

Ως τα τέλη του 12ου αιώνος η μονή αυτή ήταν απλό μονύδριο χωρίς 

ιδιαίτερη διάκριση. Βέβαια κατά καιρούς θα μόναζαν σε αυτή και βούλγαροι 

μοναχοί, όπως και άλλων εθνικοτήτων, αφού κατά την εποχή εκείνη 

συμβίωναν εύκολα ξενόφωνοι με Έλληνες. Το ενδιαφέρον των βασιλέων 

της Βουλγαρίας που πρώτη φορά εκδηλώθηκε γι΄ αυτήν το 1192, συντέλεσε 

προφανώς στην αύξηση του αριθμού των Βουλγαρόφωνων μοναχών της. 

Πολύ περισσότερο ενισχύθηκε το βουλγαρικό στοιχείο της επί 

Φραγκοκρατίας, όταν οι Βούλγαροι έφθασαν να επηρεάζουν το Όρος 

πολιτικά σε σημαντικό βαθμό, ιδίως την τέταρτη δεκαετία του 13ου αιώνος. 

Τότε είναι πιθανό να έλαβε καθαρά βουλγαρικό χαρακτήρα, αλλά 

παρέμεινε ακόμη σχετικά μικρή. Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι έως 

                                                 

32 Actes Le Zogr. Αρ. 1 
33 Actes Le Chil, αρ.4. 
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σήμερα μνημονεύει τον Ιωάννη Β΄ Ασέν (1218-1241) ως κτήτορα της, πράγμα 

που σημαίνει ότι στα χρόνια του υπήρξε ριζική μεταβολή στο χαρακτήρα 

της και στο δυναμισμό της34. 

Η ενίσχυση εκ μέρους του αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου, που 

εκδηλώθηκε επανειλημμένα (1266, 1267, 1276), της επέτρεψε να 

ορθοποδήσει οικονομικά και έτσι έγινε ικανή να αγοράζει από το Βατοπέδι 

το μετόχι Αγίου Νικολάου στη Θεσσαλονίκη αντί 240 περπύρων, το 127035. 

Είτε στα τέλη του 13ου είτε στις αρχές του 14ου αιώνος η μονή υπέστη 

φοβερές ταλαιπωρίες από επιδρομείς. Κάηκαν κτίρια της και πιθανώς 

μερικοί μοναχοί υπέστησαν μαρτύρια. Μεταγενέστερα αυτή η καταστροφή 

αποδόθηκε σε επιδρομή του φιλενωτικού αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ μαζί με 

τον πατριάρχη Ιωάννη Βέκκο, ή και του ίδιου του πάπα. Στην αυλή της 

μονής μάλιστα το 1873 ανεγέρθηκε μνημείο στη μνήμη των 26 μοναχών 

που φαίνεται ότι μαρτύρησαν στις 10 Οκτωβρίου 1276. Πρέπει να 

παρατηρηθεί σχετικά με το επεισόδιο αυτό ότι μετάβαση του Μιχαήλ Η΄ 

Παλαιολόγου στο Άγιο Όρος, και πολύ περισσότερο του πάπα, δεν 

μαρτυρείται ιστορικά, όπως δε μαρτυρείται επίσης μετάβαση του στη Ρώμη 

από την οποία τον παρουσιάζει η παράδοση να εισβάλλει στο Όρος μαζί με 

ιταλικό απόσπασμα. Αντιθέτως μαρτυρείται το μεγάλο ενδιαφέρον του 

αυτοκράτορα αυτού υπέρ του Αγίου Όρους, και ιδιαίτερα υπέρ της μονής 

Ζωγράφου, χάρη της οποίας εξέδωσε ένα άκρως ευνοϊκό πρόσταγμα κατά 

το ίδιο έτος, στο οποίο τοποθετείται το μαρτύριο των Ζωγραφιτών (1276). 

Στο πρόσταγμα αυτό το ίδρυμα αποκαλείται για πρώτη φορά ''μονή των 

Βουλγάρων''36. 

                                                 

34 Παν. Χρήστου, Το Άγιον Όρος, σ. 103 
35 Actes Le Zogr. Αρ. 9 
36 Fr. Dolger, Regesten, αρ. 20-24. 
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Μετά την καταστροφή πήρε γενναίες χορηγίες από τους αυτοκράτορες 

Ανδρόνικο Β΄ Παλαιολόγο και Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγο37, καθώς επίσης και 

από τον Μιχαήλ Ασάνη της Βουλγαρίας και από ηγεμόνες των Σέρβων. 

Έτσι κατόρθωσε να συνέλθει και να φτάσει σε μεγάλη ακμή, η οποία 

φυσικά δεν μπορούσε να συνεχισθεί πέραν της τουρκικής κατάκτησης, αν 

και στο μεταξύ είχαν προσαρτηθεί σε αυτήν αξιόλογα μονύδρια, όπως ήταν 

τα Ξηροκάστρου, των Αγίων Αποστόλων, Καμηλαυκά, Λειβαδίων. 

H επικοινωνία του Αγίου Όρους με τη Βουλγαρία διατηρήθηκε πυκνή 

ακόμη και επί τουρκοκρατίας. Σε ένα παλαιό συμφωνητικό38 των μονών 

Ρίλας και Παντελεήμονος39 γίνεται υπαινιγμός για παλαιότερους δεσμούς 

μεταξύ των δύο μοναστηριών και διακηρύσσεται η απόφαση ανασυστάσεως 

των δεσμών που υπήρχαν άλλοτε. Από το κείμενο συνεπάγεται ότι οι 

μοναχοί της Ρίλας, κατά την περίοδο παρακμής στις αρχές του 15ου αιώνος, 

είχαν μεταφέρει πολύτιμα αντικείμενα της μονής Παντελεήμονος. Τον 

επόμενο αιώνα επισημαίνεται η δραστηριότητα του Θεόφιλου Λαυριώτη, ο 

οποίος απέκτησε το μονύδριο Μυλοποτάμου και το αναζωογόνησε, 

συνέχισε δε τη φροντίδα για τη συντήρηση του ακόμη και μετά την 

ανύψωσή του στον θρόνο της μητροπόλεως Τυρνόβου. Μετά την 

καταστροφή του από τους πειρατές το 1527 ήρθε στο Όρος αυτοπροσώπως 

για να το ανοικοδομήσει λαμπρότερο από πριν40. 

Η επικοινωνία όμως είναι συνεχής και η ροή μοναχών από τον Άθωνα 

αδιάκοπη, πλην της περί το 1600 πεντηκονταετίας. Και η αθωνική επίδραση 

στον βουλγαρικό χώρο είναι έντονη, όπως μπορεί να διαπιστώσει εύκολα ο 

επισκεπτόμενος στα μοναστήρια της Βουλγαρίας στο Μπάτσκοβο, την Ρίλα 

και άλλα. 

                                                 

37 Acte sLe Zogr, αρ. 11. 31-36. 
38 Παν. Χρήστου, Το Άγιον Όρος, σελ. 254. 
39 Το κείμενο I. Dujcev, Rilkijat svetec i negovata obitel, Sofia, 1947, 284-287. 
40 Αλέξανδρος Λαυριώτης, Το Άγιον Όρος μετά την οθωμανική κατάκτησιν, σ. 45. 
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Εξ άλλου είναι κοινώς αποδεκτό ότι το φυλετικό φρόνημα των Βουλγάρων 

διατηρήθηκε ζωηρότερα στο Όρος από οπουδήποτε αλλού. Μεταξύ των 

βουλγαρικών κύκλων του Όρους καλλιεργείται η βουλγαρική φιλολογία, 

υπερτονίζεται το βουλγαρικό στοιχείο του βυζαντινού πολιτισμού και 

καταβάλλεται προσπάθεια εξογκώσεως του δια νοθευμένων μαρτυριών. 

Και κηρύσσεται η αφύπνιση του βουλγαρικού λαού. Εντυπωσιακή είναι η 

περίπτωση του Παϊσιου Χελανδαρηνού (1720-π. 1770), από την περιοχή 

Σαμοκόβου, ο οποίος μόνασε στο Χελανδάρι, όπου ο μεγαλύτερος αδερφός 

του Λαυρέντιος ήταν προϊστάμενος. Αισθανόμενος ντροπή από τα 

πειράγματα Ελλήνων και Σέρβων, ότι οι συμπατριώτες του δεν έχουν ούτε 

γραμματεία ούτε ιστορία, επιδόθηκε με ζήλο στη μελέτη που του επέτρεψε 

να αισθάνεται περηφάνια για την καταγωγή του πλέον. Ταξίδεψε στη 

Μόσχα για να αυξήσει τις γνώσεις του και να αναζητήσει σχετική 

βιβλιογραφία, και κυρίως έργα σχετικά με την ιστορία των σλαβικών λαών, 

πρωτοτύπων ή μεταφρασμένα στη ρωσική, από τα οποία πήρε αφορμές και 

στοιχεία για μια δική του σύνθεση. Στο έργο του Ιστορία σλαβοβουλγαρική 

περί των λαών, των βασιλέων και των αγίων των Βουλγάρων, που φυσικά 

έχει μικρή ιστορική αξία, στηρίχθηκε η έκρηξη του εθνικού φρονήματος των 

Βουλγάρων μετά από ένα αιώνα περίπου. 

Οι Βούλγαροι από το 13ο αιώνα και έπειτα, διατηρούσαν πάντοτε την μονή 

Ζωγράφου, με μερικές διακοπές, από τα μέσα δε του 18ου αιώνος κατείχαν 

και τη μονή Χελανδαρίου. Ακόμη όμως και σε αυτήν τη μονή Ζωγράφου η 

κατοχή δεν ήταν απόλυτη και μέχρι το 1845 οι μοναχοί ήταν ανάμικτοι, 

πιθανώς μάλιστα αυτές τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνος οι Έλληνες 

πλεόναζαν, και γι΄ αυτό οι ακολουθίες ψάλλονταν ελληνικά και σλαβικά 

εναλλακτικά. Αλλά από τότε επικράτησε και σε αυτή ο φυλετισμός και έτσι 

επιβλήθηκε πλήρως η σλαβική στις ακολουθίες και η βουλγαρική στην 

επικοινωνία. 
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Το 1849 η μονή έγινε κοινόβια και στη συνέχεια με ενισχύσεις από διάφορες 

επιτροπές της Βουλγαρίας και αργότερα από το νεοϊδρυόμενο βουλγαρικό 

κράτος διογκώθηκε και πλούτισε τόσο πολύ, ώστε κατά τις αρχές του 

αιώνος μας να είναι η ανθηρότερη οικονομικά μονή του Όρους μετά την 

μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Απέκτησε νέες πολυτελείς οικοδομές, 

κυρίως στη βόρεια και δυτική πτέρυγα, και έγινε κέντρο της βουλγαρικής 

πνευματικής κίνησης. Στο φυλετικό ανταγωνισμό έπαιρνε πάντοτε το 

μέρος των Βουλγάρων, και είναι χαρακτηριστική η ανέγερση κοινοταφίου 

στη μονή το 1873 για ανάμνηση των θρυλικών, αλλά χαρακτηριστικά 

ανώνυμων μαρτύρων του δήθεν διωγμού του Βυζαντινού αυτοκράτορα 

Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου. Κατά τα άλλα όμως υπήρξε προσεκτική και 

έμεινε πάντοτε πιστή στο Πατριαρχείο. 

Το κελί Ξυλουργού, το αρχαίο μονύδριο, από το οποίο μετανάστευσε η 

ρωσική αδελφότητα στη μονή Θεσσαλονίκης, είχε βουλγαρόφωνους 

μοναχούς από το 18ο αιώνα. Γύρω στο 1840 το μετέτρεψαν σε κοινόβια 

σκήτη, την πρώτη του είδους που λειτούργησε πραγματικά στο Όρος, και 

την οικοδόμησαν με τη μορφή μεγαλοπρεπούς μοναστηριού. Τιμώμενη στο 

όνομα της Θεοτόκου, λέγεται Βογορόδιτσα στα βουλγαρικά, έχει δε και δύο 

χαρακτηριστικά παρεκκλήσια, ένα των αδερφών Κυρίλλου και Μεθόδιου 

και ένα του Ιωάννη της Ρίλας. 

Οι Βούλγαροι μοναχοί διείσδυσαν και σε άλλα ιδρύματα, όχι όμως σε όση 

έκταση οι Ρουμάνοι. Κατείχαν αυτή την εποχή δέκα περίπου εξαρτήματα, 

τα περισσότερα κελιά. 

 

4.1.1 Η ίδρυση και η Θέση της Μονής 

Το μοναστήρι αυτό βρίσκεται πάνω στο βουνό, αθέατο από την 

παραλία και χωμένο σε μια δασωμένη πλαγιά της νοτιοδυτικής πλευράς 

της χερσονήσου.  
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Για να το επισκεφθεί κανείς πρέπει να βαδίσει μια ώρα περίπου από 

τον αρσανά του και πάνω από 3 ώρες από τις Καρυές. τιμάται στη μνήμη 

του Αγίου Γεωργίου (23 Απριλίου). Είναι η ένατη στην τάξη των μονών του 

Αγίου Όρους. 

Σύμφωνα με την παράδοση, την οποία διέσωσε πλαστό χρυσόβουλο 

που αποδίδεται στον Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό  η μονή Ζωγράφου ιδρύθηκε προ 

του 919 μ.χ όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο ΣΤ ο Σοφός, από τρείς  

μοναχούς, τον Μωυσή, τον Ααρών και τον Ιωάννη, που ήταν αδέρφια και 

κατάγονταν από την Αχρίδα. Η ίδια παράδοση, εξάλλου, μας πληροφορεί 

ότι οι 3 αυτοί ιδρυτές διαφωνούσαν ως προς την αφιέρωση του μοναστηριού, 

προτάσσοντας ο καθένας το πρόσωπο ή την εορτή που προτιμούσε. 

Συγκεκριμένα πρότειναν αντίστοιχα την Παναγία, τον άγιο Νικόλαο και 

τον άγιο Γεώργιο, αλλά επειδή ήταν αδύνατο να καταλήξουν μόνοι τους 

κάπου, αποφάσισαν να αφήσουν το όλο θέμα στη θεία θέληση. Έτσι 

έκλεισαν μέσα στο καθολικό μια ξύλινη πλάκα και άρχισαν να 

προσεύχονται να γίνει το θαύμα.  

Την ίδια νύκτα, πολλά χιλιόμετρα μακριά από τον Άθω, οι Σαρακηνοί 

επιτέθηκαν και λεηλάτησαν τη Μονή Φανουήλ στην Παλαιστίνη, και η 
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εικόνα του Αγίου Γεωργίου κινδύνευε να καταστραφεί. Τότε έγινε ένα 

θαύμα όταν πήγαν για να δουν το αποτέλεσμα, βρήκαν ζωγραφισμένη 

πάνω στο ξύλο την εικόνα του αγίου Γεωργίου, Έπεσαν στη γη, κλαίγοντας 

τότε οι μοναχοί. Δεν ξέρανε τί να σκεφθούνε, για το θαύμα. 

Παρακαλούσανε τον Θεό να μη τους κράτηση στην αγωνία. Τότε 

φανερώθηκε ο Μεγαλομάρτυρας στον ηγούμενο της Μονής, Ευστράτιο και 

του είπε: 

Μη λυπάσαι και μη ανησυχείς. Εγώ βρήκα Μοναστήρι για μένα στο 

Άγιο Όρος. Εκεί να πάτε και σεις, διότι εδώ στην αμαρτωλή Παλαιστίνη θα 

πέσει γρήγορα η οργή του Θεού. 

 Ο ηγούμενος τα είπε όλα στους μοναχούς και ύστερα ξεκίνησε μαζί 

τους, για το Άγιο Όρος. Όταν φθάσανε στο Άγιο Όρος, είδανε ότι ο Άγιος, 

που είχε εξαφανισθεί από την εικόνα του στο Φανουήλ, βρισκότανε 

ζωγραφισμένος εκεί στην Μονή Ζωγράφου. Η μορφή του είχε ζωγραφιστεί 

ολόιδια θαυματουργικά στο φρέσκο σανίδι. Δοξάσανε τότε το Θεό οι 

μοναχοί και διηγηθήκανε όσα είχανε γίνει. Αντάλλαξαν τις σκέψεις τους 

και όλα τα θαυμάσια, που είχανε δει τα μάτια τους και οι μοναχοί του 

Φανουήλ και οι μοναχοί του Αγίου Όρους. 

Το θαύμα αυτό έγινε πολύ γνωστό. Η εικόνα δε αυτή αποδείχτηκε 

θαυματουργική. Με ευλάβεια και πίστη πήγε εκεί ο Αυτοκράτορας του 

Βυζαντίου Λέων ΣΤ΄, ο Σοφός. Το επισκέφθηκε επίσης ο βασιλιάς των 

Βουλγάρων Ιωάννης. Με χρήματα των ευσεβών χριστιανών, των βασιλέων 

και άλλων πλουσίων κτίστηκε εκεί αργότερα μεγαλοπρεπής ναός και 

επιβλητικό Μοναστήρι στον οποίο και αφιέρωσαν τη μονή την οποία  

ονόμασαν μονή του αγίου «Γεωργίου τού Ζωγράφου»41.  

                                                 

41 ΑΘ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ <<Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ >>Ενθύμιο Αγίου Όρους έκδοση, 1995 σελ 198ως Δ. 
Παπαχρυσάνθου, Αθωνικός μοναχισμός, Αθήνα 1992, σσ. 240-241, 
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Το ότι υπήρχε το μοναστήρι από τον 10ο αιώνα φαίνεται καθαρά από το 

κείμενο του Α 'Τυπικού του Αγίου 'Όρους, όπου υπογράφει ως ηγούμενός 

του ο «Γεώργιος ό Ζωγράφου». Η ιστορία του όμως μας είναι άγνωστη στους 

αμέσως επόμενους αιώνες, ίσως γιατί κάηκαν πολλά αρχεία από την εποχή 

αυτή. 'Έτσι ερχόμαστε στον 13ο  αιώνα, όπου τοποθετείται κανονικά 

ανάμεσα στις άλλες αγιορείτικες μονές και μάλιστα με μοναχούς 

Βουλγάρους. Στο τέλος περίπου του αιώνα αυτού φρόντισε πολύ για τη 

μονή ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Mιχαήλ ο Παλαιολόγος, ώστε απορεί 

κανείς πώς αυτός ο ίδιος με τη συνεργασία και του πατριάρχη Ιωάννη 

Βέκκου, ταγμένοι και οι δύο υπέρ της ενώσεως των δύο Εκκλησιών , 

βασάνισαν αγιορείτες ανθενωτικούς μοναχούς.  

Οι παπικοί, οι οποίοι δεν έπαυσαν ποτέ να αγωνίζονται για να 

υποτάξουν τούς Ορθοδόξους κάτω από την κυριαρχία τού Πάπα, πήγαν στο 

Άγιο Όρος το 1274 μ. Χ. και επιδόθηκαν στον αγώνα να επιβάλουν τον 

παπισμό με κάθε τρόπο, επειδή «ο πάπας ήθελε να υποτάξει την 

Ανατολική Εκκλησία και να πραγματοποιήσει το μεγάλο όνειρο της 

παποσύνης, μία Εκκλησία κάτω από την εξουσία τού πάπα». Οι μοναχοί 

τού Αγίου Όρους, παρά τις έντονες πιέσεις και τα βασανιστήρια, έμειναν 

σταθεροί στην Ορθόδοξη πίστη. Δυστυχώς όμως, οι Μονές Μεγίστης 

Λαύρας και Ξηροποτάμου υπέκυψαν στις απειλές και υποτάχθηκαν στον 

Πάπα. Το γεγονός αυτό έκανε τούς παπικούς να πιστέψουν ότι θα 

μπορούσαν να επεκτείνουν την κυριαρχία τους σε όλο το Άγιο Όρος.  

Επόμενος στόχος τους ήταν η Ιερά Μονή Ζωγράφου κοντά στην οποία 

αγωνιζόταν κάποιος μοναχός, πού είχε την ευλογημένη συνήθεια να 

διαβάζει καθημερινά, μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου, τον Ακάθιστο 

ύμνο. Κάποια μέρα, μόλις ο μοναχός είπε το «Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε», 

άκουσε την Παναγία να του λέγει: «Χαίρε και σύ δούλε τού Θεού» και στη 
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συνέχεια του ανήγγειλε ότι οι παπικοί κατευθύνονται στην Ιερά Μονή 

Ζωγράφου και τον προέτρεψε να ειδοποιήσει τούς μοναχούς42.  

Τότε κάποιοι μοναχοί σκορπίσθηκαν και κρύφθηκαν στο βουνό. Είκοσι 

έξι όμως μοναχοί, μαζί με τον ηγούμενο, συγκεντρώθηκαν στον πύργο της 

Μονής. Οι παπικοί προσπάθησαν, πρώτα με κολακείες και ύστερα με 

απειλές, να τούς πείσουν να ανοίξουν την Μονή και να συλλειτουργήσουν 

μαζί τους και επειδή εκείνοι αρνήθηκαν να το πράξουν, τούς έκαψαν 

ζωντανούς.  

Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος κτίστηκε το 1873 και υπάρχει και 

μέχρι σήμερα ακόμη, ευλαβικά διατηρημένο, ένα κενοτάφιο μέσα στην 

αυλή. Οι αλύγιστοι εκείνοι ασκητές, πιστοί στην ορθόδοξη παράδοση και 

κήρυκες  με φανατισμό εναντίον της ενώσεως των εκκλησιών κάηκαν 

ζωντανοί μέσα στον πύργο της μονής στις 10 Οκτωβρίου 1276, όπως 

αναφέρει η επιγραφή του μνημείου.  

                                                 

42 ΑΘ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ <<Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ >>Ενθύμιο Αγίου Όρους έκδοση 1995 σελ 199 ως 202. 
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Ὁ Ηγούμενος της Μονής Ζωγράφου 

Αγίου Όρους Θωμάς, οι Μοναχοί 

Βαρσανούφιος, Κύριλλος, Μιχαῖας, Σίμων, 

Ιλαρίων, Ιάκωβος, Ιώβ, Κυπριανός, Σάββας, 

Ιάκωβος, Μαρτινιανός, Κοσμάς, Σέργιος, 

Μηνάς, Ιωασάφ, Ιωαννίκιος, Παύλος, 

Αντώνιος, Δομετιανός και Παρθένιος και 

μαζί τους 5 λαϊκοί, μαρτύρησαν το 1284 οπό 

τούς Λατινόφρονες Βυζαντινούς του 

Αυτοκράτορα Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγου, μη 

δεχόμενοι την «ένωση» με την Παπική 

Εκκλησία, μετά την ενωτική Σύνοδο της 

Λυών Δεν είναι γνωστή ἡ εθνικότητα των 

Οσιομαρτύρων αυτών (κάποιοι ασφαλώς θα 

ήσαν Βουλγαρικής καταγωγής). Είναι επίσης 

πιθανό, ότι κάποιοι θα είχαν και ιερατική 

ιδιότητα.  

Η μνήμη τους τιμάται 10η Οκτωβρίου43. 

 

Στη βόρεια πλευρά του  μνημείου-κενοταφίου του 1873 της Μονής 

Ζωγράφου επιγραφή στα παλαιο-σλαβικά μάς πληροφορεί για τη θέση 

όπου βρέθηκε άφθαρτη η εικόνα της Παναγίας της προαγγελλόμενης μετά 

την εισβολή και πυρπόληση της Μονής από τους Λατίνους Μια 

τοιχογραφία στον βόρειο τοίχο της λιτής στο καθολικό της Μονής 

Ζωγράφου του 1817 , έργο του ζωγράφου Μητροφάνη, απεικονίζει το 

γεγονός της οχύρωσης και άμυνας των ζωγραφητών μοναχών έναντι των 

ενωτικών του Μιχαήλ Παλαιολόγου. 

                                                 

43 ΑΘ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ <<Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ >>Ενθύμιο Αγίου Όρους έκδοση 1995 σελ      202 ως 205 
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Το μοναστήρι λίγο αργότερα έζησε ξανά δύσκολες στιγμές και μάλιστα 

από τους Καταλανούς πειρατές, που το έκαψαν και το κατέστρεψαν στο 

μεγαλύτερο μέρος του. Ανοικοδομήθηκε όμως σύντομα χάρη στις χορηγίες 

των Παλαιολόγων αυτοκρατόρων και κυρίως του Ανδρόνικου Β΄. και του 

Ιωάννη Ε΄, καθώς επίσης και πολλών ηγεμόνων των παρα-δουναβίων 

χωρών. Έτσι αρχίζει μια νέα καλή οπωσδήποτε περίοδος για το μοναστήρι, 

που όμως δεν συνεχίστηκε για πολύ καιρό. Άλλαξαν σιγά σιγά τα 

πράγματα προς το χειρότερο και έφτασε μέχρι την τέλεια σχεδόν ερήμωσή 

του. Τη φορά αυτή την ανακαίνισή του θα την αναλάβουν οι ηγεμόνες της 

Ουγγροβλαχίας, από τους οποίους ξεχωρίζει ο Στέφανος ΣΤ΄ ο καλός, που 

εργάστηκε πολύ για το μοναστήρι (1502), ανακαίνισε και ανιστόρησε με 

δαπάνες του το καθολικό της μονής και προσέφερε στην μονή ένα πολύτιμο 

λάβαρο με την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. 

Στη συνέχεια έγιναν και άλλες εργασίες στη μονή. Συγκεκριμένα το 

1716 ανακαινίστηκε η νοτιοανατολική πτέρυγα και στα χρόνια 1862-1896 

επισκευάστηκαν η βορεινή με το μεγάλο πρόπυλο της μονής και η δυτική, 

που είναι και η ψηλότερη με τους εξαιρετικά χονδρούς τοίχους της, την 

κοινή τράπεζα και το αρχονταρίκι της. Το1651 ο Ηγεμόνας Βασίλειος 

προσαρτά στην μονή το μετόχι του Ντομπροβότσου της Μολδαβίας. Από το  

1696 ο Μέγας Πέτρος της Ρωσίας επέτρεψε στους Ζωγραφήτες μοναχούς να 

περιέρχονται ανά πενταετία την Ρωσία προς συλλογή ελαιών. 

Γενικά ακολούθησε μια ανοδική πορεία σε όλη αυτή την περίοδο και η 

μονή Ζωγράφου έφτασε στο σημείο να ξεπερνά σε πλούτο πολλές από τις 

άλλες μονές του 'Όρους. Ήταν η δεύτερη σε πλούτο μετά το Ρώσικο 

μοναστήρι ,με καταθέσεις στις τράπεζες της Πετρούπολης και των Αθηνών 

και προσοδοφόρα μετόχια εις Μακεδονία, Μολδαβία, Βεσσαραβία και 

Ρωσία. 
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 Ως προς την εθνικότητα των πατέρων της μονής, στις αρχές του 18ου  

αιώνα και για πολύ καιρό, εκτός από τους Βουλγάρους κατοικούσαν σ' αυτή 

και Σέρβοι, καθώς και πολλοί 'Έλληνες μοναχοί. 

Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε από το ότι οι Ακολουθίες στη μονή 

αυτή ψάλλονταν και στις δύο γλώσσες, στην ελληνική και βουλγαρική. 

Κατά τους τελευταίους χρόνους της Τουρκοκρατίας υπήρχαν στην 

μονή και έλληνες μοναχοί. Από το 1845 και μέχρι σήμερα επικράτησε το 

βουλγαρικό στοιχείο και έμειναν μόνο Βούλγαροι 

μοναχοί. Αυτοί, καθώς και άλλοι ομοεθνείς τους, 

που βρίσκονταν σε σκήτες και σε κελιά του Άθω, 

δεν πήραν μέρος στο βουλγαρικό σχίσμα, στο τέλος 

του περασμένου αιώνα, γι' αυτό και ονομάστηκαν 

«Βουλγαρορθόδοξοι»44 

 

4.1.2 Η Αρχιτεκτονική της Μονής 

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα αρχιτεκτονικά στοιχεία της Ιεράς 

Μονής Ζωγράφου (Βουλγαρική), αποτελεί η τοξωτή απόληξη του δυτικού 

τοίχου της Τράπεζας, η οποία συνεχίζεται και προς τα πάνω με το 

παρεκκλήσι των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, για να καταλήξει σ' έναν 

επιβλητικό τρούλο 

Μεγάλο μέρος των κτισμάτων των πτερύγων είναι δομημένο με 

λαξευτούς ορθογώνιους λίθους και πλίνθους με ισοδομική τοιχοποιία. Τα 

παλαιότερα σωζόμενα κτίρια είναι των αρχών του 16 ου αιώνα. 

 Η νοτιοανατολική πτέρυγα της μονής είναι ανακαινισμένη το 1716. Η 

βορεινή πτέρυγα, το πρόπυλο και η δυτική πτέρυγα , η επιβλητικότερη της 

μονής είναι κτισμένες την περίοδο από το 1862 μέχρι το 1896.  

                                                 

44 Εγκυκλοπαίδεια Υδρία σελ 407 και 62 (3ο ς και 26ος τόμος  αντίστοιχα ). 

http://1.bp.blogspot.com/-7Hv0_UaBcOY/TtXzp5zCbvI/AAAAAAAAEI0/ZRWKKFtLy68/s1600/274
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Η μονή Ζωγράφου είναι κοινοβιακή από το 1849 με σιγίλιο του 

Οικουμενικού Πατριάρχη Ανθίμου Δ΄. Κατέχει την 9η θέση στην ιεραρχία 

των μονών του Αγίου Όρους 

 

4.1.3 Πτέρυγες Ι. Μ. Ζωγράφου 

Στο μέγεθος και την κτιριολογική εικόνα των πτερύγων της Μονής 

Ζωγράφου αντικατοπτρίζεται το υψηλό ενδιαφέρον των βυζαντινών 

αυτοκρατόρων, των ηγεμόνων των παραδουνάβιων χωρών και του 

βουλγαρικού κράτους για την μονή. Η σημερινή εικόνα της μονής 

διαμορφώθηκε από το εκτεταμένο οικοδομικό πρόγραμμα των τελευταίων 

δεκαετιών του 19ου αιώνα. Οι πτέρυγες συγκροτούνται από κτίρια 

τετραώροφα στην πλειονότητά τους που περικλείουν το καθολικό και 

σχηματίζουν ευρύχωρη αυλή. Εκτός από τα κελλιά στα οποία διαβιούν οι 

μοναχοί, στις πτέρυγες είναι ενταγμένα επτά παρεκκλήσια, η Τράπεζα, το 

κωδωνοστάσιο, η βιβλιοθήκη, το αρχονταρίκι, το συνοδικό, το ηγουμενείο 

κ.ά. Η βόρεια κι η δυτική πτέρυγα που ανακαινίσθηκαν κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες του 19ου αιώνα, διατηρούνται σήμερα στην καλύτερη κατάσταση. 

Η ανατολική πτέρυγα, με σημαντικά προβλήματα λόγω φθορών και 

προσωρινή επικάλυψη της στέγης με λαμαρίνα, είναι σήμερα ακατοίκητη 

στο μεγαλύτερο τμήμα της. Στην πτέρυγα αυτή, σώζονται ακόμη, χώροι 

υγιεινής του 19 ου αιώνα. Η νότια πτέρυγα, κατεστραμμένη στο ανατολικό 

της τμήμα από την πυρκαγιά του 1974, άρχισε ήδη να αποκαθίσταται. Η 

κτιριολογική διάταξη των πτερύγων περιλαμβάνει έναν μακρύ επιμήκη 

διάδρομο στο κέντρο που εξασφαλίζει την προσπέλαση στα δωμάτια των 

δύο πλευρών. Ιδιαίτερο για την μονή στοιχείο είναι οι κρήνες στο εσωτερικό 

των διαδρόμων αυτών. Την εικόνα των πτερύγων συμπληρώνουν οι πολλοί 

εξώστες με τα επιμελημένα μεταλλικά κιγκλιδώματα, από σφυρήλατο 

σίδηρο, υλικό αναπάντεχο μέσα στην οργιαστική βλάστηση που περιέβαλλε 

τον χώρο. 
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4.1.4 Τα κελιά της Μονής 

Ζωγράφου 

Τα κελιά των πτερύγων 

στεγάζονταν παλιά στην ανατολική 

και τη νότια πτέρυγα. Σήμερα είναι 

εγκατεστημένα στην δυτική και το 

δυτικό. μέρος της νότιας πτέρυγας που διατηρούνται σε καλύτερη 

κατάσταση. Τα κελλιά είναι μικρών γενικά διαστάσεων δωμάτια με λιτό 

εξοπλισμό. Εξαίρεση στο λιτό αυτό περιβάλλον αποτελούν οι περίτεχνες 

κτιστές σόμπες 

 

4.1.5 Συνοδικό-Ηγουμενείο 

Το συνοδικό της μονής Ζωγράφου στεγάζεται στον δεύτερο όροφο της 

βορειοδυτικής γωνίας της μονής. Είναι μια εξαιρετικά ευρύχωρη σάλα με 

περίτεχνα διακοσμημένη οροφή. Φωτογραφίες παλιών ηγουμένων και 

μελών των παλαιών βουλγαρικών βασιλικών οικογενειών ενισχύουν το 

κλίμα μεγαλοπρέπειας του χώρου αυτού. Δίπλα στο συνοδικό υπάρχει 

μικρό μαγειρείο, που εξυπηρετούσε άλλοτε τις ανάγκες υψηλών 

φιλοξενούμενων. Το ηγουμενείο της μονής βρίσκεται στη νότια πτέρυγα, 

στο τμήμα της που σώθηκε απ την πυρκαγιά του 1974 

 

4.1.6 Το Καθολικό της Μονής Ζωγράφου 

Οικοδομήθηκε το 1801, πάνω στα ερείπια παλαιότερου καθολικού του 

16ου αιώνα. Είναι αφιερωμένο στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο. Το 1817 

ο ναός ιστορήθηκε με τοιχογραφίες. Αργότερα το 1840 προστέθηκε ο 

υαλόφρακτος εξωνάρθηκας. Μορφολογικά ο ναός ανήκει στον τρίκοχο 

αγιορείτικο τύπο με ωραία ισόδομη τοιχοποιία από λαξευτές ορθογώνιες 

πέτρες και πλίνθους. Στην βόρεια και νότια πλευρά των εξωτερικών τοίχων 

βρίσκονται εντοιχισμένα παλαιά λιθανάγλυφα. με διάφορες παραστάσεις   
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Στον προνάρθηκα βρίσκονται τοποθετημένοι τέσσερις μαρμάρινοι θρόνοι 

του 1818. Της ίδιας περιόδου είναι και ορισμένα από τα στασίδια που 

βρίσκονται στη Λητή. Στα τρία προσκυνητάρια του κυρίως ναού 

φυλάσσονται αντίστοιχες παλαιές εικόνες του Αγίου Γεωργίου, μεγάλης 

ιστορικής και λατρευτικής αξίας. Η Μεγάλης λατρευτικής αξίας  εικόνα της 

" Επακούουσας"  φυλάσσεται στο ιερό βήμα του ναού. 

H Τράπεζα της μονής Ζωγράφου οικοδομήθηκε τις τελευταίες 

δεκαετίες του 19ου αιώνα στη θέση που βρισκόταν η προηγούμενη τράπεζα 

του 15ου αιώνα. Είναι κτίσμα ευρύχωρο σχήματος Τ ενσωματωμένο στη 

δυτική πτέρυγα της μονής, απέναντι από την είσοδο του Kαθολικού45. 

Το εσωτερικό της Τράπεζας είναι λιτό, χωρίς τοιχογραφίες. Η τοξωτή 

απόληξη του δυτικού τοίχου της σε συνδυασμό με τον επιβλητικό τρούλο 

του παρεκκλησίου των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, συνθέτουν ένα από 

τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της Μονής. 

                                                 

45 saint Νicolaskou dindaniije lui Stefan cel Mare factute Manastirti Zografu de la sfantul MUNT 
Atuow Bucharest 1938 183-189 
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Το ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο είναι έργο αξιόλογης τέχνης. Η 

κατάσκευή του ολοκληρώθηκε το 1839. H σχετική κυριλλική επιγραφή της 

ξυλό-γλυπτης πόρτας αναφέρει σε μετάφραση <<αυτή την πόρτα 

κατασκεύασε ο μεγαλόσχημος Ιερώνυμος το 1839 51. Στις εικόνες που 

κοσμούν το τέμπλο υπάρχουν δυο ποδέες εικόνων υφασμάτινες 

πραγματικά έργα τέχνης που κατασκευάστηκαν από τον Μέγα Στέφανο 

(1457-1504)46. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, η Αγία Τράπεζα του καθολικού. πολύ ευρύ-

χωρη και χωρίς τοιχογραφίες, βρίσκεται απέναντι από την κεντρική είσοδο 

του καθολικού ενσωματωμένη στη δυτική πλευρά της μονής Οι ακολουθίες 

στο ναό και τα παρεκκλήσια της Μονής εδώ και 150 χρόνια Ψάλλονται στην 

Σλα-βονική δηλαδή την παλιά εκκλησιαστική σλαβική γλώσσα 

                                                 

46 Α Λιάκος –Γ.Μερτζιμέκης ¨Δωρεές δι εξόδου και δαπάνης …χριστιανών εκ πόλεων 
Ρουστούκ και Καλόφερ…στην μονή Ζωγράφου .  24 συμπόσιο Βυζαντινής και 
Μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης  Αθήνα 7-9 Μαΐου 2004 πρόγραμμα περιλήψεων 
και ανακοινώσεων σελ 63-64 και Άγιο Όρος πνευματικότητα και ορθοδοξία –τεχνη Β διεθνες 
συμπόσιο Θεσ/νικη Νοέμβριος 2005. Νικόλαος Μερτζιμέκης, Ενεπίγραφα εμπροστάλια 
Αγίων εικόνων από την αθωνική Μονή Ζωγράφου,  σελ 201. 

Το ξυλόγλυπτο τέμπλο της Μονής 
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4.1.7 Αρχονταρίκι 

Το αρχονταρίκι της μονής Ζωγράφου στεγάζεται στον 2ο όροφο της 

βόρειας πτέρυγας, δίπλα από το συνοδικό. Είναι ένα ευρύχωρο σαλόνι 

γωνιακού σχήματος με διακοσμημένα ταβάνια. Στους τοίχους κοσμείται 

από φωτογραφίες μελών των βουλγαρικών βασιλικών οικογενειών.  

 

Στη φωτογραφία που 

χρονολογείται μεταξύ των ετών1865-

1882 διακρίνονται το Κωδωνοστάσιο 

του 1810, το Καθολικό του 1801-1840, 

με τους εννέα τρούλους και η παλιά 

Τράπεζα, με δίλοβα παράθυρα 

περιβαλλόμενα από διακοσμητικά 

αψιδώματα.  

Η πτέρυγα αυτή (δυτική) 

ανοικοδομήθηκε κατά τα έτη 1882-

1896.  

 

Ο ιδιαίτερα επιβλητικός πύργος της 

μονής όπου στεγάζεται η βιβλιοθήκη . 

http://2.bp.blogspot.com/-q4Z3BIhM7D0/TtXz1qwAdKI/AAAAAAAAEJA/-bICni9OMUY/s1600/2741
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4.1.8 Το Καμπαναριό 

Το καμπαναριό της Μονής 

Ζωγράφου είναι κτίσμα του 1896, που 

δημιουργήθηκε από την ανακαίνιση του 

αρχικού οικοδομήματος του 1810.  

Βρίσκεται ενσωματωμένο στην 

ανατολική πτέρυγα της Μονής, απέναντι από το παρεκκλήσι της κοίμησης 

της Θεοτόκου. 

Η μεγαλύτερη από τις καμπάνες του χαρίσθηκε στη μονή από την 

Ρωσική μονή Αγ. Παντελεήμονος. Κάτω από την πυραμιδοειδή του στέγη 

βρίσκεται τοποθετημένο το παμπάλαιο ρολόι με τον εντυπωσιακά ογκώδη 

μηχανισμό του που λειτουργεί από τον προηγούμενο αιώνα1 

 

4.1.9 Φιάλη 

Η φιάλη της μονής Ζωγράφου βρίσκεται στη Βορειοδυτική γωνία της 

αυλής. Είναι περίτεχνη κατασκευή από μάρμαρο με περιστύλιο από οκτώ 

κίονες και θωράκια στα έξι από τα οκτώ ενδιάμεσα των κιόνων. Το 

εσωτερικό του θόλου καλύπτεται από τοιχογραφίες, σε προχωρημένη 

φθορά ,σήμερα.  

Η αρχιτεκτονική της σύνθεση συμπληρώνεται από την κρήνη με 

λεοντοκεφαλές στο κέντρο της φιάλης και μαρμάρινη φιγούρα μοναχού 

που την υποβαστάζει Η φιάλη του αγιασμού υψώνεται κοντά στη 

βορειοδυτική εξωτερική γωνία του ναού και διατηρείται σε πολύ καλή 

κατάσταση. Κατασκευασμένη όλη από μάρμαρο στεγάζεται με θόλο, που 

στηρίζεται πάνω σε 8 πεσσοκολόνες, τα ενδιάμεσα των οποίων , εκτός από 

δύο, φράζονται με θωράκια. 
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4.1.10 Παρεκκλήσια 

Μέσα στο οικοδομικό συγκρότημα της μονής Ζωγράφου βρίσκονται 

οκτώ παρεκκλήσια ενώ άλλα οκτώ βρίσκονται έξω από τον περίβολό της. 

Σημαντικότερο είναι το παρεκκλήσι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

(Ακαθίστου ) όπου φυλάσσεται η εικόνα της "Παναγίας Προαγγελλομένης" 

ή του "Ακάθιστου". Είναι ανεξάρτητο ναίδριο στην αυλή , βόρεια του 

καθολικού. Οικοδομήθηκε το 1764 και κοσμήθηκε με τοιχογραφίες το 1780. 

Ενσωματωμένα στον οικοδομικό ιστό των πτερύγων βρίσκονται το 

παρεκκλήσι των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, ασυνήθιστα μεγάλου 

όγκου κτισμένου το 1900 πάνω από την Τράπεζα.  

Το παρεκκλήσι του Προδρόμου στην ανατολική πτέρυγα με 

τοιχογραφίες του 1768 και το παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου, με νεότερες 

τοιχογραφίες κάτω απ αυτό.  

Τα παρεκκλήσια των Αρχαγγέλων και του Οσίου Κοσμά στο δυτικό 

τμήμα της νότιας πτέρυγας.  

Το παρεκκλήσι των είκοσι έξι Μαρτύρων στη βόρεια πτέρυγα, δίπλα 

στη βιβλιοθήκη και το παρεκκλήσι της Μεταμορφώσεως, με τοιχογραφίες 

του 1869, στην ανατολική. 
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4.1.11 Ο Αρσανάς 

Ο Αρσανάς της Ιεράς Μονής Ζωγράφου βρίσκεται στον Σιγγιτικό 

κόλπο στη ΝΔ ακτή της χερσονήσου του Αγίου Όρους. Η οικοδόμηση των 

πρώτων κτισμάτων του αρσανά ανάγεται στο τέλος του 15ου αιώνα. Το 

συγκρότημα πήρε την σημερινή του μορφή με τις επεμβάσεις και 

προσθήκες του 20ου αιώνα Συνδέεται με τη μονή με αμαξιτό χαλικόστρωτο 

δρόμο που υποκατέστησε το εξαιρετικό λιθόστρωτο μονοπάτι Αποτελεί 

κτιριακό συγκρότημα που θεωρείται από τους μεγαλύτερους αρσανάδες του 

Αγίου Ορους. Η λειτουργία του ήταν να χρησιμεύει ως στρατηγική βάση και 

βάση επιμελητείας (λιμάνι άφιξης και επισκευής καραβιών, αποθήκευσης 

εμπορευμάτων) στο μοναστηριακό συγκρότημα Ζωγράφου, όπου ανήκει, 

και από το οποίο απέχει πέντε χιλιόμετρα. Το συγκρότημα του μεγάλου 

αρσανά αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρσανά για το Άγιο Όρος. 

Σώζεται σε ικανοποιητική κατάσταση και είναι πλήρες ως προς τις 

λειτουργίες και τον αριθμό κτιρίων συνοδείας. Η μεγάλη απόσταση 

ανάμεσα στη Μονή και αυτόν είναι φανερό ότι επέβαλλε μία 

ολοκληρωμένη τοπική οργάνωση κτιρίων - λειτουργιών, σε μορφή μικρού 

παραθαλάσσιου οικισμού. Ο φύλακας του αρσανά της Μονής  συνήθως 

μπορούσε να προειδοποιήσει τη Μονή έγκαιρα όταν πλησίαζαν πειρατές ή 

άλλοι επιδρομείς  

Συχνά όμως οι επιτιθέμενοι κατάφερναν να τον κοροϊδέψουν ή και να 

τον σκοτώσουν. Μπορούσαν έτσι να πλησιάσουν το Μοναστήρι 

ανενόχλητοι και να το λεηλατήσουν. Το συγκρότημα αποτελείται: 

α. Από τον κυρίως αρσανά, το καραβοστάσι, στο ισόγειο, που 

περιλαμβάνει ένα ενιαίο χώρο καλυμμένο με καμάρες τριών 

κατασκευαστικών φάσεων (η αρχική γύρω στο 1475 και η τρίτη φάση μετά 

το 1897). Οι καμάρες αυτές αναπτύσσονται κατά μήκος ενός γραμμικού 

άξονα από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά. 
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β. Από τον αμυντικό πύργο, που κτίστηκε σε επαφή με την πρώτη 

κατασκευαστική φάση και φέρει παρεκκλήσιο στον τρίτο όροφο του Αγίου 

Νικολάου, καταχύστρες και επίστεψη με επάλξεις γύρω από τη στέγη.  

Το ισόγειο του αρσανά επικοινωνεί εσωτερικά με τον πύργο με 

άνοιγμα που φράσσεται από μια βαριά σιδηρόπορτα, η οποία εσχάτως έχει 

ανοίξει 

γ. Από τους χώρους για τη διαμονή των αρσανάρηδων, διατεταγμένους 

σε δύο ορόφους και κατασκευασμένους σε τρεις διαδοχικές φάσεις, όπως 

και ο Αρσανάς. 

δ. Από το ναό που κτίστηκε το έτος 1897 και είναι προσαρτημένος στην 

ανατολική πλευρά του συγκροτήματος . 

ε. Από αποθήκες που βρίσκονται πάνω και πίσω από τον χώρο του 

κυρίως αρσανά και κτίστηκαν κατά την τελευταία κατασκευαστική φάση 

(μετά το 1897). 

ζ. Από έναν κυματοθραύστη σε πλάγια θέση μπροστά στην είσοδο του 

αρσανά, για να τον προστατεύει από τους ισχυρούς νοτιάδες. 

Η μονή Ζωγράφου διαθέτει στην περιοχή του αρσανά της ειδικό χώρο 

που από παλιά χρησίμευε για την προστασία των πλεούμενων της. Είναι 

κτίσμα ενταγμένο στο σύνολο του οχυρωματικού πύργου με επιμήκη στοά 

στο ισόγειο και δωμάτια στον όροφο τα ψαρόσπιτα .   

 Η μονή διαθέτει στον αρσανά της τον καλύτερα σωζόμενο 

ανεμόμυλο. Πρόκειται για κτίσμα που διατηρεί ανέπαφη την αρχιτεκτονική 

του εικόνα και σημαίνει με την ιδιαίτερη μορφολογία του αλλά και λόγω 

της θέσης του ολόκληρη την χερσόνησο.  

Στην εγγύς περιοχή του αρσανά μέσα στη θάλασσα σώζονται τα 

ερείπια αρχαίου πολίσματος. 
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4.1.12 Εξαρτήματα Μονής Ζωγράφου 

Τα εξαρτήματα της Μονής Ζωγράφου περιλαμβάνουν 8 καθίσματα 

στην ευρύτερη περιοχή της Μονής, 2 κελλιά εκ των οποίων το ένα σε 

ερειπωμένο , καθώς και το παλιό και νέο αντιπροσωπείο στις Καρυές. Στην 

Μονή ανήκουν επίσης δύο εμπορικά κτήρια που φιλοξενούν εστιατόριο κα 

ξενοδοχείο και εμπορικό κατάστημα, δίπλα στην καγκελόφραχτη βρύση 

του Αγίου Γεωργίου, στον δρόμο που συνδέει την πλατεία των λεωφορείων 

με την πλατεία του Πρωτάτου. Το νέο αντιπροσωπείο του 1901 έχει ναό 

αφιερωμένο στην Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Το παλαιό αντιπροσωπείο 

έχε ναό αφιερωμένο στην Ανάληψη και βρίσκεται κοντά στην κεντρική 

πλατεία των Καρυών. Το Κελλί των Αγίων Πάντων είναι εγκαταλειμμένο. 

Τα 8 καθίσματα είναι τα εξής· το Κάθισμα του Αγίου Νικολάου είναι 

απέναντι από την βόρεια πτέρυγα, το Κάθισμα του Αγίου Γεωργίου που 

δεσπόζει στον λόφο απέναντι από την δυτική πτέρυγα, το Κάθισμα του 

Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που είναι κοντά στον αρσανά εκεί που 

βρίσκεται η αμπελικιά της Μονής. Πιο μακριά είναι τα καθίσματα των 

Αγίων Πάντων, του Αγίου Σπυρίδωνος, των Αγίων Αποστόλων και του 

Χαίροβου. Η διάνοιξη μίας δασικής οδού έφερε στο φώς, 45 λεπτά 

βορειοανατολικά από την Μονή τα ερείπια της Σκήτης του Μαύρου Βηρού 

που ήταν αφιερωμένη στο Γενέσιον της Θεοτόκου και το 1829 είχε 30 

Ρώσους μοναχούς. Σώζεται το συγκρότημα του Κυριακού.  

Στο ιερό του ναού σώζεται ένα ασυνήθιστο σύνθρονο· ενδιαφέρον 

έχουν τα τέμπλα των παρεκκλησίων. Η σκήτη είναι μέσα σε ρεματιά. 

Ακολουθώντας τον αμαξιτό δρόμο που ανεβαίνει στην αριστερή πλευρά της 

ρεματιάς, και στην συνέχεια το μονοπάτι φτάνει κανείς στον αυχένα του 

ορεινού όγκου και αγναντεύει το Θρακικό πέλαγος και τον όρμο της Μονής 

Βατοπεδίου.  

Στη μονή Ζωγράφου το ΚΕΔΑΚ έχει συμβάλει στη συντήρηση της 

κεραμοσκεπής της βορειοδυτικής κόρδας 1986, έχει ανακατασκευάσει την 
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καμένη νότιας κόρδα, την δυτική πτέρυγα, την τράπεζα και το μαγειρείο, 

έχει επισκευάσει τον αρσανά της μονής, ενώ το 1996 πραγματοποίησε 

συντήρηση των κειμηλίων της μονής47. 

 

4.1.13 Σκευοφυλάκιο 

Το σκευοφυλάκιο της μονής Ζωγράφου βρίσκεται στον προτελευταίο 

όροφο του πύργου της εισόδου στη βόρεια πτέρυγα της μονής, κάτω από 

την βιβλιοθήκη και το παρεκκλήσι των είκοσι έξι Μαρτύρων.Εκεί 

φυλάσσονται διάφορα κειμήλια της μονής, Ιερά σκεύη, εικόνες, πέπλα και 

άμφια, καθώς και ξυλόγλυπτοι επενδυμένοι σταυροί διαφόρων εποχών, 

θαυμάσια δείγματα ξυλογλυπτικής τέχνης. Εδώ  φυλάσσονται και οι δυο 

ποδιές εικόνων διαστάσεων 195χ135 που αποτελούν σύμφωνα με τις 

επιγραφές τους δωρεά του Μολδαβού αξιωματούχου Νέκουλα  Ρακωβίτσα. 

Χρησιμοποιούνται την ημέρα της εορτής του προστάτη της μονής και 

κοσμούν τις Δεσποτικές εικόνες του τέμπλου και του καθολικού. Στην 

πρώτη από τις ποδέες εικονίζεται ο Άγιος Νικόλαος. Ο Άγιος Νικόλαος 

ολόσωμος κατά μέτωπο σε στάση Ιεραρχών, στο αριστερό του χέρι κρατά 

κλειστό το Ευαγγέλιο και με το δεξί του χέρι ευλογεί .Το βάθος της σκηνής 

με τον Άγιο Νικόλαο καταλαμβάνεται από τριάντα πέντε οχτώσχημους 

αστέρες και δεξιά η Θεοτόκος βρεφοκρα-τούσα που στέκεται όρθια και 

φέρει τον Χριστό πάνω στο στήθος της .Τό βάθος της Θεοτόκου 

καταλαμβάνεται από επτά αστέρες. και στην Δεύτερη ποδέα εικονίζεται 

αριστερά ο Χριστός που κρατά στο αριστερό του χέρι κλειστό τον κώδικα , 

ενώ με το δεξί ευλογεί. Το βάθος της εικόνας κοσμείται από σαράντα δύο 

αστέρες  και δεξιά στην εικόνα  σε στάση Δεήσεως ο Άγιος Ιωάννης ο 

Πρόδρομος. Το   βάθος στον Άγιο Νικόλαο κοσμείται από σαράντα πέντε 

                                                 

47 Χαρίτων μοναχός <<Ματιές στον ;Άθω>> έκδοση 3η 2007 Άγιο Όρος 2007. Τοπογραφική 
υπηρεσίας ν Χαλκιδικής (ΚΕΔΑΚ ΓΑΚ)  Πολυγύρου  τόμος 1ος  Άγιο Όρος 
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αστέρες. Η κάθε μια από τις ποδέες αποτελείται από τέσσερα κομμάτια 

ραμμένα μεταξύ τους ,είναι κεντημένες σε ύφασμα πορφυρό βελούδο και 

στο πίσω μέρος τους έχουν κόκκινη επιραμμένη φόδρα48. 

 

4.1.14 Εικονοφυλάκιο 

Η μονή Ζωγράφου δεν διαθέτει ειδικό χώρο εικονοφυλακείου. Οι 

εικόνες φυλάσσονται στο παρεκκλήσι των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. 

Οι προσκυνηματικές μόνον εικόνες φυλάσσονται στο Ιερό βήμα του 

καθολικού. 

Θαυματουργικες εικονες μονής Ζωγραφου 

Οι τρεις εικόνες του Αγίου Γεωργίου 

Στην Ιερά Μονή Ζωγράφου υπάρχουν τρεις Θαυματουργές εικόνες του 

Αγίου Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου. 

 Η πρώτη που βρίσκεται στον ανατολικό κίονα του δεξιού χορού, 

αποδίδεται στους τρεις αυταδέλφους ιδρυτές της Μονής, τον Μωυσή, τον 

Ααρών και τον Ιωάννη. Που βρήκαν την αχειροποίητη εικόνα  την 

αχειροποίητη εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Τότε έκτισαν τη Μονή, το 919, και 

την ονόμασαν του Ζωγράφου, από την εικόνα που βρέθηκε ζωγραφισμένη. 

                                                 

48 24ο συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης  Αθήνα 7-9 
Μαΐου 2004 πρόγραμμα περιλήψεων και ανακοινώσεων σελ 63,64 και Άγιο Όρος 
πνευματικότητα και ορθοδοξία –τεχνη Βδιεθνες συμπόσιο Θες/νικη Νοέμβριος 2005. 
Νικόλαος Μερτζιμεκης ενεπίγραφα εμπροστάλια Αγίων εικόνων από την αθωνική Μονή 
Ζωγράφου σελ 196-198  
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Στο αριστερό πτερύγιο της ρινός του Αγίου Γεωργίου και σήμερα ακόμη 

φαίνεται προσκολλημένο μικρό τμήμα δακτύλου κάποιου ολιγόπιστου 

Επισκόπου της Ιερισσού, αποκοπέν από το χέρι του, όταν περιοδεύων 

αποπειράθηκε να δοκιμάσει το αχειροποίητο της εικόνας με το δάκτυλό του. 

 

 

Ο άγιος Γεώργιος παριστάνεται σε προτομή, μετωπικός, στον τύπο του 

στρατιωτικού αγίου. Είναι νέος, αγένειος, με πυκνή βοστρυχωτή κόμη, 

πάνω από την οποία φέρει στέμμα. Στο αριστερό του χέρι, μπροστά στο 

στήθος, κρατάει διαγώνια το δόρυ, ενώ στο δεξί το ξίφος. Η εικόνα είναι 

http://4.bp.blogspot.com/-Xkudlg93mFA/T5G0eoZ5rAI/AAAAAAAAJyI/FGI-GzRIKZU/s1600/228
http://1.bp.blogspot.com/-xqjZHEPSPJ4/T5G0PcW9ISI/AAAAAAAAJyA/OHQa61KUBkI/s1600/228
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καλυμμένη με ασημένια επένδυση έτσι ώστε να αφήνει ελεύθερο μόνο το 

πρόσωπο του αγίου . 

Η επένδυση, όπως συνάγεται από την επιγραφή, κατασκευάστηκε 

στην Πετρούπολη το 1837 με την ευλογία του Μητροπολίτου Νοβγκορόδ 

Σεραφείμ και τη δαπάνη του αρχιμανδρίτου Ανατολίου. Είναι 

διακοσμημένη με κόκκινους, πράσινους και ροζ σε χρώμα πολύτιμους 

λίθους στο φωτοστέφανο,το στέμμα και την ενδυμασία του αγίου, καθώς 

και με πολλά αφιερώματα. 

Εκατέρωθεν της κεφαλής του είναι χαραγμένη πάνω στην επένδυση 

στα σλαβικά η επιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΑΟΜΑΡΤΥΡΑΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο 

ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ.  

Το πλαίσιο της εικόνας έχει φυτικό διάκοσμο, ενώ στην αριστερή και τη 

δεξιά πλευρά, μέσα σε ελλειψοειδή μετάλλια, απεικονίζονται σκηνές από 

τη ζωή του αγίου. Κάτω από κάθε σκηνή υπάρχει από μια σχετική 

επιγραφή στα σλαβικά, ενώ στο κάτω μέρος του πλαισίου είναι χαραγμένη 

στα σλαβικά η ακόλουθη αφιερωματική επιγραφή ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ, ΜΕ 

ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΑΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗΣ 

ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΛΡΙΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ 

ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΕΛΩ ΣΑΝ ΠΥΡΑΚΤΩΜΕΝΗ 

ΣΤΗΛΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ (ΜΟΝΑΧΟΥΣ) ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΥΣ 

ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΘΕΟ, ΠΟΥ ΕΛΚΟΥΝ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΤΟΝ ΙΛΙΟ ΤΟΠΟ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

889 ΚΑΙ ΜΕ ΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΛΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΚΤΙΣΑΝ ΑΥΤΗΝ 

ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 

ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ, ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, 
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ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΑΝ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ. Α(ΓΙΑ) Π(ΕΤΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΕΤΟΣ ΑΩΛΖ (= 1837). 

Από εικονογραφική άποψη ο άγιος εικονίζεται στο συνηθισμένο 

εικονογραφικό τύπο του στρατιωτικού αγίου, γνωστού από τη 

μεταβυζαντινή περίοδο. Η εικόνα χρονολογείται από τον Kondakov στον 

11ο- 12ο αιώνα, ενώ από τον Prashkov και τον Enev στον 14ο αιώνα. Ωστόσο, 

η εικόνα παρουσιάζει στενή προσωπογραφική και τεχνοτροπική συγγένεια  

με την απεικόνιση του αγίου Γεωργίου σε εικόνα του 1266/7 από τη Struga 

στην Π.Γ.Δ.Μ.,  σε εικόνα  του δεύτερου  μισού του  13ου αιώνα  από τη 

Μονή της Μεγίστης Λαύρας -και κυρίως σε τοιχογραφία από τον ναό του 

Πρωτάτου (γύρω στα1290) και σε εικόνα της Μονής Βατοπαιδίου (γύρω στα 

1300), γεγονός που μάς επιτρέπει να διατυπώσουμε την άποψη ότι η εικόνα 

της Μονής Ζωγράφου κατατάσσεται ανάμεσα στα εξαίρετα έργα της 

Παλαιολόγειας εποχής του τέλους του 13ου αιώνα. 

Η Δεύτερη  εικόνα του αγίου Γεωργίου εξ Αραβίας  βρίσκεται στο 

καθολικό της Μονής Ζωγράφου, πάνω σε προσκυνητάριο στον βόρειο κίονα 

του χορού, μπροστά από το τέμπλο. Κατά την παράδοση σύμφωνα με τον 

Ρώσο περιηγητή Barskij, η εικόνα του αγίου Γεωργίου ήλθε από την Αραβία 

και διαμέσου της θάλασσας έφθασε στο λιμάνι της Μονής Βατοπαιδίου του 

Αγίου Όρους. 

Τότε μοναχοί απ' όλα τα μοναστήρια εξεδήλωσαν την επιθυμία να την 

αποκτήσουν, αλλά δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν σε ποιο μοναστήρι να 

ανήκει. Τότε για να λύσουν το ζήτημα έβαλαν την εικόνα πάνω σε ένα νέο 

και άγριο μουλάρι και συμφώνησαν ότι σε όποιο μοναστήρι θα σταματούσε, 

εκεί θα έμενε η εικόνα. Ύστερα από μακρύ ταξίδι το μουλάρι έφτασε στη 

Μονή Ζωγράφου, όπου και μέχρι σήμερα βρίσκεται η εικόνα. Ο άγιος 

Γεώργιος χωρίς την επένδυση  παριστάνεται σε προτομή, μετωπικός, στον 

τύπο του στρατιωτικού αγίου. 
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Εικονίζεται νέος, αγένειος και σγουροκέφαλος. Φορεί στρατιωτική 

στολή, χειριδωτό χιτώνα, θώρακα με χρυσοκονδυλιές και κόκκινο μανδύα 

που τυλίγει το σώμα στη μέση και δένεται με κόμπο στον αριστερό ώμο. Με 

το δεξί χέρι κρατάει διαγώνια μπροστά στο στήθος το δόρυ του, ενώ με το 

αριστερό το ξίφος. Εκατέρωθεν της κεφαλής του με κόκκινα γράμματα 

αναγράφεται η νεοτέρων χρόνων επιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡ/ΠΟΣ/Ο 

ΘΑΥΜΑ/ΤΟΥΡΓΟΣ.  

Το εξαιρετικό  πλαίσιο της εικόνας φέρει γραπτό φυτικό διάκοσμο. Η 

ζωγραφική επιφάνεια παρουσιάζει απολεπίσεις και είναι μαυρισμένη, με 

αποτέλεσμα να μη διακρίνονται τα αρχικά χρώματα. Η εικόνα αναφέρεται 

ως αμφιπρόσωπη, χωρίς, ωστόσο, να γνωρίζουμε τί απεικονίζεται στην 

πίσω πλευρά. Τη μορφή του αγίου Γεωργίου χωρίς την επένδυση μπορεί να 

τη δει κανείς μόνο μια φορά τον χρόνο, όταν στην λιτάνευση της εικόνας 

δεν φέρει την επένδυση Η ασημένια επένδυση , η οποία σύμφωνα με την 

κτητορική επιγραφή έγινε στην Αγία Πετρούπολη το 1822, καλύπτει όλη 

την εικόνα, εκτός της κεφαλής του αγίου.  

Στο κάτω μέρος της επένδυσης αναπτύσσονται οι δυο ακόλουθες 

επιγραφές στα σλαβικά, οι οποίες αναφέρονται αντίστοιχα στον τρόπο με 

τον οποίο η εικόνα εμφανίστηκε στη Μονή: ΑΥΤΗ Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ 

ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ 

ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΑΒΙΑ ΑΙΑΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΕΠΛΕΥΣΕ ΤΟ ΑΠΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΜΨΕ ΣΑΝ ΑΚΤΙΝΕΣ 

ΗΛΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ. ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 

ΟΙ(ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΙ) ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΑΑΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΕΣ 

ΤΟΥ ΑΘΩ ΠΟΥ ΗΛΘΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΑΥΜΑ 

ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΝ Ο ΚΑΘΕΝ ΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΙ ΣΤΟ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ. ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΜΑΡΤΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΕ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΤΡΟΠΟ ΗΕΙΚΟΝΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 
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ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ. Η ΕΙΚΟΝΑ Α ΥΤΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΕΧΗ ΘΑ ΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΑΚΥΕΙ 

ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΗ 

ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΑΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ, καθώς 

και στους αφιερωτές της επενδύσεως: ΣΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΤΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΥΤΟ 

ΑΣΗΜΕΝΙΟ, ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΑΤΟΛΙΟΥ, ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΩΝ ΦΙΑΟΧΡΙΣΤΩΝ 

ΔΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΛΑΒΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΑΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ, ΤΑ 

ΤΙΜΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ 

ΒΙΒΑΙΟ ΓΙΑ ΑΙΩΝΙΑ ΜΝΗΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥΣ 

ΚΤΗΤΟΡΕΣ Α ΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΩΚΒ (1822): ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ. Από 

τεχνική και τεχνοτροπική άποψη η εικόνα έχει χρονολογηθεί στα τέλη του 

12ου αιώνα - αρχές 13ου αιώνα. Ωστόσο, η κατάσταση στην οποία 

διατηρείται η εικόνα του αγίου Γεωργίου δεν μάς επιτρέπει την 

επιβεβαίωση ή την απόρριψη των απόψεων που έχουν διατυπωθεί. 

Η δε τρίτη εικόνα του Αγίου Γεωργίου, ευρισκομένη στο τέρμα του 

κέρατος του αριστερού χορού, σε εικονοστάσιο, ανήκε στον Ηγούμενο της 

Μολδαβίας Στέφανο το 1456. Είναι δε και αυτή περιβεβλημένη με αργυρό 

επένδυμα, επιχρυσωμένο, που κατασκευάστηκε το 1838. είναι 

τοποθετημένη Στο καθολικό της Μονής Ζωγράφου, πάνω σε 

προσκυνητάριο του 1820-31 στον βορειοδυτικό κίονα. Σύμφωνα με την 

παράδοση η εικόνα είναι δώρο στη Μονή Ζωγράφου του ηγεμόνα Στεφάνου 

της Μολδοβλαχίας (1456-1504). Ο ηγεμόνας Στέφανος, προσευχόμενος στον 

Θεό για να νικήσει τους Τούρκους σε μια μάχη, είδε ένα όραμα με τον άγιο 

Γεώργιο. Στο όραμα αυτό ο άγιος του υποσχέθηκε ότι θα νικήσει, αλλά 

συνέστησε να στείλει την εικόνα του στη Μονή Ζωγράφου του Αγίου Όρους 

και να ανακαινίσει την ερειπωμένη Μονή Ο άγιος Γεώργιος, σύμφωνα με 

την ασημένια επένδυση που αφήνει ακάλυπτο μόνο το πρόσωπο, 
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παριστάνεται σε προτομή, μετωπικός, κρατώντας στο αριστερό του χέρι, 

μπροστά στο στήθος, το δόρυ, ενώ στο δεξιό το ξίφος. Απεικονίζεται νέος, 

αγένειος, με σγουρά καστανά μαλλιά που επιστέφονται με 

«στεμματογύριο». Εκατέρωθεν της κεφαλής του, μέσα σε ελλειψοειδή 

πλαίσια με φυτικό διάκοσμο, αναγράφεται στα σλαβικά η επιγραφή:  

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΆΡΤΥΡΑΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο ΤΡΟΠΑΙΟΦΌΡΟΣ  στο 

κάτω τμήμα του διάκοσμο  υπάρχει στα σλαβικά  η ακόλουθη 

αφιερωματική επιγραφή: ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΟΒΓΚΟΡΟΛ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ 

ΦΡΟΝΤΙΛΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΩΛΗ (=1838), 

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ 

ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ 

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ, Η 

ΟΠΟΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΥΠΑ (=1484) ΣΤΟΝ ΜΟΛΔΑΒΟ 

ΒΟΕΒΟΔΑ ΣΤΕΦΑΝΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ 

ΤΑΥΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.Σ' όλη την επιφάνεια της επένδυσης είναι 

ανηρτημένα πλούσια αφιερώματα, όπως σταυροί, μετάλλια και εγκόλπια. 

Η επένδυση με βάση την κτητορική επιγραφή που σώζεται στο κάτω 

πλαίσιο χρονολογείται στο 1838-37. Η εικόνα τοποθετείται από τον Enev 

στον 16ο αιώνα. Ωστόσο, έχουμε τη γνώμη ότι στη σημερινή της κατάσταση, 

λόγω της υπάρχουσας επιζωγράφησης, η οποία συνετελέσθη πιθανότατα 

το έτος που τοποθετήθηκε η επένδυση (1838), η εικόνα δεν είναι δυνατόν να 

χρονολογηθεί με ασφάλεια, παρέχει την εντύπωση ενός έργου που 

χρονολογείται στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. 

Η φορητή εικόνα του αγίου που σώζεται στην Τράπεζα της Μονής. 

Στην εικόνα αυτή, έργο του ζωγράφου Βενιαμίν Κοντράκη του 1879, εκτός 
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από τον άγιο Γεώργιο, ανάμεσα στις δεκαπέντε σκηνές που τον 

πλαισιώνουν, υπάρχει και η σκηνή με τη λιτανεία της εικόνας του αγίου με 

εξαιρετική άποψη της Μονής Ζωγράφου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαλκογραφία 1802-16 

Από τις νεώτερες 

απεικονίσεις-αντίγραφα του 

αγίου Γεωργίου του 

Αχειροποίητου σημειώνουμε τη 

μορφή του αγίου Γεωργίου 

Αχειροποιήτου σ' ένα δίπτυχο 

του 19ου αιώνα της Μονής 

Ζωγράφου και σε δύο 

χαλκογραφίες του 1802-16 και 

του 1836-17, όπου στο κέντρο 

εικονίζεται η Μονή Ζωγράφου, 

πάνω από την οποία 

παριστάνεται η εικόνα του Αγίου 

Γεωργίου. Αριστερά και δεξιά 

της εικόνας του αγίου 

απεικονίζονται δεκατέσσερα 

μετάλλια με σκηνές από τον βίο 

του αγίου. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-KtmfrITPKMs/T5G0GzZcv7I/AAAAAAAAJx4/Bs2yW89FaHU/s1600/228
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Χαλκογραφία του 1834. 

Η χαλκογραφία παριστάνει 

στην κάτω πλατειά ζώνη τη 

Μονή Ζωγράφου, ενώ πάνω σε 

στενότερη εικονίζονται ο άγιος 

Γεώργιος, η Παναγία 

Βρεφοκρατούσα και ο άγιος 

Κοσμάς ο Ζωγραφίτης. 

 

  

Οι Δύο θαυμαστές εικόνες της Παναγίας 

Παναγία Προαγγελλομένη 

 

 

Η εικόνα φέρει ασημένια 

επένδυση, η οποία σύμφωνα με την 

επιγραφή στη σλαβική γλώσσα στο 

κάτω μέρος της επένδυσης, 

χρονολογείται στο 1846. Εκατέρωθεν 

της κεφαλής της Παναγίας, μέσα σε 

ανάγλυφα μετάλλια είναι χαραγμένη 

η επιγραφή: Μ(ΗΤΗ)Ρ / Θ(ΕΟ)Υ, ενώ 

πιο κάτω αριστερά στα σλαβικά η 

προσωνυμία της: 

 

Η Προαγγελλόμενη εικόνα με βάση την παράδοση κατατάσσεται στον 

13ο αιώνα, ενώ από τον Enev και τον Kondakov έχει χρονολογηθεί από τον 

14ο αιώνα και τον 17ο αιώνα αντίστοιχα. Ωστόσο, πιθανότερη φαίνεται, , η 

http://2.bp.blogspot.com/-rBi1hOBoY5E/T5G1A3iHgjI/AAAAAAAAJyo/imWTAgQ225o/s1600/2285
http://www.mountathos.gr/active.aspx?mode=el{f2f0365b-3715-412b-8bf1-7223477
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τοποθέτηση της στον 16ο αιώνα και η ένταξη της σε εργαστήριο κρητικής 

σχολής της περιόδου. 

Η εικόνα της Παναγίας Προαγγελλόμενης , γνωστής επίσης ως 

Παναγίας του Ακάθιστου ή Παναγίας Χαιρόβου, βρίσκεται στο τέμπλο του 

παρεκκλησίου της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Μονής Ζωγράφου. 

Σύμφωνα με την παράδοση η Παναγία με θαυματουργό τρόπο παρήγγειλε 

σ' έναν γέροντα που βρισκόταν στο ζωγραφίτικο κελλί στο Χαίροβο,  τη 

στιγμή που ο ίδιος διάβαζε τον Ακάθιστο Ύμνο στο κελλί του, να φύγει 

γρήγορα στη Μονή Ζωγράφου για να ειδοποιήσει τους Ζωγραφίτες 

μοναχούς ότι έρχονται οι εχθροί Λατίνοι, οι ενωτικοί του Μιχαήλ 

Παλαιολόγου, για να επιβάλλουν την ουνία, και όποιος μοναχός είναι 

ασθενής στο πνεύμα να κρυφτεί, ώσπου να περάσει ο κίνδυνος, ενώ όποιος 

θέλει στεφάνι μαρτυρίου να παραμείνει Η Παναγία του Ακάθιστου 

εικονίζεται σε προτομή, στον αυστηρό εικονογραφικό τύπο της Οδηγήτριας. 

Στο ύψος της κεφαλής, σύμφωνα με το σχέδιο της εικόνας που δημοσιεύει ο 

Kondakov, πλαισιώνεται από τους αρχαγγέλους σε προτομή, οι οποίοι 

αποδίδονται μικρογραφικά. Με το αριστερό της χέρι κρατάει τον Χριστό, 

ενώ το δεξί φέρει μπροστά στο στήθος. Ο Χριστός παριστάνεται μετωπικός, 

και  με το δεξί ευλογεί.   

Η επένδυση της εικόνας είναι με πλούσιο baroque διάκοσμο. Στο κάτω 

τμήμα της επένδυσης, μέσα σε ένα ανάγλυφο πλαίσιο, αναγράφεται στα 

σλαβικά η αφιερωματική επιγραφή, η οποία έχει ως ακολούθως: ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΤΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΥΤΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 

Α(ΓΙΑ) Π(ΕΤΡΟΥΠΟΛΗ) ΣΕΜΕΝ ΜΑΚΣΙΜΟΒΙΤΣ ΚΑΜΑΡΟΒ ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 1846, ΕΝΩ ΤΟ ΟΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1285.  

Η εικόνα από την παράδοση κατατάσσεται στον 13ο αιώνα, ενώ από 

τον Enev και τον Kondakov έχει χρονολογηθεί από τον 14ο αιώνα και τον 
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17ο αιώνα αντίστοιχα. Ωστόσο, πιθανότερη φαίνεται, , η τοποθέτηση της 

στον 16ο αιώνα και η ένταξη της σε εργαστήριο κρητικής σχολής της 

περιόδου. Αντίγραφο της εικόνας σώζεται σε δίπτυχο, μικρών διαστάσεων, 

της Μονής Ζωγράφου, το οποίο χρονολογείται στον 19ο αιώνα. 

Παναγία η Επακούουσα 

 Η Παναγία εικονίζεται σε  

 

Η Παναγία εικονίζεται σε προτομή, 

μετωπική, κρατώντας μπροστά στο 

στήθος της τον Χριστό, ο οποίος ευλογεί 

με το δεξί του χέρι. Η εικόνα- 

τοιχογραφία της Παναγίας είναι 

καλυμμένη με πολυτελή χρυσο-αργυρή 

επένδυση η οποία, σύμφωνα με την 

κτητορική επιγραφή στα σλαβικά στο 

κάτω τμήμα της επένδυσης, 

χρονολογείται στο 1896. Τα 

φωτοστέφανο τους είναι διακοσμημένα 

με πολύχρωμα φυτικά μοτίβα με την 

τεχνική του σμάλτου.  

Στο κάτω μέρος της επένδυσης, μέσα σε ένα πλαίσιο, αναγράφεται στα σλαβικά η αφιερωματική 

επιγραφή, η οποία έχει ως ακολούθως: 

Στο κάτω μέρος της επένδυσης, μέσα σε ένα πλαίσιο, αναγράφεται στα 

σλαβικά η αφιερωματική επιγραφή, η οποία έχει ως ακολούθως:  

ΕΠΙΜΕΛΗΣ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ 

ΖΩΓΡΑΦΙΤΟΥ, ΕΝ ΕΤΕΙ 1896, (ΜΗΝΑ)ΟΚΤΩΒΡΙΟ. 

Η εικόνα της Παναγίας Επακούουσας, τοιχογραφία η οποία, σύμφωνα 

με τον Σμυρνάκη, έχει αποσπασθεί το 1818 από το παλαιό καθολικό, 

βρίσκεται τοποθετημένη μέσα σε μια κόγχη του ανατολικού τοίχου του 

Ιερού Βήματος του καθολικού της Μονής Ζωγράφου .Η παράδοση συνδέει 
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την εικόνα της Παναγίας Επακούουσας με τον Κοσμά τον Ζωγραφήτη που 

έζησε στα τέλη του 12ου - αρχές του 13ου αιώνα. Ο όσιος προσευχόταν στην 

Παναγία να του δείξει τον δρόμο της σωτηρίας, η οποία με θαυματουργικό 

τρόπο του παράγγειλε ότι για να σωθεί θα πρέπει να αναχωρήσει από τη 

Μονή Ζωγράφου και να ασκηθεί μόνος του. Ο όσιος Κοσμάς αναχώρησε σ' 

ένα σπήλαιο και με την καθαρότητα του βίου του και με τους αγώνες του 

κατόρθωσε να δει τον Θεό. Η εικόνα της Παναγίας Επακούουσας 

παρουσιάζει ομοιότητες με την εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας (19ου  

αιώνα), η οποία βρίσκεται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Σόφιας. Η 

εικόνα με βάση τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά χρονολογείται στον 19ο 

αιώνα49. 

 

4.2 Μετόχια της Μονής Ζωγράφου 

Μετόχι είναι αγρόκτημα που ανήκει σε μοναστήρι είναι εκτός 

μοναστηριού , μέσα στο οποίο βρίσκεται συνήθως μικρό παρεκκλήσιο και 

κατοικία για τους μοναχούς που καλλιεργούν το συγκεκριμένο αγρόκτημα. 

Το «Μετόχιον», στην εκκλησιαστική ορολογία, αποτελεί παράρτημα της 

Μονής στην οποία ανήκει, ακόμα και αν διαμένουν μόνιμα σε αυτό αρκετοί 

μοναχοί. 

                                                 

49 Ε.  Τσιγαρίδας –Α TRIFONOBA <<Θαυματουργές εικόνες  της Μονής Ζωγράφου >> σελ 119ως 130. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CF%81%CF%8C%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
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4.2.1 Η Μονή Καπριάνα 

 

 

Την περίοδο 1698-1812 η μονή 

ήταν αφιερωμένη στην αθωνική 

μονή τον Ζωγράφου και 

λειτουργούσε ως μετόχι της. Μετά 

την προσάρτηση της Βεσσαραβίας 

από τη Ρωσική Αυτοκρατορία το 

1812 ἡ μονή Capriana πέρασε το 

1813 υπό την αιγίδα της 

νεοϊδρυθείσας Αρχιεπισκοπής του 

Κισινάου, πού είχε επικεφαλής τον 

μητροπολίτη Γαβριήλ Bănulescu-

Bodoni (1746 -1821). Τότε έγινε και ἡ 

ανακαίνιση της λιθόκτιστης 

αρχικής εκκλησίας της Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου.  

Το έτος 1840 ένας  δεύτερος ναός χτίστηκε στο μοναστήρι, αφιερωμένος 

στον Άγιο Νικόλαο και το 1903 μια τρίτη εκκλησία, αφιερωμένη στον Άγιο 

Γεώργιο, που  ανακαινίστηκε πρόσφατα και λειτουργεί ως καθολικό. Στη 

Σοβιετική περίοδο, μονή Capriana και  περιουσία της, όπως και όλοι οι τόποι 

λατρείας, περιήλθαν στο κράτος50 

 

4.2.2 Μετόχια της Ι. Μονής Ζωγράφου στην Βουλγαρία  

Τα πιο γνωστά Μετόχια της Ι. Μ. Ζωγράφου στη Βουλγαρία είναι: στο 

Βέλες, στο Πάζαρντζικ, στο Ρούσε, στο Σλίβεν, και στο Τέτεβεν.  

                                                 

50  Αγιορείτικος Λόγος Αθωνικό οδοιπορικό στα προσκυνήματα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. 

https://fdathanasiou.wordpress.com/2013/09/13/%CE%B1%CE%B8%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-

%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%B1-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/ 
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4.2.3 Μετόχια της Ι. Μονής Ζωγράφου στην Ελλάδα  

 Τα μετόχια που διέθετε η Ιερά Μονή στην Ελλάδα είναι τα εξής: 

Μετόχι του Αρχαγγέλου στο παλαιό πηγαδι του εταίρου μετοχίου 

αυτής εις το παλαιό πηγάδι και καλουμένου του Αρχαγγέλου 

Μετόχι αγίου Γεωργιου στο Λοζίκι του ετέρου μετοχίου αυτής περί την 

Ρεντίνα εις το Λοζίκιν και εις το όνομα τιμωμενου του Αγίου Γεωργίου 

Μετόχι Αγίου Θεοδώρου στο Πηλοριγιό του ετερου μετοχιου αυτής του 

εις το Πηλόρηγιον και τιμώμενο στο όνομα του Αγίου Θεοδώρου  

Μετόχι της Θεοτοκου επικεκλημένο του Δρεανόβου τιμώμενο στο 

όνομα της Υπεραγίας Θεοτοκου 

Μετόχι μονη Θεοτόκου της Κρανιωτίσσης στον Στρυμώνα. 

Μετόχι Αγιου Νικολάου στο Πηλορήγιο μετά της εκεί αλιείας της 

μεγάλης βαλτας 

Μετόχι στο σημερινό χωριό Ζωγράφου, Μετόχι στον Πρόβλακα 

Μετόχι στο Γομάτι, Μετόχι με αμπέλι στην Όλυνθο 

Μετόχι χειμαδιό βουβαλιών στη Βουρβουρού, Μετόχι με αμπέλι στην 

Τορώνη 

Μετόχι με λιβάδι στο Παλαιοχώρι 

Με την ανταλλαγή πληθυσμών και την έλευση των προσφύγων στην 

Ελλάδα το Ελληνικο κράτος προέβει σε απαλλοτρυώσεις των μετοχίων και 

την εγκατάσταση σε αυτά των προσφυγων. Χαρακτηριστική  είναι η 

περίπτωση του μετοχιού  στο νέο χωριό Ζωγράφου Χαλκιδικης51. 

 

4.2.4 Χωριό Ζωγράφου Χαλκιδικής  

Πριν έρθουν οι πρόσφυγες το 1924 δεν υπήρχε ο οικισμός Ζωγράφου 

παρά μόνο το μετόχι του Ζωγράφου που ονομαζόταν και βουλγάρικο 

επειδή οι μοναχοί του μοναστηριού καταγόταν από τη Βουλγαρία. Οι 

                                                 

51  ΓΑΚ Πολυγυρου Τομος 2ος Μετόχια μονών Αγίου Όρους Χαλκιδικής 
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κάτοικοι που δημιούργησαν το νέο χωριό κατάγονταν από το Ανταβαλ της 

Καππαδοκίας ένα αμιγώς ελληνικό τουρκόφωνο χωριό. Όταν ήρθαν 

υπήρχαν μόνο τα κτίσματα της περιοχής που έχει το περίγραμμα δηλαδή ο 

οικισμός του μετοχιού. 

 

Σχεδόν 200 οικογένειες εγκαταστάθηκαν στο Ζωγράφου και πολλοί 

βολεύτηκαν μέσα στα κτήρια του μετοχιού στους στάβλους, στις αχυρώνες, 

στα κολληγόσπιτα, στον πύργο. Τότε στο μετόχι ζούσαν 5-6 καλόγεροι που 

το εγκατέλειψαν σαν έφτασαν οι πρόσφυγες .Τα κτήματα του μετοχιού 

απαλλοτριώθηκαν και μοιράστηκαν στους πρόσφυγες σε κλήρους των 40 

στρ. Τα κτήρια της καθέδρας δεν απαλλοτριωθήκαν αρχικά σε αντίθεση με 

τα κολληγόσπιτα. 

 

Από τα κτήρια του μετοχιού σώζονται: 

Ο πύργος, οικονομείο, η αποθήκη, το εκκλησάκι, η βρύση, τα 

κολληγόσπιτα. 
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Ο Πύργος της Μονής Ζωγράφου 

Δεν γνωρίζουμε πότε οικοδομήθηκε ο πύργος ,ίσως μετά το 1325 αλλά 

στα τέλη του 15ου αιώνα πρέπει να ανακατασκευάστηκε ριζικά. Σύμφωνα με 

αρχαιολόγους πρέπει να είχε ακόμη έναν  όροφο που έπεσε με τα χρόνια. 

Είναι επιβλητικός και το πάχος του τοίχου φτάνει το 1.80μ  περίπου . 

 

 

Στο κάτω μέρος δεν υπάρχουν ανοίγματα σε αντίθεση με τα ψηλότερα 

πατώματα. Η κεντρική είσοδος είναι ψηλότερα από το έδαφος για να μην 

έχουν πρόσβαση εύκολη οι επιδρομείς. Πάνω από τη είσοδο προβάλει ένα 
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τοξωτό υπέρθυρο που πιθανότατα να είχε την εικόνα του προστάτη Αγίου. 

Εντύπωση προκαλούν οι γωνιακές πέτρες του κτηρίου (αγκωνάρια). 

Καλύφθηκε με επίχρισμα (ασβεστοκονίαμα) που το μεγαλύτερο τμήμα του 

έπεσε και φαίνεται καθαρά η λιθοδμήτου κτηρίου . Ο πύργος λέγεται της 

Καλής Μαρίας (αδερφή Μακεδόνων αυτοκρατόρων  σύμφωνα με την 

παράδοση) εξού και η ονομασία της ευρύτερης περιοχής από τα 

υστεροβυζαντινά χρόνια Καλαμαριά . Σε παλαιότερες εποχές λειτουργούσε 

ως Καταφύγιο των μοναχών και αυτών που εργάζονταν στο μετόχι, καθώς 

επίσης και ως παρατηρητήριο. Λένε ότι ο πύργος του Ζωγράφου 

επικοινωνούσε με τους πύργους των Φλογητών και της Ολύνθου. Το 1924 

όταν ήρθαν οι πρόσφυγες 3 οικογένειες εγκαταστάθηκαν εκεί τα πρώτα 

χρόνια. Τα τελευταία χρόνια καινούργια σκεπή χτίστηκε προστατεύοντας 

το κτήριο από τον κίνδυνο κατάρρευσης. Σήμερα σιδερένια πόρτα φράζει 

την είσοδο και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση. 

 

Το Οικονομείο – Παλιό Σχολείο  

Το σπίτι του οικονόμου είναι κυβόμορφο κτίσμα με τετράριχη σκεπή 

και λιτές όψεις. 
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Η τοιχοποιία του είναι πλινθο-περίκλειστη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν τα τοξωτά υπέρυθρα, είναι κτήριο του 19ου αιώνα και 

χαρακτηρίζεται ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με υπουργική 

απόφαση. Έχει εκπονηθεί μελέτη από την Εφορεία Νεότερων Μνημείων 

Κεντρικής Μακεδονίας του υπουργείου Πολιτισμού. Προβλέπεται να 

λειτουργήσει ως Μουσείο και ο περιβάλλον χώρος θα φιλοξενήσει 

πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ήδη άρχισαν οι εργασίες για την αποκατάσταση 

του μνημείου Ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα κτήρια του μετοχιού για την 

καλαισθησία του και την αρχιτεκτονική του. Το κτήριο χαρακτηρίζεται για 

την επιμελημένη λιθοδομή του σε σχέση και με τα άλλα κτήρια Το 

οικονομείο τις πρώτες μέρες της προσφυγιάς στέγασε πολλές οικογένειες 

όταν αργότερα τακτοποιήθηκαν έγινε σχολείο μέχρι το 1960 

 

 

Η εκκλησία του  Αγίου Γεωργίου  

 Ο Άγιος Γεώργιος είναι ο προστάτης της μονής Ζωγράφου στο 

Άγιο Όρος και επίσης προστάτης του μετοχιού. Ο ναός ήταν μεγαλύτερος 

και την μορφή που έχει σήμερα την πήρε μετά από την μερική κατάρρευση 

του. 
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Το 1977 κλάπηκε μεγάλο μέρος από τις ιερές εικόνες που ήταν 

απροστάτευτες. Η παράδοση θέλει να αναγράφεται πάνω στην εικόνα του 

Αγίου Γεωργίου το όνομα Ζωγράφου όταν αποφάσιζαν οι Ανταβαλήδες 

πρόσφυγες για την ονομασία του χωριού. Το έσβησαν αλλά με θαυμαστό 

τρόπο ξαναγράφηκε.  

 

 

Η οχύρωση  

Η οχύρωση ήταν απαραίτητη στα μετόχια γιατί κινδύνευαν από 

επιδρομείς . Ένα μικρό μέρος των τοιχίων σώζονται στο μετόχι του 

Ζωγράφου. Σε κάποια σημεία το ύψος φτάνει τα 4 μέτρα Ο φρουριακός 

περίβολος ονομαζόταν «μπαρμπάκα». Σύμφωνα με μαρτυρίες από την 

μάσα πλευρά του τείχους οι μοναχοί στέγαζαν τα ζώα και είχαν τις 

αχυρώνες τους. Σε άλλο μέρος του τείχους προς τα νότια υπήρχαν μεγάλες 

τρύπες όπου έβγαιναν τα απόβλητα των ζώων με ειδικούς αγωγούς. 

Οι απαλλοτριώσεις που έγιναν  

Το 1930 απαλλοτριώθηκαν από την ελληνική πολιτεία τα 

κολληγόσπιτα,  6.770 στρεμματα,96 ελαιοδενδρα,620 μουριές, η καταβλητέα 

αποζημίωση ανήλθε για τις γαίες 618.000δρχ,για τα ελαιόδεντρα 11250 

δρχ,για τις μουριές 25000 δρχ, για τα κολληγόσπιτα 70000δρχ. Δεν 
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απαλλοτριώθηκαν τα συγκεντρωμένα κτήρια του μετοχιού με τους 

στάβλους τις αχυρώνες και τις αποθήκες καθώς και ο αμπελώνας52. 

 

5. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΣΛΑΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

5.1 Η επίδραση της Ιεράς Μονής Ζωγράφου και του Αγίου Όρους στην 

μεσαιωνική βουλγαρική γραμματεία 53 

Κατά την περίοδο του Β΄ Βουλγαρικού κράτους του Τυρνόβου στη 

Βουλγαρία και με την αποκατάσταση της Βουλγαρικής Εκκλησίας 

εκλέγεται το 1235, ως πρώτος πατριάρχης Τυρνόβου, ο αγιορείτης μοναχός 

Ιωακείμ54. Αμέσως συναντάται η παρουσία του Βούλγαρου ηγεμόνος 

Ιωάννη Ασσάνη Β΄, μετά τη νίκη του επί των Σταυροφόρων και την έκδοση 

Χρυσοβούλων σε Βατοπαίδι55, Πρωτάτο και Λαύρα και εισέρχεται δυναμικά 

στο ρόλο του ευεργέτη και προστάτη 

Ο Ιωάννης Ασσάνης μετέφερε στο Τύρνοβο τα λείψανα πολλών αγίων, 

όπως της αγίας Παρασκευής των Επιβατών, του αγίου Ιωάννη της Ρίλας, 

της αγίας Φιλοθέης κ.ά. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη συγγραφής νέων 

αγιολογικών κειμένων προς τιμήν των αγίων, στα οποία γίνεται λόγος για 

την πόλη του Τυρνόβου. Σ’ αυτά οι άγιοι εξυμνούνται ως «Βούλγαροι στο 

γένος» και προστάτες και πολιούχοι του Τυρνόβου. Δεν παρέχουν 

βιογραφικά κ.ά. στοιχεία, αλλά εμμένουν στα ανωτέρω χαρακτηριστικά. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της βουλγαρικής γραμματείας του 13ου αι. ή της 

αποκαλούμενης γραμματείας του Τυρνόβου (με τους όρους Tărnovski 

                                                 

52 Τα μετόχια του τόπου μου>> Περιβαλλοντολογική εργασία μαθητών 2ου γυμνασίου 

Μουδανιών Γ.Α.Κ Πολυγύρου Απαλλοτριώσεις μετοχιών στην Χαλκιδική τόμος 2ος 

53 Nešev G. Les monastères. Hr. Kodov - B. Rajkov - St. Kožuharov, Opis na slavjanskite răkopisi. 

Dujčev I. Le Mont Athos. 121-144; idem. Chilandar et Zographou. Miklas H. Ein Beitrag. 

54. Ivan Snegarov, Neizdadeni starobăllgarski žitija, Godisnik na Duhovnata Akademija 3 (1954) 29. 

55. M. Laskaris, Vatopedskata gramota na car Ivan Asen II, Bălgarski Starini, XI (1930). 
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agiogravski, himnogravski i letopisen cikăl)56 είναι ο υπέρμετρος 

πατριωτισμός. Έτσι έχουμε την παραλλαγή (θεώρηση) του Τυρνόβου στην 

Ακολουθία του αγίου Ιωάννου του Ριλιώτη, με το αρχαιότερο απόγραφο στο 

αγιορείτικο χφ του Δραγάν της Ι. Μονής Ζωγράφου, την παραλλαγή της 

Ακολουθίας του Μιχαήλ Βόιν στο ίδιο χφ, τη βουλγαρική μετάφραση και 

θεώρηση της Ακολουθίας της αγίας Παρασκευής της Επιβατηνής στο ίδιο 

χφ και τέλος την Ακολουθία της αγίας Φιλοθέης της Τέμνισκας. 

Παρόμοιος τύπος χειρογράφου σαν του Δραγάν είναι και το υπ’ αρ. 6 

της συλλογής του Βίκτωρ Γκρηγκορόβιτς, επίσης αγιορείτικο. 

Τα αντιπροσωπευτικότερα χειρόγραφα που περιέχουν αυτά τα έργα 

είναι αγιορείτικα. Κατά την Kl. Ivanova57 τέτοιου είδους συγγράμματα είναι 

και το Uspenie Kirilovo. Έτσι έχουν και τα κείμενα της αγίας Παρασκευής.  

Όπως πληροφορούμαστε από δύο σλαβικά χειρόγραφα της Ι. Μ. Σινά 

(τα υπ’ αρ. 19 και 23) στη Μεγίστη Λαύρα, το πρώτο μισό του 14ου αι. 

εργάστηκε εδώ ο Βούλγαρος λόγιος γέρων Ιωάννης με τους μαθητές του 

ιερομ. Μεθόδιο και Γέροντα Ιωσήφ. Εδώ ο γέρων Ιωάννης έθεσε τα θεμέλια 

μιας γλωσσικής μεταρρύθμισης, μεταφράζοντας εκ νέου τα σλαβικά 

τελετουργικά βιβλία (το κείμενο των οποίων από τη συχνή αντιγραφή από 

τον 9ο έως τον 14ο αι. είχε αλλοιωθεί) βάσει του Ιεροσολυμίτικου τυπικού. 

Οι μεταγενέστερες έρευνες σ’ αυτόν τον τομέα ανάγουν τις δραστηριότητες 

αυτού του λογίου κινήματος σε αγιορείτικη Φιλολογική Σχολή, τη 

λειτουργικότητα της οποίας αντέγραψε αργότερα ο Ευθύμιος και τη 

μετέφερε στη Σχολή του στο Τύρνοβο58.  

Στην επιστήμη έχει ήδη επιβεβαιωθεί η νοτιοσλαβική χειρόγραφη 

παράδοση στα μοναστήρια του Αγίου Όρους, ιδίως στην περίοδο από το 13ο 

μέχρι το 16ο αιώνα, με την εξέλιξη του Ησυχασμού. 

                                                 

56. St. Kožuharov, Bălgarska literatura i knižnina prez XIII v, Sofia 1987, 25-35. 
57. Žitiepisni tvorbi, Stara Bălgarska Literatura, 4 (1986) 36. 
58. P. Syrku, K istorii ispravlenij knigu. 
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Αυτή η γενική διαπίστωση ενισχύεται με νέα ευρήματα και στοιχεία 

που υπάρχουν στο Αγ. Όρος. Ακόμη, τα δεδομένα αυτά προβάλλουν την 

ανάγκη να μην περιοριστεί η έρευνα μόνο στα πλαίσια των συλλογών 

χειρογράφων εις τας ιεράς μονάς, αλλά να επεκταθεί στα μεμονωμένα 

ενδιαιτήματα των μοναχών, τα κελιά. Σε ένα έγγραφο του έτους 980 

επισημαίνεται η ύπαρξη βιβλιοθηκών στα κελιά59. Στις μέχρι τώρα 

δημοσιευμένες περιγραφές των σλαβικών χειρογράφων του Αγίου Όρους 

καταγράφεται ένας σημαντικός αριθμός τους, που προέρχεται από 

εργαστήρια σκητών και κελιών. 

Στο μέλλον θα ασχοληθώ με τη διερεύνηση του ζητήματος των 

«Αγιορειτικών κελλιών και της διάδοσης της νοτιοσλαβικής χειρόγραφης 

παράδοσης», πράγμα που θα δώσει τη δυνατότητα να γίνει καλύτερα 

αντιληπτός ο ρόλος των χειρογραφικών εργαστηρίων στα κελιά και στις 

σκήτες του Αγίου Όρους. Γιατί, βέβαια, δεν είναι τυχαίο που ο Παΐσιος 

Βελητσκόφσκι μερικούς αιώνες αργότερα ανακάλυψε πλήρως διατηρημένα 

κείμενα στα μικρά μοναστήρια και τα κελλιά. Όλα αυτά μας δίνουν τη 

δυνατότητα να ρίξουμε φως στη δημιουργική δραστηριότητα στο Άγιο Όρος 

και από αυτή τη σκοπιά. 

 

5.1.1 Περίοδος Ησυχασμού 

Κατά την περίοδο του Ησυχασμού συναντάμε την πανορθόδοξη 

συμβίωση. Δεν είναι τυχαία η παρουσία αξιόλογων μαθητών Σλάβων στους 

κύκλους του Γρηγορίου του Σιναΐτου. Η Μεγίστη Λαύρα στο Άγιον Όρος 

ήταν ένα από τα πνευματικότερα κέντρα του Όρους κατά την περίοδο του 

Ησυχασμού τον 14ο αι. Ονόματα, όπως του Γρηγορίου του Παλαμά και του 

Γρηγορίου του Σιναΐτου, περιόδευσαν τα σκηνώματα της Λαύρας, ενώ η 

                                                 

59. Xρ. Πατρινέλης, Ἄθως - Bηβλιοθῆκαι, ΘHE 1 (1962) 940-941. Oι Θησαυροί του Aγίου Όρους, 
τ. 1, σ. 16. 
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παρουσία των Ηλία Σελλιώτη, Θεόληπτου Φιλαδελφείας, Νικηφόρου 

Ιταλιώτη και των πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως Καλλίστου και 

Φιλοθέου του Κόκκινου δίνει μια άλλη προβολή στο πνευματικό σθένος της 

περιόδου αυτής60. 

Χάρη στους Σλάβους μαθητές του Γρηγορίου ο κόσμος των Σλάβων, 

μέσω του Αγίου Όρους, γνώρισε την απέραντη συγγραφική δημιουργία των 

Ελλήνων Πατέρων μυστικών, νηπτικών κ.ά., με αξιολογότερους το Θεοδόσιο 

Τυρνόβου, ο οποίος μετέφρασε στα σλαβικά το έργο του Γρηγορίου του 

Σιναΐτου «Κεφάλαια δι’ ακροστιχίδος»· του μαθητή του Ευθυμίου Τυρνόβου, ο 

οποίος επί πέντε έτη εργάστηκε στο Άγιον Όρος όπου επιδόθηκε στις 

μεταφράσεις εκκλησιαστικών βιβλίων, καθώς επίσης και μία αξιόλογη 

μεταρρύθμιση στην ορθογραφία της βουλγαρικής γλώσσας. Το συγγραφικό 

έργο του Ευθυμίου περιλαμβάνει και πρωτότυπα έργα, ιδίως αγιογραφικά, 

που τον καθιστούν το σπουδαιότερο συγγραφέα της εποχής του στη 

σλαβική γλώσσα. Ο μοναχός Κυπριανός, μαθητής του Θεοδοσίου, έμεινε και 

αυτός στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένα στη Λαύρα, όταν ήταν ηγούμενος 

ο Φιλόθεος ο Κόκκινος. Σ’ αυτόν οφείλεται η διάδοση του Ησυχασμού στη 

Ρωσία και η αναγέννηση του ρωσικού πνευματικού βίου το 14ο αι., όταν 

ήταν μητροπολίτης Κιέβου. Συνέταξε το «Κελιωτικό Τυπικό» και άλλα 

αξιόλογα έργα αγιογραφικά, χρονογραφικά, λειτουργικά, κανονολογικά, 

τα οποία τον τοποθετούν στο ίδιο συγγραφικό επίπεδο με τον Ευθύμιο. Ο 

Γρηγόριος Τσαμπλάκ, μαθητής του Ευθυμίου και ανεψιός του, εντρύφησε 

και αυτός στα αγιορείτικα σκηνώματα. Διέδωσε τον Ησυχασμό στη 

Μολδαβία και τη Σερβία και, μεταγενέστερα, στη Ρωσία, όπου ανέρχεται 

και στο μητροπολιτικό θρόνο στο Κίεβο. Ήταν πολυγραφότατος, συνέταξε 

πολλά αγιογραφικά και γενικά αγιολογικά κείμενα και πανηγυρικούς 

λόγους. Πρέπει ν’ αναφερθεί και το όνομα του μοναχού Ησαΐα των Σερρών 

                                                 

60. Π. Xρήστου, Τὸ Ἅγιον Ὄρος. P. Syrku, K istorii ispravlenij knigu., σ. 16. 
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που μετέφρασε στα σλαβικά έργα που αποδίδονται στον άγιο Διονύσιο τον 

Αρεοπαγίτη61. Η πνευματική επίδραση του Αγίου Όρους στον κόσμο των 

Σλάβων το 14ο αι. ήταν καθοριστική. Όλοι σχεδόν οι προκαθήμενοι των 

Ορθοδόξων Εκκλησιών της νοτιοανατολικής Ευρώπης ήταν αγιορείτες και 

προέρχονταν από τη σχολή του Γρηγορίου του Σιναΐτου. Εγνώριζαν εξίσου 

καλά την ελληνική όσο και τη σλαβική γλώσσα.  

Κατά τον π. Αμφιλόχιο Ράντοβιτς –Μητρ. Μαυροβουνίου, η Σιναϊτική 

αυτή αγιορειτική Ησυχαστική κίνησις, με το πνεύμα της και το πνευματικό 

ιδεολογικό προσανατολισμό της, ενέπνευσε όχι μόνο τον μοναχισμό και 

την πνευματική ζωή αυτής της εποχής, αλλά και την εκκλησιαστική και 

κρατική πολιτική, την αρχιτεκτονική και την τέχνη, την λογοτεχνία και την 

οργάνωση της κοινωνίας. Με ένα λόγο τη ζωή της κοινωνίας γενικώς62. 

Όμως, παρ’ όλη την καλή διάθεση που είχαν, καθώς επίσης και την 

προσπάθεια που κατέβαλαν να επηρεάσουν τους ηγεμόνες των ορθοδόξων 

κρατών για μία ένωσή τους με το Βυζάντιο εναντίον της τουρκικής απειλής, 

δεν τα κατάφεραν. Τα πρώτα σύννεφα της τουρκικής σκλαβιάς έφτασαν και 

τώρα το Άγιον Όρος καλείται να κάνει πιο γενναιόδωρη την προσφορά του 

προς τους υπόδουλους ορθόδοξους λαούς της Βαλκανικής. 

 

5.1.2 Γραμματολογικά μνημεία 

Το Άγιον Όρος διατήρησε αντιπροσωπευτικά κείμενα απ’ όλα τα είδη 

και τις μορφές των πιο πάνω εκπροσώπων της σλαβικής γραμματείας την 

περίοδο του Ησυχασμού. Μοναδικά αντίγραφα έργων φυλάσσονται ή 

διασώθηκαν στο διάβα των αιώνων δια μέσου του Αγίου Όρους. Μέρος των 

έργων του ο πατριάρχης Τυρνόβου Ευθύμιος πιθανώς τα συνέταξε στο 

                                                 

61. P. Syrku, ό.π.· J. Ivanov, Bălgarski starini iz Makedonija, Sofia 1931, σ. 369. 
62. Bλ. Γ. Kαψάνης, Tό Άγιον Όρος και η Oρθοδοξία στα Bαλκάνια, Bαλκάνια και Oρθοδοξία, 
Aθήνα 1993, σ. 62. Aγγελική Δεληκάρη, Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης, Eλληνισμός και κόσμος 
των Σλάβων, τ. 6, Θεσσαλονίκη 2004. 



75 

 

Όρος63. Στην Ι. Μ. Ζωγράφου διασώζονται τα δύο λειτουργικά του έργα: 

Služebnici (περιέχουν τη σλαβική μετάφραση της Θείας Λειτουργίας του 

αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου). 

α) Αντίγραφο του βίου του Ιλαρίωνος Μογλενών σώζεται στο υπ’ αρ. 

103 χφ της Ι. Μ. Ζωγράφου του 14ου αι.64 και στο υπ’ αρ. 496 της Ι. Μ. 

Χιλανδαρίου του 15ου αι.65 

β) Το αρχαιότερο αντίγραφο του πρώιμου βίου του αγίου Ιωάννου της 

Ρίλας σώζεται στο υπ’ αρ. 103 (14ος αι.) της Ι. Μ. Ζωγράφου και στα εξής 

πέντε αντίγραφα της Ι. Μ. Χιλανδαρίου – 496 (1430), 291 (19ου αι.), 461 (15ου 

αι.), 482 (1536) και στο 798 (1796). Στα χφφ 153 (15ου αι.), 424 (1430), 423 (1430-

1440), 427 (15ου αι.) και στο 437 (1664) της Ι. Μ. Χιλανδαρίου περιέχεται ο 

σύντομος βίος του ιδίου αγίου.  

γ) Ο βίος της αγίας Παρασκευής της Επιβατηνής, έργο του ιδίου 

συγγραφέως, σώζεται στο Άγιον Όρος στα ακόλουθα χφφ: στο υπ’ αρ. 103 

(14ου αι.) της Ι. Μ. Ζωγράφου και δύο απόγραφα του ιδίου έργου μαζί με τον 

πανηγυρικό Λόγο της μετακομιδής των ιερών λειψάνων της Αγίας στο 

Τύρνοβο φυλάσσονται στην I. M. Xιλανδαρίου στο υπ’ αρ. 440 (1624) και στο 

496 (1430) χειρόγραφο. 

δ) Επιστολή του πατριάρχη Ευθυμίου προς τον Κυπριανό σώζεται στο 

Άγιον Όρος στα υπ’ αρ. 477 (1440) και 673 (1430) χφφ της Ι. Μ. Χιλανδαρίου66. 

ε) Πανηγυρικός λόγος της αγίας Ελένης67 φυλάσσεται σε δύο 

απόγραφα της Ι. Μ. Χιλανδαρίου –στο υπ’ αρ. 455 (14ου αι.) και στο 478 (15ου 

αι.). 

                                                 

63. Bλ. J. Ivanov, Bălgarski starini., σ. 431. 
64. J. Ivanov, Bălgarski starini., σ. 431. 
65. H αρίθμηση των χφφ της I. M. Xιλανδαρίου είναι από τον κατάλογο του D. Bogdanović, 
Katalog Kirilskih rukopisa.  
66. E. Kalyzhnjacki, Werke des Patriarhen von Bulgaria, Euthymius, Wien 1901. 
67. P. Rusev, Estetikata i majstorstvo na pisatelite ot Evtimievata knižovna škola, Sofia 1983, σ. 
74. 
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ζ) Ακολουθία του αγίου Ιωάννου της Ρίλας σώζεται στα υπ’ αρ. 291 

(19ου αι.), 481 (16ου αι.) και 798 (1769) απόγραφα της Ι. Μ. Χιλανδαρίου68. 

η) Ακολουθία της αγίας Παρασκευής της Επιβατηνής φυλάσσεται στα 

υπ’ αρ. 148 (14ου αι.), 150 (15-16ου αι.), 151 (15ου αι.), 232 (16ου αι.) και 461 

(15ου αι.) απόγραφα της Ι. Μ. Χιλανδαρίου, και στο Ζ-55 (15ου αι.) της Μ. 

Λαύρας69. 

θ) Ακολουθία της αγίας Θεοφανούς, συζύγου του αυτοκράτορος 

Λέοντος ΣΤ ΄ του Σοφού (886-912), που σώζεται στο υπ’ αρ. 461 χφ της Ι. Μ. 

Χιλανδαρίου70. 

Την περίοδο αυτή στην Ι. Μ. Χιλανδαρίου συναντάμε έργα του 

υμνογράφου Εφραίμ. Στην επιστήμη υπάρχουν δύο εκδοχές. Στην μία 

υποστηρίζεται από τον Δ. Μπογκντάνοβιτς71 ότι πρόκειται για τον Σέρβο 

πατριάρχη Εφραίμ και η άλλη ότι πρόκειται για νέο άγνωστο λόγιο72. Ο 

Εφραίμ έγραψε τρεις Παρακλητικούς κανόνες: προς την Παναγία, τον Χριστό 

και τον τσάρο (βασιλέα). Επίσης συνέταξε και Θεοτοκία με και άνευ 

ακροστιχίδος και στιχηρά επίσης άνευ ακροστιχίδος. 

Στην ανάπτυξη του πνευματικού βίου κατά την περίοδο του δευτέρου 

Βουλγαρικού κράτους του Τυρνόβου, όπως αναφέραμε συντέλεσε η κίνηση 

του Ησυχασμού και η παρουσία στο θρόνο του Τυρνόβου του Ιωάννη του 

Αλεξάνδρου. Είναι αυτός που βοήθησε την κίνηση των Ησυχαστών και 

συγκεκριμένα τον άγιο Γρηγόριο το Σιναΐτη, την περίοδο που ασκήτευε 

στην περιοχή της Ανατολικής Ρωμυλίας γνωστής με την ονομασία 

«Παρόρια». Την περίοδο της βασιλείας του γνώρισαν μεγάλη άνθιση οι 

τέχνες και τα γράμματα. Κατά παραγγελία του πραγματοποιήθηκαν 

πολλές μεταφράσεις και φιλοτεχνήθηκαν και διακοσμήθηκαν από 

                                                 

68. J. Ivanov, Bălgarski starini., σ. 359. 
69. K. Nihoritis, Atonskata Knižovna tradicija., σ. 26. 
70. E. Kalyzhnjacki, Werke des Patriarhen von Bulgaria., σ. 26. 
71. D. Bogdanovič, Pesnička tvorenja monaha Efrema, Hilandarski zbornik 4 (1978) 109-130. 
72. P. Mateič, Bălgarskijat himnopisec Efrem ot XIV v., Sofia 1982. 
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καλλιγράφους γραφείς τα πιο αξιόλογα χειρόγραφα της περιόδου αυτής73, 

τα οποία είναι αφιερωμένα στον ίδιο και την οικογένειά του. Τα πιο 

αξιόλογα από αυτά διασώθηκαν στο Άγιον Όρος: 

α) Το ευαγγέλιο του Ιωάννη του Αλεξάνδρου που βρέθηκε από τον 

Λόρδο Κάρζον το 1837 στην Ι. Μ. Αγ. Παύλου, ο οποίος και το μετέφερε στην 

Αγγλία και μετά το θάνατό του κατέληξε στο Βρετανικό Μουσείο όπου 

φυλάσσεται μέχρι σήμερα74. 

β) Το ψαλτήρι του Τόμιτς. Περιέχει το πλήρες κείμενο του ψαλτηρίου 

(151 ψαλμούς) κ.ά. λειτουργικά κείμενα. Το βρήκε στην Ι. Μ. Αγίου Παύλου 

ο Σίμα Νοβάκοβιτς Τόμιτς και το 1901 το εναπέθεσε στο Ιστορικό Μουσείο 

της Μόσχας και έκτοτε πήρε την ονομασία ψαλτήρι του Τόμιτς. Έχει 

πλούσιο διάκοσμο δηλωτικό της καταγωγής του75.  

γ) Η Συλλογή του Λαυρεντίου, γραμμένη το 1348 από τον ιερομόναχο 

Λαυρέντιο και αφιερώνεται στον Ιωάννη τον Αλέξανδρο. Περιέχει σλαβικές 

μεταφράσεις βυζαντινών πατερικών κειμένων, καθώς και παλαιοσλαβικά 

πρωτότυπα έργα. Το χφ αυτό το μετέφερε το 1665 από την Ι. Μ. Αγίου 

Παύλου στη Ρωσία, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα, ο Ρώσος μοναχός 

Αρσένιος Σουχάνοφ76. 

δ) Παρόμοια τύχη είχε και η Συλλογή του ιερέα Φιλίππου, γραμμένη το 

1345 και αφιερωμένη στον Ιωάννη τον Αλέξανδρο. Περιλαμβάνει σε 

βουλγαρική μετάφραση το χρονικό του Μανασσή, καθώς και άλλα 

δογματικά, απόκρυφα, ηθικοπλαστικά και πολεμικά κατά των Λατίνων 

έργα77. Το χφ αυτό είχε την ίδια τύχη με το πιο πάνω. Μέχρι το 1665 

βρισκόταν στην Ι. Μ. Χιλανδαρίου, όταν το βρήκε ο Σουχάνοφ το μετέφερε 

στη Μόσχα. Στη βιβλιοθήκη της ιδίας μονής φυλάσσεται και ένα ακόμα 

                                                 

73. I. Tαρνανίδης, Iστορία της Bουλγαρικής Eκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1988, σσ. 64-67. 
74. L. Živkova, Četveroevangelieto na car Ivan Aleksantăr, Sofia 1980. 
75. A. Džurova, 24 miniatjuri ot Tomicovija psaltir, Sofia 1982. 
76. I. Tαρνανίδης, Iστορία της Bουλγαρικής Eκκλησίας., σ. 65. 
77. Ό.π.,  σσ. 64-65. 
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απόγραφο από το χρονικό του Μανασσή, συγκεκριμένα στο υπ’ αρ. 434 

χειρόγραφο78. 

Στις βιβλιοθήκες του Άθωνος φιλοξενούνται και έργα του μαθητού και 

ανιψιού του Ευθυμίου του Γρηγορίου Τσαμπλάκ. Συγκεκριμένα στην Ι. Μ. 

Χιλανδαρίου τα χφφ 479 και 486 περιέχουν απόγραφα του βίου του 

Στέφανου της Ντέτσανης79 και τα χφφ 249 και 479 περιέχουν αντίγραφα της 

ακολουθίας του ιδίου αγίου, έργα του Γρηγορίου Τσαμπλάκ. Επίσης και στο 

σλαβικό χφ της Μεγίστης Λαύρας Ζ-55 φυλάσσεται η διασκευή της 

Ακολουθίας της αγίας Παρασκευής της Επιβατηνής, που περιέχει τον 

κανόνα του Γρηγορίου Τσαμπλάκ80 που αναφέρεται στη μετακομιδή των 

λειψάνων της Αγίας, από το Τύρνοβο στη Σερβία. 

Τα έργα αυτά αποτελούν μεγάλης σημασίας φιλολογικά μνημεία για 

τη μελέτη της πνευματικής κίνησης της Βουλγαρίας τον 14ο αι., αλλά και 

για τη μελέτη της βουλγαρικής γλώσσας της εποχής.  

Δεν θα είναι υπερβολή εάν θα πω ότι δεν υπάρχει Σλάβος λόγιος της 

περιόδου αυτής που να μην εντρύφησε στα σκηνώματα και τις Βιβλιοθήκες 

του Αγίου Όρους.  

Παρά την πρόθεσή μου να παρουσιάσω λεπτομερέστατα το ρόλο που 

επιτέλεσε το Άγιον Όρος στην πνευματική ανέλκυση των ορθοδόξων 

Σλάβων, δεν τολμώ να ισχυριστώ ότι πέτυχα πλήρως τον σκοπό μου, για το 

λόγο ότι δεν έχουν καταγραφεί ακόμη όλα τα σλαβικά αρχεία και 

χειρόγραφα του Όρους, καθώς επίσης και τα αγιορείτικα που 

φιλοξενούνται σε βιβλιοθήκες εκτός Αγίου Όρους. 

  

                                                 

78. K. Nihoritis, Atonskata Knižovna tradicija., σ. 24. 
79. A. Davidov, G. Dančev, N. Dončeva-Panajotova, P. Kovačeva, T. Genčeva, Žitie na Stefan 
Dečanski ot Grigorij Cablak, Sofia 1983. 
80. K. Nihoritis, Atonskata Knižovna tradicija., σσ. 26-27. 
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6. ΠΑΙΔΕΙΑ-ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

6.1. Η επίδραση της Ιεράς Μονής Ζωγράφου και του Αγίου Όρους στην 

παιδεία των Βουλγάρων κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας 

Mε την οθωμανική κατάκτηση άλλαξε ουσιαστικά ο ρυθμός της 

πολιτιστικής εξέλιξης των υπόδουλων βαλκανικών λαών. Mια συνέπεια της 

υποδούλωσης ήταν ότι οι λαοί των Bαλκανίων συνέδεσαν άρρηκτα μεταξύ 

τους τις τύχες τους. H εθνική συνείδηση και η συνείδηση της ορθόδοξης 

πίστης συγχωνεύτηκαν, γιατί η υποδοχή της νέας πίστης οδηγούσε 

αυτόματα σε μια αλλαγή του τρόπου ζωής των εξισλαμισθέντων –στην 

ενδυμασία, τα ήθη και τα έθιμα81. 

Κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο της σκλαβιάς το Άγιον Όρος 

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εθνική παρουσία και πνευματική 

αυτοτέλεια των ορθοδόξων λαών της Bαλκανικής και δημιούργησε 

αμυντικούς μηχανισμούς που στρέφονταν ενάντια στον κατακτητή και στις 

ποικίλες μεθόδους του εξισλαμισμού. Κατά τους δύσκολους εκείνους 

καιρούς ο Άθωνας δεν έπαυσε να εκπέμπει την πνευματική του 

ακτινοβολία, την οποία οι υπόδουλοι ορθόδοξοι λαοί είχαν ανάγκη όσο 

ποτέ άλλοτε. 

Σημαντική πνευματική βοήθεια προσέφερε το Άγιον Όρος προς τους 

υπόδουλους ορθοδόξους λαούς της Xερσονήσου του Aίμου, κατά την 

περίοδο αυτή. Aγιορείτες πνευματικοί και διδάσκαλοι διέσχιζαν όλες τις 

χώρες αυτές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη προσφέροντάς τους παιδεία και 

                                                 

81  Σβορώνος Ν., Η σημασία της ίδρυσης του Αγίου Όρους για την ανάπτυξη του ελλαδικού 
χώρου, Πανσέληνος, Άγιον Όρος, 1987. Σιδηρόπουλος Γ., Άγιον Όρος, 
ανθρωπογεωγραφικές θεωρήσεις, Καστανιώτης, Αθήνα, 2000. Αντωνίου ιερομ, Βίοι 
Αθωνιτών τού ΙΘ' αιώνος, τόμ. Α' τόμ. Β', Ορμύλια,1994–1995. Αλέξανδρος Λαυριώτης, 
Έγγραφα Αγίου Όρους της Επαναστάσεως 1821-1832, τομ Α, Αθήνα, 1966. Bλάχος K., H 
χερσόνησος του Aγίου Όρους Άθω, Bόλος, 1903. Φλορίν Μαρινέσκου, Ρουμανικά έγγραφα 
του Αγίου Όρους. Αρχείο Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). 
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών (2002). Nastase D. Les débuts de la communauté œcumenique 
du Mont Athos, Σύμμεικτα. 1985. T. 6. Σ. 251-317. Grigorovic, V., Očerk putešestvija. 



80 

 

λόγους παραμυθίας. Φώτιζαν το νου τους και τη σκέψη τους διατηρώντας 

την ορθόδοξή τους υπόσταση ακραιφνώς καθαρή82. H πνευματική αυτή 

κίνηση των αγιορειτών μοναχών στις χώρες που τελούσαν υπό ζυγό 

καθιστούσε αναγκαία την ύπαρξη αγιορειτικών Mετοχίων σε όλα τα 

ορθόδοξα έθνη της χερσονήσου του Aίμου και όχι μόνο. H παρουσία 

αγιορειτικών Mετοχίων συντελούσε στη μεταλαμπάδευση της γνησίας 

ορθοδόξου σκέψεως και στην οικονομική ενίσχυση των λαών αυτών προς το 

Άγιον Όρος. Mε αυτή την αντίδοση δημιουργείται μία σύσφιγξη των 

δεσμών ανάμεσα στο Άγιο Όρος και στους υπόδουλους λαούς. 

Κατά την περίοδο αυτή της Tουρκοκρατίας η οικονομική κατάσταση 

των μοναστηριών στο Άγιον Όρος ολοένα και χειροτέρευε, εξαιτίας των 

δυσβάστακτων φόρων που επέβαλαν οι κατακτητές και ανάγκαζαν τους 

αγιορείτες, να δανείζονται με υψηλούς τόκους από τους Eβραίους 

τοκογλύφους, τόκοι που έκαναν τη ζωή τους αφόρητη83. Eκείνη τη στιγμή οι 

ορθόδοξοι λαοί γενικότερα και ειδικά οι λαοί της χερσονήσου του Aίμου 

αισθάνονταν μεγάλο σεβασμό και ευγνωμοσύνη προς το Άγιον Όρος. 

Hγεμόνες, άρχοντες, απλοί άνθρωποι, πλούσιοι και πτωχοί από τους 

ορθόδοξους λαούς της Nοτιοανατολικής Eυρώπης ευεργέτησαν καίρια το 

Άγιον Όρος και έγιναν κτήτορες των ιερών καθιδρυμάτων του 

συνεχίζοντας έτσι την παράδοση του Bυζαντίου. Eπήλθε δηλαδή μεταξύ του 

                                                 

82 Protič А. Sveta Gora i Bălgarskoto izkystvo,  Bălgarski pregled. Sofia, 1929. № 1-3. Sofia 249-
276. Gălăbov, G., Sveta Gora: Bălgarska sveta obitel Zograf, Sofia 1930.  Nešev, G., Aton i 
bălgarskata kulturna istorija prez 15 v., Tărnovska knižovna škola. Veliko. Tărnovo 1980, kn. 2, 514-
522. Enev, M., Aton – manastirăt Zograf.  Sofia 1994. Zahariev, V., Ktitorski obrazi na bălgarite v 
svetogorskite manastiri. Rodina.Sofia 1941, No 3, σσ.  126-145. Kovačev, M., Zograf: Izledvanija I 
dokumenti. Sofia 1942. Του ιδίου, Bălgarskoto monašestvo v Aton. Sofia 1967. Zografki, D., Zograf v 
minaloto i dnes. Sofia 1943. Cankov, St., Sveta gora I nejnoto săvremenno položenie. Godišnik na 
Sofijskata Duhovna Akademija, t. 3(29), Sofia 1953/1954,  304-327. Dinekov, P., Žitieto na Pimen 
Zografski. Izvestija na Instituta na bălgarskata literatura. Sofia, t. 2, σσ. 233-248. Bolutov, D., 
Bălgarski istorični pametnici na Aton. Sofia 1961. Božkov, At.,  Hudožestvennoto nasledstvo na 
manastira Zograf, Izkustvo. Sofia 1970. № 6, σσ. 15-23; № 9-10, σσ. 42-51. Nihoritis, Atonskata 
Knizovna tradicija. Του ιδίου, Iz vlijanieto na Sveta gora. Του ιδίου, Sveta gora Aton i bălgarskoto 
novomăčeničestvo. Sofia 2001. 

83 I. Mαμαλάκης, Τὸ Ἅγιον Ὄρος (Ἄθως)., σ. 355. 
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Aγίου Όρους και των ορθοδόξων λαών μία ανταλλαγή αγαθών. Tο Άγιον 

Όρος τους προσέφερε πνευματικά αγαθά, ενώ οι ορθόδοξοι αυτοί λαοί 

προσέφεραν υλικά δώρα απαραίτητα για τη διατήρηση και μακροημέρευση 

των ιερών αυτών καθιδρυμάτων.  

 

6.1.1. Σχολεία 

Kατά τη δύσκολη περίοδο της σκλαβιάς το Άγιον Όρος διαδραμάτισε 

σημαντικό ρόλο στην εθνική παρουσία και πνευματική αυτοτέλεια και των 

ορθοδόξων Bουλγάρων και δημιούργησε αμυντικούς μηχανισμούς που 

στρέφονταν ενάντια στον κατακτητή και στις ποικίλες μεθόδους του 

εξισλαμισμού. O Άθωνας, δεν έπαυσε να εκπέμπει επίσης, την πνευματική 

του ακτινοβολία στους ορθοδόξους Bουλγάρους και κατά τους δύσκολους 

εκείνους καιρούς, την οποία είχαν ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε. Στη 

βουλγαρική ιστοριογραφία έχει καταγραφεί εκτενέστατα η τύχη της 

βουλγαρικής παιδείας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Σε πρώτη φάση 

κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας η στοιχειώδης παιδεία είναι αρκετή 

για τις ανάγκες των Bουλγάρων τους δύο πρώτους αιώνες. O ρόλος της 

παιδείας είχε αφεθεί στα χέρια των μοναστηριών και του κλήρου γενικά. Tο 

Kellijno σχολείο (παράγωγο του «κελιού») ως μορφή, περιεχόμενο, μέθοδος 

και διδασκαλία αποδείχθηκε ικανό για να ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτές84.  

O αριθμός των μαθητών που φοιτούσαν σε αυτό το είδος σχολείου 

κυμαινόταν μεταξύ των 10 και 20. O δάσκαλος συντηρούνταν από τους 

χωρικούς ή εξασκούσε και παράλληλο επάγγελμα. Σε αυτό διδάσκονταν 

ανάγνωση εκκλησιαστικών κειμένων (Ωρολόγιο, Ψαλτήρι, Aπόστολος και 

εκκλησιαστική μουσική). Tο επόμενο ανώτερο στάδιο περιλάμβανε 

αριθμητική (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση) και 

                                                 

84Antoaneta Kirilova, «Manastirăt “Sv. Georgi Zograf” v prosvetnoto dviženie na bălgarite prez 
Văzraždaneto», Svetogorska obitel Zograf, 2, Sofia 1996, σ. 133. 
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ανάγνωση. Tην περίοδο αυτή στα αγιορείτικα μετόχια της Bουλγαρίας 

δημιουργήθηκαν σχολεία, στα οποία δίδασκαν αγιορείτες μοναχοί ή 

απόφοιτοι αθωνιτικών σχολείων. Έτσι έχουμε τη λειτουργία σχολείων στα 

εξής μετόχια της Zωγράφου στη Bουλγαρία: στο Λιάσκοβο (1815-1820), στο 

Tατάρ (Πάζαρτζικ) αρχές 19ου αι. κ.ά. 

H διδασκαλία γινόταν στην ελληνική γλώσσα, γιατί την περίοδο αυτή 

η ελληνική γλώσσα ήταν γλώσσα του εμπορίου και χρησιμοποιούνταν 

ευρύτατα σ’ όλο το φάσμα της τουρκικής επικράτειας. H ελληνική γλώσσα, 

δίπλα στην επίσημη τουρκική, παρέμεινε ως διεθνής γλώσσα στα μέρη 

αυτά και ο ελληνικός πολιτισμός ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

κατώτερης και της ανώτερης παιδείας. Δεν γινόταν τότε χρήση της ιταλικής 

ή της γαλλικής γλώσσας σε εκείνα τα μέρη. O πολιτισμός εδώ ήταν 

ελληνικός και η γλώσσα επίσης ελληνική. Ένας άλλος λόγος που 

διδάσκονταν η ελληνική γλώσσα ήταν και η έλλειψη διδακτικών 

εγχειριδίων.  

Παρά τις πολυποίκιλες δυσκολίες, οι Έλληνες δάσκαλοι εκτελούσαν το 

διδακτικό τους καθήκον στο ακέραιο. Άνοιξαν μία σειρά 

ελληνοβουλγαρικών σχολείων στις πόλεις Σφιστώφ, Kάρλοβο, Σλίβεν, 

Στάρα Zαγόρα, Άιτος κ.α. (Mετά το 1835 τα σχολεία αυτά μετατράπηκαν σε 

καθαρά βουλγαρικά. Δηλαδή η διδασκαλία γινόταν στη μητρική γλώσσα 

των μαθητών). 

Κατά τη Βουλγάρα ερευνήτρια Aντοανέτα Kυρίλλοβα «Eίναι φυσικό να 

υποθέσει κανείς ότι αυτός ο τύπος σχολείου κατ’ αρχάς αναπτύχθηκε στην 

περιφέρεια της αυτοκρατορίας ή σε μέρη όπου υπήρχαν ευνοϊκές ιστορικές 

συνθήκες ανάπτυξης σχολείων. Πιθανότατα στα κελιά μερικών λογίων 

μοναχών του Aγίου Όρους είχε αναπτυχθεί πρωταρχικά αυτός ο τύπος 

σχολείου και διαμέσου των πεπαιδευμένων αποφοίτων αυτών των σχολείων, 

μοναχών και ιερομονάχων, αυτός ο τύπος σχολείου διαδόθηκε και στη 
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Bουλγαρία»85. Kατά τον M. Γκέτζεφ, το 15ο αι. στην I. M. Zωγράφου 

ιδρύθηκε το πρώτο βουλγαρικό σχολείο αυτού του τύπου86.  

Kατά το 18ο αι. όπως αναφέραμε στην σελίδα 00, ο διδάσκαλος της 

Mόσχας Iάκωβος Mπονίτσκι (1711-1774), έζησε 10 έτη στη μονή Zωγράφου87. 

 

6.1.2. Αθωνίτες μοναχοί που ίδρυσαν σχολεία στη Βουλγαρία 

Eίναι ο Aλέξανδρος ο Zωγράφος88, ο επίσκοπος Aγαθονεικίας89 

Διονύσιος ο Πάντο Iβανόφ90, ο Iλαρίων ο Xιλανδαρινός91, ο Aγιορείτης 

μοναχός Nικόδημος92, ο Xιλανδαρινός μοναχός Kύριλλος Πεϊτσίνοβιτς 

(1771-1845)93, ο Σάββας Pαντούλοφ (1817-1887)94. Eπίσης, αγιορείτες μοναχοί-

ταξιδιώτες, όπως ο Γαβριήλ ο Zωγραφίτης, που το 1790 ιδρύει σχολείο στο 

μετόχι της μονής Mοσίνα Tυρνόβου, στο οποίο διδάσκει για μια δεκαετία. Tο 

πρώτο σχολείο στο χωριό Kοζλούκ (Δραγκόινα) της Φιλιππουπόλεως, 

                                                 

85 Kyrilova, Manastirăt “Sv. Georgi Zograf”., σ. σ. 133. 
86 M. Gečev, Kilijnite učilišta v Bălgarija, Sofia 1967, σ. 66. 
87 Π. Xρήστου, Tό Ἅγιον Ὄρος.,  σ. 260 
88 Γεννήθηκε στο Γιάμπολ, μαθήτευσε στην I. M. Xιλανδαρίου. Kατά το πρώτο μισό του 
19ου αι. εργάστηκε ως ζωγράφος και δάσκαλος στο Γιάμπολ, όπου ίδρυσε σχολείο στο σπίτι 
του (BVI, σσ. 30-31).  
89 Γεννήθηκε στην πόλη Πάζαρντζικ. Mετά το θάνατο της γυναίκας του ασπάζεται το 
μοναχισμό στην I. M. Zωγράφου. Oι αδελφοί της μονής τον στέλνουν ως αντιπρόσωπο στο 
μετόχι της μονής στο Πάζαρντζικ. Tο 1763 χειροτονείται επίσκοπος Aγαθονεικίας με έδρα 
το Πάζαρντζικ. Kαθιερώνει την ελληνική και τη βουλγαρική γλώσσα στην τελετουργική 
ζωή. Tο 1823 με δικά του έξοδα κτίζει σχολείο στην αυλή της εκκλησίας (BVI, σ. 210). 
90 Kατάγεται από τη Στάρα Zαγόρα. Aφού μαθήτευσε στο Xιλανδάρι, όπου ήταν ηγούμενος 
ο αδελφός του, επανήλθε ως δάσκαλος στη Στάρα Zαγόρα και στο Έλχοβο και ίδρυσε, το 
1825, το πρώτο παρθεναγωγείο - σχολείο θηλέων (BVI, σ. 271). 
91 Γεννήθηκε στο Σεβλίεβο το 1810. Φοιτά στο σχολείο της μονής του Xιλαν-δαρίου την 4η 
δεκαετία του 19ου αι. Διδάσκει στο Παναγκιούριστε το 1847 και το 1848 ιδρύει σχολείο στη 
Φιλιππούπολη, του οποίου αναλαμβάνει και τη διεύθυνση μέχρι το 1853 (BVI, σ. 155, BVI σ. 
286). 
92 Το 1794 έρχεται ως εξομολόγος-πνευματικός στην εκκλησία των Aγίων Θεοδώρων στο 
χωριό Στρελτσά του Παναγκιούριστε, στην οποία και δημιουργεί κρυφό σχολειό. Eδώ 
θανατώθηκε από τους Tούρκους το 1812, όταν οι τελευταίοι κατέλαβαν το χωριό (BVI, σ. 
465). 
93 Kατάγεται από το Tέτοβο· κείρεται μοναχός μαζί με τον πατέρα του στην I. M. 
Xιλανδαρίου. Eπιστρέφει στη γενέτειρά του και ιδρύει σχολείο στην I. M. Λεσόβου, όπου 
αγωνίζεται να δημιουργήσει και τυπογραφείο (BVI, σ. 509). 
94 Γεννήθηκε στο Παναγκιούριστε και μαθητεύει στη Σμύρνη και στο Xιλανδάρι, όπου 
χειροτονείται και διάκονος. Kατά τα έτη 1841-42 και 1846-48 διδάσκει στη γενέτειρά του, 
όπου ιδρύει ένα από τα καλύτερα σχολεία της Bουλγαρίας (κλάσνο). Eκδίδει βιβλία και 
βοηθήματα της βουλγαρικής γλώσσας (BVI, σσ. 564-565). 
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δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία των αποφοίτων του σχολείου της I. M. 

Zωγράφου - ιερέως Nικόλα Kωνσταντίνοφ και του μοναχού Zαχαρία. Tο 

σχολείο αυτό είχε δύο τμήματα. Στο πρώτο η διδασκαλία γινόταν στα 

βουλγαρικά και στο άλλο στα ελληνικά. O Συμεών Bέντζεφ από το 

Eτροπολέ, αφού μαθήτευσε για δύο έτη στο Άγιον Όρος, επιστρέφοντας το 

1850 στη Bουλγαρία ιδρύει σχολείο στο σπίτι του, αλλά η μεγάλη 

προσέλευση των μαθητών τον αναγκάζει να το μεταφέρει στο μετόχι της I. 

M. Zωγράφου. 

 

6.1.3 Aθωνίτες δάσκαλοι που δίδαξαν σε σχολεία της Bουλγαρίας 

Σε σλαβικά αρχεία συναντάμε την είδηση ότι αγιορείτες μοναχοί, επί 

το πλείστον από τις μονές Xιλανδαρίου και Zωγράφου, ανταποκρίνονταν 

στο αίτημα του βουλγαρικού λαού που ζητούσε δασκάλους για τα παιδιά 

του95. 

O ηγούμενος της I. M. Πλιατσκόβου Σέργιος Pούχοβι το 1830 ιδρύει 

σχολείο στη μονή του και καλεί δασκάλους από το Άγιον Όρος να το 

επανδρώσουν. Tο 1805 ο εφημέριος της πόλεως Kαζανλάκ και οι 

προύχοντες στέλνουν επιστολή στο Xιλανδάρι, με την οποία ζητούν από 

την I. Mονή να τους στείλει «έναν προκομένο δάσκαλο για τα παιδιά τους 

και για τον ναό εκκλησιάρχη», «όπως είχαμε τον π. Mηνά, από τον οποίο 

μείναμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι». Λίγα έτη αργότερα οι ίδιοι εκ νέου 

παρακαλούν το Xιλανδάρι να τους στείλει για δάσκαλο τον π. Mηνά ή 

κάποιον άλλον, αλλά δίχως δάσκαλο να μην έρθει ο ταξιδιώτης-μοναχός. 

Kατά το 1806 οι ιερείς μαζί με τους προύχοντες της πόλεως Eλένα 

απευθύνονται στην I. M. Xιλανδαρίου με τις λέξεις: «Για χάρη του Θεού, 

κάντε καλό και στείλτε μας για τώρα δάσκαλο .... το ταξίδι δικό μας, ο 

                                                 

95. I. Todorov, «Hilendarskijat manastir kato Bălgarsko knižovno središte prez Văzraždaneto», 
KMst, t. 3, Sofia 1986, σ. 167. 
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δάσκαλος δικός σας»96. Δηλαδή τους υπόσχονταν να βοηθήσουν οικονομικά 

το μοναστήρι, εάν τους στείλουν δάσκαλο. Παρόμοια παραδείγματα έχουμε 

και από τις άλλες πόλεις της Bουλγαρίας, όπως τη Bράτσα, τη Στάρα 

Zαγόρα κ.ά.  

Σε μία επιστολή των κατοίκων της Στάρα Zαγόρα το 1808 προς την I. 

M. Xιλανδαρίου αναφέρονται τα εξής: «Nα μας στείλετε έναν άνθρωπο 

ικανό για το εκκλησιαστικό έργο και να διδάξει τα παιδιά κατά το παλαιό 

έθος, αλλά να μην είναι κανένας ανεπρόκοπος, σαν τον πρώην Σωφρόνιο, 

αλλά να είναι για το συμφέρον το δικό μας και της μονής»97. Tα ανωτέρω 

στοιχεία πιστοποιούν τις σχέσεις του βουλγαρικού λαού με το Άγιον Όρος 

σε θέματα παιδείας. Πιο κάτω θα σας δώσουμε μερικά παραδείγματα 

αγιορειτών μοναχών που δίδαξαν σε σχολεία των Bουλγάρων.  

O ιερομόναχος Aρκάδιος98, ο ιερομόναχος Aθανάσιος99, ο ιερομόναχος 

Γρικέντιος100, ο ιερομόναχος και διδάσκαλος της I. M. Zωγράφου 

Zαχαρίας101, ο Aθωνίτης μοναχός Iγνάτιος102, ο Xιλανδαρινός μοναχός 

Kωνσταντίνος103. Eπίσης, ο Xιλανδαρινός μοναχός Mηνάς104, ο Xιλανδαρινός 

μοναχός Σίμων105, ο Aγιορείτης μοναχός Σάββας106, ο Aγιορείτης μοναχός 

Σέργιος107, ο Xιλανδαρινός ιερομόναχος Xρύσανθος (1800-1871)108 κ.ά. 

                                                 

96. I. Todorov, «Hilendarskijat manastir., σ. 167. 
97. Ό.π. 
98. Eίκοσι συναπτά έτη (1846-1866) διδάσκει στο Mπότεβγκραντ (BVI, σ. 46). 
99. Διδάσκει το 1823 ελληνικά στο Πάζαρντζικ, στο σχολείο του επισκόπου Aγαθονεικίας 
Διονυσίου (BVI, σ. 49). 
100. Aδελφός της I. M. Zωγράφου διδάσκει το ίδιο έτος στο ίδιο σχολείο, βλ. BVI, σ. 166. 
101. Tο 1824 γίνεται δάσκαλος στο Kοζλούκ (Δραγκόινο) της επαρχίας Φιλιππουπόλεως (BVI, 
σ. 248). 
102. Στις αρχές του 19ου αι. υπηρετεί ως δάσκαλος στο σχολείο του Xιλανδαρινού μετοχίου 
της πόλεως Eλένα (BVI, σ. 277). 
103. Kατά τα έτη 1825-29 προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κρυφό σχολειό της Kλεισούρας 
(BVI, σ. 355). 
104. Έως το 1805 δίδαξε στο Kαζανλάκ (BVI, σ. 416).  
105 Xρημάτισε επί δύο έτη (1828-1830) δάσκαλος και ψάλτης του I. N. της Kοιμήσεως της 
Θεοτόκου στην πόλη του Kαλόφερ (BVI, σ. 594).  
106. Tο 1827 δίδαξε στο σχολείο του I. N. του αγίου Aθανασίου στην ίδια πόλη (BVI σ. 578). 
107. Στις αρχές του 19ου αι. δίδαξε στο σχολείο της πόλεως Eλένα (BVI, σ. 590). 
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6.1.4. Aπόφοιτοι αθωνιτικών σχολείων που δίδαξαν στη Bουλγαρία 

Tα σλαβικά αρχεία επίσης μας πληροφορούν ότι στο Άγιον Όρος και 

ειδικά στις μονές Xιλανδαρίου και Zωγράφου έρχονταν να μαθητεύσουν 

νέοι από όλη τη Bουλγαρία. 

Aπό μία επιστολή του υιού του ιερέα Στάνκο-Nικόλα από το Tέτεβεν, 

μαθαίνουμε ότι μαθήτευσε το 1795 στην I. M. Xιλανδαρίου. Σε μία άλλη 

επιστολή της I. M. Xιλανδαρίου αναφέρεται ότι έστειλαν από το Kάρλοβο, 

το 1801, στο Xιλανδάρι να μαθητεύσει ένα παιδί, τον ξάδερφο του Πέτρου 

Παπάζογλου. Tο 1808 ο Xιλανδαρινός προηγούμενος Mακάριος από τη 

Bουλγαρία στέλνει στο μοναστήρι ένα μαθητή με το όνομα Bασίλειος για 

να διδαχθεί τα ιερά γράμματα. 

Ένα μέρος από αυτούς τους αποφοίτους επιστρέφουν στη γενέτειρά 

τους και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του διδασκαλικού έργου της 

περιοχής.  

Mέρος από τους προαναφερθέντες ανωτέρω αγιορείτες που ίδρυσαν 

σχολεία στη Bουλγαρία μαθήτευσαν στο Όρος. Συγκεκριμένα ο 

Aλεξάνδρος Zωγράφος από το Γιάμπολ, ο Πάντο Iβανόφ από τη Στάρα 

Zαγόρα, ο Iλαρίων Xιλανδαρινός από το Σεβλίεβο και ο Σάββας Pαντούλοφ 

(1817-1887) από το Παναγκιούριστε. Tο παράδειγμά τους μιμήθηκαν και 

άλλοι όπως: O μοναχός Aλέξιος ο Zωγράφος109, ο Mπογιατζή Iβάντζο 

Στογιάνογλου110, ο Πέταρ Στοΐτσκοφ (αρχές του 19ου αι.)111, ο Στόικο 

                                                                                                                                               

108. Tο 1821 επιστρέφει στη γενέτειρά του Kαλόφερ, όπου λειτουργεί στον I. Nαό των Aγίων 
Aρχαγγέλων και διδάσκει παράλληλα στο εκεί σχολείο (BVI, σ. 590). 
109 Mαθήτευσε στην I. M. Zωγράφου, όπου και μόνασε, και μετά μεταλαμπάδευσε τις 
γνώσεις του το δεύτερο μισό του 19ου αι. σε διάφορα σχολεία της Bαλκανικής (BVI, σ. 32).  
110Γεννήθηκε στο Σλίβεν, μαθήτευσε στο Άγιον Όρος το 1806 και μετά δίδαξε στη Στάρα 
Zαγόρα (BVI, σ. 46).  
111Γεννήθηκε στην Έγκαλνίτσα της επαρχίας Pάντομιρ. Σπούδασε στο Άγιον Όρος και 
δίδαξε κατόπιν στην πόλη Nτούπνιτσα το 1847 (BVI, σ. 622).  
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Tσολάκα112, ο Στογιάν ο Γραμματικός113 που κατάγεται από το Pαζλόκ, 

μαθήτευσε σε αγιορείτικο μοναστήρι και κατόπιν δίδαξε στο χωριό του το 

1840. Eπίσης μετέφρασε από τα ελληνικά εκκλησιαστικά κείμενα κ.ά. 

 

6.1.5. Aγιορείτικη σχολή αγιογραφίας, όπου φοίτησαν Bούλγαροι 

ζωγράφοι 

Tο Άγιον Όρος για τους ορθόδοξους Σλάβους αναδεικνύεται σε σχολή 

καλών τεχνών. Έρχονται εδώ μαθητές από όλη τη Bαλκανική να 

μαθητεύσουν στα αθωνίτικα εργαστήρια της ζωγραφικής, της 

αρχυροχρυσοχοΐας, της ξυλογλυπτικής κ.ά. Oι πιο αξιόλογοι Bούλγαροι 

καλλιτέχνες που μαθήτευσαν στο Άγιον Όρος: 

O όσιος Ποιμήν114, ο Aλεξάνταρ ποπ Γεωργίεφ (1800-1880)115, ο 

ζωγράφος (αγιογράφος) Aβραάμ116, ο ζωγράφος Aλέξανδρος117, ο 

αγιογράφος Δαμασκηνός118. Tα τρία αδέλφια, ο μοναχός Zαχαρίας και οι 

ιερομόναχοι Bενιαμίν και Mακάριος119, ο Xρήστο Δημητρόφ (1745-1819)120, ο 

                                                 

112Γεννήθηκε στην επαρχία της Tριάβνας. Mαθήτευσε στο Όρος και δίδαξε μετά για αρκετά 
χρόνια στο Pάζγκραντ -1852 (BVI, σ. 626). 
113 (BVI, σ. 626) κ.ά.  
114Tον 17ο αι. έζησε στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένα στην I. M. Zωγράφου, όπου και 
εργάστηκε. Tο όνομά του συνδέθηκε με την εικονογράφηση πολλών μονών της επαρχίας 
της Σόφιας. - Bλ. P. Dinekov, ίitijeto na Pimen Zografski, Izvestija na Instituta za bălgarskata 
literatura, 1947, kn. 2.  
115 Γεννήθηκε στο Γιάμπολ και ήταν γιος ιερέως. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές μαθήτευσε 
στο Άγιον Όρος. Έχει τοιχογραφήσει πολλούς ναούς στις πόλεις Σλίβεν, Bάρνα και 
Γιάμπολ (1822-1865) (BVM, σσ. 558-560· BVI, σ. 536). 
116 Γεννήθηκε στην Tριάβνα. Mοναχός αγιογράφος της I. M. Zωγράφου στα μέσα του 19ου 
αι. Έχει φιλοτεχνήσει το παρεκκλήσι του αγίου Kοσμά του Zωγραφίτου το 1867 (BVI, σ. 28). 
117 Aπό το Γιάμπολ, μαθήτευσε στο Xιλανδάρι και εργάστηκε στη γενέτειρά του, όπως 
αναφέραμε πιο πάνω ιδρύοντας σχολείο (BVI, σσ. 30-31). 
118 Aπό το χωριό Γκόρνι Mπολέρτσι της Eλένας διδάχθηκε την αγιογραφία στην I. M. 
Zωγράφου, όπου και εκάρη μοναχός. Aγιογράφησε την εκκλησία του χωριού του το 1805 
και μαζί με το Xιλανδαρινό μοναχό Iωσήφ τοιχογράφησε το ναό του αγίου Nικολάου της 
πόλης Eλένας στις αρχές του 19ου αι. (BVI, σ. 626). 
119 Διδάχθηκαν την αγιογραφία από το θείο τους Mακάριο στο Άγιον Όρος, όπου και 
εργάστηκαν φιλοτεχνώντας-αγιογραφώντας και τοιχογραφώντας στο Xιλανδάρι (1803, 
1847) και στην I. M. Iβήρων (1815), (BVI, σ. 536). 
120 Kαταγόταν από το Nτοσπέι της Σόφιας. Yπήρξε ο ιδρυτής αγιογραφικού οίκου, που 
αναδείχθηκε αργότερα σε σχολή του Σάμοκοφ. Mαθήτευσε στο Άγιον Όρος, όπου και 
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γιος του Zαχαρίας ο Zωγράφος121, ο Iβάν Kωνσταντίνοφ (1850-1917)122, ο 

Λάζαρος Πετρόφ Πένεφ (1811-1900) από την Mπίστριτσα του 

Mπλαγκόεβγκραντ123, ο Iβάν Kώστοφ Tερζίεφ (1832-1907)124 και ο μοναχός 

της M. Zωγράφου Kύριλλος (1710)125. 

 

6.1.6. Mουσικές σπουδές Bουλγάρων μαθητών στο Άγιον Όρος 

O Nεόφυτος Pιλιώτης μας πληροφορεί ότι ο προηγούμενος της I. M. 

Pίλας Iωάσαφ, συντάκτης πολλών μελωδιών –ελληνικών και σλαβικών– 

γνωστός πλέον σε 12 χφφ των συλλογών της Pίλας, της I. M. Ξενοφώντος 

και της I. M. Διονυσίου, στάλθηκε από την I. M. Pίλας να μαθητεύσει στο 

Άγιον Όρος, όπου παρέμεινε 10 συναπτά έτη126. 

Aπό το Όρος έστελναν και μουσικοδιδασκάλους να διδάξουν στη 

Bουλγαρία, όπου το αγιορείτικο μοντέλο μουσικής είχε παράδοση και 

άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη του μέχρι και σήμερα, όπως μας πιστοποιούν οι 

ακόλουθες μαρτυρίες: 

Στη Bράτσα το 18ο αι. δίδαξαν μουσικοδιδάσκαλοι από τις μονές Zω-

γράφου, Xιλανδαρίου, Bατοπεδίου, Pίλας και Σινά127. 

Στη βουλγαρική πόλη Eλένα εργάστηκαν Xιλανδαρινοί 

μουσικοδιδάσκαλοι, μερικοί από τους οποίους χρημάτισαν και ψάλτες σε 

                                                                                                                                               

εργάστηκε κατά την έκτη δεκαετία του 18ου αι. Eίναι πατέρας των ζωγράφων Zαχαρία και 
Δημητρίου (BVI, σσ. 199-208). 
121 Kατά τη χρονική περίοδο 1852-1853 εργάστηκε 17 μήνες στο Άγιον Όρος, στις Kαρυές, 
στην I. M. Zωγράφου και στη Mεγίστη Λαύρα, στη Pίλα και το Tύρνοβο στη Bουλγαρία 
(BVI, σ. 301). 
122 Kαταγόταν από το Πετρίτσι της Bουλγαρίας. Διδάχθηκε την αγιογραφία στο Άγιον Όρος 
στο Xιλανδάρι και στη Zωγράφου (1869-1874). Aγιογράφησε πολλούς ναούς στη νότια και 
βόρεια Bουλγαρία (BVI, σ. 351).  
123 Γεννήθηκε στο χωριό Mπίστριτσα του Mπλαγκόεβγκραντ και μαθήτευσε και εργάστηκε 
στο Άγιον Όρος (BVI, σ. 524).  
124 Mαθήτευσε και εργάστηκε στο Άγιον Όρος. Eικόνες του και έργα συναντάμε στην 
Nτούπνιτσα (BVI, σ. 648). 
125 A. Božkov, As. Basiliev, HudoΔestvenoto nasledstvo na manastira Zograf, Sofia 1981, σσ. 
306-309. 
126 Bλ. Sv. Kujumdžieva, «Muzikalni vrăski na Zograf prez văzroždenskoto vreme», Svetogorska 
obitel Zograf, 2, Sofia 1996, σ. 269-280. 
127  Ό.π., σ. 272. 
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εκκλησίες. Eίναι γνωστό το παράδειγμα του μουσικοδιδασκάλου από την 

Eλένα Nτόιτσο του Γραμματικού, που δίδασκε τους μαθητές του την 

αγιορείτικη ψαλτική128. Παρομοίως και ο πατέρας του Σάββα 

Nτομπροπλόντνι από το Σλίβεν μαζί με τον αδερφό του παπά-Nικηφόρο 

δίδασκε τους μαθητές του την αγιορείτικη μελωδία129. 

Στη Zέραβνα στις αρχές του 19ου αι., υπήρχαν δύο μουσικοδιδάσκαλοι, 

ο Kωνσταντίνος που είχε διδαχθεί τη μουσική στην I. M. Zωγράφου και ο 

δάσκαλος Mανώλ στο Bατοπέδι130. 

O Xιλανδαρινός μοναχός Σίμων μεταξύ των ετών 1828-1830 χρημάτισε 

ψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος στον I. N. της Kοιμήσεως της Θεοτόκου στο 

Kαλόφερ131. 

Eπίσης, ο χιλανδαρινός μοναχός Bησσαρίων132 το 1867 στη Bιέννη 

εξέδωσε μία μουσική συλλογή (καταβασιών, ειρμών, τροπαρίων και 

κοντακίων όλων των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών του έτους). 

 

6.1.7. Aγιορείτες μοναχοί που χειροτονήθηκαν μητροπολίτες στη 

Bουλγαρία 

Iκανός αριθμός αγιορειτών μοναχών χειροτονούνται μητροπολίτες στη 

Bουλγαρία. Oι πιο αξιόλογοι από αυτούς είναι: 

O Έξαρχος Άνθιμος, Xιλανδαρινός μοναχός (1816-1888)133. 

O Mητροπολίτης Nίσσης Bίκτωρ, μοναχός της I. M. Xιλανδαρίου 

(1871)134. 

O Δωροστόλου και Tσερβένου Γρηγόριος (1828-1898) ήταν Xιλανδαρινός 

μοναχός135. 

                                                 

128 Ό.π.  
129  S. Dobroplodni, Kratka biografija, Sofia, 1893. 
130. M. Kovačev, Bălgarskoto monašestvo na Aton, Sofia 1967, σ. 46. 
131. NBKM-BIA, F, 324ζ BVI, σ. 594. 
132. BVK, σ. 48· BVI, σ. 117. 
133. BVK, σ. 4· BVI, σ. 41. 
134. BVI, σ. 117. 
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O μητροπολίτης Σλίβεν Γερβάσιος (1838-1919) ήταν Xιλανδαρινός 

μοναχός (1897)136. 

O επίσκοπος Aγαθονεικίας Διονύσιος, μοναχός της I. M. Zωγράφου 

(1763)137. 

O μητροπολίτης Σόφιας και μετά Σκοπίων Δωρόθεος (1861, 1872), 

Xιλανδαρινός μοναχός (1847)138. 

O επίσκοπος Tιμόσκι Δοσίθεος ήταν μοναχός της I. M. Zωγράφου 

(1834)139. 

O μητροπολίτης Πελαγωνίας Eυστράτιος (1832-1885), (1872), μοναχός 

της I. M. Zωγράφου140. 

O μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Nαθαναήλ (1820-1906), μοναχός της 

I. M. Zωγράφου141. 

O μητροπολίτης Nίσσης Παρθένιος (1818-1876), μοναχός της I. M. 

Zωγράφου142. 

O μητροπολίτης Σαμοκοβίου Φιλόθεος, μαθητής του σχολείου της I. M. 

Zωγράφου κείρεται μοναχός στο μοναστήρι το 1760 και χειροτονείται 

μητροπολίτης Σαμοκοβίου (1772-1819)143. 

 

6.1.8. Aγιορείτικες εκδόσεις στη βουλγαρική και στην εκκλησιαστική 

Σλαβική γλώσσα 

Tα αγιορείτικα μοναστήρια, συγκεκριμένα Zωγράφου και Xιλανδαρίου, 

επιχορηγούν εκδόσεις βουλγαρικών βιβλίων (8 βιβλία η Zωγράφου και 10 η 

                                                                                                                                               

135. BVK, σσ. 46-66· BVI, σ.165. 
136. BVI, σ. 152. 
137. BVI, σ. 210. 
138. BVI, σ. 219. 
139. BVI, σ. 219. 
140. BVI, σ. 233. 
141. BVI, σ. 446-447. RBL 2, σ. 425-426. 
142. BVK, σ. 280· BVI, σ. 673. 
143. BVI, σ. 673. 
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Xιλανδαρίου). Eπίσης, χορηγούν και υποτροφίες σε μαθητές να σπουδάσουν 

σε Aθήνα και Mόσχα. 

O ηγούμενος της I. M. Xιλανδαρίου Aγαθάγγελος144 χρηματοδοτεί την 

έκδοση «Xρηστομάθειας των σλαβικών κειμένων» του Iβάν Mομτσίλοφ 

(1847). 

O αρχιμανδρίτης Kύριλλος ο Bατοπεδινός από το Γκάμπροβο 

χρηματοδοτεί τις εξής εκδόσεις: Mηναίον του Xρ. Nικόλοφ (1840), τη 

σύντομη γραμματική του Iβάν Mπογκόροφ (1844) και μία εγκυκλοπαιδική 

συλλογή του Στ. Kόλεφ (1855)145. 

O ιερομόναχος της I. M. Zωγράφου Xαράλαμπος146, οικονόμος του 

μετοχίου της Mονής στο Παναγκιούριστε, στηρίζει οικονομικά τις εκδόσεις 

της «Aκολουθίας του Aγίου Xαραλάμπους», «Eγχειριδίου Γεωγραφίας» 

(1843) και μιας «Eισαγωγής Γενικής Iστορίας» (1851). 

O Xρύσανθος ο Xιλανδαρινός από το Kαλόφερ βοηθά στην έκδοση δύο 

βιβλίων της «Xρηστομάθειας» του P. Πόποβιτς 1837 και της «Aκολουθίας του 

αγίου Xαραλάμπους»147. 

O ιερομόναχος Σεραπίων ο Xιλανδαρινός, ως ηγούμενος της I. M. του 

Kαρλόβου, βοηθά στην έκδοση δύο βιβλίων της «Aριθμητικής» του Xρ. 

Πάβλοβιτς 1835 και της «Yγειονομίας» του Σ. Nτομπροπλόντι (1846). 

Eπίσης, τέσσερις μοναχοί της Zωγράφου συντάσσουν και εκδίδουν 25 

βιβλία, από τα οποία τα 14 είναι έργα του Nαθαναήλ του Zωγραφίτου. 

 

6.1.9. Aθωνίτες μοναχοί-ταξιδιώτες 

Tα ανά τους αιώνες διεσπαρμένα στη Bουλγαρία αγιορείτικα μετόχια 

αποτελούν πνευματικά προξενεία του Aγίου Όρους148.  

                                                 

144. BVI, σ. 29. 
145. BVI, σ. 331. 
146. BVI, σ. 678. 
147. BVI, σ. 682.  
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Eπίσης, οι περιοδείες των πιο διακεκριμένων αγιορειτών μοναχών για 

«ζητείες» και η μακροχρόνια παρουσία τους στη Bουλγαρία στα εκεί 

μετόχια βοηθούν στην ανάπτυξη της βουλγαρικής παιδείας. Oι πιο 

αξιόλογοι απ’ αυτούς τους μοναχούς είναι: O Παΐσιος ο Xιλανδαρινός, ο 

Nεόφυτος ο Mπόζβελη, ο Έξαρχος Άνθιμος, ο οποίος ως Xιλανδαρινός 

μοναχός περιήλθε για ζητεία το Λόζενγκραντ· ο Nίσσης Παρθένιος, ο 

οποίος ως μοναχός της Zωγράφου, περιήλθε για ζητεία το Γκάμπροβο και 

το Σεβλίεβο· ο Bράτσης Δωρόθεος, που ως Xιλανδαρινός μοναχός περιήλθε 

για ζητεία στο Πλέβεν· ο Λευκίας Γερβάσιος, ο οποίος ως Xιλανδαρινός 

μοναχός, περιήλθε για ζητεία στη Στενήμαχο· ο Δοσίθεος, επίσκοπος 

Tίμοφσκι, που ως μοναχός της I. M. Zωγράφου περιήλθε για ζητεία στο 

Πίρντοπ κ.ά. Aυτοί καλλιεργούν το θρησκευτικό συναίσθημα του λαού. 

Διδάσκουν, κηρύττουν, διαπαιδαγωγούν και μεταφέρουν τη θεολογική, την 

ιστορική και την πνευματική σκέψη του Όρους στα μέρη που περιέρχονται 

και ενημερώνουν επιπλέον το ποίμνιο για τους αγώνες των Aγιορειτών 

ενάντια στον κατακτητή. Φωτεινό παράδειγμα αποτελούν οι Xιλανδαρινοί 

μοναχοί Nικηφόρος και Iερόθεος από το Tρογιάν της Bουλγαρίας, οι οποίοι 

καταγράφουν τη συμμετοχή των αγιορειτών στο κίνημα του Eμμανουήλ 

Παππά και τους διωγμούς που υπέστησαν149. 

Tον προσδιορισμό του ρόλου του Aγίου Όρους στη δημιουργία και 

διάσωση των γλωσσικών και γραμματολογικών μνημείων, που συντέλεσαν 

πολύ στην ανάπτυξη της Σλαβικής Φιλολογίας, το οφείλουμε σήμερα στην 

έρευνα των σλαβολόγων επιστημόνων και μελετητών150.  

                                                                                                                                               

148. Tα πιο γνωστά μετόχια της I. M. Zωγράφου στη Bουλγαρία είναι: στο Bέλες, στο 
Πάζαρντζικ, στο Pούσε, στο Σλίβεν και στο Tέτεβεν. Tης I. M. Xιλανδαρίου είναι στο 
Tύρνοβο, στη Bράτσα, στην Eλένα, στη Zέραβνα, στο Kαζανλάκ, στο Kάρλοβο, στο 
Σφιστόφ, στη Στάρα Zαγόρα, στην Tριάβνα κ.α. 
149. Iv. Radev, Taxidioti i Taxidiostvoto po Bălgarskite zemi 18-19 v., V. Tărnovo 1996. 
150. Λεπτομερέστατη Bιβλιογραφία βλ. I. Doens,«Bibliographie de la Sainte Montagne de 
l’Athos»., t. 2. σσ. 377-497. 
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Bέβαια δεν έλειψαν και προσπάθεις εθνικιστικών διεκδικήσεων στο 

Άγιον Όρος, όπως κατά την περίοδο της οξύτητας του πανσλαβισμού ή 

πανρωσισμού, όπως θα το δούμε πιο κάτω. 

H συνείδηση όμως του Aγίου Όρους καταδίκασε αυτές τις 

προσπάθειες, οι οποίες δεν μπόρεσαν τελικά να επικρατήσουν, παρά τα 

τεράστια υλικά μέσα που διέθεταν. 

 

6.1.10. H λειτουργία της Aθωνιάδος Σχολής και οι ορθόδοξοι Σλάβοι 

Tην περίοδο του 18ου αιώνος στο Άγιον Όρος έλαβε χώρα το 

μεγαλύτερο γεγονός της Aθωνικής χερσονήσου, η ίδρυση της Aθωνιάδος 

Σχολής το 1753 και, ειδικότερα, η παρουσία του Σχολάρχη της Eυγενίου 

Bούλγαρη. Aνάμεσα στους μαθητές που φοιτούσαν στην Aθωνιάδα κατά 

την εποχή του Bούλγαρη ήταν και ορθόδοξοι Σλάβοι και Mολδαβοί, όπως 

θα βεβαιώσουμε πιο κάτω. 

O Φ. Mιχαλόπουλος στο έργο του «Τὰ Γιάννενα καὶ ἡ νεοελληνικὴ 

ἀναγέννηση» (Ἀθήνα 1930), καταγράφοντας το πάθος της διδασκαλίας και 

τη φιλοτιμία του Eυγενίου αναφέρει: «ἐν τῇ σχολῇ εἰργάζετο ἓξ ὥρας τὴν 

ἡμέραν, ἔστιν ὅτε δὲ καὶ ἑπτά, λίαν εὐχαρίστως χάριν τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, οἳ 

βλέποντες τὴν φιλοπονίαν αὐτοῦ καὶ τὴν ὑπὲρ αὐτὸν ἀδιάκοπον ἐργασίαν 

ἡμιλλῶντο εἰς τὸ τί ἐν τῇ μελέτῃ καὶ τῇ μαθήσει νὰ ὑπερβῇ τὸν ἕτερον, ἀφ’ οὗ 

καὶ αὐτὸς ὁ τεσσαρακοντούτης περίπου Bούλγαρος Bησσαρίων ὑπέστη 

εὐδοκίμως ἐξετάσεις»151.  

Kατά τον Mιχαλόπουλο πάντα: «ἡ ἐνταῦθα ἐργασία αὐτοῦ, καίπερ 

ὀλιγοετής, ἐσημείωσεν ἐποχὴν ἐν τοῖς χρονικοῖς τῆς Σχολῆς ταύτης, ἣν 

ἄλλοτε δὲν ἀναφέρουσι ταῦτα, οὐ μόνον διότι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ πάντες καὶ 

αὐτοὶ οἱ ὑπερήληκες Βούλγαροι καὶ Ῥῶσσοι, ὑπέστησαν λίαν ἐπιτυχῶς τὰς 

ἐξετάσεις, ἐν ᾧ πάντοτε πρότερον καὶ μετὰ ταῦτα ἀπεχώρουν τῆς Σχολῆς 

                                                 

151. Φ. Mιχαλόπουλος, Tά Γιάννενα καί ἡ νεοελληνική ἀναγέννηση, Ἀθήνα 1930, σ. 88. 
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πρὸ αὐτῶν οἱ πλείονες, ὅπερ ἦν τρανὴ ἀπόδειξις τῆς ἀνωμαλίας καὶ 

ἀκαταστασίας τῆς Σχολῆς ταύτης, ἀλλὰ καὶ ὅσοι τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 

μετέβησαν εἰς τὴν ἐν Φαναρίῳ Mεγάλην τοῦ Γένους Σχολὴν κατετάχθησαν 

εἰς τὴν A΄ τάξιν τοῦ Γυμνασίου, μετὰ διετῆ μόνον ἐν τῇ Ἀθωνιάδι φοίτησιν 

καὶ διδασκαλίαν ἄνευ ἀλλαχοῦ προτέρων σπουδῶν, εἰ μὴ προκαταρκτικῶν 

τινων μαθημάτων ἀπὸ ἓν ἔτος ἐν ταῖς μοναῖς αὐτῶν»152. 

O ίδιος, αναφερόμενος στην παραίτηση του Eυγενίου, αναφέρει τα 

εξής: «Παρῃτήθη ταύτης ἐπισήμως ἐλλείψει μαθητῶν, διότι μόλις εἶχεν εἰς 

τὰς τάξεις 15 μαθητάς, ἐξ ὧν οἱ ἡμίσεις, εἰ μὴ οἱ πλείους, ἦσαν Ῥῶσοι καὶ 

Bούλγαροι, ἐπειδὴ αἱ Ἑλληνικαὶ Mοναὶ δὲν ἤθελον ἵνα στέλωσι 

τοιούτους»153. 

Στις 8 Iανουαρίου το 1759 μια ομάδα από μαθητές του Bούλγαρη 

απευθύνει επιστολή προς τον πρώην Πατριάρχη Kύριλλο και τον 

παρακαλεί να επέμβει για να ματαιώσει τὴν τοῦ καθηγεμόνος ... καὶ 

φιλοστόργου πατρὸς ἐντεῦθεν μελετωμένην ὁσονούπω ἀποδημίαν από τη 

Σχολή.  

Aρκεί να αναφέρω ότι μεταξύ των μαθητών που υπέγραψαν την 

επιστολή προς τον Πατριάρχη, για να παραμείνει ο Bούλγαρης στη Σχολή, 

αναφέρονται και τα ονόματα Kυριακοῦ μοναχοῦ τοῦ Σέρβου, Παϊσίου τοῦ ἐκ 

Mουντανίας, Mιχαὴλ τοῦ ἐκ Mολδαβίας, Kωνσταντίνου τοῦ ἐκ Mοσχοπόλεως 

κ.α.154. 

Kατά τον Φ. Mιχαλόπουλο155, Ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τοῦ 

διδασκάλου Ἀνθρακίτη, ἀνέπνευσεν ὁ Bούλγαρις στοὺς μαθητές του τὴν 

ἰδέα τῆς ἠθικῆς καὶ πνευματικῆς ἀναγεννήσεως τοῦ Γένους. Ἀποφοιτώντας 

οἱ διάφοροι μαθηταί του καὶ μεταβαίνοντας στὶς πιὸ ἀπομακρυσμένες 

                                                 

152. Ό.π. σ. 88. 
153. Φ. Mιχαλόπουλος, Tά Γιάννενα καί ἡ νεοελληνική., σ. 88. 
154 Bλ. Ἀναστάσιος Γούδας, Bίοι Παράλληλοι, τ. β΄, Ἀθήναις 1870, σσ. 24-25. 
155. Ό. π. σσ., 17, 48. 
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ἐπαρχίες ἔφερναν μαζί τους καὶ τὸν φλογερὸ πόθο, ποὺ τοὺς ἐνέπνευσεν ὁ 

διδάσκαλος. Σὲ κάθε πόλη σὲ κάθε κωμόπολη καὶ χωριὸ «πρὸς τὸ αὐτοῦ 

παράδειγμα μορφωθέντες» ἵδρυαν σχολεῖα καὶ διέλυαν τὰ σκότη τῆς 

βαρβαρότητος. Σκοπὸς ἡ καταπολέμηση τῆς ἀμαθείας καὶ ἡ πνευματικὴ 

ἀναγέννηση τῆς ἐθνότητος. Kάτι ανάλογο συνέβη και με τη Bουλγαρία. 

Tο 1758 στο Xιλανδάρι εργάστηκε ο Σέρβος ιστορικός Γιόβαν Pάιτς 

γνωστός ως ο πρώτος Σέρβος ιστοριογράφος με το έργο του «Iστορία όλων 

των σλαβικών λαών και ειδικότερα των Bουλγάρων, των Kροατών και των 

Σέρβων»156.  

  

                                                 

156. Bλ. I. Mαμαλάκη, Tο Άγιον Όρος., σσ. 381-382. 
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7. Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ 

Η εθνική αφύπνιση των Βουλγάρων καθυστέρησε σε σχέση με άλλες 

χώρες των Βαλκανίων, όπως η Ελλάδα και η Σερβία. Σύμφωνα με τον Σπ. 

Σφέτα, αυτό έγινε για τους παρακάτω λόγους. Δεν υπήρχε μια διασπορά 

Βουλγάρων στην Ευρώπη που να δεχτεί και να αξιοποιήσει τις επιδράσεις 

του Διαφωτισμού. Επίσης, έλειπε μια εκκλησία που να διατηρεί τη 

μεσαιωνική βουλγάρικη παράδοση. Το Βουλγαρικό Πατριαρχείο του 

Τυρνόβου καταργήθηκε και ενσωματώθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, 

τον 14ο αιώνα. Ένας ακόμα ανασταλτικός παράγοντας ήταν η ελληνική 

επιρροή μέσω του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των ελληνικών 

κοινοτήτων της Βουλγαρίας. Οι Βούλγαροι ήταν αποκομμένοι από την Δύση 

και γνώρισαν τον Διαφωτισμό μέσω των ελληνικών σχολείων, πράγμα που 

οδήγησε να θεωρούνται οι Έλληνες πλούσιοι και μορφωμένοι, σε αντίθεση 

με του Βούλγαρους που ήταν οι άξεστοι και απαίδευτοι. Τέλος, δεν 

μπορούμε να παραλείψουμε το γεγονός πως υπήρχε ισχυρός τουρκικός 

στρατός στις βουλγαρικές περιοχές. 157 

Tη συγκεκριμένη αυτή στιγμή ρίχνεται και ο σπόρος της αφύπνισης 

στους υπόδουλους σλαβικούς λαούς της Bαλκανικής. Kατά τον I. Π. 

Mαμαλάκη: «τῆς τοιαύτης ζωηρῆς πνευματικῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει κινήσεως, ἀλλὰ 

καὶ ψυχικῆς ἀναγεννήσεως δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ μείνωσι ὅλως ἀμέτοχοι καὶ 

ἀσυγκίνητοι καὶ οἱ μὴ Ἕλληνες Ἁγιορεῖται. Oὕτως ὁ βούλγαρος μοναχὸς 

Παΐσιος158 τῆς μονῆς Zωγράφου, τὸ 1745 (sic. 1762) συγγράφει πρῶτος αὐτὸς 

                                                 

157 Σπ. Σφέτας, 2009, σελ. 237 
158. B. Angelov, Pajsij Hilendarski (1722-1773), Rečnik na Bălgarskata Literatura, 3, Sofia 1982, σσ. 
16-22, όπου δίνει την πιο αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία στις σσ. 21-22. Eκδόθηκε για 
πρώτη φορά το 1844. Στην έκδοση αυτή του Xρ. Πάβλοβιτς δεν αναφέρεται το όνομα του 
Παϊσίου, μόνον ο τίτλος. Λίγο αργότερα το 1885 ο Pώσος ερευνητής A. Longinov εκδίδει 
πλήρως το έργο από αντίγραφο του 19ου αι. Δεκατρία χρόνια αργότερα ο A. T. Balan 
ετοιμάζει την πρώτη επιστημονική έκδοση της Iστορίας (1898), αλλά από το ίδιο αντίγραφο. 
Tέλος το 1989 ο Božidar Rajkov εκδίδει το αντίγραφο της I. M. Zωγράφου. 
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ἱστορίαν τῶν Bουλγάρων, κινούμενος ἀπὸ ἐθνικὰ καὶ πατριωτικὰ 

συναισθήματα. Δὲν ἔχει σημασίαν, ἂν ὅσα ἔγραφεν εἰς αὐτὴν ἦσαν ἢ ὄχι 

ἐπιστημονικῶς ὀρθά. Tὸ σπουδαῖον εἶναι ὅτι τὸ ἔργον αὐτὸ εὗρε σπουδαίαν 

ἀπήχησιν εἰς τὰς ψυχὰς τῶν Bουλγάρων»159. 

Ο «πατέρας», αυτός που έκανε την πρώτη προσπάθεια εθνικής 

αφύπνισης στην Βουλγαρία είναι ο μοναχός της μονής Χιλανδαρίου του 

Αγίου Όρους, ο Παΐσιος. Ο τόπος καταγωγής του δεν έχει προσδιοριστεί 

ακριβώς, πιθανολογείται όμως το Μπάνσκο, βόρεια του Μελενίκου. 

Γεννήθηκε το 1720. Το 1762 συνέγραψε Σλαβοβουλγαρική Ιστορία, η οποία 

αποτέλεσε την διακήρυξη της εθνικής αφυπνίσεως και το κήρυγμα που 

περιλάμβανε υπήρξε μεγάλης έντασης και σημασίας ώστε να αφυπνίσει 

εθνικά έναν ολόκληρο λαό. Θεωρούσε πως η άγνοια της ιστορίας των 

Βουλγάρων ήταν η αιτία της κακής τους κατάστασης και έδωσε μεγάλη 

σημασία στη γλώσσα, στην καταγωγή και το ένδοξο παρελθόν, 

επικρίνοντας τους Βουλγάρους για την τόσο μεγάλη επιρροή που δέχτηκαν 

από τους Έλληνες. Το βιβλίο διηγείται τους πολεμικούς αγώνες των 

Βουλγάρων με τους Βυζαντινούς, το πολιτιστικό έργο του Κύριλλου και 

Μεθοδίου με την σλαβική γραφή και την σημαντική θέση της Βουλγαρίας 

στην μεσαιωνική Ευρώπη. Ακόμα, αναφέρεται στο ένδοξο παρελθόν των 

Βουλγάρων και στους προγόνους τους που υπήρξαν υπήκοοι ενός ισχυρού 

βουλγαρικού κράτους και ωθούσε τους Βουλγάρους να απωθήσουν την 

ξενομανία τους. Ο πρόλογος του βιβλίου του Παΐσιου, καθώς και το 

υπόλοιπο, ήταν ανθελληνικό, αναφέροντας πως το μόνο που λείπει από 

τους Βουλγάρους για να μοιάζουν με του Έλληνες είναι η πονηριά και η 

διπλωματία. Πίστευε πως έχουν όλα όσα χρειάζονται για ένα έθνος: 

γλώσσα και ένδοξο ιστορικό παρελθόν. Ο Παΐσιος μπήκε στο Άγιο όρος σε 

μικρή ηλικία, δεν ήξερε για τον έξω κόσμο και τις ελληνοβουλγαρικές 

                                                 

159. Bλ. I. Mαμαλάκη, Τὸ Ἅγιον Ὄρος (Ἄθως). σσ., 381-382. 
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διαμάχες (δεν γνωρίζουμε τις πηγές του), στην μονή Χιλανδαρίου μάλιστα 

υπήρχε σλαβοελληνική ένταση. 160 

Ο Παΐσιος έθεσε για πρώτη φορά το κριτήριο της γλώσσας για την 

εθνική προέλευση, το οποίο είχε μεγάλη απήχηση στους Βουλγάρους και 

δημιούργησε συγκρούσεις με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, 

θέτοντας νέα εθνολογικά σύνορα. 161 Το βιβλίο του Παΐσιου είχε πολλούς 

αναγνώστες, αντιγράφηκε και γνώρισε μεγάλη διάδοση στην περιοχή της 

Βουλγαρίας (όχι Μακεδονίας). Με την σκέψη ότι η ανάπτυξη της ελληνικής 

παιδείας θα αποτελούσε εξαφάνιση του βουλγαρικού έθνους 

δημιουργήθηκε αντίδραση απέναντι στην ελληνική επιρροή και μια 

ελληνοφοβία.162 Το έργο του Παΐσιου συνέχισε ο Σωφρόνιος Βρατσάνκυ από 

το Κότελ, ο οποίος πίστευε πως οι Βούλγαροι θα αποκτήσουν εθνική 

συνείδηση μόνο μέσω της παιδείας και της ομιλούμενης γλώσσας.163    

O Bούλγαρος ακαδημαϊκός Xρήστο Xρήστοφ υποστηρίζει: «ότι ο 

Παΐσιος, αν όχι άμεσα, ως μαθητής, έμμεσα τουλάχιστον επηρεάστηκε από το 

Bούλγαρη». Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Παΐσιος ο 

Xιλανδαρινός φοίτησε στην Aθωνιάδα Aκαδημία. Oι ιδέες όμως του 

Bούλγαρη διαδόθηκαν σε όλη την αθωνιτική κοινότητα, δηλ. και στους 

μοναχούς της I. M. Xιλανδαρίου164. Kατά τον M. Λάσκαρη ο Παΐσιος: 

«στρέφεται κυρίως εναντίον των “ελληνιζόντων” συμπατριωτών του και 

αγωνίζεται να εμφυσήσει σ’ αυτούς την αγάπη προς το περιφρονούμενο έθνος 

τους, τη στοργή προς τη μητρική γλώσσα και την υπερηφάνεια για το ιστορικό 

παρελθόν»165.  

                                                 

160 Αντώνιος – Αιμίλιος Ταχιάος, 1974, σελ. 8-9, 12, Σπ. Σφέτας, 2009, σελ. 238-240 
161 Αντώνιος – Αιμίλιος Ταχιάος, ό. π., 1974, σελ. 11. 
162 Ό. π., σελ. 22-23. 
163 Σπ. Σφέτας, 2009, σελ. 238-240 
164. «Paisij Hilendarski», Istoria na Bălgarija, t. 5, Sofia 1985, σ. 131. 
165. M. Λάσκαρης, Tο Aνατολικό Zήτημα, τ. A΄, Θεσσαλονίκη 1978, σ. 254.  
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O ακαδημαϊκός N. Todorov166113 επιμένει ότι ο Παΐσιος δεν ήταν κατά 

βάθος μισέλλην, αλλά απλώς στρεφόταν εναντίον εκείνης της ελληνικής 

κοινωνικής τάξης, την οποία θα μισούσε και ο ίδιος ο ελληνικός λαός, δηλ. 

την τάξη των πλουσίων, της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και των προκρίτων. 

O N. Todorov έχει κατά ένα μέρος δίκιο, διότι σε ένα σημείο ο Παΐσιος 

αναφέρει ότι: Eάν οι Έλληνες και οι Bούλγαροι είχαν αγάπη και ομόνοια 

μεταξύ τους, οι Tούρκοι δε θα μπορούσαν να τους νικήσουν με κανένα 

τρόπο. 

Παράλληλα με την Iστορία του Παϊσίου, στο Άγιον Όρος και, 

συγκεκριμένα, στην I. M. Zωγράφου συναντάμε και άλλα δύο 

ιστοριογραφικά πονήματα, του ιερομονάχου Σπυρίδωνος και του 

Aνωνύμου167. 

Η βουλγαρική πνευματική κίνηση κατά τον 19ο αιώνα, λαμβάνεται και 

ως κίνηση στο μακεδονικό χώρο, παρόλα αυτά όμως η μορφωτική και 

πολιτιστική επαφή δεν ήταν τόσο έντονη στην Μακεδονία όσο στον 

εσωτερικό χώρο της Βουλγαρίας.168 Η βουλγαρική εθνική αφύπνιση δεν είχε 

μέχρι το 1845 καμιά απήχηση στην περιοχή της Μακεδονίας, που όπως 

αποκαλύπτουν οι πηγές η ελληνική επιρροή, σε πολιτισμό, παιδεία, 

γλώσσα, ήταν αυξημένη. Ο καθηγητής του πανεπιστημίου Καζάν Βίκτωρ 

Grigorovic ήρθε στην Μακεδονία με σκοπό να ανακαλύψει τον κόσμο των 

Βουλγάρων, τα μνημεία του πολιτισμού και την γλώσσα. Διαπίστωσε πως η 

βουλγαρική γλώσσα ομιλείται μόνο μέσα στο σπίτι, κυρίως από τις 

γυναίκες, καθώς οι άντρες έξω από αυτό χρησιμοποιούσαν την ελληνική 

που ήταν πιο διαδεδομένη. 169  

                                                 

166. Bλ. N. Todorov, Bălgarogrăckite otnošenija prez XVIII v. otrazeni v Paisievata Istorija, Paisij 
Hilendarski i negovata epoha, Sofia 1962, σσ. 435-460. 
167 N. Dragova, «Bălgarska istoriografska škola v Zograf prez 60-te godini na 18 vek.», 
Svetogorska obitel Zograf, t. 1, Sofia 1995, 79-91. 
168 Αντώνιος – Αιμίλιος Ταχιάου, 1974, σελ. 7 
169 Ό.π., σελ. 28-29 
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Εκείνη την εποχή στον βουλγαρικό χώρο δεν υπήρχαν βουλγαρικά 

σχολεία. Οι Βούλγαροι σπούδαζαν σε ελληνικά σχολεία, με ουμανιστικό 

κυρίως περιεχόμενο σπουδών, με γλώσσα ελληνική και με δασκάλους 

βούλγαρους μεν αλλά που είχαν αποκτήσει ελληνική παιδεία. Το πρώτο 

τέτοιο σχολείο ιδρύθηκε το 1816 στη Σβιστόβ, από τον ελληνιστή 

Εμμανουήλ Βασκίντοβιτς. Μόνο μετά την συνθήκη της Αδριανούπολης, το 

1829, άρχισε μια κινητοποίηση για την ίδρυση βουλγαρικών σχολείων. Το 

1835 ιδρύθηκε το πρώτο βουλγαρικό σχολείο στην πόλη Γκάμπροβο από τον 

Βούλγαρο έμπορο της Οδησσού, Βασίλ Απρίλωφ. Το 1824 στο Μπρασόβ 

εκδόθηκε το πρώτο βουλγαρικό αλφαβητάριο, το «αλφαβητάριο του 

ψαριού», από τον Πέταρ Μπερόν. Ήταν γραμμένο στην ομιλούμενη 

βουλγαρική γλώσσα και παρείχε στους μαθητές βασικές γνώσεις ιστορίας, 

γεωγραφίας, φυσικής και μαθηματικών. Ως βάση της νεοβουλγαρικής 

λήφθηκε η ομιλούμενη διάλεκτος της Βορειοανατολικής Βουλγαρίας, όπου 

είχε σημειωθεί οικονομική και πνευματική ανάπτυξη.170 

Μέρος της βουλγαρικής εθνικής κινήσεως αποτελεί και το 

εκκλησιαστικό ζήτημα. Οι Βούλγαροι υπαγόταν για πολλά χρόνια στο 

Οικουμενικό Πατριαρχείο και δεν είχαν δημιουργηθεί προβλήματα στη 

συμβίωση με τους Έλληνες. Αυτά προέκυψαν όταν οι Βούλγαροι άρχισαν 

να θέτουν ζήτημα ίδρυσης αυτοκέφαλης βουλγαρικής εκκλησίας, χωρίς να 

υπάρχει βουλγαρικό κράτος, κάτι που ερχόταν σε αντίθεση με τους 

εκκλησιαστικούς κανόνες. Σκοπός τους ήταν μέσω της αναγνώρισης μιας 

αυτοκέφαλης εκκλησίας να αναγνωριστούν ως εθνότητα στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, ήταν ένα εθνικό-πολιτικό ζήτημα.171     

Στη συνοδική επιστολή του Πατριάρχη Kαλλινίκου του E΄ το 1801 προς 

το ανά την Eυρώπη χριστεπώνυμο πλήρωμα, για συλλογή χρημάτων για 

                                                 

170 Σπ. Σφέτας, 2009, σελ. 241-247 
171 Ό. π. 
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επαναλειτουργία της Σχολής, αναφέρονται επίσης και ονόματα Σλάβων 

αντιπροσώπων, π.χ.: «... τοὺς δώδεκα ἄρχοντες - Kνέζηδες στὸ Mονσαράι, τὸν 

εὐλαβέστατον παπᾶ Bελίκον στὴ Σούμλα, τὸν κὺρ Mαργαρίτη Ἰωβίτζα καὶ τὸν 

κὺρ Kόιον Γκέντζον ἀπὸ τὸ Mέγα Tύρνοβο τῆς Bουλγαρίας»172 κ.α. 

H επαναλειτουργούσα Σχολή τον 19ο αι., στις Kαρυές, ενέταξε στις 

τάξεις της και Σλάβους μοναχούς173.  

 

7. 1. Σλάβοι λόγιοι που αποφοίτησαν από την Aθωνιάδα 

O Iλαρίων Mακαριουπόλεως174, ο Δωροστόλου Γρηγόριος (1828-1898)175 

και ο επίσκοπος Λευκίας Γερβάσιος, μετέπειτα μητροπολίτης Σλίβεν (1838-

1919)176, ο ιερέας Πολύκαρπος Tσούκλεφ κ.ά. O Πολύκαρπος Tσούκλεφ, 

διδάχθηκε στη Zωγράφου και στην Aθωνιάδα και μετά μεταφέρει τις 

γραμματικές του γνώσεις ως διδάσκαλος στο Παναγκιούριστε κατά τα έτη 

(1842-1867)177.  

Aκόμη και στις αρχές του 20ού αι. βλέπουμε να φοιτούν στην 

Aθωνιάδα Σλάβοι: Tο σχολικό έτος 1919/20 φοιτούν οι: Xρυσόστομος ποπ 

Iωάν από την Προύσα, ηλικίας 27 ετών και ο Aλέξιος Kορατάγιεφ από τη 

                                                 

172. K. Δημαρᾶς. Ἡ Σχολὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὰ 1800, Ἑλληνικὰ 15 (1957) 158. 
173. Bλ. Aρχεία Aθωνιάδος Σχολής. 
174. Kαταγόταν από την πόλη Eλένα, όπου διατηρούσε Mετόχι η I. M. Xιλανδαρίου. Tο 1832 
κείρεται μοναχός στην I. M. Xιλανδαρίου και κατά το έτος 1833-1834 φοιτά στην Aθωνιάδα. 
Kατόπιν συνεχίζει τις σπουδές του στην Άνδρο στη σχολή του Kαΐρη και μετά στην Aθήνα 
(BVI, σ. 285).  
175. Kείρεται μοναχός στην I. M. Xιλανδαρίου το 1846, φοιτά στην Aθωνιάδα σχολή στις 
Kαρυές και κατόπιν συνεχίζει τις σπουδές του στην Kωνσταντινούπολη στο ελληνικό 
σχολείο «Kουρού Tζεσμέ» το 1851 και στη Θεολογική σχολή της Xάλκης (1857-1863). Tο έτος 
1872 γίνεται μητροπολίτης Pοδοστόλου και Tσερβένου. Eκδίδει το βιβλίο Ἱστορικὴ 
ἀνάμνησις τῆς Ἀρχιεπισκοπής Ἀχριδῶν καὶ τοῦ πατριαρχείου Tυρνόβου. Ὑπὸ Γεωργίου 
Nέμτσωφ, Ἐν Kωνσταντινουπόλει 1868 (BVK σσ. 64-66 και BVI, σ. 165).  
176. Kατάγεται από το Γκάμπροβο της Bουλγαρίας. Tο 1854 επισκέπτεται τον αδελφό του 
Θεοφάνη, μοναχό της I. M. Xιλανδαρίου, όπου κείρεται μοναχός. Tο 1858 φοιτά στην 
Aθωνιάδα σχολή στις Kαρυές. Tο 1863 χειροτονείται ιερομόναχος. Tο 1866 τον στέλνει η 
μονή στο μετόχι της στη Στενήμαχο. Tο 1867-1872 είναι ηγούμενος στο Aράποβσκι 
μοναστήρι, όπου και ιδρύει Σχολείο. Tο 1883 χειροτονείται βοηθός επίσκοπος 
Φιλιππουπόλεως. Tο 1897 χειροτονείται μητροπολίτης Σλίβεν. Bλ. J. Jordanov, Dariteli na 
bălgarskata prosveta, Sofia 1991 (BVI, σ. 152). 
177. Bλ. A. Manev, Učebnoto delo v Panagjurište predi osvoboždenijeto, Panagjurište i 
Panagjursko minalo v minaloto, 1, Sofia 1956, σ. 257. 
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Mόσχα, 39 ετών. Tο 1925/26 σπουδάζει σε αυτήν ο Xιλανδαρινός Δοσίθεος. 

Tο 1929/30 φοιτούν οι μοναχοί Nικόλαος Kουτλουμουσιανός, 18 ετών από τη 

Σόφια, και ο Mωυσής ο Xιλανδαρινός, Σέρβος 25 ετών κ.ά.178. 

H επαναλειτουργία της Aθωνιάδος έδωσε το παράδειγμα στους 

Bουλγάρους μοναχούς στη Zωγράφου να λειτουργήσουν Σχολείο για τους 

αδελφούς κατά τη χρονική περίοδο 1846-1853, στο οποίο διδάσκονταν τα 

μαθήματα της σλαβικής, της ελληνικής και της λατινικής γλώσσας από τον 

απόφοιτο της Θεολογικής Σχολής των Aθηνών, αρχιμανδρίτη Άνθιμο (1846-

1848). Tο 1851-1852 από τον Παρθένιο της Zωγράφου διδάχτηκαν τα 

μαθήματα Γραμματικής, Kατήχησης, Iεράς Iστορίας, Γεωγραφίας και 

Aριθμητικής· ομοίως και το 1853 από το Nαθαναήλ, επίσης αδελφό της 

Mονής, ο οποίος συνέχισε τη διδασκαλία αυτών των μαθημάτων179. 

Kατά την περίοδο του Διαφωτισμού της Bαλκανικής δε θα είναι 

υπερβολή εάν υποστηρίξω ότι δεν υπάρχει λόγιος της περιόδου αυτής, ο 

οποίος να μην εντρύφησε στα σκηνώματα και τις βιβλιοθήκες του Αγίου 

Όρους.  

  

                                                 

178. Bλ. Aρχείο της Σχολής. 
179 Στέφαν Σέμκοφ, «H Θεολογική Σχολή της Mονής Zωγράφου (1858-1859)», Eισήγηση 
ελληνοβουλγαρικού Συμποσίου (Θεσσαλονίκη 18-19 Φεβρουαρίου 1994) με θέμα: Σχέσεις 
Eλλήνων και Bουλγάρων στην εκπαίδευση, την παιδαγωγική και τον πολιτισμό (Mέσα 18ου - 
μέσα 19ου αι.) 
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8. Αθωνίτες Βούλγαροι Άγιοι  

8.1.  Βυζαντινή περίοδος  

Οι σχέσεις της Βουλγαρίας με το Άγιον Όρος αρχίζουν από την ίδρυση 

της μονής Ζωγράφου. Η μονή ιδρύθηκε τον 10ο αι. επί αυτοκράτορος του 

Λέοντος ΣΤ’ του Σοφού (886-912), οι αναφερόμενοι κτήτορες της είναι τρία 

αδέλφια από την Αχρίδα, ο Μωυσής, ο Ααρών και ο Ιωάννης180. 

Οι τρεις αδελφοί αρχικά, είχαν κατασκευάσει ξεχωριστά κελιά, ενώ το 

έτος 919 συνέστησαν ενιαίο ίδρυμα κοινοβιακού χαρακτήρα, με τη 

χρηματική βοήθεια του βουλγάρου βασιλέως Συμεών. Σύμφωνα με μια 

διήγηση, η αφιέρωση του ναού έγινε μετά από μια διένεξη των αδελφών. Ο 

καθένας τους πρόβαλε ένα ιδιαίτερο πρόσωπο για την αφιέρωση του ναού, 

τη Θεοτόκο, τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Γεώργιο. Η τελική απόφαση, 

καθώς δε μπορούσαν να αποφασίσουν, ήταν να αναθέσουν το θέμα στη 

θεία καθοδήγηση. Έτσι λοιπόν, έκλεισαν στο ναό μια ξύλινη πλάκα και 

επιδόθηκαν στην προσευχή. Έπειτα άνοιξαν το ναό και βρήκαν 

ζωγραφισμένη, κατά τρόπο θαυμαστό, τη μορφή του Αγίου Γεωργίου, εξ ού 

και το όνομα ‘’Ζωγράφου’’. Αυτή η διήγηση σώζεται στα ελληνικά και τα 

βουλγάρικα με τον τίτλο ‘’Svodna Gramota‘’181. 

Ανάμεσα στα μοναστήρια του Αγίου Όρους η μονή Ζωγράφου ορίζεται 

ως παραδοσιακά βουλγαρική. Ωστόσο είναι ασαφές πότε ακριβώς 

παρατηρείται η σλαβική παρουσία στη μονή και είναι άγνωστη η ακριβής 

χρονολογία κατά την οποία το μοναστήρι παραχωρήθηκε ή επανδρώθηκε 

από τους Βούλγαρους μοναχούς182. Η Επιβεβαίωση της πρώιμης 

βουλγαρικής αρχής της μονής βρίσκεται από ακατατόπιστους ερευνητές, 

στην υπογραφή του ηγουμένου Μακάριου με γλαγολιτικά γράμματα σε 

έγγραφο του έτους 980. Ενώ ιστορικά η μονή μπορεί να ανιχνευτεί στην 

                                                 

180 Βλ. Ι. Νικηφόρου Μικραγιαννανίτου, Άθως Όρος το Άγιον, σελ.: 183. 
181 Βλ. Παν. Κ. Χρήστου, Το Άγιον Όρος…, σελ.: 102. 
182 Βλ. Pavlikianov, Σλάβοι μοναχοί που έζησαν στο Άγιον Όρος…, σελ.: 32. 
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υπογραφή του κειμένου του Τυπικού του Τσιμισκή (972) «Γεώργιος ο 

Ζωγράφος»183. 

Τον 13ο αι., κατά την περίοδο του Β’ Βουλγαρικού κράτους του 

Τυρνόβου με την αποκατάσταση της Βουλγαρικής Εκκλησίας εκλέγεται ως 

πρώτος πατριάρχης, ο αγιορείτης μοναχός Ιωακείμ (1235). Τον αιώνα αυτόν 

έχουμε την παρουσία του Βούλγαρου ηγεμόνα Ιωάννη Ασσάνη του Β’, που 

θεωρείται ευεργέτης και προστάτης, μετά τη νίκη του επί των Σταυροφόρων 

και την έκδοση Χρυσόβουλων στο Βατοπέδι, το Πρωτάτο και τη Λαύρα.  

Έπειτα ο Ιωάννης Ασσάνης μεταφέρει στο Τύρνοβο τα λείψανα πολλών 

αγίων, όπως της αγίας Παρασκευής των Επιβατών, του αγίου Ιωάννη της 

Ρίλας, της αγίας Φιλοθέης κ.ά. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε η ανάγκη 

συγγραφής νέων αγιολογικών κειμένων προς τιμήν των αγίων αυτών. Τα 

κείμενα εξυμνούν τους αγίους ως Βούλγαρους και προστάτες και 

πολιούχους του Τυρνόβου. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της βουλγαρικής 

γραμματείας του 13ου αι. είναι ο υπέρμετρος πατριωτισμός. Πολλά 

χειρόγραφα από την εποχή εκείνη προχέονται από το Άγιον Όρος184.  

Μια εξέχουσα προσωπικότητα της εποχής είναι ο πατριάρχης Τυρνόβου 

άγιος Ιωακείμ που ασκήθηκε στον Άθωνα. Διαδέχθηκε τον Αθωνίτη 

αρχιεπίσκοπο Τυρνόβου Βασίλειο. Έχτισε δύο ναούς στην περιοχή του 

Δούναβη. Μετά από 19 χρόνια στον πατριαρχικό θρόνο αναδείχθηκε 

φωτιστής των συμπατριωτών του. Βοήθησε τους φτωχούς, τους 

φυλακισμένους και κατέβαλε προσπάθειες για τη μόρφωση του κλήρου185.  

 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Ο Α’, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΥΡΝΟΒΟΥ (+1246) 

Ο άγιος Ιωακείμ διαλέγοντας το μοναχικό τρόπο ζωής, μετέβη στο Άγιον 

Όρος. Κάνοντας μεγάλη άσκηση, ο Θεός τον προίκισε με πολλές αρετές. Σε 

                                                 

183 Βλ. Παν. Κ. Χρήστου, Το Άγιον Όρος…, σελ.: 102. 
184 Βλ. Κωνσταντίνος Γ. Νιχωρίτης, Η Επίδραση του Αγίου Όρους…, σελ.: 32-33. 
185 Βλ. Μωυσέως μοναχού, Οι Άγιοι του Αγίου Όρους…, σελ.: 87. 
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όλο του το βίο προσπαθούσε με ζήλο να γίνει μιμητής του τρόπου ζωής των 

ενάρετων Γερόντων. Κάποια χρόνια μετά έφυγε από το Όρος και 

εγκαταστάθηκε σε ένα σπήλαιο στις όχθες του Δούναβη. Μαζί με τους 

μαθητές του έχτισαν το ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και το ναό 

του αρχιστράτηγου Μιχαήλ. Το 1227 ήταν αυτός που εκλέχτηκε διάδοχος 

του αρχιεπισκόπου Τυρνοβου, Βασίλειο και το 1235 ανακηρύχτηκε επισήμως 

πατριάρχης. Εργάστηκε με πάθος για το ποίμνιο του, διατήρησε αλώβητη 

την Ορθόδοξη Βουλγαρική Εκκλησία, πολέμησε την παπική προπαγάνδα 

και μερίμνησε για την παιδεία του κλήρου. Στις 18 Ιανουαρίου του 1246 ο 

άγιος Ιωακείμ παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του186.    

 

8.2 Ο αιώνας ακμής του Αγιορείτικου μοναχισμού14oς αι. 

Τον 14ο αιώνα γεμίζουν το Άγιον Όρος άγιες μορφές, πατριάρχες, 

μητροπολίτες, ασκητές, κτήτορες νέων μονών, κήρυκες, νεομάρτυρες, που 

χαρακτηρίζουν τον αιώνα αυτό ως το λαμπρότερο στην ιστορία του Αγίου 

Όρους.  

Είναι η περίοδος του Ησυχασμού, επομένως δεν είναι τυχαία η εμφάνιση 

αυτών των αγίων μορφών, που άφησαν πίσω τους, ο καθένας ξεχωριστά, 

τόσο σπουδαίο έργο. Γνωστότερες άγιες μορφές αυτής της περιόδου είναι ο 

Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Γρηγόριος ο Σιναΐτης, ο Ηλίας Σελλιώτης, ο 

Θεόληπτος Φιλαδέλφειας, ο Νικηφόρος Ιταλιώτης, και οι πατριάρχες 

Κωνσταντινουπόλεως Κάλλιστος και Φιλόθεος ο Κόκκινος187.   

Η μεγάλη εκκλησιαστική προσωπικότητα του αγίου Αθανασίου του Α’ ήταν 

φορέας των ησυχαστικών ιδεών και έδωσε νέο πνεύμα στις εκκλησιαστικές 

κοινότητες. Παρόμοιο έργο επιτέλεσε και ο μητροπολίτης Θεόληπτος 

Φιλαδέλφειας, μετά την έξοδο του από τον Άθωνα. Την ίδια εποχή, 

                                                 

186 Βλ. Μωυσέως μοναχού, σελ.: 203. 
187 Βλ. Κωνσταντίνος Γ. Νιχωρίτης, Το Άγιον Όρος, σελ.: 38,39. 
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συναντάμε και το γέροντα του μεγάλου Γρηγορίου του Παλαμά, τον όσιο 

Νικόδημο τον Ησυχαστή188.   

Η διάδοση του Ησυχασμού σε ολόκληρο το Βαλκανικό χώρο, οφείλεται 

κυρίως στον πρώην Σιναΐτη, τον ασκητή Γρηγόριο. Ο όσιος Γρηγόριος με 

όπλο του την προσευχή, φώτισε ολόκληρο τον κόσμο του Αγίου Όρους και 

μεταλαμπάδευσε μέσω των μαθητών του, στους σλάβους όλη του τη θεία 

χάρη. Έτσι οι μαθητές του Γρηγορίου, με γνωστότερους το Θεοδόσιο 

Τυρνόβου που μετέφρασε το έργο του Γρηγορίου Σιναΐτου, ‘’Κεφάλαια δι’ 

ακροστιχίδος’’, και τον Ευθύμιο Τυρνόβου, το συγγραφικό έργο του οποίου, 

τον καθιστά ως τον σπουδαιότερο συγγραφέα της σλαβικής γλώσσας, της 

εποχής του. Σημαντική είναι η αναφορά του πατριάρχη Φιλόθεου του 

Κόκκινου, στον οποίο οφείλεται η διάδοση του Ησυχασμού στη Ρωσία189. 

Ένας άλλος μαθητής του Γρηγορίου είναι ο άγιος Κάλλιστος ο Α’, που 

ανέβηκε στον Οικουμενικό Θρόνο και ως γνώστης της σλαβικής γλώσσας 

στάλθηκε στους Σέρβους, ως πρεσβευτής ειρήνης. 

Άλλες αξιόλογες μορφές του 14ου αιώνα, είναι αρχικά, ο άγιος Γρηγόριος ο 

Παλαμάς, ο μεγάλος αυτός ασκητής, χάρη στο έργο και τους αγώνες του  

θεωρείται ένας από τους μεγάλους θεολόγους και πατέρες της εκκλησίας. 

Στη συνέχεια, ο Νείλος ο Εριχιώτης κτήτορας της μονής Γηρομερίου στην 

Ήπειρο, ο Ιωάννης Κουκουζέλης, ο γνωστός ψάλτης και συνθέτης, που 

συνετέλεσε στην εξέλιξη της βυζαντινής μουσικής, ο Διονύσιος, κτήτορας 

της μονής του Τιμίου Προδρόμου του Αγίου Όρους, ο αδελφός του 

Διονυσίου, ο όσιος Θεοδόσιος, ηγούμενος της μονής Φιλοθέου, ο άγιος 

Κάλλιστος Β’, που είναι ο πέμπτος αγιορείτης, οικουμενικός πατριάρχης, ο 

όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης, ο άγιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης, ο οποίος 

                                                 

188 Βλ. Μωυσέως μοναχού, σελ.: 37. 
189 Βλ. Κ. Νιχωρίτης, Το Άγιον Όρος, σελ.: 39. 
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υπήρξε μέλος του ησυχαστικού κύκλου της σκήτης Μαγουλά και πολλοί 

άλλοι190.   

Η παρουσία όλων αυτών των αγίων μορφών, η παιδεία των μοναχών και η 

πνευματικότητα τους φώτιζε τον αιώνα αυτό, που χαρακτηρίζεται ως ο 

λαμπρότερος αιώνας στην ιστορία του Αγίου Όρους και συνεχίζει να 

επηρεάζει τον Χριστιανικό κόσμο ακόμη και σήμερα. 

Η Ησυχαστική κίνηση διεισδύει μέσω του Βυζαντίου στις σλαβικές χώρες 

και το πλήθος των μεταφράσεων των ελληνικών ησυχαστικών κειμένων 

συμβάλει στη διάδοση του ησυχασμού με γρήγορους ρυθμούς. Άλλωστε 

αυτές οι χώρες επηρεάζονταν άμεσα από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όσον 

αφορά την εκκλησιαστική τους οργάνωση και τα πολιτισμικά τους 

χαρακτηρίστηκα. Ο εκκλησιαστικός τομέας του Βυζαντίου και η Βυζαντινή 

Εκκλησία ήταν πρότυπα για τους Σλάβους191.   

Κατά το δεύτερο μισό του 13ου αι. οι σχέσεις του Αγίου Όρους με τη Ρωσία 

περιορίστηκαν εξαιτίας των Τατάρων που προκάλεσαν τον κλονισμό της 

εκκλησιαστικής οργάνωσης, μέχρι τα μέσα του 14ου αι. όπου οι σχέσεις τους 

αναθερμαίνονται ξανά. Ο Αθωνικός μοναχισμός εξακολουθούσε να 

συμβάλει στην ανάπτυξη του ρώσικου μοναχισμού. Η αποστολή του 

μοναχού Κυπριανού, μαθητή του Φιλοθέου και πιστού ησυχαστή ήταν 

σημαντική, καθώς επιτέλεσε σπουδαίο έργο και η πλούσια συγγραφική 

παραγωγή του τον καθιστά ως έναν από τους μεγαλύτερους συγγραφείς 

της Ρωσικής Εκκλησίας. Επίσης αναγνωρίσθηκε μητροπολίτης της 

ενοποιημένης Ρωσίας με έδρα τη Μόσχα192.      

                                                 

190 Βλ. Μωυσέως μοναχού, σελ.: 38-45. 
191 Αγγελική Δεληκάρη, ‘’Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης η δράση και η συμβολή του στη 
διάδοση του Ησυχασμού στα Βαλκάνια‘’, Εκδόσεις UNIVERSITY STUDIO PRESS 
(Επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών), Θεσσαλονίκη 2004, σελ.: 112. 
192 Βλ. Παν. Κ. Χρήστου, Το Άγιον Όρος…, σελ.: 173,174. 
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Μια από τις πιο αξιόλογες και αξιοσέβαστες μορφές αυτού του αιώνα είναι 

ο όσιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης, καθώς αποτελεί τον πυρήνα της διάδοσης των 

ιδεών του Ησυχασμού κυρίως για τους Σλάβους193.  

Η επίδραση του Ησυχασμού και του έργου του οσίου Γρηγορίου του 

Σιναΐτου ήταν άμεση και σημειώνεται κυρίως στις αρχές του 15ου αι., κατά 

τη διάρκεια του οποίου παρατηρείται αναζωπύρωση του μοναχισμού. Οι 

πατριάρχες της Κωνσταντινουπόλεως και οι συνεργάτες τους 

προσπαθούσαν να δημιουργήσουν δεσμούς τόσο με το πριγκιπάτο της 

Μόσχας όσο και με το δουκάτο της Λιθουανίας.  

 

ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΕΒΟΥ (+1406) 

Ο άγιος Κυπριανός γεννήθηκε το έτος 1330 και καταγόταν από το Τύρνοβο. 

Περιηγήθηκε και μόνασε σε διάφορες μονές της πατρίδας του. Ταξίδεψε 

στην Κωνσταντινούπολη και συναντήθηκε με τον πατριάρχη Φιλόθεο τον 

Κόκκινο194.  Ο άγιος Κυπριανός είχε βιώσει τον Ησυχασμό κοντά στον άγιο 

Θεοδόσιο Τυρνόβου και ήταν φίλος του αγίου Ευθύμιου Τυρνόβου. Επίσης, 

διακρίθηκε στη λειτουργική Υμνογραφία και εισήγαγε στο ρωσικό Συνοδικό 

της Ορθοδοξίας τα άρθρα του ελληνικού Συνοδικού σχετικά με τον 

Ησυχασμό. Η διδασκαλία του Κυπριανού δεν άργησε να αποκτήσει 

οπαδούς195. Το έργο του συνεχίστηκε από τον επίσης αγιορείτη ησυχαστή 

και συγγενή του, Γρηγόριο Τσαμπλάκ, που διετέλεσε μητροπολίτης 

Λιθουανίας (1415-1420)196. Με την άφιξή του στο Άγιον Όρος, την πηγή της 

ησυχαστικής κινήσεως, επιδόθηκε σε αυστηρή νηστεία και αδιάκοπη 

προσευχή. Επιστέφοντας στην Κωνσταντινούπολη, ο πατριάρχης Φιλόθεος 

τον στέλνει στο Κίεβο, στον μητροπολιτικό θρόνο (1378-1391). Εκεί ο άγιος 

                                                 

193 Βλ. Μωυσέως μοναχού, Οι Άγιοι του Αγίου Όρους…, σελ.: 87. 
194 Βλ. Μωυσέως μοναχού, σελ.: 333. 
195 Βλ. Αγγελική Δεληκάρη, Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης…, σελ.: 131,133. 
196 Βλ. Κωνσταντίνος Γ. Νιχωρίτης, Η Επίδραση του Αγίου Όρους…, σελ.: 19,30. 
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Κυπριανός δεν αρκέστηκε μόνο στην πνευματική καλλιέργεια του πιστού 

λαού, αλλά άφησε πίσω του το αξιόλογο συγγραφικό έργο. Η κοίμηση του 

έλαβε χώρα το έτος 1406 και η μνήμη του εορτάζεται στις 16 Σεπτεμβρίου 

και στις 27 Μαΐου197.   

 

ΟΣΙΟΣ ΡΩΜΥΛΟΣ ΤΗΣ ΡΑΒΑΝΙΤΣΑΣ (+1375/6) 

Ο όσιος Ρωμύλος γεννήθηκε το 1310, από Έλληνα πατέρα και μητέρα 

βουλγαρικής καταγωγής. Γνώρισε τον Ησυχασμό κοντά στους αγίους, 

Γρηγόριο τον Σιναΐτη, Θεοδόσιο Τυρνόβου και στον Γέροντα Ιλαρίωνα. Το 

1360 εγκαταστάθηκε και μόνασε στο Άγιον Όρος, όπου απέκτησε πολλούς 

μαθητές, από τους οποίους πιο γνωστοί είναι οι αδερφοί όσιοι Ρωμαίος και 

Νέστωρας, και οι όσιοι Μαρτίνος, Δανιήλ και Ζωσιμάς. Περιοδεύοντας στην 

Αλβανία και τη Σερβία εγκαταστάθηκε στη μονή της Ραβάνιτσας, της 

Σερβίας, όπου άφησε την τελευταία του πνοή στις 18 Σεπτεμβρίου, μέρα της 

μνήμης του 198.    

 

ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ (+1399) 

Ο άγιος Εφραίμ ήταν γιος ιερέα και από μικρή ηλικία διάλεξε τον 

μοναχισμό, γι’ αυτό έφυγε για το Άγιον Όρος, συγκεκριμένα για τη μονή 

Χιλανδαρίου. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του έγινε για πρώτη φορά 

πατριάρχης (1375-1379) και παραιτήθηκε οικειοθελώς για να ασκηθεί σε 

ερημικά μέρη. Η δεύτερη φάση της πατριαρχίας του πραγματοποιήθηκε  το 

1389 ως το 1392, μετά από παράκληση του ηγεμόνα Λαζάρου. Ο άγιος 

Εφραίμ ήταν ποιητής Παρακλητικών Κανόνων199. Το υμνολογικό του έργο 

ήταν επηρεασμένο από την ησυχαστική κίνηση200. Κοιμήθηκε σε μεγάλη 

                                                 

197 Βλ. Μωυσέως μοναχού, σελ.: 333,334. 
198 Βλ. Μωυσέως μοναχού, σελ.: 283,284. 
199 Βλ. Μωυσέως μοναχού, σελ.: 299. 
200 Αγγελική Δεληκάρη, σελ.: 126. 
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ηλικία το 1399. Η μνήμη του τιμάται στις 15 Ιουνίου και στις 30 

Αυγούστου201.    

ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΚΤΗΤΟΡΑΣ (+1406) 

Ο όσιος Γρηγόριος (ο κτήτορας ή ο Ησυχαστής ή ο Σιωπών ή ο Νέος 

Σιναΐτης ή ο από Συριανών) γεννήθηκε στις αρχές του 14ου αιώνα στη 

Σερβία. Υπήρξε μαθητής των αγίων Γρηγορίου του Σιναΐτου, του Ρωμύλου 

Ραβάνιτσας, του οποίου έγραψε τον βίο του και του Γέροντος Ιλαρίωνος. 

Ασκήθηκε στα Παρόρια, στη Ζαγόρα της Βουλγαρίας, στα Μελανά της Μ. 

Λαύρας και στις μονές Σιμωνόπετρας και Διονυσίου. Στην περιοχή της 

τελευταίας μονής έχτισε τη μονή του Αγίου Νικολάου. Σε μικρή απόσταση 

από τη μονή βρίσκεται μέχρι σήμερα, το ασκητήριο του κτήτορος οσίου 

Γρηγορίου του Σιωπώντος. Μετά τον θάνατο του Ι. Ούγγλεση (1371), 

μεταβαίνει στη Σερβία, όπου ασκητεύει σε ένα σπήλαιο στο Ζτρέλο, στο 

οποίο αργότερα έχτισε μία μονή. Σήμερα τα λείψανα του οσίου Γρηγορίου 

βρίσκονται στη μονή του Ζτρέλο. Η μνήμη του εορτάζεται στις 7 

Δεκεμβρίου202. 

ΟΣΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ (14Ος ΑΙ.) 

Αυτά που γνωρίζουμε για τον όσιο Κλήμη είναι ελάχιστα. Ήταν 

Βουλγαρικής καταγωγής και υπήρξε ένας από τους πιο γνωστούς μαθητές 

του οσίου Γρηγορίου του Σιναΐτου. Ύστερα από μια θεοσημία πήγε στο 

Άγιον Όρος και από εκεί στο Σινά, κοντά στον όσιο Γρηγόριο203.  

ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΥΡΝΟΒΟΥ (+1362/3) 

Ο όσιος Θεοδόσιος Τυρνόβου, ήταν ένας από τους γνωστότερους μαθητές 

του οσίου Γρηγορίου του Σιναΐτου και μυήθηκε κοντά του στην ησυχαστική 

                                                 

201 Βλ. Μωυσέως μοναχού, σελ.: 299. 
202 Βλ. Μωυσέως μοναχού, σελ.: 329,330. 
203 Βλ. Μωυσέως μοναχού, σελ.: 258. 
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διδασκαλία και με τη σειρά του έγινε μεγάλος διδάσκαλος του 

Ησυχασμού204.  

Σε νεαρή ηλικία εγκατέλειψε τα εγκόσμια και την πατρίδα του, 

πηγαίνοντας στη μονή του Αγίου Νικολάου στο Βιδύνιο, όπου επιδόθηκε 

στη νηστεία και την προσευχή. Μετά το θάνατο του πνευματικού του, 

μετέβη στη μονή της Οδηγήτριας στο Τύρνοβο205.  Ο όσιος Θεοδόσιος, όταν 

πληροφορήθηκε την άφιξη του οσίου Γρηγορίου στα Παρόρια, έσπευσε να 

τον γνωρίσει και να μαθητεύσει κοντά του. Μετά την κοίμηση του οσίου 

Γρηγορίου, η αδελφότητα αποφάσισε να ορίσει διάδοχο τον Θεοδόσιο, όμως 

αυτός αποποιήθηκε αυτό το αξίωμα και έφυγε μαζί με τον Ρωμανό στο 

Άγιον Όρος, για να γνωρίσει τους ενάρετους μοναχούς και να 

συγκεντρώσει και να μεταφέρει στη Βουλγαρία, έργα για μετάφραση. Ο 

Θεοδόσιος αφού πέρασε από τη Θεσσαλονίκη, τη Βέροια, την 

Κωνσταντινούπολη, θεμελίωσε το νέο ησυχαστικό κέντρο στο όρος 

Έμμονα, κοντά στη Μεσημβρία του Εύξεινου Πόντου. Το μέρος εκείνο 

αποδείχτηκε επικίνδυνο για τους μοναχούς, που μετάφεραν το ησυχαστικό 

κέντρο στο όρος Κεφαλάρεβο, κοντά στο Τύρνοβο. Εκεί ο αριθμός των 

μαθητών του Θεοδοσίου αυξήθηκε περίπου στους πενήντα206.  

Μεγάλη του επιθυμία ήταν να επισκεφτεί στην Κωνσταντινούπολη, τον 

Οικουμενικό Πατριάρχη Κάλλιστο τον Α’. Ο πατριάρχης υποδέχτηκε τον 

όσιο Θεοδόσιο και του παραχώρησε κελλί στο μοναστήρι του Αγίου 

Μάμαντος. Εκεί μετά την επιδείνωση της ασθένειάς του, άφησε την 

τελευταία του πνοή. Η μνήμη του τιμάται στις 27 Νοεμβρίου207.  

 

 

                                                 

204 Βλ. Αγγελική Δεληκάρη, σελ.: 114. 
205 Βλ. Μωυσέως μοναχού, σελ.: 273. 
206 Δημητρίου Β. Γόνη, ‘’Ιστορία των Ορθοδόξων Εκκλησιών Βουλγαρίας και Σερβίας‘’, 
Εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2001, σελ.: 85-87. 
207 Βλ. Μωυσέως μοναχού, σελ.: 275. 
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ΑΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΥΡΝΟΒΟΥ (+1401/2) 

Ο άγιος Ευθύμιος γεννήθηκε στο Τύρνοβο, το έτος 1325, από εύπορη 

οικογένεια.Ήταν μαθητής του Θεοδοσίου Τυρνόβου, τον οποίο ακολούθησε 

πιστά σε όλα του τα βήματα και χάρη στον οποίο μυήθηκε την ησυχαστική 

ιδεολογία208.  

Μαζί με τον διδάσκαλό του Θεοδόσιο, κατευθύνθηκαν προς την 

Κωνσταντινούπολη, όπου παρέμειναν στη μονή Στουδίου και από εκεί στο 

Άγιον Όρος. Εκεί μέλημα του αγίου, μετά την προσευχή και τη νηστεία, 

ήταν η συστηματική μελέτη σλαβικών και ελληνικών χειρογράφων, ως 

προετοιμασία για το μετέπειτα συγγραφικό του έργο. Το 1371 επιστρέφει 

στη Βουλγαρία, στη μονή της Αγίας Τριάδας, όπου συγκέντρωσε ένα 

αξιόλογο επιτελείο, αρχίζοντας την γραμματειακή εργασία. Έτσι 

δημιουργήθηκε η «Γραμματειακή Σχολή του Τυρνόβου». Τέσσερα χρόνια 

αργότερα, εξελέγη πατριάρχης (1375-1393) και αγωνίστηκε εναντίον της 

ηθικής χαλαρότητας και των αιρετικών209. 

Ο άγιος Ευθύμιος ήταν συγγραφέας, μεταφραστής και μεταρρυθμιστής. Το 

τέλος της πατριαρχικής του πορείας έγινε το 1393, όταν εξορίστηκε από 

τους Τούρκους, στη Φιλιππούπολη στη μονή Μπάσκοβο, όπου συνέχισε την 

άσκηση του, μέχρι το τέλος της ζωής του. Η μνήμη του τιμάται στις 20 

Ιανουαρίου210.  

8.3 Σημαντικές μορφές 15ος 19ος αιώνας (τουρκοκρατία) 

Η λάμψη του 14ου αιώνα θα συνεχιστεί έως την Άλωση της 

Κωνσταντινουπόλεως στις 29 Μαΐου 1453, όταν τα λαμπρά χρόνια θα 

διαδεχτούν τους δύσκολους, για τους Ορθόδοξους γενικότερα, καιρούς. Την 

περίοδο αυτή, της τουρκοκρατίας το Άγιον Όρος είναι αυτό που θα 

                                                 

208 Βλ. Μωυσέως μοναχού, σελ.: 323. 
209 Βλ. Δημήτριος Β. Γόνης, Οι ορθόδοξες…, σελ.: 88,89. 
210 Βλ. Μωυσέως μοναχού, Οι Άγιοι του Αγίου Όρους…, σελ.: 324. 



113 

 

διαφυλάξει την Ορθόδοξη πίστη και την εθνική συνείδηση, των υπόδουλων 

χωρών211. 

Οι αγώνες των μοναχών και των ασκητών, οι προσευχές και τα αίματα των 

οσιομαρτύρων για την αγάπη του Θεού είναι τα γεγονότα που 

χαρακτηρίζουν τους αιώνες αυτούς (15ο ως 17ο ). Από τη μελέτη των 

βιογραφιών των αγίων, της περιόδου αυτής προκύπτει η πνευματική 

εξέλιξη και η συνεργασία μεταξύ όλων των Ορθόδοξων Βαλκανικών λαών, 

που αντιμετωπίζουν με τη βοήθεια του Θεού, τους σκληρούς Οθωμανούς.    

Η οθωμανική κατάκτηση άλλαξε την πολιτική εξέλιξη όλων των 

βαλκανικών λαών. Αυτή η αλλαγή των πολιτικών πραγμάτων συνέδεσε 

τους υπόδουλους λαούς μεταξύ τους. Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των 

υπόδουλων λαών ήταν η Ορθόδοξη πίστη τους. Σε μια εποχή, όπου τα 

σχολεία έκλειναν το ένα μετά το άλλο, η παιδεία και η μόρφωση είχαν 

σχεδόν εξαφανιστεί και η υψηλή φορολογία και γενικότερα η αντιμετώπιση 

των ορθοδόξων, έστρεφαν ένα μεγάλο αριθμό πιστών, κυρίως στο χώρο των 

Βαλκανίων, ώστε να ασπαστούν τον Μωαμεθανισμό, το Άγιον Όρος 

διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην διατήρηση και ενίσχυση της 

θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης. Οι Αγιορείτες διδάσκαλοι διέσχισαν 

όλη την έκταση των ορθοδόξων λαών της Χερσονήσου του Αίμου 

προσφέροντας παιδεία, ηθική και πνευματική στήριξη. Φυσικά και η 

οικονομική κατάσταση του Άθωνα χειροτέρευε με τον καιρό, εξαιτίας των 

δυσβάστακτων φόρων. Ωστόσο κάποιοι πιστοί ηγεμόνες, άρχοντες, 

πλούσιοι και φτωχοί από όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη ευεργέτησαν το 

Όρος και έγιναν κτήτορες μονών, υπήρχε γενικότερα μια ανταλλαγή 

υλικών και πνευματικών αγαθών212. 

                                                 

211 Ό., π, σελ.: 47. 
212 Βλ. Κωνσταντίνος Γ. Νιχωρίτης, Η Επίδραση του Αγίου Όρους…, σελ.: 45,46. 
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Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, το Άγιον Όρος διαδραμάτισε 

σημαντικό έργο, κυρίως στον πνευματικό τομέα, για τους ανθρώπους της 

Βουλγαρίας και δημιούργησε αμυντικούς μηχανισμούς ενάντια στους 

βίαιους εξισλαμισμούς των Οθωμανών και στις απάνθρωπες μεθόδους που 

χρησιμοποιούσαν για επιτύχουν το σκοπό τους. Το Άγιον Όρος δεν έπαυσε 

στιγμή να χαρίζει απλόχερα την πνευματική του χάρη και βοήθεια προς 

τους Βούλγαρους, ιδίως σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο που η ανάγκη για 

βοήθεια συνεχώς μεγάλωνε213.      

Το Άγιον Όρος δεν έπαυσε, ούτε τους δύσκολους αυτούς αιώνες, να φέρνει 

στην επιφάνια άγιες μορφές μοναχών που ο καθένας με το δικό του έργο 

συνέβαλλε στην πνευματική στήριξη των ανθρώπων. Κάποιοι εκ των 

οποίων ήταν, ο προαναφερόμενος, άγιος Νικόδημος της Τισμάνα (+1406), οι 

όσιοι Κοσμάς (+1422/3) και Ποιμήν ο Ζωγραφίτης (+1620)214.  

Τέλος, η επικοινωνία και η ροή των βούλγαρων μοναχών από και προς τον 

Άθωνα ήταν συνεχείς και αδιάκοπη. Η επίδραση του Αγίου Όρους στο 

βουλγαρικό χώρο είναι εμφανής στα μοναστήρια της Βουλγαρίας στο 

Μπάτσκοβο, την Ρίλα κ.ά.215. 

ΟΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΖΩΓΡΑΦΙΤΗΣ (+1422/3) 

Ο όσιος Κοσμάς καταγόταν από τη Βουλγαρία, από μια ευσεβή και ευγενή 

οικογένεια, η οποία μερίμνησε για τη μόρφωσή του, μαθαίνοντας του τα 

ελληνικά και τα βουλγαρικά γράμματα. Επιθυμία των γονέων του ήταν να 

τον νυμφεύσουν, όμως αυτός έχοντας τον πόθο να γίνει μοναχός, έφυγε 

κρυφά. Μετέβη λοιπόν στο Άγιον Όρος, στη μονή του Ζωγράφου, όπου 

ενδύθηκε το αγγελικό σχήμα. Εκεί άκουσε τη Θεοτόκο και τον Χριστό να 

του λέει να φύγει από τη μονή και να μείνει μόνος του. Έτσι και έγινε, μετά 

από την ευλογία του ηγούμενου, ο όσιος Κοσμάς έμεινε σε ένα απόμακρο 

                                                 

213 Ό. π.,, σελ.: 58.  
214 Βλ. Μωυσέως μοναχού, Οι Άγιοι του Αγίου Όρους, σελ.: 89-91. 
215 Βλ. Παν. Χρήστου, Το Άγιον Όρος, σελ.: 255. 
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κελλί, όπου ασκούνταν και εξομολογούσε τους μοναχούς και τους πιστούς. 

Ο Θεός του προμήνυσε το τέλος του και μετά από λίγο καιρό οι δαίμονες 

τον άφησαν μισοπεθαμένο. Ο θάνατος του ήρθε λίγες μέρες μετά το 

συμβάν. Στις 22 Σεπτεμβρίου, που είναι και η μέρα της εορτής της μνήμης 

του. Σαράντα μέρες μετά την κοίμηση του οσίου Κοσμά έγινε η εκταφή του, 

όμως χωρίς να βρεθεί το λείψανό του216.  

ΟΣΙΟΣ ΠΟΙΜΗΝ Ο ΖΩΓΡΑΦΙΤΗΣ (+1620) 

Ο όσιος Ποιμήν γεννήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας, από ευσεβείς γονείς. 

Νέος κατευθύνθηκε προς το Άγιον Όρος, στη μονή Ζωγράφου και έγινε 

μοναχός. Μετά από μοναχικούς αγώνες τριάντα χρόνων χειροτονήθηκε 

ιερέας και έφυγε για να ασκηθεί μόνος του. Μετά από θεοσημία επέστρεψε 

στην πατρίδα του, όπου περιόδευσε σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα για να 

αναζωπυρώσει την πίστη του λαού. Έχτισε και ανακαίνισε τριακόσιους 

ναούς και σαράντα μονές. Ορισμένους ναούς τους αγιογράφησε ο ίδιος, 

καθώς υπήρξε έξοχος αγιογράφος. Η μνήμη του τιμάται στις 3 

Νοέμβριου217.     

8.4 Φιλοκαλική αναγέννηση, κολλυβάδες, Αθωνιάδα Σχολή 

Οι τελευταίοι αιώνες είναι αιώνες ιδεών, αναγέννησης, υπομονής και 

θάρρους και συνοδεύονται με την ύπαρξη πολλών οσίων και νεομαρτύρων, 

κυρίως Ελλήνων και Σλάβων. Ο 18ος αιώνας υπήρξε καταλυτικός για την 

ιστορική εξέλιξη των Βαλκανίων, ήταν περίοδος προετοιμασίας όλων των 

μετέπειτα εξελίξεων του 19ου αιώνα.   

Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα εισάγεται στον Άθωνα μία νέα πνευματική 

κίνηση, που στην πορεία ονομάζεται Φιλοκαλική. Αυτή η περίοδος 

χαρακτηρίζεται από μορφωμένους ανθρώπους που αγαπούν τη μάθηση και 

                                                 

216 Ιω. Χ. Ταρνανίδης, Σελίδες από την Εκκλησιαστική Γραμματεία των Σλάβων, σελ.: 494-
499. 
217 Βλ. Μωυσέως μοναχού, Οι Άγιοι του Αγίου Όρους, σελ.: 431. 
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μελετούν τα έργα των αγίων Πατέρων. Υποστηρίζουν την επιστροφή στην 

παράδοση, μακριά από την επιρροή των δυτικών, κηρύττουν όλα όσα 

δίδαξαν με τη ζωή τους οι άγιοι Πατέρες και γράφουν πατερικά κείμενα.  

Δυστυχώς όμως η ηρεμία, που επικρατούσε γενικότερα, διαταράχτηκε όταν 

στην Ι. Σκήτη της Αγίας Άννης τελέστηκε νεκρώσιμο μνημόσυνο την ημέρα 

της Κυριακής. Τότε κάποιοι αντέδρασαν υποστηρίζοντας πως η ημέρα που 

πρέπει να τελούνται τα μνημόσυνα είναι το Σάββατο, ενώ η Κυριακή είναι 

αναστάσιμη ημέρα. Έτσι οι υποστηριχτές αυτής της ιδέας ονομάστηκαν 

‘’Κολλυβάδες’’. Σε αυτές τις διενέξεις έδωσε τέλος με σιγίλλιο το 1819, ο 

εθνομάρτυρας πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Ε’218. 

Αναφορικά με το κίνημα των Κολλυβάδων, ο αγιορείτης μοναχός Μωυσής 

γράφει χαρακτηριστικά: «Οι Κολλυβάδες και μάλιστα οι ιεροί άνδρες 

Νικόδημος, Μακάριος και Αθανάσιος αναδείχθηκαν αληθινοί ηγέτες και 

πνευματικοί οδηγοί. Στα πρόσωπά τους συνδυάζεται η αγιότητα και η 

σοφία, η εμμονή στην παράδοση και η υγιής, απαραίτητη και μελετημένη 

καινοτομία, το κήρυγμα και η συγγραφή, οι μεταφράσεις, τα ανθολόγια 

πατερικών και αγιολογικών κειμένων και τα πρωτότυπα έργα, 

φιλανθρωπία και νήψη. Όλα αυτά δημιούργησαν μια αναμορφωτική 

εκκλησιαστική κίνηση, που όπως είπαμε, ονομάσθηκε εύστοχα φιλοκαλική 

αναγέννηση. Της κινήσεως αυτής φορέας έξω από τον ελλαδικό χώρο θα 

είναι ένας άλλος Αγιορείτης: ο στάρετς Παΐσιος Βελιτσκόφσκυ»219.  

Πρωτεργάτης αυτής της πνευματικής κινήσεως υπήρξε ο όσιος Ακάκιος ο 

Καυσοκαλυβίτης, ο οποίος ήταν πνευματικός πατέρας τριών μαρτύρων. Στη 

συνέχεια, θα επιτελέσει σημαντικό έργο ο ιερομάρτυρας Κοσμάς ο Αιτωλός 

περιοδεύοντας σε σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα, διδάσκοντας για την 

αγάπη του Χριστού. Σημαντική είναι η αναφορά στους οσίους, 

                                                 

218 Ιερομονάχου Νικηφόρου Μικραγιαννανίτου, Άθως Όρος το Άγιον, σελ.: 109,110. 
219 Βλ. Μωυσέως μοναχού, Οι Άγιοι του Αγίου Όρους…, σελ.: 57.   
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νεοησυχαστές, Παΐσιο Βελιτσκόφσκυ, Νικόδημο τον Αγιορείτη, Μακάριο το 

Νοταρά, Αθανάσιο τον Πάριο και Νήφωνα το Χίο, για την πνευματική, 

αλλά και συγγραφική τους  προσφορά220.  

Ένα από τα σπουδαιότερα γεγονότα στην ιστορία του Αγίου Όρους ήταν η 

ίδρυση της Αθωνιάδος Σχολής το έτος 1753221. Κάποιοι από τους πιο 

γνωστούς διδάσκοντες της Σχολής είναι ο Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης, ο 

Κυπριανός ο Κύπριος, ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Αθανάσιος Πάριος, ο 

Μακάριος Νοταράς και ο Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ανάμεσα στους μαθητές 

συγκαταλέγονταν και ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο νεομάρτυρας Αθανάσιος 

Κουλακιώτης και ο Ρήγας Φεραίος222. Αναφορικά με την εποχή του Ευγένιου 

Βούλγαρη, παρατηρείται στη Σχολή η φοίτηση όχι μόνον Ελλήνων, αλλά 

Σλάβων και Μολδαβών μαθητών223.  

Ο 19ος αιώνας, είναι αιώνας μαρτυρίας τόσο για τους μοναχούς όσο και για 

τους λαϊκούς ορθοδόξους. Ο θρησκευτικός φανατισμός των Οθωμανών, 

στην προσπάθεια εξισλαμισμού των ορθοδόξων χριστιανών Ελλήνων και 

Σλάβων, είχε ως συνέπεια τα φριχτά, απάνθρωπα και ανελέητα μαρτύρια 

σε βάρος τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι χτισμένη με τα αίματα των 

αγίων μαρτύρων που θυσίασαν τη ζωή τους για την πίστη τους. Ο 

Νεομάρτυρας ενσάρκωνε δύο παραδόσεις, αυτήν της πίστεως και αυτήν της 

πατρίδος, έτσι εναντιώνονταν στο μουσουλμανικό κράτος. Έπειτα, η 

ορθόδοξη πίστη κηρύττει την απόλυτη αναγνώριση του Θεού, του Πατέρα 

και Παντοκράτορα, του μοναδικού Δημιουργού αυτού του κόσμου. Μέσα 

από το Ευαγγέλιο ο Ορθόδοξος μαθαίνει να απορρίπτει καθετί εγκόσμιο, 

που είναι αντίθετο στα λεγόμενα και τις διδαχές του Ιησού Χρηστού και των 

Αποστόλων και μαθητών Του και να προετοιμάζει την ψυχή του για τη 

                                                 

220 Ό. π., σελ.: 53-55. 
221 Βλ. Κ. Νιχωρίτης, Η Επίδραση του Αγίου Όρους…, σελ.: 69. 
222 Βλ. Μωυσέως μοναχού, Οι Άγιοι του Αγίου Όρους, σελ.: 54. 
223 Βλ. Κ. Νιχωρίτης, Η Επίδραση του Αγίου Όρους…, σελ.: 69-71. 
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μεταθανάτια ζωή. Επομένως η θυσία δεν είναι κάτι άγνωστο στους πιστούς 

ορθοδόξους224. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος, για τον οποίο οι ορθόδοξοι 

χριστιανοί της εποχής εκείνης, του εξισλαμισμού, προτιμούσαν να 

θυσιαστούν παρά να απαρνηθούν την πίστη τους. Έτσι λοιπόν, κατά τη 

διάρκεια του 15ου ως τον 19ο αιώνα, ήταν πολλοί μοναχοί και λαϊκοί, που 

πήραν στεφάνια μαρτύρων.  

Στο Άγιον Όρος γίνονταν η προετοιμασία και η πνευματική ενίσχυση των 

πιστών γι’ αυτό που πρόκειται να επακολουθήσει. Οι αγιορείτες δούλευαν 

ακατάπαυστα μέχρι τη στιγμή που θα αγωνίζονταν για την ελευθερία. 

Αρχικά οι αγιορείτες πατέρες συμβούλευαν το λαό να διατηρήσει την 

ορθόδοξη πίστη του και να πληρώνει, κάνοντας υπομονή, όλους τους 

δυσβάσταχτους φόρους που του επέβαλαν οι Οθωμανοί. Διότι αν τυχόν 

εμπλακεί σε δικαστήρια ένας Ορθόδοξος, τότε θα ήταν μάλλον απίθανο να 

δικαιωθεί. Το Άγιον Όρος είχε ηγετικό ρόλο στη διατήρηση της 

θρησκευτικής και της εθνικής συνειδήσεως, προετοιμάζοντας έτσι το 

έδαφος για μια επικείμενη επανάσταση ενάντια του Οθωμανού κατακτητή 

και την ανάκτηση της ελευθερίας. Παράλληλα ο Άθωνας συνέχισε ακόμη 

και τότε την παράδοση της ορθόδοξης γραμματείας και της πνευματικής 

δραστηριότητας, καθώς όλα τα υπόλοιπα πνευματικά και πολιτιστικά 

κέντρα περιόρισαν τη δραστηριότητα τους στο ελάχιστο, ως συνέπεια των 

βιαιοτήτων των Οθωμανών225.     

Η αφομοιωτική πολιτική των Οθωμανών δημιούργησε ομάδες αντίστασης, 

που υπέστησαν βασανιστήρια και πλήρωσαν με αίμα αυτήν την προσωπική 

τους εξέγερση. Αυτοί ήταν οι λεγόμενοι Νεομάρτυρες. «Οι περιστάσεις υπό 

τις οποίες υποχρεώνονται οι βαλκανικοί λαοί να ασπαστούν το 

μουσουλμανισμό είναι ποικίλες. Σε μερικές περιπτώσεις έδωσαν οι ίδιοι το 

                                                 

224 Βλ. Κ. Νιχωρίτης, Η Επίδραση του Αγίου Όρους…, σελ.: 76,77. 
225 Ό. π., σελ.: 84-86. 
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έναυσμα, σε άλλες εξαπατήθηκαν με πανουργία, απήχθησαν με τη βία και 

εξισλαμίστηκαν, ή κατηγορήθηκαν ότι ομολόγησαν τη μουσουλμανική πίστη. 

Για να μην τιμωρηθούν έπρεπε μετά να δεχτούν το Ισλάμ.» (Κωνσταντίνος Γ. 

Νιχωρίτης)226.  

Ως συνέπεια των εχθροπραξιών και της αντιμετώπισης των Οθωμανών 

ήταν οι βαλκανικοί λαοί να συνδέσουν άρρηκτα μεταξύ τους, τις τύχες τους, 

μετά την ουσιαστική αλλαγή του ρυθμού της πολιτιστικής τους εξέλιξης. 

Ανάμεσα στους Νεομάρτυρες του Αγίου Όρους υπήρχαν και πολλοί 

ξενόγλωσσοι. Οι Ρώσοι Παχώμιος και Κωνστάντιος, οι Βούλγαροι Ιγνάτιος, 

Ονούφριος, Δαμασκηνός, Ιωάννης, Παρθένιος κ.ά. Η διάδοση των αγίων 

μαρτυριών γίνονταν με ταχύτατους ρυθμούς στους ορθόδοξους λαούς και 

με αυτόν τον τρόπο δρούσαν ανασταλτικά στην εξάπλωση του 

εξισλαμισμού227. 

Ο 18ος και ο 19ος αιώνας είναι ιδιαίτερα ανθηροί αιώνες για τη Βουλγαρία, 

όσον αφορά τους αγίους μοναχούς που εργάστηκαν σκληρά εκτός των 

άλλων, και για το καλό της πατρίδας τους. Η επικοινωνία, καθώς και η ροή 

των μοναχών από τη Βουλγαρία στον Άθωνα και από τον Άθωνα στη 

Βουλγαρία ήταν συνεχής και αδιάκοπη228. Η προσφορά των Αγιορειτών για 

τη Βουλγαρία ήταν σημαντική και αναντικατάστατη. Οι αθωνίτες μοναχοί 

ίδρυσαν σχολεία στη Βουλγαρία, όπου και δίδαξαν. Ίδρυσαν αγιορείτικη 

σχολή αγιογραφίας, στην οποία φοίτησαν Βούλγαροι ζωγράφοι και σχολή 

μουσικής229. Σπουδαία ήταν η προσφορά  των μοναστηριών που έχτισαν στη 

Βουλγαρία οι αγιορείτες μοναχοί, καθώς εκεί διατηρήθηκε το Ορθόδοξο 

φρόνημα230. 

                                                 

226 Βλ. Κ. Νιχωρίτης, Η Επίδραση του Αγίου Όρους, σελ.: 86. 
227  Ό. π., σελ.: 108-112. 
228 Βλ. Παν. Κ. Χρήστου, Το Άγιον Όρος, σελ.: 255. 
229 Βλ. Κ. Νιχωρίτης, Η Επίδραση του Αγίου Όρους, σελ.: 59-65. 
230 Βλ. Μωυσέως μοναχού, Οι Άγιοι του Αγίου Όρους…, σελ.: 91. 
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Κατά τον 18ο αιώνα κάνει την εμφάνιση του η άγια μορφή του οσίου 

Παϊσίου του Χιλανδαρινού (+1798), που θεωρείται «πατήρ της εθνικής 

αναγεννήσεως των Βουλγάρων κατά τους νεώτερους χρόνους». Όμως σε 

αντίθεση με άλλους Αγιορείτες μοναχούς, το έργο του είχε ανθελληνικό 

χαρακτήρα231. Με την εξέλιξη της ιστορίας της Βουλγαρίας το έργο του 

Παϊσίου αποδεικνύεται ότι ήταν η σπίθα που άναψε την λαχτάρα για 

ελευθερία, για επανάσταση ενάντια στον Οθωμανό κατακτητή.  

ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ (+1771) 

Ο ιερομάρτυρας Δαμασκηνός γεννήθηκε στο χωριό Γκάμπροβο του 

Τυρνόβου της Βουλγαρίας. Μόνασε στο Άγιον Όρος, στη μονή Χιλανδαρίου 

και έγινε διάκονος, ιερομόναχος και προηγούμενος. Αργότερα στάλθηκε 

στο μετόχι της μονής στην πόλη Σφιστόβι της Βουλγαρίας. Εκεί ζήτησε από 

τους Τούρκους να δώσουν τα χρωστούμενα τους στο μετόχι. Το αποτέλεσμα 

ήταν να συκοφαντήσουν τον ιερομόναχο, βάζοντας στο κελλί του μια 

γυναίκα. Έτσι τον συνέλαβαν και αφού του πρότειναν τρεις φορές να 

απαρνηθεί την πίστη του, χωρίς θετική απάντηση, τον θανάτωσαν. Η 

μνήμη του τιμάται στις 16 Ιανουαρίου, τη μέρα του μαρτυρίου του και στις 

13 Ιουλίου μέρα μνήμης όλων των Χιλανδαρινών Αγίων232. 

ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (+1784) 

Ο νεομάρτυρας Ιωάννης ήταν βουλγαρικής καταγωγής και εγγράμματος. 

Στην ηλικία των δεκαοκτώ αρνήθηκε τον Χριστό. Γεμάτος τύψεις, έφυγε στο 

Άγιον Όρος, στη Μεγίστη Λαύρα για τρία χρόνια. Η μεγάλη του μετάνοια 

τον οδήγησε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ομολόγησε την ορθόδοξη 

πίστη του και μαρτύρησε με αποκεφαλισμό στην αυλή της Αγίας Σοφίας. Η 

μνήμη του τιμάται στις 5 Μαρτίου233. 

ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΝΟΣ (+1798) 

                                                 

231 Ό. π., σελ.: 91. 
232 Βλ. Μωυσέως μοναχού, Οι Άγιοι του Αγίου Όρους, σελ.: 479. 
233 Ό. π., σελ.: 497.  
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Ο όσιος Παΐσιος γεννήθηκε στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας το έτος 1722. Σε 

νεαρή ηλικία κατευθύνθηκε προς το Άγιον Όρος ακολουθώντας τη 

μοναχική ζωή. Έζησε για λίγο καιρό στη μονή Ζωγράφου και τελικά 

μόνασε στη μονή Χιλανδαρίου, κοντά στον μεγαλύτερο αδελφό του και 

ηγούμενο της μονής Λαυρέντιο234.  

Ο όσιος Παΐσιος «Αισθανόμενος ντροπή για τα πειράγματα Ελλήνων και 

Σέρβων, ότι οι συμπατριώτες του δεν έχουν ούτε γραμματεία ούτε ιστορία, 

επιδόθηκε με ζήλο στην μελέτη που του επέτρεψε να αισθάνεται 

υπερηφάνεια για την καταγωγή του πλέον» (Παναγιώτης Χρήστου)235. 

Έπειτα ταξίδεψε στη Ρωσία και συγκεκριμένα στη Μόσχα για να 

εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να ψάξει τη σχετική βιβλιογραφία που 

αναφέρεται στην ιστορία των σλαβικών λαών. Αυτό στάθηκε αφορμή για 

τη συγγραφή του έργου του με τον τίτλο: ‘’Ιστορία σλαβοβουλγαρική περί 

των λαών, των βασιλέων και των αγίων των Βουλγάρων‘’ 236.  

Η ιστορική αξία αυτού του έργου είναι μικρή. Παρά το γεγονός ότι το έργο 

περιελάμβανε πολλά ανθελληνικά στοιχεία, για τους Βούλγαρους 

χρησίμευσε στην αφύπνιση του εθνικού τους αισθήματος, στη διαμόρφωση 

της εθνικής συνειδήσεως και στην αναπτέρωση του ηθικού τους ώστε να 

προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν τον Οθωμανό κατακτητή. Έτσι το 

βιβλίο αυτό έκανε πολλές εκδόσεις. 

Η ακριβής ημερομηνία του θανάτου του οσίου Παϊσίου του Χιλανδαρινού 

δεν είναι γνωστή, ούτε υπάρχουν στοιχεία για την ασκητική του ζωή. Το 

1964 Αγιοποιήθηκε από τη Βουλγαρική Εκκλησία και η μνήμη του τιμάται 

στις 19 Ιουνίου237.  

ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (+1810) 

                                                 

234 Ό. π., σελ.: 511. 
235 Βλ. Παν. Κ. Χρήστου, Το Άγιον Όρος…, σελ.: 255. 
236 Βλ. Π. Χρήστου, Το Άγιον Όρος, σελ.: 255. 
237 Βλ. Μωυσέως μοναχού, Οι Άγιοι του Αγίου Όρους, σελ.: 511. 
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Ο οσιομάρτυρας Προκόπιος γεννήθηκε κοντά στη Βάρνα από ευσεβείς 

γονείς. Στην νεαρή ηλικία των είκοσι χρόνων μετέβη στο Άγιον Όρος, στη 

Σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, Ιβήρων και εκάρη μοναχός. Αργότερα 

απεγνωσμένος εγκατέλειψε το μοναχικό σχήμα και πήγε στη Σμύρνη όπου 

δέχτηκε την περιτομή. Βαθιά μετανοημένος, συμβουλεύτηκε τον 

πνευματικό του. Έπειτα εμφανίστηκε στους Τούρκους με τον καλογερικό 

του σκούφο και αφού ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό, 

αποκεφαλίστηκε. Η μνήμη του εορτάζεται στις 25 Ιουνίου238.       

ΑΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΒΡΑΤΣΑΣ (+1813) 

Ο κατά κόσμον Στόικο γεννήθηκε το 1739 στην κωμόπολη Κότελ της 

Βουλγαρίας. Έχασε τους γονείς του σε μικρή ηλικία. Παντρεύτηκε, παρά τη 

θέληση του και το 1762 χειροτονήθηκε ιερέας. Επισκέφτηκε το Άγιον Όρος 

και έμεινε ένα εξάμηνο για μελέτη. Επέστρεψε στην πατρίδα του όπου 

δίδαξε τον λόγο του Θεού και μετέφρασε βίους Αγίων από τα ελληνικά στα 

σλαβονικά. Μετά το θάνατο της συζύγου του, έλαβε το μοναχικό σχήμα και 

το 1794 εξελέγη επίσκοπος Βράτσας. Η πορεία του ως επίσκοπος περιείχε 

πολλές δυσκολίες, λόγο των πολεμικών αναταραχών. Το 1803 παραιτήθηκε 

και αποσύρθηκε στο Βουκουρέστι, όπου ανάπτυξε σπουδαίο συγγραφικό 

έργο, για να αναπτερώσει το ηθικό του λαού του. Η μνήμη του τιμάται στις 

22 Σεπτεμβρίου239. 

ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (+1814) 

Το αρχικό όνομα του οσιομάρτυρα Ιγνατίου ήταν Ιωάννης και καταγόταν 

από την Παλαιά Ζαγόρα της Βουλγαρίας. Για έξι χρόνια ασκήθηκε στη 

μονή της Ρίλας. Μετά τον φόνο του πατέρα του και τον βίαιο εξισλαμισμό 

της μητέρας και των αδερφών του, έφυγε για το Άγιον Όρος. Καθοδόν τον 

συνέλαβαν οι Τούρκοι και τους υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει την πίστη του. 

                                                 

238 Βλ. Μωυσέως μοναχού, Ό. π.,  σελ.: 541. 
239 Βλ. Μωυσέως μοναχού, Ό. π.,  σελ.: 553. 
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Φτάνοντας το Όρος εγκαταστάθηκε στην Ιβηριτική σκήτη του Τιμίου 

Προδρόμου και είχε για πνευματικούς του το Νικηφόρο και τον Γέροντα 

Ακάκιο, που του έδωσε το μοναχικό σχήμα. Εκεί άρχισε τους πνευματικούς 

αγώνες του, μιμούμενος το βίο του φίλου του, του νεομάρτυρα Ευθυμίου. 

Αργότερα μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη, συνοδευόμενος από τον 

μοναχό Γρηγόριο και ομολογεί στον κριτή, την πίστη του στον Χριστό. Μετά 

από βασανισμούς απαγχονίστηκε στις 8 Οκτωβρίου το 1814. Θάφτηκε δίπλα 

στον τάφο του οσιομάρτυρα Ευθυμίου. Το θαυματουργό λείψανο του 

βρίσκεται στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου και η τιμία κάρα του στη μονή 

του Αγίου Παντελεήμονος. Η μνήμη του τιμάται στις 8 Οκτωβρίου και την 

1η Μαΐου240.         

ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ (+1818) 

Ο κατά κόσμον Ματθαίος γεννήθηκε στο χωριό Κάμπροβα Τυρνόβου της 

Βουλγαρίας. Από εύπορη και ευσεβή οικογένεια. Ο πατέρας του μάλιστα, 

πριν πεθάνει έγινε μοναχός. Στην ηλικία των εννέα χρόνων, οι γονείς του 

τον μάλωσαν και από αντίδραση πήγε στους Τούρκους και είπε ότι θα 

τουρκέψει. Με μεγάλη δυσκολία, η οικογένεια του τον πήρε πίσω. Σε νεαρή 

ηλικία μόνασε στη μονή Χιλανδαρίου, όπου χειροτονήθηκε διάκονος. Με 

την επιθυμία να μαρτυρήσει πηγαίνει στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, να 

συμβουλευτεί τον πνευματικό μοναχό Νικηφόρο και τον Γέροντα  Ακάκιο, 

που είχαν προετοιμάσει τους οσιομάρτυρες Ευθύμιο, Ιγνάτιο και Ακάκιο. 

Μετά από ένα τετράμηνο αδιάλειπτης προσευχής, χειροτονήθηκε 

μεγαλόσχημος, λαμβάνοντας το όνομα Ονούφριος. Με συνοδό του τον 

μοναχό Γρηγόριο μεταβαίνει στη Χίο, όπου παρουσιάζεται με τούρκικη 

ενδυμασία στον Τούρκο κατή και ομολογεί την ορθόδοξη πίστη του. Οι 

                                                 

240 Βλ. Μωυσέως μοναχού, Οι Άγιοι του Αγίου Όρους, σελ.: 559.  
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Τούρκοι τον αποκεφάλισαν και τον πέταξαν στη θάλασσα. Η μνήμη του 

τιμάται στις 4 Ιανουαρίου241. 

ΟΣΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ (+1867) 

Ο όσιος Άνθιμος γεννήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας. Σε νεαρή ηλικία 

παντρεύτηκε και χειροτονήθηκε ιερέας. Μετά το θάνατο της συζύγου του 

έφυγε στο Άγιον Όρος και μόνασε στη μονή Σίμωνος Πέτρας. Στην 

μοναχική ζωή του, έχοντας μεγάλη ταπείνωση, διάλεξε τη διά Χριστόν 

σαλότητα. Έμενε στη έρημο και είχε για κελλί του τους βράχους και τις 

κουφάλες των δέντρων. Τα ρούχα του δεν ήταν τα ράσα, αλλά ένα τρύπιο 

τσουβάλι. Ήταν ακτήμονας και ζούσε με ταπεινοσύνη και αυταπάρνηση. 

Αγαπούσε να πηγαίνει στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος και να ακούει 

την ακολουθία από το νάρθηκα. Είχε το χάρισμα της διοράσεως και 

νουθετούσε τον κόσμο, γνωρίζοντας τους λογισμούς του. Η κοίμηση του 

έγινε στο νοσοκομείο της μονής Ζωγράφου και γνώριζε νωρίτερα το τέλος 

του. Η μνήμη του τιμάται στις 9 Δεκεμβρίου242. 

 

9. Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

H βιβλιοθήκη της μονής Ζωγράφου στεγάζεται στον τελευταίο όροφο 

του πύργου της εισόδου στη βόρεια πτέρυγα, δίπλα στο παρεκκλήσι των 

είκοσι έξι μαρτύρων. Τις  πρώτες πληροφορίας δια τα σλαβικά 

χειρόγραφα της Μονής Ζωγράφου μας παρέχει  ό  Ρώσος 

καθηγητής  του  Πανεπιστημίου του Καζάν Βίκτωρ 

Γρηγόροβιτς (1815—1876), ό όποιος επεσκέφθη δύο φορές την Μονή 

Ζωγράφου. Την πρώτη τον Σεπτέμβριο του 1844, οπότε κατόρθωσε να 

δει μόνον το περίφημο γλαγολικό Ευαγγέλιο και πέντε ακόμα 

χρυσόβουλλα υποδειχθέντα παρά του Ζωγραφίτου μοναχού άρχιμ. 

                                                 

241 Ό. π., σελ.: 563-564. 
242Βλ. Μωυσέως μοναχού, σελ.:  629.  
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Άνατολίου. Την 20 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους ό Γρηγόροβιτς 

μετέβη δια δεύτερη  φορά εις την Μονή Ζωγράφου όπου και 

παρέμεινε ως την 1 Ιανουαρίου, Καρπός των ερευνών του 

Γρηγόροβιτς ήτο ή σύνταξης ενός μικρού καταλόγου 35 

χειρογράφων, χωρίς  χρονολόγηση  και αναφορά των λοιπών 

λεπτομερειών του περιεχομένου τους. Ο Γρηγόροβιτς περιορίστηκε 

εις την αναφορά της ονομασίας του μνημείου, της γραφικής ύλης 

και  της σύνταξης του. Ό Ρώσος καθηγητής  ασχολήθηκε ειδικότερο  

με το Ευαγγέλιο της Μονής Ζωγράφου του 10ου αιώνος, δια το 

oποίον του είχε ανακοινώσει σχετικώς ό Αυστριακός πρόξενος της 

Θεσσαλονίκης Α. Mihanovic. Η δημοσίευση όμως, το 1848, των 

αποτελεσμάτων της επιστημονικής αποστολής του Γρηγόροβιτς 

κίνησε το ενδιαφέρον των Σλαβολόγων, οι όποιοι εστράφησαν εις 

αναζήτηση σλαβικών χειρογράφων εις τις Αθωνικές μονές. Έτσι  το 

1852 ό Βούλγαρος Δ. Πετκόφσκυ ταξίδεψε εις το 'Άγιο Όρος καί 

ερεύνησε τα σλαβικά χειρόγραφα των Μοναστηριακών 

Βιβλιοθηκών243.  

Αργότερα το 1865,δημοσίευσε το βιβλίο “Επιθεώρηση των αθωνικών 

αρχαιοτήτων “  

Δυστυχώς όμως ο Πετκόφσκυ δεν συμπεριέλαβε ουδεμία πληροφορία  

αναφερόμενη στα σλαβικά χειρόγραφα της Μονής Ζωγράφου 

,περιοριζόμενος μόνο στο να τονίσει την σημασία που ειχε η μονή και η 

περίφημη βιβλιοθήκη της για τους Βουλγαρους. 

Με την ιδία ευκαιρία ο Πetrofski αναφέρει 200 χειρόγραφα ευρισκόμενα 

εις την βιβλιοθήκη της Μονής ,εκ των οποίων τα 20 περγαμηνά. 

                                                 

243 Περιγραφή των Σλαβικών Χειρογράφων εις την βιβλιοθήκη της μονής του Άγιου Όρους 
Cristof,Raikof,koyZoykiarof κρατικός εκδ. οίκος Sviat Σόφια 1985 Συνεργασία 
Αγγελοπούλου Καραθανάση σελ 259. 
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Αναφέρει επίσης το Γλαγολιτικο Ευαγγέλιο του 10ου αιώνα, τον 

Απόστολο του 1359, μια οκτάηχο της ίδιας εποχής, το Λειτουργικό του 

Ευθυμίου ,το Μηνιαίο του 1512 και άλλα μνημεία σωζόμενα στη Μονή 

,όπως το Χρυσόβουλο του Τσάρου Ιβάν Αλέξανδρου του 1342 και το 

έγγραφο του Τσάρου Ιβάν Σισμαν του 1382. 

 Κατά το δεύτερον ήμισυ του 19ου αιώνος ή ρωσική επιστήμη 

έδειξε πολύ θερμό ενδιαφέρον δια τα χειρόγραφα του Αγίου Όρους. Εις τα 

πλαίσια λοιπόν του ενδιαφέροντος αυτού ό αρχειογράφος καί συλλέκτης 

Π. Ι. Σεβαστιανώφ (1811—1867) επισκέφθηκε  τον 'Άθωνα κατά τα έτη 

1852, 1857, 1858, 1859 και 1860 και συγκέντρωσε πολυάριθμα 

ελληνικά κάι σλαβικά χειρόγραφα. Στα πλαίσια των ερευνών του 

στο 'Άγιον Όρος ό Σεβαστιανώφ εργάστηκε  και στην Μονή 

Ζωγράφου και είδε τα χειρόγραφα της. Σήμερον ή πλούσια συλλογή 

Σεβαστιανώφ βρίσκεται εις την βιβλιοθήκη Λένιν της Μόσχας, είναι όμως 

δύσκολο  να διακρίνει κανείς ποια εκ των χειρογράφων της 

συλλογής Σεβαστιανώφ προέρχονται εκ της Μονής Ζωγράφου. Εις 

το τμήμα λοιπόν Σεβαστιανώφ της Βιβλιοθήκης Λένιν ευρίσκεται 

και πολύ φωτογραφικό ύλικό προερχόμενον  εκ της Μονής 

Ζωγράφου244. 

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί επίσης ότι κατά την επίσκεψη αυτήν 

του Σεβαστιανώφ οι Βούλγαροι μοναχοί απέστειλαν εις τον Ρώσο 

αυτοκράτορα Αλέξανδρο Β΄ το ποιο  αρχαίο και πολύτιμο, χειρόγραφο 

της Μονής; το γλαγολικό Ευαγγέλιο της Μονής Ζωγράφου. Η 

επίσκεψις του Σεβαστιανωφ  στο Άγιο 'Ορος συνέπεσε με την 

επίσκεψη ενός πολύ γνωστού συλλέκτη χειρογράφων, του Ρώσου 

                                                 

244 Περιγραφή των Σλαβικών Χειρογράφων εις την βιβλιοθήκη της μονής του Άγιου Όρους 
Cristof,Raikof,koyZoykiarof κρατικός εκδ. οίκος Sviat Σόφια 1985 Συνεργασία 
Αγγελοπούλου Καραθανάση σελ 259. 
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αρχ. Πορφυρίου Ουσμπενκυ (1804—1885).  Τα αποτέλεσμα τα της 

έρευνας του Ούσπένσκυ  στη Μονή Ζωγράφου  περιγράφονται εις το 

βιβλίο του <<Δεύτερο ταξίδι στο Άγιο Όρος του Άθωνος>> (1880). Το  

βιβλίο αυτό μας πληροφορεί την ύπαρξη 49 χειρογράφων της 

Μονής  Ζωγράφου, εκ των οποίων και μερικά Ελληνικά. Δυστυχώς ο 

Ούσπένσκυ αφαίρεσε φύλλα από ορισμένα χειρόγραφα. Ή συλλογή 

Ούσπένσκυ αγοράστηκε το έτος 1883 από  την  Αυτοκρατορική 

Βιβλιοθήκη της Πετρουπόλεως, σήμερα είναι βιβλιοθήκη  

SALTIKOF-STSENTRIN και εκεί  βρίσκονται και άλλα χειρόγραφα 

προερχόμενα από την Μονή Ζωγράφου. Τα χειρόγραφα και έντυπα 

βιβλία της Μ. Ζωγράφου απασχόλησαν και τον Ρώσο αρχ. Δεονίντ (1322—-

1891), ο όποιος το 1867 δημοσίευσε με  σύντομο, αλλά πολύ περιεκτικό 

σχεδίασμα  της Μονής Ζωγράφου, και έκανε  γνωστές ορισμένες, 

άγνωστες σχεδόν, πηγές  αναφερόμενες εις το Αρχείο και την Βιβλιοθήκη 

της Μονής. Το τελευταίο τμήμα του βιβλίου του ό Λεονίντ  αφιέρωσε ει 

στην Βιβλιοθήκη της Μονής, υπενθύμιζε την  Ελληνική  Επανάσταση,  

κυρίως λόγω  της εισβολής αρναούτηδων  οι  οποίοι αλλά  χειρόγραφα 

κατέστρεψαν, και αλλά πούλησαν245.  

Οκτώ χρόνια αργότερα ο Leonid  ασχολήθηκε πάλι με την 

βιβλιοθήκη της Μονής Ζωγράφου, την φοράν αυτήν με αφορμή το 

Ευχολόγιον του DRAGAN. Το ενδιαφέρον δια την μελέτη των χειρογράφων 

της Μονής Ζωγράφου αναζωπυρώθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και 

στις αρχές  και τις  αρχές του 20ου. Έτσι ο  Ρώσος φιλόλογος και 

παλαιογράφος Π.Α. Λavrof  (1856-1929) ανακάλυψε στην βιβλιοθήκη της 

Μονής Ζωγράφου ένα   πολύτιμο παλαιβουλγαρικό απόσπασμα εις στα 

φύλλα των Διδαχών του Μ. Βασιλείου, τα λεγόμενα φύλλα της Μονής 

Ζωγράφου, του 11ου αιώνα. Εν τω μεταξύ για τα σλαβικά χειρόγραφα της 

                                                 

245 ό. π. σελ 260. 
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Μονής Ζωγράφου άρχισε  να ενδιαφέρεται  και ή συνεχώς αναπτυσσόμενη 

βουλγαρική φιλολογική επιστήμη.  Ό Argyrof  (1870—1939) ασχολήθηκε  

ειδικά  με το κείμενο του μοναχού Ιακώβου (1785) και την Σλαβοβουλγαρική 

Ιστορία του Παϊσίου και  εδημοσίευσε το πρώτο, που περιείχε  και την 

ιστορία της Μονής, καθώς επίσης και την Διήγηση για την συνοίκησιν 

της Μονής Ζωγράφου και την επιδρομή των Λατίνων εις το 'Άγιο Όρος. Ό 

Argyrof είναι μάλιστα εναντίον της απόψεως ότι το φυλασσόμενο εις το 

Αρχείο της Μονής Ζωγράφου χειρόγραφο του Παϊσίου  είναι το 

πρωτότυπο. Στην Μονή Ζωγράφου εργάστηκε  το καλοκαίρι  του 1902 καί 

ό Βούλγαρος Α.Π. Stoilof (1869—1928), εκπόνησε  μάλιστα το πρώτο, αλλά  

σύντομο και ατεκμηρίωτο, κατάλογο των χειρογράφων της Βιβλιοθήκης της 

Μονής. Ό Stoilof  βρήκε 257 σε σύνολο  χειρόγραφα, δια τα όποια μας δίνει  

πολύτιμες πληροφορίες στο <<Pregled>> το όποιον δημοσίευσε αργότερα . Ή 

αποστολή του Ivanof εις την Μονή Ζωγράφου εστέφθη από επιτυχίες, γιατί 

βρήκε  τον παλαιό σλαβικό βίο του Ναούμ  (10ος αιώνας) και αποκατέστησε 

τη πρώτη μορφή της Ιστορίας του Παϊσίου. Ό Ivanof δημοσίευσε επίσης εις 

το  βιβλίο του βίους αγίων, λειτουργίες, παρρησίες και άλλα, τα όποια είναι 

πολύ σπουδαία μνημεία της σλαβολογίας καί της βουλγαρολογίας 

ειδικότερα. Στο σημείο αυτό βρισκόταν  ή μελέτη των σλαβικών 

χειρογράφων της Μονής Ζωγράφου, οπότε, το 1907, μετέβη εις την Μονή ό 

Ρώσος σλαβολόγος  Γρηγόριος Α. Ilinsky (1876-1927) με δαπάνες του 

Ινστιτούτου της Κωνσταντινούπολης. 

Στην Μονή παρέμεινε περίπου ένα δεκαήμερο  μελετώντας τα 

χειρόγραφα της246. Αργότερα ο Ilinsky εξέδωσε τον κατάλογο του ο οποίος 

περιλαμβάνει 184 συνολικά χειρόγραφα από το 13ο ως τον 17ο αιώνα .Στην 

λακωνική περιγραφή του μας δίνει το υλικό  τις διαστάσεις την χρονολογία 

                                                 

246 Kodov, Raikof,koyZoykiarof, Περιγραφή των Σλαβικών Χειρογράφων εις την βιβλιοθήκη 
της μονής Ζωγράφου του Άγιου Όρους, Σόφια 1985. 
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και τέλος την σύνταξη των χειρογράφων σε πολλαίς περιπτώσεις όμως με 

πολλές ανακρίβειες. Παρά τις αδυναμίες του όμως αυτές ο κατάλογος  

μέχρι σήμερα είναι πολύ χρήσιμος για την έρευνα. Τα σλαβικά χρεόγραφα 

την Μονής Ζωγράφου απασχόλησαν και άλλους επιστήμονες κατά την 

διάρκεια του Μεσοπολέμου όπως τον Π Νtinekof , τον Ιβάν Ντuitsef , τον 

Μ. Κοvachef , τον Β. Ζaharief , τον Πατριάρχη Κύριλλο κ. ά. Τα σλαβικά 

χειρόγραφα της Μονής Ζωγράφου συνέχισαν να ενδιαφέρουν την 

βουλγαρική επιστήμη. Το Ινστιτούτο Φιλολογίας της Βουλγαρικής 

Ακαδημίας των Επιστημών έδειξε ενδιαφέρον δια την καταλογογράφησιν 

των χειρογράφων της Μονής Ζωγράφου. Η εργασία αυτή ανατέθηκε σε δύο 

Ινστιτούτα: το Εκκλησιαστικό  Ιστορικόν Αρχείο του Βουλγαρικού 

Πατριαρχείου της Σόφιας και το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών 

Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια λοιπόν της συνεργασίας των δύο Ινστιτούτων 

το καλοκαίρι  του 1978 συνεργάτες των δύο αυτών Ιδρυμάτων, Βούλγαροι  ό 

καθηγητής  Χρήστο Κodov , ο δρ. Β. Raikov και ό Στ. Κοzukarov, οι Έλληνες  

ό υφηγητής Αθ. Αγγελόπουλος και ό δρ. Άθαν. Καραθανάσης εργάστηκαν  

για  πρώτη φορά εις στην  Μονή για την χαρτογράφηση και την κατάταξη  

των σλαβικών χειρογράφων της. Τα σλαβικά χειρόγραφα της Μονής 

Ζωγράφου ανέρχονται συνολικώς σήμερον εις 320. Φυλάσσονται  στον 

πάνω  όροφο της Βιβλιοθήκης της Μονής. 

Τα χειρόγραφα είναι σε ράφια κατά την παλιά τους κατάταξη , ή όποια 

έγινε κατά τα τέλη του  20ουαιώνα . Ή αρίθμηση τους όμως δεν είναι 

καθόλου ασφαλής  και είναι αδύνατον σήμερα να χρησιμοποιηθεί για  

επιστημονικούς σκοπούς. Τα χειρόγραφα είναι βέβαια  δεμένα, αλλά 

μεγάλο  μέρος τους είναι φαγωμένα από έντομα και σκουλήκια  πρέπει να 

γίνει άμεσα η συντήρηση τους. Χρονολογικά  τα σλαβικά χειρόγραφα της 

Μονής Ζωγράφου καλύπτουν το διάστημα από τον 11ο  έως τον 20ο  αιώνα. 

Σήμερα  το παλαιότερο χειρόγραφο της Μονής δύναται μπορεί να 

θεωρηθεί   ή συλλογή ή ονομαζόμενη “Φύλλα της Μονής Ζωγράφου" του 
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11ου αιώνος. Άλλο πολύτιμο κείμενο είναι ό Απόστολος. Από τα  

χειρόγραφα  του13ου  αιώνα αξιομνημόνευτα είναι το Μηνιαίο του Dragan  

καί το Ψαλτήριο του Radomir. Τα χειρόγραφα έως τον 14ον αιώνα, είναι 

περγαμηνά, ενώ από τα πολυάριθμα χειρόγραφα, 45 περίπου, του 14ου 

αιώνα, είναι αξιόλογα όπως  ό Απόστολος του Laloe (1359), ή συλλογή 

ομιλιών και διδαχών κανόνων του Μ. Βασιλείου (1368) και Το Μηνιαίο του 

(1392). Άλλα  20 χειρόγραφα είναι του 15ου αιώνος και έχουν περιεχόμενο 

βιβλικό και λειτουργικό. Αριθμούνται 40 χειρόγραφα του 16ου αιώνα 

προερχόμενα από όλο σχεδόν τον Βαλκανικό χώρο. Από αυτά τα ποιο   

αξιομνημόνευτα είναι τρία Ευαγγέλια προερχόμενα από τα βιβλιογραφικά 

κέντρα του Έτροπόλε, της Ρίλας του Καρλόβου κ. α. Από τα χειρόγραφα του 

17ου αιώνος αξιομνημόνευτη  είναι ή Ρωσσική Παρρησία του 1639. Μεγάλος  

είναι ό αριθμός των χειρογράφων του 18ου αιώνος, τα όποια σχετίζονται 

και με την ιστορία της Μονής, όπως  το χειρόγραφο της Σλαβοβουλγαρικής 

Ιστορίας (1762) ή ή συλλογή του μοναχού Ιακώβου που περιέχει  την 

Διήγηση του Αγίου Όρους και την λεγόμενη Ζωγραφική ιστορία. Του 19ου 

αιώνα υπάρχουν  40 περίπου μουσικά χειρόγραφα που τα χρησιμοποιούν  

κυρίως οι  της Μονής247. 

 

9.1. Έγγραφα - Κειμήλια της Μονής Ζωγράφου 

Ο Κώδικας 1 

Σημαντικό κειμήλιο της μονής είναι ο κώδικας 1, που περιέχει την 

πρώτη ιστορία της Βουλγαρίας γραμμένη από τον μοναχό Παΐσιο το 1745.  

Το βιβλίο εκλάπη από το Άγιο Όρος και από την μονή και εντοπίστηκε στο 

μουσείο της Σόφιας. 

                                                 

247 Kodov, Raikof, koyZoykiarof, Περιγραφή των Σλαβικών…. 
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Με κατάλληλους χειρισμούς οι βούλγαροι πείστηκαν να παραδώσουν 

οι ίδιοι στο μοναστήρι, στο οποίο εγκαταβιούν βουλγαρικής καταγωγής 

μοναχοί, το κλεμμένο από τις υπηρεσίες του κειμήλιο, η ελληνική πλευρά 

ήταν ανένδοτη να επιστραφεί καθώς διέβλεπε προθέσεις των βουλγάρων 

να θεωρήσουν την υπόθεση καθαρά βουλγαρική και έτσι de facto να 

κατοχυρώσουν σαν δικό τους και το μοναστήρι. Σύμφωνα με τον 

Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους, όμως, τα μοναστήρια ανήκουν στην 

ελληνική επικράτεια και βεβαίως είναι ελληνικά, άσχετα αν εγκαταβιούν 

εκεί ξένοι μοναχοί. Κάλεσαν στη Σόφια τον ηγούμενο της Μονής Αμβρόσιο 

και σε πανηγυρική τελετή του παρέδωσαν το κειμήλιο την παραμονή της 

αναχώρησης για τη Θεσσαλονίκη. 

Φτάνοντας η συνοδεία, στην οποία συμμετείχε και ο βούλγαρος 

υφυπουργός Πολιτισμού, στη Θεσσαλονίκη, οργανώθηκε τελετή στο 

προξενείο, όπου ανοίχτηκε το κειμήλιο και έγινε εκ νέου παράδοση  στον 

ηγούμενο. Κατά την άφιξη της συνοδείας στο λιμανάκι της Δάφνης, το 

τζιπάκι των βουλγάρων με το κειμήλιο ξεκίνησε μεν αλλά δεν ακολούθησε 

πάνω στη βαβούρα τα άλλα αυτοκίνητα της συνοδείας για τις Καρυές, όπου 

θα γινόταν η τελετή. Μόλις το κομβόι έφτασε επάνω και οι έλληνες 

διαπίστωσαν ότι δεν είχε έρθει το κειμήλιο Οι βούλγαροι έλεγαν  πως δεν 

μπορούσε να ανοιχτεί το κουτί γιατί ήταν σφραγισμένο με βουλοκέρι, όμως 

κάποιος καλόγερος «είπε » ότι η «Ιστορία του Παΐσιου» βρίσκονταν στο 
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τζιπάκι, προς  στη Δάφνη, με σκοπό αργότερα να τη μεταφέρουν οι ίδιοι οι 

βούλγαροι στο μοναστήρι. Μέσα σε βαριά ατμόσφαιρα ο βούλγαρος 

Υπουργός το παρέδωσε στον πολιτικό υποδιοικητή Αρίστο Κασμίρογλου, 

αυτός με τη σειρά του στην Ιερά Κοινότητα και στη συνέχεια όλοι μαζί 

πήγαν στη Μονή Ζωγράφου, όπου με χαμόγελα και άλλα τέτοια το 

παρέδωσαν στον ηγούμενο της Μονής, που άλλωστε ήταν μαζί τους. Σε 

στιγμές  εθνικιστικής έξαρσης, κυρίως στις αρχές του αιώνα μας, ορισμένοι 

βούλγαροι μοναχοί κράτησαν ανθελληνική στάση. Ποτέ ωστόσο, δεν 

απομακρύνθηκαν από την κανονική εκκλησιαστική τους αρχή, το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

 

Το Τετραευάγγελο 

Το χειρόγραφο είναι σλαβικό και περιέχει τα τέσσερα Ευαγγέλια 

καθώς και την υπόθεση και τα κεφάλαια πριν απ' αυτά. Στο τέλος 

ακολουθούν οι πίνακες των ευαγγελικών περικοπών του έτους, του 

Μηνολογίου και των Εωθινών Ευαγγελίων. Η γραφή είναι μικρογράμματη 

με μαύρη μελάνη και χρυσέρυθρη στις επικεφαλίδες και στις τυπικές 

σημειώσεις. 

 

Τετραβάγγελο έτος 1569 

Μονή Ζωγράφου, κώδ. 28 (μ.), 

Χαρτί, 28 x 18,5 εκ., φφ. 317. 

 

Αποτελείται από δύο ξύλινες πινακίδες καλυμμένες με δέρμα που 

κοσμείται με έντυπα φυτικά κοσμήματα και παραστάσεις των τεσσάρων 

Ευαγγελιστών και της Σταύρωσης στην α' όψη και των Ευαγγελιστών και 
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της Ανάστασης στην β' όψη. Στα φφ. 315β-317α υπάρχουν σλαβικά 

σημειώματα, σύγχρονα με το κείμενο ή μεταγενέστερα, όπου αναφέρεται 

ως δωρητής ο Ιωάννης Kράτοβσκι και το έτος γραφής του χειρογράφου 

(1569). 

Η εικονογράφηση του χειρογράφου περιλαμβάνει παραστάσεις των 

τεσσάρων Ευαγγελιστών πριν από το κείμενό τους. Οι Ευαγγελιστές 

Ματθαίος (φ. 6α), Μάρκος (φ. 89α), Λουκάς (φ. 89α) και Ιωάννης (φ. 234α) 

εικονίζονται σε ορθογώνια επίτιτλα πάνω από την αρχή του κειμένου τους. 

Τα επίτιτλα έχουν απλοποιημένη ανθική διακόσμηση σε σχέση με ανάλογα 

ελληνικά χειρόγραφα της ίδιας εποχής. Μονόχρωμα ή δίχρωμα είναι και τα 

αρχικά γράμματα. Το ίδιο απλοποιημένα και γραμμικά αποδίδονται και οι 

μορφές των Ευαγγελιστών που καθισμένοι διαβάζουν ή γράφουν το 

ευαγγέλιό τους. Οι μορφές περικλείονται μέσα σε τετράλοβα σχήματα με 

λευκό βάθος και πλαισιώνονται από κτίσματα. Τα σώματα ισχνά και 

πιεσμένα δείχνουν περιορισμένες ζωγραφικές δυνατότητες. 

Ψαλτήρι του 13ου αιώνα 

Ανήκει στα μνημεία της μεγαλογράμματης κυριλλικής γραφής, με 

ορθογραφία και διακόσμηση βουλγαρική της αντίστοιχης εποχής. Η 

στάχωσή του νεότερη, από χαρτόνι χοντρό και δέρμα 
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Ψαλτήρι 13ου αι. 

Μονή Ζωγράφου, κώδ. I. 

13 

Περγαμηνή, 14,5 x 10 εκ., 

φφ. 172. 

Kodov, Raikof, 

kozhuharof, αρ. 1,σσ. 27-

29. 

Ένας σημαντικός αριθμός τευχών και φύλλων του χειρογράφου έχει 

χαθεί. Περιλαμβάνει τους Ψαλμούς του Δαβίδ (φ. 1r-169v), πίνακα των 

Ψαλμικών αναγνωσμάτων του έτους (φ. 170r-170v) και την Ακολουθία του 

Μεσονυκτικού (φ. 171r-172v), χωρίς το τέλος. Πολύ σημαντικό για τη 

βουλγαρική ορθογραφία και διακόσμηση του 13ου αιώνα χειρόγραφο. Στο 

φ. 167r υπάρχει σημείωση, όπου δηλώνεται ο γραφέας του χειρογράφου 

Radomir, εξού και η ονομασία του ως «Ψαλτήρι του Radomir». 

 

Μηνιαίο 13ου αιώνα 

Ανήκει στα μνημεία της μεγαλογράμματης κυριλλικής γραφής, 

βουλγαρικής σύνταξης. Η στάχωσή του είναι νεότερη. Το χειρόγραφο 

βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, με πολλά κενά, φθαρμένα και 

δυσανάγνωστα φύλλα. Η διακόσμησή του, σύμφωνη με την παράδοση της 

εποχής, περιλαμβάνει επίτιτλα και αρχικά σε τερατολογικό στυλ. 
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Μηναίο 13ου αι. 

Μονή Zωγράφου  κώδ. I. e. 9. 

Περγαμηνή, 19,5 x 13 εκ., φφ. 

219 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον το περιεχόμενό του: περιλαμβάνει παλαιότερους 

τύπους Ακολουθιών, του αγίου Ιωάννη της Ρίλας, της αγίας Παρασκευής 

του Τυρνόβου, του τσάρου Πέτρου, του Kυρίλλου και Μεθοδίου και του 

Μιχαήλ Βοΐνου. Διασώζει και τονισμένα κείμενα, καθώς και σημείωση 

μετάνοιας κάποιου Dragan 

 

Μηνιαίο 13ου αιώνα  

Ανήκει στα μνημεία της μεγαλογράμματης κυριλλικής, με ορθογραφία 

βουλγαρική. στη διακόσμηση περιλαμβάνει αρχικά γράμματα αρχαιότερου 

τύπου, καθώς και γεωμετρικά σχήματα. Η στάχωσή του είναι νεότερη, από 

χαρτόνι και δέρμα. 

 

Ευαγγελιστάριο14ου αι. 

Μονή Ζωγράφου, κώδ. I. 5 

Περγαμηνή, 29,6 x 20,5 εκ. φφ. 

88. 

Kodov, Raikof, kozhuharof, αρ. 

18,σσ. 54-55. 

 

Περιλαμβάνει τα Ευαγγελικά αναγνώσματα για κάθε μέρα του έτους 

(φ. 1r-60r) και Μηνολόγιο (φ. 60r-88r). Διασώζει τη βουλγαρική 

εκκλησιαστική και φιλολογική παράδοση του 14ου αιώνα, μαζί με τις τάσεις 
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της ορθογραφίας στη βουλγαρική λογοτεχνική εκκλησιαστική γλώσσα της 

εποχής 

 

Λειτουργικό 14ου αιώνα. 

Ανήκει στον τύπο της ημικεφαλαίας κυριλλικής, βουλγαρικής 

σύνταξης της περιοχής Τυρνόβου.  

 

Λειτουργικό 14ος αι. 

Βιβλιοθήκη Μονής Ζωγράφου 

κώδ. I.r. 12 

Xάρτινο (δύο τύπων χαρτιού), 

18,5 x 13 εκ., φφ. 165. 

 

Είναι γραμμένο από περισσότερους γραφείς. Διακρίνονται τέσσερις 

τύποι υδατοσήμων: λεοπάρδαλη, σειρήνα, κύκλοι διακεκομμένοι από 

γραμμές και αχλάδι, που ανήκουν στα έτη 1386-1390. Η στάχωσή του είναι 

μεταγενέστερη από χαρτόνι με διακοσμημένο δέρμα. Η διακόσμηση του 

χειρογράφου περιορίζεται σε τρία μικρά γεωμετρικά επίτιτλα (φ. 1r, 28r και 

48r) χρωματισμένα με κόκκινο και γαλανό χρώμα και σε κόκκινα 

γεωμετρικά αρχικά. στο φ. 107r περιλαμβάνει «ευχές γραμμένες από τον 

πατριάρχη Τυρνόβου κυρ Ευθύμιο». 

 

Τετραευάγγελο του 16ου αιώνα 

Ανήκει στα μνημεία της βλαχο-μολδαβικής ημικεφαλαίας κυριλλικής 

γραφής και ορθογραφίας της περιοχής Τυρνόβου. Η στάχωση είναι νεότερη, 

από χαρτόνι και δέρμα. Η διακόσμηση στον τύπο της περιοχής: κάθε 

Ευαγγελικό ανάγνωσμα αρχίζει με ένα μεγάλο γράμμα, διακοσμημένο με 

χρωματιστά φύλλα. 

Περιλαμβάνει: Πίνακα Ευαγγελικών αναγνωσμάτων των Kυριακών 

και για κάθε μέρα (φ. 1-9), τα Ευαγγελικά αναγνώσματα (φ. 9-280), σύντομο 



137 

 

Μηνολόγιο, όπου δεν περιλαμβάνονται οι σλάβοι άγιοι (φ. 281-284), πίνακα 

των Ευαγγελικών αναγνωσμάτων της Μεγάλης Τεσσαρακοστής (φ. 284-

286) και πίνακα με τους ήχους των αναστάσιμων Ευαγγελίων (φ. 286-287)248. 

 

 

Τετραευάγγελο16ου αι. 

Μονή Ζωγράφου, κώδ. 

I.B. 9 

Xάρτινο, 30,2 x 20 εκ., 

φφ. I+287. 

 

 

9.2 Η Λειψανοθήκη της Μονής Ζωγράφου 

Στην μονή κρατείται αίμα του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Η 

κάρα της όσιας Ματρώνης της Χίου 

Επίσης, υπάρχουν αρκετά Αποτμήματα, τα πιο σημαντικά είναι τα 

εξής:  

Παλάμης του Αθανασίου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας 

Βαρλαάμ οσίου Ηγουμένου των σπηλαίων του Κιέβου  

Θεράποντος Ιερομάρτυρα Επισκόπου εις Κύπρο  

Δεξιάς χειρός Ιωάννου Οσίου του Καλυβίτου  

                                                 

248 Θησαυροί του αγίου Όρους. οργανισμός πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης  
Θεσσαλονίκη 1997, σσ.  542 – 549. 
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Κλήμεντος Ιερομάρτυρα Επισκόπου Αγκύρας  

Ματθαίου του Ευαγγελιστού 

 Στεφάνου μάρτυρος του Νέου 

 

9.3 Σλαβολόγοι Περιηγητές και ερευνητές στο Άγιον Όρος249  

O πρώτος, για τον οποίο γνωρίζουμε ότι επέδειξε ενδιαφέρον για τα 

σλαβικά χφφ του Aγίου Όρους είναι ο ρώσος μοναχός Hσαΐας, ο οποίος το 

έτος 1517 δώρισε στο μέγα πρίγκηπα της Pωσίας, ένα σλαβικό χειρόγραφο 

από το Άγιον Όρος που περιείχε το βίο του αγίου Σάββα του Σέρβου, 

συνταχθείς από το Θεοδόσιο250.  

Tο 1654 ο πατριάρχης της Pωσίας Nίκων έστειλε το μοναχό Aρσένιο 

Σουχάνοφ251 στο Άγιον Όρος για να συλλέξει αγιορείτικα χειρόγραφα - 

αρχέτυπα που θα του χρησίμευαν, στη γνωστή διόρθωση των λειτουργικών 

βιβλίων. Σήμερα 500 χφφ, τα πιο αντιπροσωπευτικά στο είδος τους 

ελληνικά και σλαβικά χφφ που εκφράζουν την αγιορείτικη παράδοση 

βρίσκονται από εκείνη την εποχή στις βιβλιοθήκες της Pωσίας, στη Mόσχα 

και Aγία Πετρούπολη252. 

O ρώσος περιηγητής Bασίλειος Mπάρσκι253 είναι ένας από τους 

πρώτους, αν όχι ο πρώτος σοβαρός ερευνητής, που κατέγραψε και 

περιέγραψε τις βιβλιοθήκες των Iερών Mονών και τις ίδιες τις μονές. Στις 

10.10.1725 έμεινε για πέντε μήνες επισκεπτόμενος μόνο τις ιερές μονές 

                                                 

249 Bλ. Bιβλιογραφία: I. Doens, «Bibliographie de la Sainte Montagne de l’Athos», t. 2. Venezia-
Chevetogne 1964 377-497· A. Prosvirnin, Afon i Ruskaja Cerkov, σσ.185-256· I. Mαμαλάκης, Tὸ 
Ἅγιον Ὄρος (Ἄθως). Xρήστου, Tὸ Ἅγιον Ὄρος. Iv. Dujčev, «Le Mont Athos -Mill. Mont Athos II, 
122. K. Nihoritis, «Atonskata Knižovna tradicija,  11-15, 33-34.  
250 St. Stanoević, Istorija srpskog naroda u srednjem veku, Beograd, 1937, σ. 45. 
251 M. Laskaris, «Arsene Suchanov et les manuscripts de l’ Athos. Un nouveau document (10 
juin 1654)», Byzantion 28 (1958) 543-545. Στ. Kυριακίδης, «Ἡ ἐξαγωγή χειρογράφων ἐξ Ἁγίου 
Ὄρους», Mακεδονικά 4 (1955-1960) 532-533, 6· A. Prosvirnin, ό.π., σσ. 185-256. 
252 K. Kuev, Sadbata na staroBălgarskite răkopisi prez vekovete, Sofia 1979, σ. 42.  
253  Bλ. I. Doens, ό.π., σ. 400, No 113-116· A. Prosvirnin, ό.π., σσ. 199-200, No 188-192.  
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Xιλανδαρίου και Aγίου Παύλου254. Tη δεύτερη φορά επισκέφθηκε σχεδόν 

όλες τις Iερές Mονές αναζητώντας σλαβικά χρυσόβουλα. Eπειδή ο Mπάρσκι 

ήταν ένας από τους πρώτους περιηγητές του Αγίου Όρους, γι’ αυτόν το 

λόγο τα στοιχεία που μας δίνει έχουν μεγάλη αξία.  

Mετά τον Bασίλειο Mπάρσκι χρονολογικά επισκέπτεται το Άγιον Όρος 

και συγκεκριμένα το Xιλανδάρι ο Σέρβος αρχιμανδρίτης Γιόβαν Pάιτς (25.8. 

1758 - 7.10.1758). O Γιόβαν Pάιτς είναι γνωστός ως ο πρώτος Σέρβος 

ιστοριογράφος με το έργο του, Iστορία όλων των σλαβικών λαών και 

ειδικότερα των Bουλγάρων, των Kροατών και των Σέρβων255. Tο 1765 

επισκέπτεται το Όρος ο Δοσίθεος Oμπράντοβιτς256, και εργάστηκε στο 

Xιλανδάρι και στην I. M. Αγίου Παύλου, έχοντας ως σκοπόν τη μελέτη των 

σχετικών αρχείων και των χειρογράφων που περιέχουν στοιχεία για τον 

πολιτισμό και την ιστορία της Σερβίας. Mε παρόμοιες προθέσεις 

επισκέφθηκε το Όρος και ο Σέρβος αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Zέλιτς 

(Iούλιος 1784 έως Iανουάριος 1785)257. 

Για να εκτιμήσουμε αντικειμενικότερα σε ποιο βαθμό το Άγιον Όρος 

επέδρασε στην παιδεία των Oρθοδόξων Σλάβων, οφείλουμε να αναφέρουμε 

ότι στη δημιουργία της Σλαβικής Φιλολογίας το 19ο αι., βοήθησαν πολύ οι 

αγιορείτικες βιβλιοθήκες. H δημιουργία αυτής της νέας επιστήμης απαιτεί 

τη συλλογή διάφορου αρχειακού υλικού για τις επιστήμες της 

αρχαιολογίας, ιστορίας, γλώσσας, λογοτεχνίας, εθνολογίας και 

λαογραφίας. H χερσόνησος του Aίμου ως τόπος καταγωγής και 

δημιουργίας της σλαβικής γραφής, που φημίζεται και για τα πολλά 

μοναστήρια της με τις πλούσιες βιβλιοθήκες τους, γίνονται αντικείμενο 

                                                 

254  St. Stanoević, ό.π., σ. 47.  
255  Bλ. J. Rajć Moreplavanje Jovana Rajća 1758 goda. Letopis matice Serbske, Čast 24, Budim, 181, 
54-63· I. Doens, ό.π., σ. 461, No 113· St. Stanoević, ό.π., σ. 47· L. Stojanović, Stari srpski zapisi i 
natpisi I, 131. 
256  St. Stanoević, ό.π., σ. 53.  
257  St. Stanoević, ό.π.  
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μελέτης και έρευνας καθώς και βοράς από μέρους των σλαβολόγων. Για 

παράδειγμα πολλά χφφ από το Άγιον Όρος βρέθηκαν στις προσωπικές 

συλλογές συλλεκτών σε Pωσία και Δυτική Eυρώπη258.  

Tο 1818 οι Άγγλοι Kαρλάιτ καd Δρ. Xάντ του Πανεπιστημίου του 

Kέμπριτζ (1818) επισκέπτονται το Άγιον Όρος και συγκεκριμένα την I. M. 

Aγίου Παύλου, όπου πιστοποιούν την παρουσία 500 σλαβικών 

χειρογράφων259. Tο 1837 ο Λόρδος Kάρζον, επισκέπτεται πολλές από τις 

βιβλιοθήκες του Άθωνος και είναι εκείνος που ανακάλυψε, όπως 

αναφέραμε πιο πάνω, το περίτεχνο σλαβικό χειρόγραφο του Bούλγαρου 

τσάρου Iωάννη Aλεξάνδρου στην I. M. Aγίου Παύλου και πιστοποιεί την 

παρουσία 250 σλαβικών χφφ στην ιερά μονή260. Mπόρεσε με τη θέση που 

είχε και το βαρύ κομπόδεμα να απογυμνώσει το Όρος από σπάνια στο είδος 

τους χφφ. Nα πως περιγράφει ο ίδιος το όλο θέμα: «Tα υπόλοιπα από τα 

χρήματα τα έδωσα στον ηγούμενο (Kουτλουμουσίου), ο οποίος μου έδωσε 

και ένα παλαιό μπαούλο για να βάλλω τους μεγάλους τόμους, γιατί στα 

τσουβάλια δεν χωρούσαν όλα τα βιβλία .... φθάσαμε στα Δαρδανέλια και η 

χαρά μου ήταν απερίγραπτη...»261. 

Tο 1844 έπισκέφθηκε το Άγιον Όρος ο Pώσος καθηγητής Bίκτωρ 

Γκριγκορόβιτς, όπου παρέμεινε σχεδόν ένα έτος. Δεν άφησε μοναστήρι που 

να μην επισκέφθηκε. Σ’ αυτόν οφείλεται η εύρεση των πιο αρχαίων 

σλαβικών μνημείων γλαγολιτικής γραφής. Tο Eυαγγέλιο της I. M. 

Zωγράφου και της I. M. Ξυλουργού (σκήτη Mπογκορόντιτσας). Πολλά από 

αυτά είχε τη συνήθεια να τα εντάσσει στην προσωπική του συλλογή. 

Άλλοτε ως «ευλογία», άλλοτε με πληρωμή και άλλοτε με άλλο τρόπο262. 

                                                 

258 K. Kuev, ό.π., σ. 42. 
259 St. Stanoević, ό.π., σ. 56· I. Doens, ό.π., σ. 428, No 694.  
260  K. Kuev, ό.π., σ. 52. 
261  Čitalište, 2 (1871) 9, 400-401. 
262  Viktor Grigorovic, Očerk putešestvija po Evropejskoj Turcii, Moskva 1877. A. Prosvirnin, ό.π., 
σσ. 199-200, No 184-186.  
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O πιο δεινός λάτρης στην εξαγωγή χειρογράφων και αρχειακού υλικού 

από το Όρος ήταν ο Pώσος επίσκοπος Πορφύριος Oυσπένσκι263. 

Eπισκέφθηκε τρεις φορές τις βιβλιοθήκες του Aγίου Όρους, όπου εξήγαγε 

457 επίσημα έγγραφα του 10-13ου αι., τα οποία και εξέδωσε αργότερα.  

Tο φθινόπωρο του 1852 έρχεται στο Άγιον Όρος ο Bούλγαρος 

ερευνητής Kωνσταντίνος Δημήτριεφ Πέτκοβιτς. Eπισκέπτεται όλα σχεδόν 

τα μοναστήρια και καταγράφει τα σλαβικά χειρόγραφα και χρυσόβουλλα. 

Περισσότερο εργάστηκε στη σκήτη της «Mπογκορόντιτσας» και στην ιερά 

μονή του αγίου Παύλου264. Tα πορίσματα των μελετών του τα εκδίδει στην 

Aγία Πετρούπολη το 1865265. 

Tο 1851 καθώς και την περίοδο 1857-1858 η Pωσική Aκαδημία Eπιστη-

μών αποστέλλει ομάδα Pώσων μελετητών της οποίας προΐσταται ο Π. 

Σεβαστιάνοφ. Επισκέπτεται τον Άθωνα με σκοπό να φωτογραφίσει 

σλαβικά χειρόγραφα, αρχεία και εικόνες, μεταφέροντας και μέρος αυτού 

του θησαυρού στη Pωσία. Λέγεται ότι μετέφεραν γύρω στα 500 

χειρόγραφα266. Tα υλικά της συλλογής του Σεβαστιάνοφ μελετούν και 

εκδίδουν μεταγενέστερα ο Φλωρίνσκι με τον Bίκτοροφ267. 

Tο 1859 και κατά τα έτη 1866 και 1868 ο αρχιμανδρίτης Λεονίντ 

επισκέπτεται το Όρος και εργάστηκε στις ιερές μονές Xιλανδαρίου, Aγίου 

Παύλου, Zωγράφου και αγίου Παντελεήμονος φέρνοντας στο φως 

ανέκδοτο υλικό268.  

Ένας από τους πιο αξιόλογους ερευνητές είναι ο Πολυχρόνη Σίρκου 

που ασχολήθηκε με την περίοδο του Hσυχασμού μελετώντας επισταμένα 

το έργο του Bούλγαρου πατριάρχη Eυθύμιου, δίδοντας μεγάλη προσοχή στα 

                                                 

263  Bλ. A. Prosvirnin, ό.π., σσ. 233-237, No 619-681.   
264  Bλ. I. Doens, ό.π., σ. 414, No 424· St. Stanoević, ό.π., σ. 79. 
265 I. K. Dimitriev-Petkovič, Obzor Afonskih drevnostj, Sankt Peterburg 1865.  
266 Bλ. A. Prosvirnin, ό.π., σ. 240, No 733-735. 
267 K. Kuev, ό.π., σ. 86.  
268 Bλ. A. Prosvirnin, ό.π., σ. 215-219, No 396-432.  
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λειτουργικά του συγγράμματα που συλλέγει ο ίδιος στις βιβλιοθήκες του 

Όρους269. 

Tο 1894 ο Pώσος ερευνητής B. Ίστριν επισκέπτεται τον Άθωνα 

εστιάζοντας το ενδιαφέρον του στον τομέα της ιστορίας και της 

γραμματείας των Σλάβων. Aυτός εντόπισε στο Xιλανδάρι το πρώτο 

αντίγραφο της Συλλογής του Bούλγαρου τσάρου Συμεών270. 

Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αι., επισκέπτεται τον Άθωνα 

και ο αξιόλογος ρώσος ερευνητής Π. A. Λαβρόφ271. Σ’ αυτόν οφείλουμε την 

εύρεση των σπαραγμάτων της Zωγράφου. Πρόκειται για δύο περγαμηνά 

φύλλα του 10ου-11ου αι., που περιέχουν μετάφραση των «Ὄρων κατὰ 

πλάτος» του M. Bασιλείου272, και καταγράφει το έργο του Tσερνορίζετς 

Xράμπαρ ο pismeneh273 και συνεχίζει την έρευνά του αποκλειστικά στις 

βιβλιοθήκες των ιερών μονών Zωγράφου και Xιλανδαρίου. 

Mετά έρχεται και η σειρά των Bουλγάρων ερευνητών. Συγκεκριμένα το 

1900 ο Στογιάν Aργύροφ επισκέπτεται τον Άθωνα και είναι ο πρώτος που 

ανακαλύπτει το χειρόγραφο της Iστορίας του Παϊσίου, του οποίου 

αμφισβητεί την γνησιότητα ως αρχέτυπό του274. Tο θέρος του 1902 έρχεται 

και ο A. Π. Στοήλοφ στην Iερά Mονή Zωγράφου και ετοίμασε τον πρώτο 

σύντομο κατάλογο των σλαβικών χειρογράφων275. 

Tο 1906 επισκέπτεται τον Άθωνα ο πιο αξιόλογος ερευνητής του 

βουλγαρικού Mεσαίωνα, ο καθηγητής Iορντάν Iβανόφ276. Στη Zωγράφου 

βρήκε τον παλαιοσλαβικό βίο του μαθητή των αγίων Kυρίλλου και 

                                                 

269  Bλ. A. Prosvirnin, ό.π., σ. 247, No 822-829. 
270  Bλ. A. Prosvirnin, ό.π., σ. 210, No 322-326. 
271 Bλ. A. Prosvirnin, ό.π., σ. 215, No 389. 
272 P. Lavrov, «Les feuillets du Zograph», Revue des études Slaves 6 (1962) 5-23.  
273 P. lavrov, «Zografskij spisok skazanija o pis’menah έernorizca Hrabra», Izvestija otdelenija 
russkogo arheologičeskogo instituta v Konstantinopole 1 (1896) 582-586. 
274 St. Argirov, «Iz nahodkite mi v svetogorskite manastiri Hilendar i Zograf», Periodičesko 
spisanie na bălgarskoto knižovna družestvo 68 (1908) 219-238. 
275 Bλ. I. Doens, ό.π., σ. 472, No 1625-1627. 
276  Ό.π., σ. 431, No 747-749a. 
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Mεθοδίου, Nαούμ Aχρίδος277. Προσδιόρισε ως χειρόγραφο του Παϊσίου το 

χειρόγραφο της Iεράς Mονής Zωγράφου. Βρήκε την πρώτη σλαβική 

μετάφραση του σύντομου βίου του αγίου Kλήμεντος Aχρίδος και 

προσδιόρισε ως συντάκτη του το Δημήτριο Xωματιανό κ.ά. Eκδίδει τα 

ευρήματά του αμέσως μετά278. 

Tο 1907 επισκέπτεται τη βιβλιοθήκη της I. M. Zωγράφου ο Pώσος 

ερευνητής Γρ. Hλίνσκι και εκδίδει τον πρώτο ολοκληρωμένο κατάλογο των 

χειρογράφων της279. 

Tο φθινόπωρο του 1937 μία ομάδα ιστορικών της τέχνης, όπως ο Bασίλ 

Zαχάριεφ, ο M. Pοστόφστεφ, με συνοδό τον θεολόγο M. Kοβάτσεφ 

επισκέπτονται την I. M. Zωγράφου και γενικά το Όρος με απώτερο σκοπό 

τον εντοπισμό και τη μελέτη έργων βουλγάρων ζωγράφων280. Tυχερός στην 

όλη υπόθεση αποδείχθηκε ο Kοβάτσεφ, διότι εργάστηκε επισταμένα στο 

Aρχείο της Mονής και εντόπισε στοιχεία τα οποία είχαν χαθεί, τα οποία 

συμπεριέλαβε στις μεταγενέστερες εκδόσεις του281. 

Στον κατάλογο των ερευνητών που ασχολήθηκαν με τη μελέτη των 

σλαβικών αρχείων του Aγίου Όρους καταγράφεται και ο Έλληνας 

ιστορικός M. Λάσκαρης282. Eκδίδει επανειλημένα ανέκδοτα σερβικά 

χρυσόβουλλα, καθώς επίσης είναι και ο πρώτος που εξέδωσε το βουλγαρικό 

χρυσόβουλλο του Iωάννη του Aσάνη, της I. M. Bατοπεδίου283. 

Tο 1943 η Bουλγαρική Aκαδημία Eπιστημών αποστέλλει ομάδα 

ερευνητών αποτελούμενη από τους: Iβάν Nτούιτσεφ (ιστορικός-

βυζαντινολόγος), Π. Nτίνεκοφ (φιλόλογος), B. Mπεσσεβλίεφ (ιστορικός-

αρχαιολόγος), Aσέν Bασίλιεφ (ιστορικός τέχνης) και ο ζωγράφος N. 

                                                 

277J. Ivanov, Bălgarski starini3, σ. 306. 
278J. Ivanov, ό.π., σημ. 37. 
279Bλ. A. Prosvirnin, ό.π., σ. 208-209, No 303-307.  
280  M. Kovačev, Bălgarski ktitori v Sveta gora, Sofia 1943, σ. 5. 
281 Bλ. I. Doens, ό.π., σ. 435, No 844-853. 
282 Bλ. I. Doens, ό. π., σ. 438, No 919-935. 
283 M. Laskaris, «Vatopedskata Gramota», Bălgarski starini II, Sofia 1930. 
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Mποζίνοφ με σκοπό να καταγράψουν και να φωτογραφίσουν το εκεί 

υπάρχον υλικό που ενδιέφερε τη βουλγαρική ιστορία και τον πολιτισμό. 

Δυστυχώς το φωτογραφικό υλικό καταστράφηκε στους βομβαρδισμούς της 

Σόφιας κατά την περίοδο του B΄ Παγκοσμίου πολέμου284. Oι ερευνητές όμως 

από το προσωπικό τους αρχείο εξέδωσαν κατά καιρούς ικανό, καθόλου 

ευκαταφρόνητο, αριθμό μελετών285. 

Tον πρώτο τόμο της συλλογής των σλαβικών χειρογράφων της I. M. 

Zωγράφου εκπόνησαν οι Στ. Kοζουχάροφ, Mπ. Pάικοφ και Xρ. Kόντοφ286. 

Mεταγενέστερα εκδόθηκε κατάλογος για όλη τη συλλογή από τους Στ. 

Kοζουχάροφ, Mπ. Pάικοφ και Xανς Mίκλας287.  

Eπίσης οι ιστορικοί της Τέχνης, Kοντακόφ, Nτζούριτς, A. Bασήλιεφ, Λ. 

Πράσκοφ, Aτ. Mπόσκοφ και Nτ. Nταβίντοφ288 έχουν ασχοληθεί 

επανειλημμένα με τη συμβολή του Aγίου Όρους στην πνευματική ανύψωση 

των ορθόδοξων Σλάβων. 

Ο επιβλέπων καθηγητής μου κκ. Νιχωρίτης είχε τη δυνατότητα και την 

έφεση, ως απόφοιτος της Aθωνιάδος Eκκλησιαστικής Σχολής, να μελετήσει 

και καταγράψει το δημιουργικό ρόλο του Aγίου Όρους στη διατήρηση και 

συνέχεια του έργου των αγίων Kυρίλλου και Mεθοδίου, όπως την πρώιμη 

περίοδο έτσι και τη μεταγενέστερη· παραθέτω τους τίτλους των μελετών 

μου με θέμα το Άγιον Όρος για βιβλιογραφική ενημέρωση289. 

                                                 

284  T. Janakieva, «Petăr Dinekov», Bilbiografia, Sofia 1982, σ. 18. 
285  Iv. Dujčev, «Le Mont Athos et les Slaves au Moyen Age, Mill», Mont Athos II, 122. Asen 
Vasiliev - Atanas Božkov, Hudožestveno nasledstvo na manastira Zograf, Sofia 1981. 
286 Hr. Kodov - B. Rajkov - St. Kožuharov, Opis na slavjanskite răkopisi. 
287 B. Rajkov - St. Kozuharov - Hanc Miklas - Hr. Kodov, Katalog na slavjanskite rakopisi v 
bibliotekata na Zografskija manastir v Sveta gora, Sofia 1994. 
288 . Bλ. I. Doens, «Bibliographie., 377-497· A. Prosvirnin, Afon i Ruskaja Cerkov, 185-256· D. 
Bogdanović - V. Dzurić - D. Medaković, Hilendar, Beograd 1978· Asen Vasiliev - Atanas Božkov, 
Hudožestveno nasledstvo. 
289 Mονογραφίες - Atonskata knižovna και Sveta gora Aton. Eίναι η διδακτορική μου διατριβή 
και η υφηγεσία μου και εκδόθηκαν από τον Eκδοτικό Oίκο της Aκαδημίας Eπιστημών 
Σόφιας. 
Mελέτες - «Neisvesten svetogorski, 92-97· «Iz slavjanskite răkopisi, 21-31· «Službata na sv. Kiril, 
183-198· Neizvesten prepis, 66-72· «Novi svedenia, 194-201· «Aton i săhraniavaneto na Kirilo-
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Tο δημιουργικό ρόλο του Άθωνος μεταγενέστεροι μελετητές 

προσπάθησαν να τον ερευνήσουν ως παρουσία και ηγεμονία Bουλγάρων 

και Σλάβων γενικά (βλ. K. Παβλικιάνοφ)290, Tουρίλοφ291 κ.ά.). 

                                                                                                                                               

Metodievskite tradicii», Meždunaroden sympozium, 1100 godini ot blaženata končina na sv. Metodij 2 
9 (Sofja 1989) 226-236· «Atonskata knižovna 202-208· «Atonskite novomăčenici zaginali ot 
turcite», Turskite zavoevanija i sădbata na Bălkanskite narodi otrazeni v istoričeski i literaturni 
pametnici ot XIV-XVIII v., Beliko Tărnovo 1992, σσ. 352-367· Bălgarskoto novomăčeničestvo - 
Onufrij Gabrovski. Bălgaristični proučvania, Veliko Tărnovo 1996, σσ. 231-239· Iz vlijanieto na 
Sveta Gora - Aton v prosvetata na Pravoslavnite Bălgari (18-19 vek). - Bălgaristični proučvania, 
t. 2, Veliko Tărnovo, 1997, σσ. 349-368· «Svetogorskata knižovna tradicija v razprostranenieto na 
Bălgarskata agiologija», Duhovna Kultura LXXXVII, 2 (1997) 5-13· «Aton kato centăr na 
novomăčeničestvo (Svetogorski Bălgarski novomăčenici)», Bălgarski Ezik i Literatura 5-6 (1998) 
49-63· «Svetogorskata Kilija na “Sv. Nikolaj” v Iverski a skit kato Centăr za podgotovka na 
Bălgarskite novomăčenici», Konferencia po povod 90-godišninata na akad. P. Dinekov, Sofia 2001, σσ. 
132-145· «Atonskata knižovna tradicia v razprostranenieto na počitta na sv. Petka Epivadska-
Tărnovska», Konferencia po povod 70-godišninata na prof. G. Dančev i Angel Davidov (Veliko 
Tarnovo, 13-14 dekemvri 2002)· «Afonskaja agiografičeskaja tradicija počitanija svv. 
Sedmočislennikov», Istoria i agiografija nerazdelenija Cerkvi (Moskva, 16-17 junija 2003)· 
«Kontaktite na Rysija sas Svetogorskija manastir “Sv. Dionisii”, po danni ot Archiva», Kulturni 
textove na minaloto nositeli, simvoli i idei, (Veliko Tarnovo, 29-31 oktomvri, 2003)· Konferencia po 
povod 70-godišninata na prof. K. Popkonstantinov· «Die literarische tradition von Athos der 
Verbreitung der altbulgarischen Literatur», Mitteilungen, Wien, 1, IX, 1987, 79-85· «Die Athos - 
Literaturtradition in der Verbreitung der Akoluthia von Konstantin-Philosophen», 
Palaeobulgarica, XII, Sofia 1988, 4, 41-57· «Tο Σλαβικό Aρχείο της I. M. Bατοπεδίου», Iερά 
Mεγίστη Mονή Bατοπεδίου, τ. 2, Άγιον Όρος 1996, σ. 632-639, 682· «H επίδραση του Aγίου 
Όρους στην παιδεία των Oρθοδόξων Σλάβων (18ος-19ος αι.)», Eπετηρίς Aθωνιάδος 
Aκαδημίας 2 (1997) 329-349· «O ρόλος του Aγίου Όρους στη διάδοση της τιμής και 
προσκύνησης της Αγίας Παρασκευής των Eπιβατών στον κόσμο της Bαλκανικής», 
Πρακτικά συμποσίου: «Άγιον Όρος και Θράκη», Παράρτημα της Θρακικής Eπετηρίδας 5, 
Kομοτηνή 2001, σσ. 169-184· «Zalovani Gramoti» Pωσικά Tσαρικά έγγραφα ελέους της I. M. 
Bατοπεδίου (Mία πρώτη προσέγγιση)» Βυζαντιακά 17 (1997) 499-517· «H επίδραση του Aγίου 
Όρους στην παιδεία των Oρθοδόξων Bουλγάρων (18ος-19ος αι.)», Πρακτικά IH΄ 
Πανελληνίου ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 123-147· Tο σλαβικό αρχείο της I. 
M. Διονυσίου, Άγιον Όρος, I. M. Διονυσίου, 2001 (υπό έκδοση). 
290 Στη διδακτορική του διατριβή βλ. Σλάβοι μοναχοί στο Άγιον Όρος I΄ ως τον IZ΄ αιώνα. 
Θεσσαλονίκη 2002, καθώς επίσης και σε όλες του τις μελέτες που αναφέρονται στο Άγιον 
Όρος προσπαθεί να επιδείξει κάθε τι το σλαβικό. Aγνοεί την ελληνική συμβολή στην 
πνευματική παρουσία του Aγίου Όρους στους Σλάβους και προκλητικά, δεν αναφέρει τους 
προγενέστερούς του Έλληνες μελετητές των σλαβικών αρχείων του Aγίου Όρους. Για 
παράδειγμα μπορώ να σας αναφέρω τη σύντομη καταλογογράφηση των σλαβικών χφφ 
της Mεγίστης Λαύρας του Παντελεήμονος Λαυριώτου Bλ. «Σλαβικός κατάλογος 
χειρογράφων κωδίκων I. Mονής Mεγίστης Λαύρας - Aγίου Όρους», Επετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών 28 (1958) 149-161. Παρόμοια έπραξε και με την ανάλογη μελέτη του 
Eυθυμίου Διονυσιάτου. Eπίσης στο ίδιο έργο, όπως και στη μελέτη του για την παρουσία 
σλάβων μοναχών στη M. Λαύρα, ενώ αναφέρεται στη διατριβή μου για το κατά πόσον το 
όνομα του σλάβου λογίου Γαβριήλ ήταν ακριβές, χωρίς να αναφέρει για την παρουσία του 
σέρβου λόγιου Mίλος, που εργάστηκε στη Mεγίστη Λαύρα το 15ο αι., και είχαμε την τύχη 
να ανακαλύψουμε. Όλα αυτά ενώ αναφέρονται στο βιβλίο μου «Atonskata knizovna...», στο 
οποίο μνημονεύει, καθώς επίσης και το ατελειέ συγγραφής σλαβικών χφφ του 14ου-15ου 
αι., Kελί του Aγίου Aντωνίου στην Kερασιά.  
291 Bλ. A. A. Turilov - L. V. Moskova, Slavjanskie rukopisi Afonskih Obitelej, Thessaloniki 1999. 
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Για να καταγραφεί η ακριβής προσφορά του Aγίου Όρους στον κόσμο 

των Σλάβων θα πρέπει να μελετηθούν και οι αγιορείτικες συλλογές 

εγγράφων και χειρογράφων που βρίσκονται εκτός Aγίου Όρους, όπως του 

Σουχάνοφ, Σεβαστιάνοφ, Oυσπένσκι, Kάρζον, Mηχάνοβιτς, Γκρηγκορόβιτς 

κ.ά. όλες αυτές οι συλλογές πρέπει να μελετηθούν και να καταγραφεί ο 

ευεργετικός ρόλος του Aγίου Όρους στο πνευματικό γίγνεσθαι των 

Σλάβων. Mόνον τότε θα έχουμε μία πληρέστερη εικόνα του όλου έργου. 

 

10. O EΘNOΦYΛETIΣMOΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟN ΟΡΟΣ  

10.1 Η «Αίρεση» του εθνοφυλετισμού 

Ο εθνοφυλετισμός ως φαινόμενο, που προκαλεί διάκριση με βάση τη 

«φυλετική» καταγωγή και γλώσσα, αφορά στις πολυεθνικές και 

πολυμειονοτικές πολιτείες και όχι στη Χριστιανική Εκκλησία, η οποία ως 

πνευματική κοινωνία είναι προορισμένη να συμπεριλάβει όλα τα έθνη 

στους κόλπους της. 

Στην αρχή της δημιουργίας οι άνθρωποι δεν ήταν χωρισμένοι σε 

εθνότητες αλλά εισάγονταν στην Εκκλησία και ενώνονταν με το Χριστό 

ανεξαρτήτως «φυλετικής» καταγωγής, γλώσσας ή πολιτιστικής παράδοσης. 

Άλλωστε η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι υπερεθνική και συνεπάγεται 

αναίρεση του εθνικισμού και φυλετισμού, καθώς η πνευματική σχέση που 

αναπτύσσει με τα μέλη της αποτελεί υπέρβαση της «φυλετικής» 

καταγωγής. Η εθνικιστική έξαρση αναιρούνταν λόγω της πίστης, ενώ η 

Ορθοδοξία ωθούσε τον άνθρωπο στην άρνηση κάθε αποκλειστικότητας και 

φυλετισμού.  

Για το λόγο αυτό οι Εκκλησίες απαρτίζονταν από πιστούς χωρίς 

«φυλετική» διάκριση. Η σύσταση και δράση των Εκκλησιών αυτών 

παρατηρούνται ως κανόνας σε όλες τις περιόδους της εκκλησιαστικής 

ιστορίας. Παρά τη διαφοροποίηση των γλωσσών, οι άνθρωποι αποκτούσαν 
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ενότητα με την κοινή γλώσσα της θρησκευτικής πίστης και 

πραγματοποιούνταν η υπέρβαση του εθνοφυλετισμού292.  

Ωστόσο, η φθορά και η θνητότητα ανέπτυξε στον άνθρωπο διάφορα 

πάθη όπως ανασφάλεια, φόβο, φιλοδοξία, με αποτέλεσμα να αισθάνεται 

ασφάλεια μέσα στη φυλή του, ανταγωνιζόμενος άλλες εθνότητες και 

δημιουργώντας έριδες. Οι ιεροί εκκλησιαστικοί κανόνες, που απέρριπταν με 

σθένος κάθε ίχνος φυλετισμού, επηρεάστηκαν από τις «φυλετικές» 

επιδιώξεις που δημιούργησε η ιδέα του πανσλαβισμού, ιδιαίτερα κατά το 

δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι διασπάστηκαν, ενώ 

η γενική μορφή του φυλετισμού οδήγησε σε μια σειρά ακραίων 

«φυλετικών», σοβινιστικών και εθνικιστικών τάσεων και ενεργειών.  

Μ’ αυτόν τον τρόπο όμως, η αρχή του φυλετισμού ανατρέπει το ιερό 

πολίτευμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, θέτοντας ως προσόν –ακόμη και για 

την εκλεξιμότητα– το φυλετικό γνώρισμα και όχι τα ηθικά, πνευματικά και 

θρησκευτικά προσόντα ενός ανθρώπου. Η διοικητική αρμονία της 

εκκλησιαστικής ζωής προσβάλλεται, ενώ η «φυλετική» αρχή, άγνωστη ως 

τότε στην εκκλησία, αντιβαίνει στη διδασκαλία του Ευαγγελίου293. Από την 

άλλη μεριά η θρησκεία, παίζει σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό εθνικής 

συνείδησης, ενώ οι θρησκευτικές αξίες καθορίζουν κάποια ευρύτερη 

κοινωνικό-πολιτική συμπεριφορά294. 

Ο φυλετισμός βρίσκεται σε πλήρη διαμάχη και αντίφαση προς το 

πνεύμα και τη διδασκαλία της Χριστιανικής Εκκλησίας, ενώ ο 

εκκλησιαστικός αλληλοαποκλεισμός, λόγω «φυλετικής» καταγωγής, 

                                                 

292 Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος, Γέννημα και θρέμμα Ρωμηοί, Ιούλιος 1993· 
δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα www. waternet. gr, Τρίτη 2 Ιουλίου 2002. 

 
293 Ό.π. 
294 Δόμνα Μιχαήλ, Έθνος - Εθνικισμός και Εθνική συνείδηση – Μια ανθρωπολογική 
προσέγγιση, Αθήνα 1997, σσ. 27-28. 
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εμποδίζει την υγιή συνεργασία των Εκκλησιών και τη θρησκευτική ενότητα 

των ανθρώπων για τη διεκπεραίωση ακόμη και εθνικών ζητημάτων.  

 

10.2 Η παρουσία του εθνοφυλετισμού στο Άγιον Όρος 

Η οικουμενική φύση της Αθωνικής χερσονήσου, η οποία λειτουργεί ως 

ορθόδοξη κοινοπολιτεία, υποκίνησε συχνά στο πρόσφατο παρελθόν τις 

επεκτατικές βλέψεις και την εθνικιστική πολιτική των κρατών.  

Τα χριστιανικά έθνη άλλωστε, δεν είναι διατεθειμένα να διακόψουν 

τους δεσμούς τους με την Εκκλησία, εφόσον η Εκκλησία είναι αρκετά 

ισχυρή για να κινητοποιεί και να χρησιμοποιεί τις μάζες όποτε καθίσταται 

κάτι τέτοιο αναγκαίο. Ευρύτερες σχέσεις αλληλεγγύης προάγονται στα 

προσκυνήματα, όπου άνθρωποι από διάφορες περιοχές ενώνονται, με 

σκοπό τη λατρεία295. 

Ωστόσο, είναι λυπηρό το γεγονός ότι η θρησκεία, που αναιρεί τον 

εθνικισμό και τις διακρίσεις296, χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη και 

έξαρση του εθνοφυλετισμού. Η αρμονική αρχικά συνύπαρξη πολλών λαών 

στο Αγιώνυμο Όρος, δημιούργησε αργότερα εθνικιστικά αισθήματα για 

κατάληψη μοναστικών καθιδρυμάτων και διεθνοποίηση του Αγίου Όρους. 

Στην προσπάθειά τους οι αγιορείτες να προωθήσουν την πνευματική 

ανόρθωση, την απόκτηση εθνικής συνείδησης και τη διατήρηση της 

υπόστασης των λαών του Βορρά, κατάφεραν την καλλιέργεια του 

«φυλετικού» φρονήματός τους.  

Η ενεργή συμμετοχή της ρωσικής πολιτικής, η οποία επιθυμούσε τον 

εκρωσισμό του Αγίου Όρους, εκδηλώθηκε με έντονους «φυλετικούς» 

διαχωρισμούς και με την πολιτική εκμετάλλευση του Όρους. 

Εφαρμόστηκαν διάφορες μέθοδοι αλλοιώσεως του χαρακτήρα της 

                                                 

295 Δόμνα Μιχαήλ, ό.π., σ. 61. 
296 Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος, ό.π.  
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Αθωνικής πολιτείας, ενώ οι απλοί Pώσοι προσκυνητές χρησιμοποιήθηκαν 

ως αριθμητικές μονάδες για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού. 

Αργότερα προσπάθησαν να αναπτύξουν την εθνική συνείδηση των 

Βουλγάρων για την χρησιμοποίησή τους ως μέσο καθόδου στο Αιγαίο.  

Ο βουλγαρικός φυλετισμός αναπτύχθηκε και θέλησε μέσω της 

θρησκείας να αποκτήσει δικαιώματα στον Άθωνα. Η προσπάθεια των 

Βουλγάρων να κυριαρχήσουν στο Άγιον Όρος και να επεκταθούν συνέβαλε 

στη δημιουργία εντάσεων και επεισοδίων, κατόπιν εκμετάλλευσης του 

επισιτιστικού προβλήματος του Όρους κατά την περίοδο της γερμανικής 

κατοχής με την αρωγή των Ρώσων297. 

Οι άλλες εθνότητες, οι οποίες ωθούμενες από την ρωσική έπαρση για 

ουδετεροποίηση του Αγίου Όρους, προσπάθησαν να καταλάβουν μονές και 

ιδρύματα, δεν άργησαν να παραιτηθούν από αυτήν την προσπάθεια. Οι 

εθνικές έριδες είχαν ως σκοπό την αναίρεση του καθεστώτος του Όρους και 

την υπέρβαση της Ορθοδοξίας μέσω του εθνοφυλετισμού. 

10.3 Σχέδια Bουλγάρων για κατάληψη του Aγίου Oρους μετά το 1912 

Παράλληλα, με την προτροπή του Παϊσίου Χιλανδρινού ξεκινά η 

εθνική αφύπνιση των Βουλγάρων. Ο Παΐσιος εγκαταβίωσε στις μονές 

Χιλανδαρίου και Ζωγράφου και αφιερώθηκε στη σύνταξη ενός έργου, με 

σκοπό να επισημάνει τους κινδύνους που ελλόχευαν από την υπερβολική 

μύηση στον ελληνικό τρόπο ζωής. Το έργο του, Ιστορία 

σλαβιανοβουλγαρική, το οποίο έγραψε στο Άγιον Όρος, αποτέλεσε ιερό 

βιβλίο για το βουλγαρικό λαό, καθώς επιχειρούσε να μεγιστοποιήσει τα 

προτερήματα των Βουλγάρων και να δημιουργήσει την αίσθηση ύπαρξης 

ένδοξου παρελθόντος. Η «έντονη ελληνοφοβία» του παρατηρήθηκε μέσω 

της σύγκρισης των «ευλογημένων», «απλοϊκών» και «φιλόξενων» 

                                                 

297 Δημήτριος Τσάμης, Άγιον Όρος. Προσέγγιση στην πρόσφατη ιστορία του. Θεσσαλονίκη 
(αχρονολόγητο), ό.π., σ. 57. 
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Bουλγάρων έναντι των «πονηρών» και «υπερήφανων» Eλλήνων. Ο στόχος 

του ν’ απομακρύνει τους Βούλγαρους απ’ την ελληνική παιδεία και να τους 

ωθήσει στην αγάπη για κάθε τι βουλγαρικό, μέχρι ενός σημείου πέτυχε298.  

Το βουλγαρικό στοιχείο στη μονή Ζωγράφου δεν ήταν απόλυτα 

καθαρό, γι’ αυτό και μέχρι το 1845 οι ακολουθίες ψάλλονταν εναλλακτικά 

στη σλαβονική και την ελληνική. Ωστόσο, έπειτα από επικράτηση του 

φυλετισμού, επιβλήθηκε η σλαβονική στις ακολουθίες και η βουλγαρική 

στην επικοινωνία. Οι οικονομικές ενισχύσεις από τη Βουλγαρία την 

κατέστησαν τη δυνατότερη οικονομικά μονή του Όρους μετά τη ρωσική 

μονή του Αγίου Παντελεήμονος299. 

Η θέση των βουλγαρόφωνων μοναχών υπήρξε δύσκολη, έπειτα από τις 

εντάσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν ανάμεσα στις σχέσεις της Βουλγαρικής 

Εκκλησίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τελικά οι Bούλγαροι 

αγιορείτες παρέμειναν πιστοί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και 

ονομάστηκαν βουλγαροορθόδοξοι, αφού δεν ακολούθησαν το βουλγαρικό 

σχίσμα. Μετά το σχίσμα οι μοναχοί δεν προέρχονται από τη Βουλγαρία 

αλλά από την ελληνική Μακεδονία, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφής η 

διάκριση των Eλλήνων μοναχών από τους μοναχούς της μονής 

Ζωγράφου300. Παράλληλα, η εκδήλωση των εθνικών φρονημάτων των 

Βουλγάρων και οι αντιθέσεις τους με τους Έλληνες, καθώς επίσης και οι 

εθνικιστικές προπαγάνδες δε θα προκαλέσουν εχθρότητα μεταξύ των 

Aγιορειτών και οι Βούλγαροι θα μείνουν προσηλωμένοι στο αγιορείτικο 

τυπικό σε όλο το διάστημα της παρουσίας τους εκεί.  

Εκτός της κυρίαρχης μονής του Ζωγράφου, βουλγαρικό χαρακτήρα 

έλαβαν και η σκήτη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή Βογορόδιτσα στα 

βουλγαρικά ή Ξυλουργού, η οποία είχε βουλγαρόφωνους μοναχούς από το 

                                                 

298 Δημήτριος Γόνης, Ιστορία των Oρθοδόξων., σσ. 115-116. 
299 Π. Χρήστου, Tο Άγιον Όρος., σ. 103. 
300 Nικηφ. Μυλωνάκος, Ο Άθως., σ. 147.  
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18ο αιώνα. Ήταν η πρώτη κοινόβια σκήτη η οποία λειτούργησε στο Άγιον 

Όρος. Επιπρόσθετα, Bούλγαροι μοναχοί διεισδύουν και σε άλλα ιδρύματα, 

όπως σε εξαρτήματα του Παντοκράτορος και του Σταυρονικήτα. Το 

σημαντικότερο ήταν το «Άξιον Εστί», το οποίο αποτέλεσε αντιπροσωπείο 

της μονής Ζωγράφου στις Καρυές. Κατείχαν συνολικά 10 περίπου 

εξαρτήματα, τα περισσότερα των οποίων ήταν κελιά. Η ρωσική αύξηση του 

πληθυσμού στο Άγιον Όρος συνέβαλε στην ακμή και του βουλγαρικού 

μοναχικού στοιχείου, το οποίο όμως δεν είχε την έκταση των ρουμάνων 

μοναχών. Η ακμή αυτή, είχε ως αποτέλεσμα την προσάρτηση αξιόλογων 

μονυδρίων στη μονή Ζωγράφου, όπως ήταν τα Ξηροκάστρου, Αγίων 

Αποστόλων, Καμηλαύκα και Λειβαδίων301. 

Η αφύπνιση του βουλγαρικού στοιχείου διατηρήθηκε στο Άγιον Όρος 

εντονότερο από οπουδήποτε αλλού, παρά το γεγονός ότι η μονή του 

Ζωγράφου και τα υπόλοιπα ιδρύματα του μοναχισμού δεν ιδρύθηκαν ως 

κέντρα εθνικά του βουλγαρικού γένους. Οι εσωτερικές εξελίξεις αύξησαν 

το «φυλετικό» φρόνημα των Βουλγάρων, οι οποίοι προσπάθησαν, μέσω του 

βουλγαρικού στρατού, να καταλάβουν τη μονή του Ζωγράφου. Η απόπειρα 

αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την εισβολή των γερμανικών 

στρατευμάτων το 1941, απέτυχε, αλλά οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, σε ρήξη 

των φιλικών μέχρι τότε σχέσεων ανάμεσα σε Έλληνες και Βούλγαρους. Η 

βουλγαρική προπαγάνδα και η προσπάθεια εκμετάλλευσης του 

επισιτιστικού προβλήματος των αγιορειτών μοναχών, προκάλεσε 

αψυχολόγητες και προκλητικές ενέργειες από την πλευρά των 

βουλγαρόφωνων μοναχών και μη, οι οποίοι επεδίωκαν την απαλλαγή του 

Αγίου Όρους από την ελληνική κυριαρχία και τη διεθνοποίησή του με την 

επιβολή βουλγαρικής διοίκησης. 

                                                 

301 Π. Χρήστου, Tο Άγιον Όρος, σ. 103. 
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Τον ίδιο μήνα της απελευθέρωσης του Αγίου Όρους από τις τουρκικές 

δυνάμεις και ειδικότερα στις 26 Νοεμβρίου του 1912, μεταβαίνει στην 

Αθωνική Πολιτεία απόσπασμα βουλγαρικού στρατού 50 οπλιτών με το 

δικαιολογητικό της επίσκεψης της βουλγαρικής μονής του Ζωγράφου για 

προσκύνημα302. Εφόσον οι σχέσεις των δύο συμμάχων –Ελλήνων και 

Βουλγάρων– ήταν φιλικές, οι Έλληνες μοναχοί επέτρεψαν την επίσκεψη 

στο βουλγαρικό λόχο. Ωστόσο, οι Βούλγαροι επεδίωξαν μόνιμη 

εγκατάσταση στη μονή Ζωγράφου και τον αρσανά αυτής, ενώ παράλληλα 

άρχισαν να διεκδικούν μέρος της αγιορείτικης γης για το βουλγαρικό 

κράτος. Ύψωσαν τη βουλγαρική σημαία στη μονή και παρέμειναν εκεί όλο 

το χειμώνα και την άνοιξη του 1913. Εν τω μεταξύ, το απόσπασμα 

προχώρησε μέχρι τις Καρυές, αλλά η εκεί παρουσία ελληνικών δυνάμεων 

συνετέλεσε στην επιστροφή των Βουλγάρων στη μονή χωρίς τη δημιουργία 

επεισοδίων. Το ελληνικό κράτος όμως, άρχισε να ανησυχεί και να λαμβάνει 

προληπτικά μέτρα, καθώς οι σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων οξύνθηκαν 

τόσο ώστε να αναμένεται η κήρυξη πολέμου μεταξύ τους.  

Η στρατιωτική δύναμη του ελληνικού στρατού και της χωροφυλακής, 

που είχε εγκατασταθεί στο Άγιον Όρος, ήταν μικρή κι έτσι έπειτα από 

συνεννόηση του αστυνόμου Βεργογιαννόπουλου και των κελιωτών Γ. 

Αβέρκιου και Ιωάννη Κομβολογά, δημιουργήθηκε εθελοντικό σώμα στις 

Καρυές από εκατό περίπου Έλληνες κελιώτες και άλλους εργαζόμενους σε 

διάφορες μονές303. Μετά την έναρξη του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου και την 

άρνηση του βουλγαρικού στρατού να παραδοθεί σε μονάδα του ελληνικού 

στόλου, ομάδα κελιωτών και λαϊκών με επικεφαλής το Βεργογιαννόπουλο, 

πολιόρκησε την οχυρωμένη μονή και έριξε μερικές εκφοβιστικές βολές. Η 

στενή πολιορκία και η πάροδος του χρόνου ανάγκασαν το βουλγαρικό 

                                                 

302 Δωρόθεος Μοναχός, Tο Άγιον Όρος, σ. 158. 
303 I. Μαμαλάκης, Τὸ Ἅγιον Ὄρος (Ἄθως)., σ. 481.  
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τμήμα να παραδοθεί στις 21 Ιουνίου304 και να μεταφερθεί αιχμάλωτο στον 

Πειραιά305. Οι Έλληνες ωστόσο, δεν προέβησαν σε καμία εχθρική ενέργεια 

κατά των Ζωγραφιτών.  

Ο πληθυσμός πάντως, των βουλγάρων αγιορειτών επηρεάστηκε άμεσα 

από το Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο. Το έτος 1913, οι Bούλγαροι κατά εθνότητα 

μοναχοί ήταν 243, ενώ οι κατά υπηκοότητα βούλγαροι ήταν 17. Ωστόσο, το 

1910, όπου ο αγιορείτικος πληθυσμός βρισκόταν στο απόγειό του, οι 

Bούλγαροι μοναχοί είχαν φτάσει τους 307. Οι μεγάλες διακυμάνσεις των 

αριθμών οφειλόταν, κατά κύριο λόγο, στις ανασυντάξεις των Bαλκανικών 

κρατών306. 

 

10.4 Bουλγαρικές προσπάθειες κατάκτησης του Aγίου Όρους κατά την 

περίοδο της Γερμανικής κατοχής 

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος  και η εισβολή των γερμανικών 

στρατευμάτων στην Ελλάδα το 1941 εμφάνισε τον κίνδυνο της βουλγαρικής 

προσπάθειας για είσοδο και κατοχή του Άθωνα. Οι λεηλασίες των μονών 

της Ανατολικής Μακεδονίας και οι ωμότητες σε βάρος των ελληνικών 

πληθυσμών από το βουλγαρικό στρατό, δημιούργησαν το φόβο για 

ανάλογη συμπεριφορά των Βουλγάρων και στο Άγιον Όρος. Παράλληλα, οι 

βουλγαρικής καταγωγής μοναχοί, οι οποίοι είχαν πληροφορηθεί την 

επιδίωξη της βουλγαρικής κυβέρνησης να προσαρτήσουν στα εδάφη τους 

τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική με το Άγιον Όρος, άφηναν με έντεχνο 

τρόπο να εννοηθεί η επικείμενη διείσδυση των Βουλγάρων στην Αθωνική 

πολιτεία. Η εγκατάλειψη του Αγίου Όρους από την ελληνική διοίκηση και 

                                                 

304 Δωρόθεος Μοναχός Tο Άγιον Όρος., σ. 158. 
305 Χρήστου, Tο Άγιον Όρος., σ. 311. 
306 Δωρόθεος Μοναχός, Tο Άγιον Όρος., σ. 158.  
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χωροφυλακή, μετά την κατάρρευση του μετώπου, ενέτεινε τις ανησυχίες 

των ελλήνων μοναχών.  

Στις 19 Απριλίου του 1941 ο Bούλγαρος βασιλιάς Bόρις συνάντησε τον 

Αδόλφο Χίτλερ, με σκοπό να συζητήσουν το διαμελισμό της Νότιας 

Βαλκανικής. Το ενδεχόμενο της κατάληψης του Αγίου Όρους από το 

βουλγαρικό στρατό και τη παραχώρηση των ελληνικών περιοχών της 

Δυτικής Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας στη Βουλγαρία για τη 

μετέπειτα προσάρτησή τους στη χώρα αυτή, ώθησαν τους Έλληνες 

μοναχούς να αντιδράσουν άμεσα και με διορατικότητα. Στις 22 Απριλίου 

του 1941 πέντε αξιωματικοί του γερμανικού στρατού επισκέφτηκαν την 

Ιερά Κοινότητα στις Καρυές και έπειτα από συζήτηση, βεβαίωσαν τους 

αντιπροσώπους της Ιεράς Κοινότητας ότι θα διαφυλάξουν τα προνόμια του 

Αγίου Όρους307. 

Παράλληλα, οι αντιπρόσωποι των είκοσι μονών, με επιστολή τους προς 

το Χίτλερ, ζήτησαν να αναλάβει υπό την προστασία του το Άγιον Όρος για 

τη διατήρηση του καθεστώτος της αυτόνομης μοναχικής πολιτείας. Η 

άμεση και θετική ανταπόκριση του Χίτλερ στο αίτημα των μοναχών 

συνεπαγόταν την απαγόρευση εισόδου στο Όρος των βουλγαρικών 

στρατιωτικών μονάδων, που είχαν ήδη στρατοπεδεύσει στην Ιερισσό. 

Ωστόσο, η προτελευταία παράγραφος της συγκεκριμένης επιστολής 

πολεμήθηκε έντονα από τους αντιπροσώπους των σλαβόφωνων μονών 

Παντελεήμονος και Ζωγράφου, εφόσον επεδίωκε τη διατήρηση του 

υφιστάμενου καθεστώτος του Όρους. Η άρνησή τους να υπογράψουν την 

επιστολή, ανάγκασε τους υπόλοιπους αντιπροσώπους να θέσουν διήμερη 

διορία στις σλαβόφωνες μονές για την υπογραφή της επιστολής. Μπροστά 

στο ενδεχόμενο να σταλεί η επιστολή χωρίς τις δικές τους υπογραφές 

                                                 

307 Δ. Τσάμης, Άγιον Όρος., σσ. 16-17. 
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υποχώρησαν, συνέταξαν όμως, ιδιαίτερο υπόμνημα που εξέφραζε την 

επιθυμία διεθνοποίησης του Αγίου Όρους. Η ενημέρωση των γερμανικών 

αρχών για το παραπάνω υπόμνημα, ανατέθηκε στον ηγούμενο της μονής 

Ζωγράφου και τον αντιπρόσωπο της μονής Παντελεήμονος Βασίλειο 

Κριβοσέιν. Συγχρόνως, προσπάθησαν να ενεργήσουν με όσα μέσα και 

γνωριμίες διέθεταν για την εγκατάσταση γερμανικού και βουλγαρικού 

στρατού στον Άθωνα ή να πετύχουν τη διεθνοποίησή του. Στις 

προσπάθειες αυτές βοηθούσαν ο ρωσικής καταγωγής μοναχός Βενιαμίν και 

οι βουλγαρικής καταγωγής μοναχοί Μιχαήλοφ του κελιού «Άξιον Εστί» και 

Ευθύμιος της μονής Ζωγράφου308. 

Ο Βασίλειος Κριβοσέιν με τους συνεργάτες του κατέστρωσαν σχέδιο, 

του οποίου η συστηματική εφαρμογή άρχισε από τις πρώτες μέρες της 

κατοχής και λειτουργούσε σε δύο φάσεις. Αρχικά, θεωρούνταν απαραίτητη 

η δημιουργία συνθηκών τέτοιων που θα καθιστούν υποχρεωτική την είσοδο 

του γερμανικού στρατού στο Άγιον Όρος, παρά τις σχετικές διεθνείς 

διατάξεις. Αφ’ ετέρου, η αποστολή βουλγαρικού στρατού με στόχο την 

κατάληψη του Όρους θα ήταν ευκολότερη. Γι’ αυτόν το λόγο τονιζόταν με 

σχετική συχνότητα η απουσία της ελληνικής χωροφυλακής, ο 

κομμουνιστικός κίνδυνος, καθώς και η ευθύνη των αγιορειτών για 

προστασία των κειμηλίων των μονών309.  

Όταν το Μάρτιο του 1942 η ελληνική κυβέρνηση πληροφορήθηκε για το 

κείμενο της επιστολής, ο νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών 

Κ. Τενεκίδης απάντησε, ότι το καθεστώς του Αγίου Όρους προστατεύεται 

από τις διεθνείς συνθήκες και τους νόμους του ελληνικού κράτους, 

αναγνωρίζοντας ότι οι μοναχοί κινήθηκαν εκτός των ορίων της 

δικαιοδοσίας τους.  

                                                 

308 Δ. Τσάμης, Άγιον Όρος., σ. 27. 
309 Ό.π., σσ. 27-28.  
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Το Άγιον Όρος υπήχθη μέχρι το τέλος του 1941 στη δικαιοδοσία του 

γερμανικού Περιφερειακού Φρουραρχείου Λαγκαδά. Στις 10 Ιανουαρίου του 

1942 το Φρουραρχείο μεταφέρθηκε στο Κιλκίς και η περιφέρειά του 

περιήλθε από την 1η Ιανουαρίου 1942 στη δικαιοδοσία του τμήματος 

Περιφερειακού Φρουραρχείου Θεσσαλονίκης της Feldkommandantur310. Οι 

διοικητές του φρουραρχείου σεβάστηκαν το αυτοδιοίκητο των μονών, 

αποφεύγοντας να επέμβουν στις εσωτερικές υποθέσεις τους. Ωστόσο, η 

επιμονή των σλαβικών σχεδίων για διεθνοποίηση του Αγίου Όρους 

συνεχίστηκε και στις αρχές του 1942, όπου καταβάλλονταν προσπάθειες 

από τους αντιπροσώπους των μονών Παντελεήμονος και Ζωγράφου για 

απόσπαση της Διοίκησης Αγίου Όρους από το ελληνικό Υπουργείο 

Εξωτερικών και την υπαγωγή του στη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας. Στις 26 

Μαρτίου του 1942, ο διοικητής του Αγίου Όρους Β. Κορφιωτάκης 

ανακοίνωσε την ματαίωση της υπαγωγής αυτής και την αποφυγή κατ’ 

επέκταση και των σλαβικών σχεδίων.  

Η αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης να βοηθήσει αποτελεσματικά 

τον Κορφιωτάκη στην εφαρμογή της πολιτικής του και η προσπάθεια της 

Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας να υπαγάγει το Άγιον Όρος στη δικαιοδοσία 

της, παρά τις συνταγματικές διατάξεις και του Καταστατικού Χάρτη, 

προκάλεσε την αποχώρησή του από τη θέση του διοικητή του Αγίου Όρους. 

Στις 5 Νοεμβρίου του 1943, ο Γερμανός ταγματάρχης Στένγκερ, έπειτα από 

παρασκηνιακές ενέργειες του αντιπροσώπου της μονής Παντελεήμονος 

Κριβοσέιν, ανακίνησε το ζήτημα της συνεχούς απουσίας του Έλληνα 

διοικητή στην Ιερή Κοινότητα. Τότε ο Κριβοσέιν δήλωσε ότι ο Γερμανός 

διοικητής του Αγίου Όρους εξυπηρετεί με καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της 

Αθωνικής Πολιτείας. Για την αποφυγή της κάλυψης της θέσης από Γερμανό 

ή Bούλγαρο διοικητή, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε την αποστολή 
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ικανού τμηματάρχη του Υπουργείου Εσωτερικών, το Δημ. Ρωμανό, τον 

οποίο ονόμασε Διευθυντή της Διοικήσεως του Αγίου Όρους311.  

Το καλοκαίρι του 1943 οι γερμανικές αρχές, προκειμένου να 

εξοικονομήσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις, θέλησαν να αναθέσουν 

στο βουλγαρικό στρατό την άσκηση των αστυνομικών καθηκόντων. Η 

ελληνική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Ιωάννη Ράλλη, ανήσυχη από τις 

αποφάσεις των Γερμανών, συνάντησε στις 4 Ιουλίου του 1943 το γερμανό 

πληρεξούσιο Altenburg και προσπάθησε να τον πείσει για την αλλαγή του 

παραπάνω σχεδίου. Οι Γερμανοί όμως, διαβεβαίωσαν ότι δεν επρόκειτο να 

θιγεί η ελληνική κυριαρχία από το βουλγαρικό στρατό. Για τη βέβαιη 

διαφύλαξη της κυριαρχίας της, η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε στις 6 

Ιουλίου 15 αιτήματα στους Γερμανούς, τα οποία έγιναν δεκτά. Η συμφωνία 

τηρήθηκε και ο Γερμανός ανώτατος αξιωματικός Παρίζιους ανέλαβε την 

ευθύνη της τήρησής της από τους Βούλγαρους. Ωστόσο, οι Βούλγαροι 

αρκετές φορές επεδίωξαν να την παραβιάσουν για την επίτευξη των 

σχεδίων τους312, με το ένατο όμως αίτημα εξασφαλιζόταν το Άγιον Όρος 

από βουλγαρική εισβολή ή κατάληψη.  

Παράλληλα, το πρόβλημα του επισιτισμού, που έγινε ιδιαίτερα 

αισθητό στο Άγιον Όρος από το χειμώνα του 1941, προσπάθησε να 

εκμεταλλευτεί η μονή του Ζωγράφου, που είχε γίνει κέντρο της 

βουλγαρικής προπαγάνδας. Η προβληματική θαλάσσια συγκοινωνία, 

εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων, και η ουσιαστική απομόνωση του Αγίου 

Όρους, αφού απουσιάζει το οδικό δίκτυο που να το συνδέει με άλλες 

περιοχές, καθιστούσε δύσκολες ως και ανύπαρκτες τις αποστολές τροφίμων 

και ρουχισμού. Επιπλέον, η εμπορική δραστηριότητα των μοναχών με την 

κατασκευή και πώληση αγιογραφιών είχε πάψει, ενώ οι γερμανικές αρχές 
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συχνά δέσμευαν τα γεωργικά προϊόντα των μοναχών για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών του γερμανικού στρατού. Η κατάσταση αυτή είχε συμβάλλει 

στην οικονομική εξαθλίωση των μοναχών του Αγίου Όρους.  

Η βουλγαρική κυβέρνηση από την άλλη πλευρά, ενίσχυε τη μονή του 

Ζωγράφου όχι μόνο με χρηματικές επιχορηγήσεις, αλλά και με 

πλουσιοπάροχες αποστολές τροφίμων. Επιπρόσθετα, ψηφίστηκε στις 2 

Φεβρουαρίου του 1942 στη Βουλγαρία νόμος, σύμφωνα με τον οποίο ήταν 

αφορολόγητα τα βουλγαρικά προϊόντα που προορίζονταν γι’ αυτή τη 

μονή313.  

Τα αίτια της ενέργειας αυτής δεν άργησαν να γίνουν γνωστά. Οι 

Bούλγαροι μοναχοί της μονής Ζωγράφου σε συνεργασία με τη Βουλγαρική 

Λέσχη Θεσσαλονίκης προτείνουν στις υπόλοιπες μονές να τις προμηθεύουν 

διάφορα προϊόντα από τη Βουλγαρία με τον όρο να υπογράψουν δήλωση 

υποταγής στο βασιλιά της Βουλγαρίας. Η άρνηση των Eλλήνων μοναχών 

ήταν άμεση και σθεναρή.  

Η Διοίκηση του Αγίου Όρους γνωστοποιώντας τους κινδύνους της 

βουλγαρικής πολιτικής στον Υπουργό των Εσωτερικών, στις 16 Δεκεμβρίου 

1941, πέτυχε τη χορήγηση τριών εκατομμυρίων δραχμών προς τις μονές, 

παρά τη σφοδρή αντίδραση του Υπουργού Οικονομικών, που δήλωσε ότι η 

ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε οικονομική κρίση. Η λύση αυτή διέκοψε 

τις προσπάθειες της βουλγαρικής προπαγάνδας να εκμεταλλευτεί την 

έλλειψη τροφίμων και χρημάτων για να επεκτείνει την επιρροή της στον 

Άθωνα.  

Η προκλητική στάση των Βουλγάρων φανερώθηκε τον Οκτώβριο του 

1942, όταν δύο Bούλγαροι πράκτορες, ο Βικέντιος Τσερκάσεφ και ο 

Δημητρώφ, εισχώρησαν στο Άγιον Όρος μεταμφιεσμένοι σε μοναχοί. Με τη 

βοήθεια μοναχών της μονής Ζωγράφου προκάλεσαν επεισόδια στη μονή 
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Ιβήρων και απήγαγαν τέσσερις έλληνες μοναχούς. Έπειτα από πολλές 

ταλαιπωρίες και με την επέμβαση των Γερμανών τα θύματα της απαγωγής 

επέστρεψαν στο Άγιον Όρος314. 

Οι ανθελληνικές όμως ενέργειες της σλαβόφωνης μονής Ζωγράφου 

παρατηρήθηκαν ακόμη και στην πανήγυρή της το 1943. Στη γιορτή του 

Αγίου Γεωργίου χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό της Τράπεζας της 

μονής η ελληνική σημαία, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις του 

ανθυπασπιστή του φυλακίου χωροφυλακής της μονής315. 

Οι αψυχολόγητες αυτές ενέργειες συνέβαλαν στη ρήξη των σχέσεων 

των ελληνόφωνων μονών με τη βουλγαρόφωνη μονή Ζωγράφου, ενώ το 

Νοέμβριο του 1943 άρχισαν πάλι να κυκλοφορούν φήμες από τους 

Bούλγαρους μοναχούς για εισβολή του βουλγαρικού στρατού στο Άγιον 

Όρος. Το γεγονός αυτό θορύβησε τους υπαλλήλους κυρίως, οι οποίοι ήταν 

έτοιμοι να αναχωρήσουν από τη μοναστική πολιτεία. Η αποχώρηση της 

γερμανικής αστυνομίας από τις Καρυές και του έλληνα διοικητή, όπως και 

ανδρών της Υποδιευθύνσεως Χωροφυλακής ενίσχυαν τις παραπάνω 

διαδόσεις. Αρχικά, ο Δημ. Ρωμανός κατάφερε να συγκρατήσει τους 

δημόσιους υπαλλήλους και να διατάξει την επιστροφή τους στις θέσεις 

τους. Η επιτυχία όμως αυτή ήταν προσωρινή, καθώς στις 10 Μαΐου του 1944 

με σχετική εντολή της Διοικήσεως Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης, άρχισαν 

να επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη όσοι χωροφύλακες είχαν απομείνει στο 

Άγιον Όρος.  

Σε «Εκκλησιαστικό Περιοδικό της Βουλγαρίας» δημοσιεύονται συχνά 

άρθρα, τα οποία φανερώνουν τις ανθελληνικές απόψεις των Βουλγάρων 

και την προσπάθειά τους για επέκταση της επιρροής τους στο Άγιον Όρος. 

Σ’ ένα από αυτά, του έτους 1959, ο Πρωτοπρεσβύτερος Δρ. Στέφαν 

                                                 

314 Δ. Τσάμης, ό.π., σ.  73.  
315 Δ. Τσάμης, ό.π., σ. 72. 
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Τσανκώφ, κατηγορεί την Ελλάδα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο για 

καταπίεση των αλλογενών εθνοτήτων και φυλετισμό. Ειδικότερα στο 

συγκεκριμένο άρθρο με τίτλο «Ο Άθως – Ένδοξον Παρελθόν - Παρόν - 

Θλιβερόν Μέλλον», αναφέρει μεταξύ άλλων: 

Το 1913 η Ελλάδα απομακρύνει περισσότερους από 1000 Pώσους 

μοναχούς του Άθωνα. Το ίδιο γίνεται και κατά το 1926. Κατά διαταγή του 

Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Παγκάλου, χιλιάδες μοναχοί του 

Άθωνα, κυρίως αλλοεθνείς, εκδιώχθηκαν316. 

*** 

Σκοπός της εκπονηθείσης μελέτης –όπως φανερώνει και ο τίτλος της– 

ήταν να ερευνηθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι 

εθνοφυλετικές τάσεις των Oρθόδοξων λαών που βίωσαν στο Άγιον Όρος.  

Ο θρησκευτικός και οικουμενικός χαρακτήρας του Άθωνα σε όλη τη 

διάρκεια της ιστορίας του, είχε ως αποτέλεσμα την αθρόα προσέλευση 

χριστιανών ανεξαρτήτως εθνικότητος. Η ακτινοβολία του υπήρξε 

εντονότερη προς τους λαούς του Βορρά, καθώς συνετέλεσε στην 

ενδυνάμωση της ορθόδοξης ταυτότητάς τους, την αφύπνιση του εθνικού 

τους φρονήματος και τη διατήρηση της υπόστασής τους.  

Έντονη παρατηρείται η παρουσία ξενόγλωσσου μοναχικού πληθυσμού 

στην Αθωνική πολιτεία ως τα τέλη του 15ου αιώνα, ενώ αρχίζει να 

μειώνεται σημαντικά το 18ο αιώνα. Ωστόσο, η ιδέα του εθνοφυλετισμού, 

που εκδηλώθηκε το 19ο, κυρίως, αιώνα στις σλαβικές χώρες, με άμεσο 

σκοπό την επέκταση των συμφερόντων τους και στο Άγιον Όρος, σήμανε 

την άμετρη διείσδυση ξένων μοναχών και μη στα ελληνόφωνα μοναστήρια. 

Η αρχή της πανσλαβιστικής προσπάθειας αποτέλεσε μέρος του 

γενικότερου σχεδίου θρησκευτικής και πολιτικής εκμετάλλευσης της 

                                                 

316 Nικηφ.  Μυλωνάκος, Άγιον Όρος., σ. 150.  
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Ορθοδοξίας από τους Ρώσους, οι οποίοι προωθούσαν με διάφορες μεθόδους 

την ιδέα της διεθνοποίησης του Αγίου Όρους με τη Ρωσία να ηγείται της 

συμπροστασίας. Για το λόγο αυτό, ξεκίνησε ένα διαρκή αγώνα κατάληψης 

όσο το δυνατόν περισσότερων εξαρτημάτων, με στόχο την ανύψωσή τους σε 

μονές και την αύξηση των δικαιωμάτων τους στον Άθωνα. Η ανοχή της 

ελληνικής πλευράς στις συνεχείς παραβιάσεις διεθνών συνθηκών από την 

πλευρά της Ρωσίας, ωθούσε στη συνεχή αύξηση των αξιώσεών της.  

Την ίδια πολιτική –με μικρότερη όμως ένταση– ακολούθησαν και οι 

άλλες σλαβικές χώρες, επηρεασμένες από τη ρωσική έπαρση. Η Βουλγαρία 

προκειμένου να προωθήσει τα δικά της συμφέροντα στην Αθωνική 

Χερσόνησο χρησιμοποίησε αθέμιτα μέσα, εκμεταλλευόμενη τη δυσχερή 

κατάσταση της ελληνικής πλευράς κατά τη διάρκεια της γερμανικής 

κατοχής. Ακόμη και νωρίτερα όμως, επεδίωξαν την κατάληψη της μονής 

του Ζωγράφου με την ενίσχυση του βουλγαρικού στρατού.  

Ωστόσο, οι ηγεμόνες των σλαβικών χωρών και ιδιαίτερα της Βλαχίας 

και Μολδαβίας, ορμώμενοι αρχικά από αγνά θρησκευτικά αισθήματα, 

άρχισαν να προσφέρουν οικονομική ενίσχυση όχι μόνο προς τις μονές που 

εγκαταβίωναν Σλάβοι μοναχοί, αλλά προς όλες τις μονές του Αγίου Όρους. 

Η προσφορά αυτή κατέστη ανεκτίμητη και σωτήρια κυρίως σε περιόδους 

δύσκολες, όπως κατά τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας. Η 

οικονομική όμως βοήθεια αποτέλεσε συχνά πεδίο αμφισβήτησης των 

ελληνικών δικαιωμάτων επί της Αθωνικής Κοινωνίας.  

Το ορθόδοξο και δημοκρατικό πνεύμα του Άθωνα είχε συμβάλλει στην 

ύπαρξη αρμονικών αρχικά σχέσεων ανάμεσα σε Έλληνες και Σλάβους 

μοναχούς, καθώς και ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση με τις χώρες 

προέλευσης των ξενόγλωσσων μοναχών. Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται και με 

την ανάπτυξη πνευματικών σχέσεων του Αγίου Όρους με τις χριστιανικές 

χώρες.  
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Παράλληλα, η σερβική παρουσία δεν είχε προκαλέσει ζητήματα στο 

Άγιον Όρος σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της εκεί, καθώς δεν 

συνεργάστηκε με τη Ρωσία, τη Βουλγαρία και τις δυνάμεις κατοχής. 

Επιπλέον, υποστήριζε την ελληνική κυριαρχία επί του Αγίου Όρους και 

προσπαθούσε για τη διατήρησή της.  

Τέλος, ο αθωνικός μοναχισμός προώθησε την ανάπτυξη του ορθοδόξου 

μοναχισμού των Σλάβων με βάση τα αγιορείτικα πρότυπα, ενώ η ίδρυση 

σλαβικών μονών στο Άγιον Όρος προήλθε από την επιθυμία διατήρησης 

της σλαβικής τους φυσιογνωμίας, πέρα από την ανάγκη αντιμετώπισης της 

δυσχέρειας της γλωσσικής επικοινωνίας. Η επιθυμία αυτή υποκινούμενη 

από τα εθνικιστικά αισθήματα κάθε χώρας, προκάλεσε τη ρήξη των 

σχέσεων μεταξύ της κυρίαρχης πολιτείας και των Σλάβων μοναχών. 

Ευχή όλων είναι τα γεγονότα αυτά που αμαύρωσαν, έστω και σύντομα, 

την υπόσταση του Αγίου Όρους να μην επαναληφθούν στο μέλλον και να 

συμβιώνουν αρμονικά αλλογενείς και Έλληνες μοναχοί υπό το καθεστώς 

της Ορθόδοξης Εκκλησίας.  

 

11. Σύνοψη 

Η Μονή Ζωγράφου του Αγίου Όρους απετέλεσε ένα από τα 

μεγαλύτερα  πνευματικά κέντρα της Βαλκανικής και κατά την εποχή του 

Βυζαντίου, αλλά  και κατά τη περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ειδικότερα , 

ακόμη, αποτελεί διακεκριμένο  κέντρο της βυζαντινοσλαβικής ορθοδόξου 

πνευματικής  ζωής, δια την ανάπτυξη της οποίας παίζει σημαντικό  ρόλο. 

Και βεβαίως, πρέπει να τονιστεί ή σημασία της δια την ανάπτυξη  της 

λογοτεχνίας του  Βουλγαρικού λαού. Ή Μονή Ζωγράφου αποτέλεσε επίσης 

ένα από τα  σημαντικότερα βουλγαρικά βιβλιογραφικά κέντρων της 

μεσαιωνικής περιόδου και της Τουρκοκρατίας. Δυστυχώς, παρά την 

ονομασία της αυτή  δεν διαθέτουμε σήμερα καμία  ιστορία της, ή όποια να 

στηρίζεται βεβαία, σε  επιστημονικά τεκμήρια. Πολλά, άλλωστε, από τα 
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αρχικά μνημεία της Μονής Ζωγράφου είναι πολύ λίγο  γνωστά ή έχουν 

χαθεί οριστικά  για την επιστημονική  έρευνα εξ αίτιας των δυσάρεστων 

περιπετειών,που γνώρισε κατά καιρούς το Άγιο Όρος. Οι πρώτες 

πληροφορίες που αναφέρουν την ιστορία της Μονής Ζωγράφου περιέχουν 

πολλά στοιχεία προερχόμενα από θρύλους και την παράδοση. Π.χ  ένα  μη 

αυθεντικό κείμενο τοποθετεί την ίδρυση  της Μονής Ζωγράφου στις αρχές  

του 10ου αιώνα .Δεν απέχουμε πολύ όμως χρονολογικά αν στηριχτούμε σε 

ένα έγγραφο του 980 μχ. Πρόκειται για ένα πωλητήριο του 980 της μικρής 

μονής των Αγίων Αποστόλων, το όποιο συντάχτηκε στα ελληνικά με την  

παρουσία των μαρτύρων στη Μονή Ζωγράφου. 

Δύο αντίγραφα του εγγράφου αυτού βρίσκονται  στο αρχείο της Μονής. 

Γνωρίζουμε ελάχιστα για την πρώιμη ιστορία της Μόνης  Πρέπει να 

αναφέρουμε ότι ή Μονή άρχισε να συνδέεται με τη βουλγαρική  ιστορία, 

κατά το πρώτο μισό  του 12ου αιώνος επί Τσάρου Ίβάν Ασάν Β' (1230).  

Ό Βίος της Παρασκευής των Επιβατών", του Πατριάρχου Ευθυμίου 

περιέχουν  πολύ σπουδαίες πληροφορίες  δια τις  σχέσεις του Άσαν με το 

'Άγιο  Όρος. Ορισμένα, πολύτιμα , μνημεία της Μονής Ζωγράφου, όπως, 

Μηνιαία Ψαλτήρια κ.λ.π., αποδεικνύουν τις  σχέσεις, που είχε αναπτύξει η 

Μονή με άλλα μοναστηριακά κέντρα Ελληνικά και σλαβικά της 

Νοτιανατολικής Ευρώπης,  Κατά την τουρκοκρατία Η Μονή Ζωγράφου  

αποτέλεσε κέντρο ενισχύσεως των καταδυναστευομένων Βουλγάρων. 

Κατά την περίοδο αυτή ορισμένοι Βούλγαροι που αλλαξοπίστησαν 

πήγαιναν σ' έμπειρους πνευματικούς στο Άγιο Όρος και κατόπιν 

εξομολογήσεως, κατηχήσεως και μετανοίας μετέβαιναν και μαρτυρούσαν 

«για του Χριστού την πίστη την αγία». Οι άθλοι των ηρωικών Νεομαρτύρων, 

κατά τους ιστορικούς, αποτέλεσαν την καλύτερη διδασκαλία και 

σωφρονισμό, για όσους Βούλγαρους  δείλιαζαν στις απειλές των 

Οθωμανών κι απαρνούνταν την ορθόδοξη πίστη. Χαρακτηριστικό φωτεινό 

παράδειγμα μετάνοιας και πίστης ο Νεομάρτυρας Ιωάννης ο Βούλγαρος, ο 
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οποίος ενώ αλλαξοπίστησε στα δεκαοκτώ του χρόνια μετανόησε κι 

μαρτύρησε για τον Χριστό.  

Η γλώσσα και η θρησκεία αναμφισβήτητα αποτελούν τα πόδια ενός 

έθνους. Η μονή Ζωγράφου αγωνίστηκε με πολλούς τρόπους για να μη 

κουτσουρευτούν αλλά να ενισχυθούν στους Βουλγάρους.  

Στην υπέρ χιλιόχρονη ιστορία του Αγίου Όρους αναδείχθηκαν πολλοί  

επώνυμοι  Βούλγαροι άγιοι, νεομάρτυρες, οι οποίοι απλά δεν εργάσθηκαν 

για την ατομική τους σωτηρία και την εξασφάλιση της βασιλείας των 

ουρανών, αλλά στήριξαν την πατρίδα τους και  έγραψαν, δίδαξαν, 

βοήθησαν , ίδρυσαν μονές, έκτισαν εκκλησίες και σχολεία, έγιναν 

μητροπολίτες και πατριάρχες κι επηρέασαν πολλούς στο αγαθό, δίκαιο και 

τίμιο.  

 Η μονή Ζωγράφου το καύχημα των βουλγάρων ενίσχυσε την 

ορθοδοξία στην Βουλγαρία, αθωνίτες μοναχοί διδάχτηκαν  βυζαντινή 

μουσική, αγιογραφία.  

Οι Άγιοι τα χαρίσματα δεν τα φύλαξαν υπερήφανα για τον εαυτό τους, 

αλλά τα πρόσφεραν απλόχερα σε όσους ζητούσαν και είχαν ανάγκη. Όπως 

μερικοί χαίρονται μόνο όταν παίρνουν, εκείνοι χαίρονταν να δίνουν. Όμως 

για να δώσουν και να βοηθήσουν επιτυχώς τους άλλους, είχαν βοηθήσει 

καλά πρώτα τον εαυτό τους, στην αγιορείτικη σχολή της ησυχίας επί πολλά 

έτη, κι έτσι είχαν φτάσει σε μέτρα αυτογνωσίας, αδελφογνωσίας και 

θεογνωσίας.   

Υπάρχει όμως και το ορατό έργο της προσφοράς των Βουλγάρων 

αγιορειτών . Στην Βουλγαρία γεννήθηκαν και αναπτύχτηκαν οι λεγόμενες 

ιερές τέχνες. Βυζαντινή αγιογραφία, ψηφιδογραφία, μουσική, υμνογραφία, 

ξυλογλυπτική, κεντητική, αργυροχρυσοχοΐα και λοιπές. Στην Μονή 

ζωγράφου υπάρχουν βυζαντινές εικόνες, καμωμένες περίτεχνα με τα 

μυστικά της θεσπέσιας βυζαντινής τεχνοτροπίας. Μεταξύ αυτών  και 

θαυματουργικές εικόνες, που μοναχοί και λαϊκοί προσκυνητές τις τιμούν 
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ιδιαίτερα, κυρίως της Θεοτόκου, και του Αγίου Γεωργίου . Στο σκευοφυλάκιο  

φυλάσσονται  πολύτιμα καλλιγραφημένα χειρόγραφα από τον 12ο  μέχρι 

τον 20ο αιώνα. Το Αίμα του Αγίου Γεωργίου, τα τίμια λείψανα μαζί με τις 

εικόνες αποτελούν τον πολυτιμότερο θησαυρό της Μονής. Δείγμα λεπτής 

ξυλογλυπτικής τέχνης είναι το τέμπλο της Μονής.  Επίσης ιδιαίτερα 

αξιόλογες  είναι οι δυο ποδεες που κοσμούν τις εικόνες κατά την περιφορά, 

την ημέρα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου.  

Η μονή Ζωγράφου  συνεχίζει και σήμερα τη φιλόθεη, φιλάγια και 

φιλάνθρωπη  πορεία της ,στηρίζοντας την οικουμενικότητα της ορθοδοξίας, 

γνωρίζοντας ότι: οικουμενικότητα για την Ορθοδοξία , είναι η κατάλυση  

των ανθρωπίνων φραγμών, έθνους, φυλής, γλώσσας, μέσα στην «καινή 

κτίση» της Βασιλείας του Θεού. Ότι  στην Ορθοδοξία υπήρχε πάντοτε 

σεβασμός των εθνολογικών, γεωγραφικών, γλωσσικών και εθιμικών 

ιδιαιτεροτήτων. Οι ιεραπόστολοι της Ορθοδοξίας ποτέ δεν επέβαλαν 

κάποια γλώσσα ή κάποιο πολιτισμό. Βοήθησαν τους διαφόρους λαούς ν’ 

αναπτύξουν τη δική τους γλώσσα και τη δική τους παράδοση, σε βαθμό που 

να μπορεί η ορθόδοξη πίστη να κατανοηθεί απ’ αυτούς. Κλασσικό 

παράδειγμα ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, που δημιούργησαν το αλφάβητο 

των Σλάβων. Η οικουμενικότητα στην Ορθοδοξία εκφράζεται ως ταυτότητα 

πίστεως, ως ταυτότητα λατρευτικής ζωής και ως διοικητική ταυτότητα, που 

σχετίζεται με την αποστολική διαδοχή.  
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ΠΗΓΕΣ 

Χειρόγραφα ελληνικά 

Υπ’ αρ. 252, σκήτης Καυσοκαλυβίων 

Υπ’ αρ. 308, σκήτης Ἁγίας Άννης» 

Άγνωστο χφ, σκήτης Ιβήρων 

Χειρόγραφα σλαβικά 

Υπ’ αρ. 356 (698)  της NBKM. 

Άγνωστο χφ, που περιέχει σλαβική μετάφραση της Ακολουθίας του 

αγίου Ονουφρίου του εκ Γκαμρόβου και βρίσκεται στο Καθολικό της Ι. Μ. 

Ζωγράφου στο Άγιον Όρος. 

Βιβλία παλαίτυπα και μη. 

Nέον Mαρτυρολόγιον, Bενετία 1799, Ἀθῆναι 18562, Ἀθῆναι 19613.  

https://el.wikipedia.org/wiki/1962
https://el.wikipedia.org/wiki/1968
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Mατθαίου, B. Ὁ Mέγας Συναξαριστής, Ἀθῆναι 1950-1956. 
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Nικόδημος Ἁγιορείτης, Συναξαριστής, Bενετία 1819. 

Περαντώνης, Ἰ., Λεξικόν τῶν Nεομαρτύρων, «Ἐκκλησιαστικαί Ἐκδόσεις 

Ἐθνικῆς Ἑκαντοταετηρίδος», τ. 8-10, Ἐν Ἀθήναις 1972. 

Σάθας, K. N., Kατάλογος τῶν ἀπὸ τῆς ἁλώσεως τῆς 

Kωνσταντινουπόλεως μέχρι τοῦ 1821 ἔτους ὑπὲρ τῆς χριστιανικῆς πίστεως 

μαρτυρησάντων, Mεσαιωνικὴ Bιβλιοθήκη, Γ΄, ἐν Bενετίᾳ 1872, σσ. 605-610. 

 

Ὀνουφρίου Ἰβηρίτου, Ἀκολουθίαι καὶ Mαρτύρια τῶν ἁγίων ἐνδόξων 

τεσσάρων νέων ὁσιομαρτύρων Eὐθυμίου, Ὀνουφρίου, Ἀκακίου καὶ 

Ὀνουφρίου, τῶν ἐν τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς ὑπὲρ Xριστοῦ ἀθλησάντων, 

συγγραφέντα ἀπὸ Ὀνουφρίου Ἰβηρίτου. Ἐκδίδονται δὲ ἀπὸ Ἀκακίου, 

μοναχοῦ Προδρομίτου, ἐν Ἀθήναις 1862. 

 

Πρακτικά Θεολογικοῦ Συνεδρίου Ι. Μ. Θεσσαλονίκης: «Eἰς τιμήν καί 

μνήμην τῶν Nεομαρτύρων» (17-19 Nοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988.  

Πρακτικά IB΄ Συνεδρίου Πατερικής Θεολογίας, «O Άγιος και ο 

Mάρτυρας στη ζωή της Eκκλησίας», Aθήνα 1994. 

α Ἀθανάσιος Πάριος, Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν 

Kλήμεντος Ἀρχιεπισκόπου Bουλγαρίας τοῦ Ὁμολογητοῦ, ψαλλομένη μηνί 

Nοεμβρίῳ κδ΄, συντεθεῖσα παρά τοῦ Ἁγιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου τῆς αὐτῆς 

Bουλγαρίας κυρίου Δημητρίου τοῦ Xωματινοῦ. Ἐν Bενετίᾳ 1784. 
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IEPA AKOΛOYΘIA TOY EN AΓIOIΣ ΠATPOΣ HMΩN KAI 

IΣAΠOΣTOΛOY ΦΩTIOY METAΦPAΣΘEIΣA ὑπὸ Nεοφύτου Ἱερομονάχου 

τῆς Ἱερᾶς καὶ Παντίμου Mονῆς Pίλας, διδασκάλου τῆς Σλαβικῆς γλώσσης 

εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Ἁγίας καὶ Mεγίστης τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας: 

Ἐξεδόθη τῇ συνδρομῇ τῆς αὐτοῦ σεβασμιότητος ἁγίου Σταυρουπόλεως. EN 

KΩNΣTANTINOYΠOΛEI Eἰς τὸ Tυπογραφεῖον τοῦ Πατριαρχείου 1849. 

Ἀκολουθία τῆς Ὁσίας μητρός Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατινῆς, νῦν ἐκ νέου 

ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα καί προσθήκαις πλουτισθεῖσα, τύποις τε ἐκδοθεῖσα, 

σπουδῇ καὶ δαπάνῃ τοῦ πανοσιωτάτου ἀρχιμανδρίτου καὶ καθηγουμένου 

τῆς Ἱερᾶς Mονῆς τῶν Tριῶν Ἱεραρχῶν κυρίου Σεραφείμ τοῦ Kαρακαληνοῦ 

καὶ τοῦ A. M. Γ. Ἐν Ἰασίῳ 1817. Ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Tυπογραφείῳ. 

Tο 1692 ο μετέπειτα μητροπολίτης Oυγγροβλαχίας Άνθιμος εκδίδει την 

Aκολουθία με τον ακόλουθο τίτλο: «Ἀκολουθία τῆς Ὁσίας μητρὸς ἡμῶν 

Παρασκευῆς τῆς Nέας καὶ τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ 

Δεκαπολίτου....»  

Aκολουθία του 1817, «’Aκολουθία τῆς Ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Παρασκευῆς 

τῆς Ἐπιβατινῆς, νῦν ἐκ νέου ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα καὶ προσθήκαις 

πλουτισθεῖσα, σπουδῇ καὶ δαπάνῃ τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου 

καὶ καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Mονῆς τῶν Tριῶν Ἱεραρχῶν, κυρίου Σεραφείμ, 

τοῦ Kαρακαληνοῦ καὶ τοῦ A. M. Γ. ἐν Ἰασίῳ 1817, ἐν τῷ Ἑλληνικῷ 

Tυπογραφείῳ».  

Tο 1921 η «Φιλόπτωχος Ἀδελφότης κυρίων Ἐπιβατῶν Ἀνατολικῆς 

Θράκης «Ἡ ὁσία Παρασκευή» στην Kωνσταντινούπολη επανεκδίδει την 

έκδοση του Iασίου με μικρή εισαγωγή.  

Tο 1971 η Φανή N. Σκιπιτάρη επανακυκλοφορεί την Aκολουθία για την 

πανήγυρη του νέου Nαού της Aγίας στους N. Eπιβάτες. Bλ. α) Ὁ βίος τῆς 

Ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Παρασκευῆς τῆς Nέας, πολιούχου Ἐπιβατῶν, β) Ἱερὰ 

ἀσματικὴ Ἀκολουθία τῆς Ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Παρασκευῆς τῆς Nέας, Nέοι 

Ἐπιβάται Θεσσαλονίκης (Παρὰ τὴν τουριστικὴν ἀκτὴ) 1971.  
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Eπίσης, υπάρχει και άλλη έκδοση, η οποία έγινε από τη Φιλόπτωχο 

Ἀδελφότητα «H Ὁσία Παρασκευή N. Kαλλικρατείας» με τίτλον «Ἡ ὁσία 

Παρασκευή, ἡ Ἐπιβατηνή. Ἀκολουθία - Παρακλητικὸς κανὼν καὶ σύντομος 

βιογραφία, ἔκδοσις Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος “Ἡ Ὁσία Παρασκευή” Nέας 

Kαλλικρατείας, δίχως χρονολογία.  

 

Afon, Pravoslavnaja Enciklopedija, 4(Moskva) 2012, σσ. 103-181. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ Υ Λ Ι Κ Ο 

 

Οι Άγιοι Πάντες, που ασκήθηκαν στο Άγιον Όρος. 

Φορητή εικόνα Ι. Ναού Οσίων Αγιορειτών Πατέρων  

Αντιπροσωπείου Ι. Μονής Κωνσταμονίτου Καρυών (1796). 
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Γενική άποψη του Αγίου Όρους. Λεπτομέρεια χαλκογραφίας. Συλλογή 

Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας. 

 

Γενική άποψη του Αγίου Όρους με τα καθιδρύματα. 

Ρουμανική Σκήτη Αγίου Προδρόμου. 

 

Ιερά Μονή Ζωγράφου. 
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Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης.                                 Όσιος Αθανάσιος ο 

Αθωνίτης. 

Τοιχογραφίες του Ιερού Ναού του Πρωτάτου – Καρυών. 

Μανουήλ Πανσέληνος (13ος - 14ος αι.). 
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Όσιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης.                                  Όσιος Μάξιμος ο 

Γραικός. 

Σύγχρονη ρωσική φορητή εικόνα.                             Σύγχρονη φορητή 

εικόνα. 

. 

ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΑΓΙΟΙ 
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Άγιος Θεοδόσιος Τυρνόβου.                            Άγιος Ευθύμιος Τυρνόβου. 

           Τοιχογραφία παρεκκλησίου                      Φορητή βουλγαρική 

εικόνα (19ος αι.). 

          Αγίων Αρχαγγέλων, Ι. Μονής 

           Αγίου Ιωάννη Ρίλας (1845).  

                  

Όσιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης.                     Όσιος Ποιμήν ο Ζωγραφίτης 

Τοιχογραφία Καθολικού                            Σύγχρονη φορητή εικόνα 
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Ι. Μονής Ζωγράφου (1817).                           Ι. Μονής Ζωγράφου. 

               

   Όσιος Παΐσιος Χιλανδαρινός.                   Οσιομάρτυρας Προκόπιος. 

Φορητή εικόνα    

       Σύγχρονη τοιχογραφία                   Ι. Κελλίου Αγίου Νικολάου 

Μπουραζέρη (1815). 

     εξωνάρθηκος Ι. Κελλίου          Τυπικαριού – Καρυών.  
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              Άγιος Σωφρόνιος Βράτσας.                              Οσιομάρτυρας 

Ονούφριος.  

 

                                  Οσιομάρτυρες Ευθύμιος, Ιγνάτιος και Ακάκιος. 

                       Φορητή εικόνα Ι. Σκήτης Τιμίου Προδρόμου – Ιβήρων 

(1821).    
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Ιερά Μονή Ζωγράφου.   Λεπτομέρεια χαρακτικού (19ος αι.). 

 

 

  

  

 

Μονή Ζωγράφου 
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Τοιχογραφία στον εξωνάρθηκα της 

Μ. Ζωγράφου  

 

 Φορητή εικόνα Μονής 

Ζωγράφου  

  

Τοιχογραφία  Μονής Ζωγράφου  Τοιχογραφία  Μονής 

Ζωγράφου 
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ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΘΗΚΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ  

 
 

 

 

Φωτογραφίες από την 

επίσκεψη του Μητροπολίτη 

Ρούσε κ. Ναούμ συνοδευόμενου 

από τον  

Αρχιμανδρίτη Αντώνιο 

Ηγούμενο της Μονής 

Μποσαμποβο Βουλγαρίας στην 

Ιερά Μονή Ζωγράφου όπου 

τέλεσαν πανηγυρικό 

συλλείτουργο τον Νοέμβριο του 

2014  
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Ο αναχωρητής Όσιος 

Ποιμήν, είναι ο 

μεγαλύτερος Ζωγραφίτης 

ασκητής 

 

 

Η σπηλιά βρίσκεται 

μισή ώρα μακριά  απο τη 

Μονή Ζωγράφου 
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