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ΠPOΛOΓOΣ

T�ν N��µ�ρι� τ�υ 2005 η Eταιρε�α Mακεδ�νικ�ν Σπ�υδ�ν �ργ�νωσε τ�
δε�τερ� κατ� σειρ� ∆ιεθν�ς Συµπ�σι� µε θ�µα «�γι�ν �ρ�ς. Πνευµατικ�τητα
και Oρθ�δ�!�α - T�"νη», υπ� την αιγ�δα της Aυτ�� Θει�τ�της Παναγι�τητ�ς
τ�υ Oικ�υµενικ�� Πατρι�ρ"�υ κ.κ. Bαρθ�λ�µα��υ. T� πρ�τ� ∆ιεθν�ς Συµπ�-
σι� «T� �γι�ν �ρ�ς. Xθες - σ%µερα - α�ρι�» ε�"ε γ�νει στις 29 Oκτω�ρ��υ - 1
N�εµ�ρ��υ 1993, τα Πρακτικ� τ�υ �π���υ κυκλ�&�ρησαν στις εκδ�σεις της
E.M.Σ. τ� 1996.

Σ%µερα �"�υµε την "αρ� να πρ�σ&�ρ�υµε στ� επιστηµ�νικ� και ευρ�τερ�
κ�ιν� τα Πρακτικ� τ�υ B′ ∆ιεθν��ς Συµπ�σ��υ τα �π��α περιλαµ��ν�υν τις
ενδια&�ρ�υσες ανακ�ιν�σεις πανεπιστηµιακ�ν δασκ�λων, ερευνητ�ν και µ�-
να"�ν, �ι �π���ι απ� "ρ�νια �"�υν εγκ�ψει στην µελ�τη της π�λ�τιµης Kι�ω-
τ�� της Oρθ�δ�!�ας π�υ απ�τελε� τ� �γι�ν �ρ�ς.

T� ��ρ�ς της �ργαν�σεως τ�υ επιτυ"��ς, καθ( �µ�λ�γ�αν �λων, Συµπ�σ�-
�υ �&ερε � τ�τε Γενικ�ς Γραµµατε�ς της E.M.Σ., Kαθηγητ%ς κ. Aθαν�σι�ς E.
Kαραθαν�σης.

O παρ�ν τ�µ�ς ε!εδ�θη µε την "�ρηγ�α τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισµ��.

Θεσσαλ�ν�κη, ∆εκ�µ�ρι�ς 2006 TEPEZA ΠENTZOΠOYΛOY-BAΛAΛA
Kαθηγ%τρια Πανεπιστηµ��υ

Aντεπιστ�λλ�ν µ�λ�ς της Aκαδηµ�ας Aθην�ν
Γενικ% Γραµµατε�ς της E.M.Σ.
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XAIPETIΣMOΣ TOY ΠANAΓIΩTATOY MHTPOΠOΛITOY
ΘEΣΣAΛONIKHΣ κ.κ. ANΘIMOY A�

K	ριε Yπ�υργ�,
K	ρι�ι B�υλευτα�,
K	ριε �Aντιδ�µαρ�ε,
K	ριε �κπρ�σωπε τ�! Γ� Σ"µατ�ς Στρατ�!,
Κυρ�ες, ∆εσπ�ιν�δες κα& K	ρι�ι,
�Aγαπητ�& Πατ�ρες,

O τ�τλ�ς τ�! Συµπ�σ��υ ε(ναι π)ρα π�λ* δυνατ�ς, κα& µ�ν� µ+ τ-ν /ν)γνωση
τ0ν 3λ�γων λ�4εων π�* τ5 παριστ�!ν, δηλαδ- «6Aγι�ν 7Oρ�ς: Πνευµατικ�τητα κα&
�Oρθ�δ�4�α – T��νη», /ντιλαµ;αν�µεθα <τι =π)ρ�ει π�λ* περιε��µεν� γι> ν> γ�-
ν�υν κα& �@ συCητ�σεις κα& πρ�π)ντων �@ εDσηγ�σεις, καθFς �π�σης κα& γι> ν> δια-
κηρυ�θεG γι> µι> /κ�µη J�ρ> αLτ5 τ5 µεγαλεG� τQς 3ρθ�δ�4�υ π�στεως π�* λ�γε-
ται 6Aγι�ν 7Oρ�ς κα& π�* ε(ναι µι> Dδια�τερη εLλ�γ�α γι> τ-ν Eλλ)δα, γι> τ-ν πα-
τρ�δα µας π�* R�ει µ�σα στ-ν καρδι) της κα& µ)λιστα στ5ν �0ρ� τQς Mακεδ�ν�ας
αLτ5 τ5 µεγ)λ� πνευµατικ5 Rργ�, τ5 Sπ�G� U πρ�ν�ια κα& U /γ)πη τ�! Θε�! κα&
τ5 �νδιαJ�ρ�ν τ0ν /νθρ"πων Uτ��µασαν σ� αLτ-ν τ-ν Vρα�α κα& =π�ρ��η περι��-
τQς XαλκιδικQς, κα& Wπ�µ�νως 4εκιν)ει κανε&ς µ+ εL�)ριστη δι)θεση, <ταν πρ�κει-
ται ν> Sµιλ�σει Z ν> /κ�	σει γι> τ5 6Aγι�ν 7Oρ�ς. Κα�, ;ε;α�ως, τ5 σηµαντικ�τερ�
ε(ναι ν> µπ�ρ�!σε ν> ε(ναι �πισκ�πτης τ�! Aγ��υ 7Oρ�υς, [στε �κεG ν> Sλ�κληρ"-
σει τ-ν α\σθηση τQς παρ�υσ�ας αLτQς τQς πνευµατικQς π�λιτε�ας στ- Cω- τQς
�Eκκλησ�ας κα& στ- Cω- <λων τ0ν /νθρ"πων π�* πιστε	�υν εDς τ5ν Θε5ν κα& π�*
R��υν σε;ασµ5 στ-ν εLαγγελικ- διδασκαλ�α, στ- �ριστιανικ- διδασκαλ�α, στ-ν
κ�σµ�θεωρ�α τQς π�στεως, <πως λ�νε �@ διαν��	µεν�ι. M+ τ-ν πρωτ�;�υλ�α
αLτ- τ0ν ]ρµ�δ�ων, δηλαδ- τQς Eταιρε�ας Mακεδ�νικ0ν Σπ�υδ0ν – κα& µ+
πρωτεργ)τη τ5ν καθηγητ- κ. �Aθ. Kαραθαν)ση –, µ+ τ-ν πρωτ�;�υλ�α, λ�ιπ�ν,
<λων τ0ν ]ρµ�δ�ων τQς Eταιρε�ας κα& Kαθηγητ0ν – Πανεπιστηµιακ0ν <σ�ι
ε(ναι –, κα& τ0ν συνεργατ0ν των, ν�µ�Cω <τι θ> =π)ρ�ει µι> /ρκετ- πρ�σJ�ρ>
^ντως κα& πνευµατικ�τητ�ς κα& �Oρθ�δ�4�ας κα& τ��νης µ�σα /π5 <λες τ&ς /να-
J�ρ+ς π�* θ> γ�ν�υν γι> τ5 6Aγι�ν 7Oρ�ς. 7E�ω �πισκεJθεG /ρκετ+ς J�ρ+ς τ5
6Aγι�ν 7Oρ�ς, /λλ> τελευταGα R�ω π�λ* καιρ5 ν> τ5 �πισκεJθ0_ τ5 �πιθυµ0 π)ρα
π�λ* κα& �λπ�Cω ν> τ5 κατ�ρθ"σω, γιατ& κ)θε J�ρ> π�* π`µε R��υµε καιν�	ριες
�µπειρ�ες, καιν�	ριες �ντυπ"σεις, /νεJ�διασµ5 π)ντ�τε /ν)λ�γα µ+ τ- M�ν- εDς
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τ-ν Sπ��α κα& Jιλ�4εν�	µεθα Z κα& εDς τ> bλλα κελι> κα& τ�*ς �"ρ�υς /να�ωρ�-
σεως τ�! Aγιων	µ�υ 7Oρ�υς κα& πρ�π)ντων τ-ν α\σθηση τQς παρ�υσ�ας τ�!
Θε�! στ5 Jρ�νηµα κα& στ- Cω- αLτ0ν τ0ν /νθρ"πων π�* τ�*ς τιµ`µε κα& τ�*ς
/γαπ�!µε κα& π�* R��υν π�λλ+ς J�ρ+ς δ"σει τ5 παρ5ν σ+ θ�µατα µεγ)λα κα& ση-
µαντικ> π�* /πασ��λ�!ν τ5ν τ�π� µας, τ-ν κ�ινων�α µας, κα& Dδια�τερα αLτ> π�*
/J�ρ�!ν τ-ν πνευµατικ�τητα τ�! καθεν5ς /π5 µ`ς κα& �πιπλ��ν τ-ν /γ)πη κα&
τ-ν /J�σ�ωση στ-ν �Oρθ�δ�4�α.

ΜαC& λ�ιπ5ν µ+ τ> συγ�αρητ�ρια γι> τ-ν πρωτ�;�υλ�α αLτ- π�λλ+ς κα& εDλι-
κρινεGς εL�+ς γι> ν> =π)ρ4ει �πιτυ��α κα& καλ�& καρπ�� – π�* µ)λιστα θ> πρ�σ-
Jερθ�!ν Vς γραπτ> κε�µενα στ�*ς Aγι�ρεGτες, γι> ν> τ> /π�λα	σ�υν, /J�! δ+ν
ε(ναι /π�ψε �δ0 παρ�ντες, �κτ5ς /π5 <,τι ;λ�πω δ	�-τρεGς �@ Sπ�G�ι ε(ναι κα& �α-
ρακτηριστικ�& τ0ν /κρ�ατ0ν µ+ τ-ν �νδυµασ�α τ�υς κα& µ+ τ5 σ�Qµα τ�υς, καθ�τι
ε(ναι Aγι�ρεGτες /π5 τ5 κ�ντιν5 7Oρ�ς κα& �@ Sπ�G�ι ε(ναι /π�ψε, �δ0 στ-ν �κδ�-
λωσ� µας –, εe��µαι καλ- �πιτυ��α κα& συγ�αρητ�ρια κ	ριε Πρ�εδρε.
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XAIPETIΣMOΣ TOY EKΠPOΣΩΠOY TOY AΓIOY OPOYΣ,
ΠANOΣIOΛOΓIΩTATOY MONAXOY

MAgIMOY TOY IBHPITH

Παναγι"τατε,
K	ριε Yπ�υργ�,
K	ρι�ι B�υλευτα�,
K	ριε �κπρ�σωπε τ�! Γ� Σ"µατ�ς Στρατ�!,
K	ριε Πρ�εδρε τQς Eταιρε�ας Mακεδ�νικ0ν Σπ�υδ0ν,
�A4ι�τιµε κε Γενικ�,
Σε;αστ�& Πατ�ρες,
�Aγαπητ�& �ν Xριστh0 /δελJ��,

O Παναγι"τατ�ς /νεJ�ρθει διε4�δικ0ς �ν 3λ�γ�ις /λλ> συµπερι�λα;ε τ> τ�!
Aγιων	µ�υ 7Oρ�υς. �Aπ5 πρ�σ"π�υ µας �κεGν� π�* δυν)µεθα ν> ε\πωµεν αLτ- τ-
στιγµ- ε(ναι <τι τ5 6Aγι�ν 7Oρ�ς ε(ναι τ5 Περι;�λι τQς Παναγ�ας, <πως γνωρ�Cετε,
κα& εL�αριστ�!µε τ-ν Yπεραγ�α Θε�τ�κ� π�* RJτια4ε τ5 περι;�λι της στ-ν πατρ�-
δα µας. Τ5 6Aγι�ν 7Oρ�ς ε(ναι τ5 ταµεG�ν τ0ν �θνικ0ν κα& θρησκευτικ0ν µας πα-
ραδ�σεων κα& θ�λ�υµε ν> σ`ς εL�αριστ�σ�υµε, Vς ταπειν�& �ργ)ται αLτ�! τ�!
Περι;�λ��υ π�* τ5 διακ�ν�!µε �π& σειρ> συναπτ0ν �τ0ν, γι> τ- δι�ργ)νωση τ�!
Συµπ�σ��υ.

K	ριε Πρ�εδρε, ν> εL�αριστ�σ�υµε <λ�υς τ�*ς εDσηγητ)ς, τ�*ς �κλεκτ�*ς �πι-
στ�µ�νες π�* δι> τQς γραJ�δ�ς των κα& τQς �ρε	νης των R��υν ν> πρ�σJ�ρ�υν
π)ρα π�λλ> στ-ν @στ�ρ�α τ�! Aγ��υ 7Oρ�υς, γεγ�ν5ς π�* /κτιν�;�λεG στ5 7Eθν�ς
µας, στ-ν �Eκκλησ�α µας γενικ0ς. H παρ�υσ�α <λων τ0ν /γαπητ0ν /δελJ0ν �δ0
πρ�σθ�τει jνα λιθαρ)κι σ+ <λ� αLτ5 τ5 µνηµεG�, τ5 Rργ� π�* αLτ- τ- στιγµ- συν-
τελεGται, τ5 B′ ∆ιεθν+ς Συµπ�σι� «6Aγι�ν 7Oρ�ς: Πνευµατικ�τητα κα& �Oρθ�δ�4�α –
T��νη».

EL��µεθα καλ- �πιτυ��α κα& εL�αριστ�!µε θερµ0ς.

15



XAIPETIΣMOΣ TOY YΠOYPΓOY MAKE∆ONIAΣ-ΘPAKHΣ 
κ. NIKOΛAOY TΣIAPTΣIΩNH

Παναγι"τατε,
Aγαπητ�� συν)δελJ�ι στη B�υλ�,
K	ριε Eκπρ�σωπε τ�υ ∆ηµ)ρ��υ,
K	ρι�ι επ�σηµ�ι πρ�σκεκληµ�ν�ι,
K	ρι�ι Πρ�εδρ�ι,
K	ριε Πρ�εδρε,

Kατ’ αρ��ν θ�λω να ευ�αριστ�σω θερµ) για την τιµητικ� πρ�σκληση να συµ-
µετ)σ�ω απ�ψε στ� B� ∆ιεθν�ς Συµπ�σι� «lγι�ν mρ�ς: Πνευµατικ�τητα και
Oρθ�δ�4�α - T��νη», και ;�;αια να �αιρετ�σω αυτ� την εκδ�λωση και να καλωσ�-
ρ�σω τ�υς εκλεκτ�	ς 4�ν�υς συν�δρ�υς, ευ��µεν�ς σε �λ�υς καλ� επιτυ��α στις ερ-
γασ�ες σας.

H Eταιρε�α Mακεδ�νικ"ν Σπ�υδ"ν διαθ�τει αναµJισ;�τητα πλ�	σι� ιστ�ρικ�
�ργ� ακρ�;ειας, διεθν�	ς επιστηµ�νικ�ς ακτιν�;�λ�ας και αναµJισ;�της αναγν"-
ρισης. Απ�ψε παρ�υσι)Cει ακ�µα �να ε	γλωττ� δε�γµα αυτ�ς της επιστηµ�νικ�ς
πρ�σJ�ρ)ς αλλ) και της δηµι�υργικ�ς της παρ�µ;ασης στ�ν π�λιτισµ� και στα
δρ"µενα τ�υ τ�π�υ µας, και ;�;αια την ευ�αριστ�	µε �λ�ι γι’ αυτ�.

Η Aθωνικ� π�λιτε�α απ�τελε� µια ανε4)ντλητη πηγ� πνευµατικ�ς δηµι�υργ�ας
και τ�	τ� δι�τι �ι π�λ�τες της, �ι )νθρωπ�� της ���υν π)ντ�τε να επιδε�4�υν πλ�	-
σιες πνευµατικ�ς εµπειρ�ες. Eµπειρ�ες ;�;αια π�υ απ�ρρ��υν απ� την αδι)λειπτη
πρ�σευ��, απ� τη νυ�θηµερ�ν συµµετ��� τ�υς στη λατρε�α της εκκλησ�ας, στην ε-
γκατα;�ωσ� τ�υς σε �να θαυµ)σι� Jυσικ� περι;)λλ�ν και την ασκητικ� λιτ� Cω�
τ�υς, και ε�ναι Jανερ� �τι αυτ�ς �ι συνθ�κες συγκρ�τ�	ν �λες µαC� �να ιδια�τερ�
περι;)λλ�ν για τη δηµι�υργ�α µιας απαρ)µιλλης καλλιτε�νικ�ς αλλ) και πνευµα-
τικ�ς λειτ�υργ�ας. Ε�ναι αυτ� η πνευµατικ�τητα π�υ στην τ��νη µεταµ�ρJ"νει τ�
4	λ�, τ� µ)ρµαρ�, τα µ�ταλλα, τα υJ)σµατα, τα �ρ"µατα, τις κλωστ�ς, τα ν�µατα,
τα �ικ�δ�µικ) υλικ) σε µαρτυρ�ες µιας C"σας π�στης η �π��α αναµετρι�ται µε την
πρ�σκαιρ�τητα τ�υ παρ�ντ�ς και ;ρ�σκει τελικ"ς δι�4�δ� και επι;ε;α�ωση στη
δι)ρκεια τ�υ �ρ�ν�υ και των αι"νων.

Τ� lγι�ν mρ�ς απ�τελε� µια ιδια�τερη σε;αστ� πνευµατικ� π�λιτε�α µ�σα στ�
σ	ν�λ� των κρατ"ν-µελ"ν της Eυρωπαϊκ�ς rνωσης. E�ναι � J)ρ�ς της Oρθ�δ�-
4�ας, η συν��εια τ�υ π�λιτισµ�	 αλλ) και της ιστ�ρ�ας τ�υ rθν�υς µας. O θαυµα-
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σµ�ς των ευρωπα�ων π�λιτ"ν και η αναγν"ριση απ�δεικν	εται κυρ�ως απ� τ�υς
ν��υς επισκ�πτες π�υ αθρ�α καταJθ)ν�υν ωθ�	µεν�ι απ� π�ικ�λλα κ�νητρα και
π�λλ�ς J�ρ�ς απ� περι�ργεια. mµως �πωσδ�π�τε ε4�ρ��νται πλ�υσι�τερ�ι απ�
τ�ν πνευµατικ� πλ�	τ� π�υ συναντ�	ν και αντλ�	ν κατ) την εκε� παραµ�ν� τ�υς.
lλλωστε και � απ�θαν�ς αριθµ�ς ηµεδαπ"ν και αλλ�δαπ"ν επισκεπτ"ν των Θη-
σαυρ"ν τ�υ Aγ��υ mρ�υς, της �µ"νυµης �κθεσης π�υ �γινε εδ" στη Θεσσαλ�ν�κη
τ� 1997, µε την �λ�θυµη συνα�νεση της Aθωνικ�ς K�ιν�τητ�ς, πρ�συπ�γρ)Jει την
�δια παγκ�σµια απ��ηση τ�υ αθωνικ�	 µην	µατ�ς, εν�ς µην	µατ�ς π�υ π�λλα-
πλασι)Cεται µε τη διε4αγωγ� εκδηλ"σεων, �πως αυτ� εδ" απ�ψε π�υ δι�ργ)νω-
σε η Eταιρε�α Mακεδ�νικ"ν Σπ�υδ"ν.

Αναµ�ν�υµε µε ενδιαJ�ρ�ν τα συµπερ)σµατα αυτ�	 τ�υ Συµπ�σ��υ και ανα-
µ�ν�ντας ε	��µαι καλ� επιτυ��α στις εργασ�ες τ�υ ∆ιεθν�	ς αυτ�	 Συµπ�σ��υ,
συγ�α�ρ�ντας και π)λι τ�υς �ργανωτ�ς τ�υ.

Καλ� επιτυ��α ε	��µαι επ�σης στην αναδρ�µικ� �κθεση τ�υ Aπ�στ�λ�υ Kι-
λεσσ�π�υλ�υ π�υ πλαισι"νει αυτ� τ� Συµπ�σι� και αυτ� την πρωτ�;�υλ�α.

Σας ευ�αριστ" – καλ� επιτυ��α στις εργασ�ες.
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XAIPETIΣMOΣ TOY EKΠPOΣΩΠOY TOY ∆HMAPXOY
ΘEΣΣAΛONIKHΣ κ. B. ΠAΠAΓEΩPΓOΠOYΛOY,

ANTI∆HMAPXOY κ. NIKOΛAOY MAKPANTΩNAKH

Παναγι"τατε,
K	ριε Yπ�υργ�,
Kυρ�α και K	ρι�ι B�υλευτ�ς,
K	ριε Πρ�εδρε,
Σε;αστ�� Kαθηγητ�ς,
K	ριε N�µ)ρ�α,
K	ριε εκπρ�σωπε τ�υ σωµατ)ρ�η τ�υ Γ� Σ"µατ�ς Στρατ�	,
Kυρ�ες και K	ρι�ι,
Aγαπητ�� πρ�σκεκληµ�ν�ι,

Eκ µ�ρ�υς τ�υ  ∆ηµ)ρ��υ, να σας �αιρετ�σω και να ευ�ηθ" στ�ν Πρ�εδρ�
καλ� επιτυ��α στ� B� ∆ιεθν�ς Συµπ�σι� π�υ ��ει σ��ση µε τ� lγι� mρ�ς, �να
lγι� mρ�ς τ� �π��� � ∆�µ�ς Θεσσαλ�ν�κης τ� J�ρνει π)ντα κ�ντ), γι� αυτ�
και σε συνεργασ�α µε τ�υς Aγι�ρε�τες πατ�ρες ���υµε κ)νει την Aγι�ρειτικ�
Eστ�α η �π��α ε�ναι συν��εια της π�λιτιστικ�ς πρωτε	�υσας και των Θησαυ-
ρ"ν τ�υ Aγ��υ mρ�υς, �πως εκτ�θηκαν στ� BυCαντιν� M�υσε��.

Πιστε	ω �τι τ� lγι� mρ�ς, τ� περι;�λι της Παναγι)ς, αυτ� η παρακαταθ�-
κη της Oρθ�δ�4�ας αλλ) και τ�υ Eλληνισµ�	, ε�ναι αυτ� π�υ συµ;�λ�Cει τη συ-
ν��εια της ιστ�ρ�ας µας, �πως ε�πε και � Yπ�υργ�ς. E�ναι αυτ� στ� �π��� υ-
π)ρ�ει κατατεθειµ�νη η ιστ�ρ�α τ�υ π�λιτισµ�	, της τ��νης, της Oρθ�δ�4�ας,
γι’ αυτ� και τ� συµπ�σι� αυτ� ε�ναι π)ρα π�λ	 επ�καιρ� και ν�µ�Cω �τι αυτ� η
πνευµατικ�τητα π�υ ;γα�νει µ�σα απ� τ� lγι� mρ�ς –�ταν τ� επισκεJθ�µα-
στε–, αυτ� η ευωδ�α π�υ πληµµυρ�Cει τις ψυ��ς και τ� µυαλ� µας µας �δηγε�,
µας J�ρνει π�λ	 πι� κ�ντ) σ� αυτ) τα ιδανικ) τα �π��α ε�ναι δεδ�µ�να για τη
Jυλ� µας και ε�ναι κατατεθειµ�να στ� lγι� mρ�ς.

Ε	��µαι καλ� επιτυ��α στ� �ργ� σας_ ε	��µαι να ���υµε µια συνεργασ�α �-
λ�ι �ι J�ρε�ς της π�λης σ�ετικ) µε τ� lγι� mρ�ς, κ	ριε Πρ�εδρε, και στ� µ�λ-
λ�ν � ∆�µ�ς Θεσσαλ�ν�κης, π)ντα µπρ�στ) και π)ντα συν�δ�ιπ�ρ�ς, να πρ�-
σJ�ρει µε τις δικ�ς τ�υ υπηρεσ�ες τη ;��θει) τ�υ σε �,τι εσε�ς µπ�ρε�τε να πρ�-
τε�νετε µε τη σ�J�α την �π��α ��ετε. E�ναι τιµ� µας π�υ σας ���υµε π)ντα κ�-
ντ) στην π�λη µας και στ�ν π�λ�τη της Θεσσαλ�ν�κης. Eυ�αριστ" π�λ	.
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XAIPETIΣMOΣ TOY NOMAPXH ΘEΣΣAΛONIKHΣ
κ. ΠANAΓIΩTH ΨΩMIA∆H

Παναγι"τατε,
K	ριε Yπ�υργ�,
Kυρ�α και K	ρι�ι B�υλευτ�ς,
K	ρι�ι συν)δελJ�ι στην Aυτ�δι��κηση τ�υ ∆�µ�υ Θεσσαλ�ν�κης,
Kυρ�ες και K	ρι�ι Kαθηγητ�ς,
Σε;αστ�� Πατ�ρες,

Aπ�τελε� 4ε�ωριστ� τιµ� η πρ�σκληση π�υ µ�υ απευθ	νατε να ε�µαι σ�-
µερα αν)µεσ) σας στην επ�σηµη �ναρ4η των εργασι"ν τ�υ B� ∆ιεθν�	ς Συ-
µπ�σ��υ, µε θ�µα «lγι�ν mρ�ς: Πνευµατικ�τητα και Oρθ�δ�4�α – T��νη», �-
να συµπ�σι� π�υ δι�ργαν"νεται απ� την Eταιρε�α Mακεδ�νικ"ν Σπ�υδ"ν,
υπ� την αιγ�δα της Mεγ)λης τ�υ Xριστ�	 Eκκλησ�ας, τ�υ Oικ�υµενικ�	 Πα-
τριαρ�ε��υ Kωνσταντιν�υπ�λεως, �να Συµπ�σι� τ� �π��� συγκεντρ"νει στην
π�λη µας, την Aγι�τ�κ� Θεσσαλ�ν�κη, την π�λη τ�υ Aγ. ∆ηµητρ��υ, τ�υ Aγ.
Γρηγ�ρ��υ τ�υ Παλαµ), των Aγ�ων Iσαπ�στ�λων Kυρ�λλ�υ και Mεθ�δ��υ, ε-
πιJανε�ς καθηγητ�ς απ� �λη την Eλλ)δα και τα Bαλκ)νια, �ι �π���ι στις ε-
π�µενες µ�ρες µ�σα απ� τις εργασ�ες και τις παρ�υσι)σεις τ�υς θα αναδε�-
4�υν τ� µεγαλε�� της Oρθ�δ�4�ας, �πως αυτ� απ�καλ	πτεται µ�σα απ� τη
µακρα�ωνη ιστ�ρ�α τ�υ Aγιων	µ�υ mρ�υς τ�υ lθω. lλλωστε Θεσσαλ�ν�κη
και lγι�ν mρ�ς ���υν µ�α σ��ση ιδια�τερη, µ�α σ��ση ;αθι) πνευµατικ�, σ��-
ση π�υ πηγ)Cει απ� τη δια�ρ�νικ� τ�υς παρ�υσ�α ως δ	� απ� τα σηµαντικ�-
τερα θρησκευτικ) κ�ντρα της Oρθ�δ�4�ας σε �λ�κληρη τη Bαλκανικ�.

Τ� lγι� mρ�ς, η θε�α π�λιτε�α, η �υρ)νια π�λη, σ	µJωνα µε τ�ν Iω)ννη
Kατακ�υCην�, τ� καταJ	γι� των M�υσ"ν και � απρ�σπ�λαστ�ς ακρ�τας π�-
στεως των Πατ�ρων µας ε�ναι � ευλ�γηµ�ν�ς τ�π�ς π�υ επ� αι"νες ε�ναι α-
Jιερωµ�ν�ς απ�κλειστικ) στην πρ�σευ�� και τη λατρε�α τ�υ τριαδικ�	 Θε�	.
Η �δρυση και η συνε��ς λειτ�υργ�α των M�ν"ν τ�υ Aγ��υ mρ�υς στ� π�ρα-
σµα των �ρ�νων, � επιτυ�ηµ�ν�ς αγ"νας π�υ δ�θηκε απ� την ιερ) µ�ναστικ�
κ�ιν�τητα για την επι;�ωση της Oρθ�δ�4�ας σε καιρ�	ς �αλεπ�	ς, η συνε��ς
πρ�σJ�ρ) στην πρ�αγωγ� των γραµµ)των και των τε�ν"ν ε�ναι τα καλ	τερα
πειστ�ρια για τη µεγ)λη ευλ�γ�α τ�υ Θε�	 και της υπεραγ�ας Θε�τ�κ�υ στην
ιστ�ρ�α και τη Cω� τ�υ κ�σµ�υ.
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Θα �θελα, K	ριε Πρ�εδρε, αγαπητ� και σε;αστ� K	ριε Kαθηγητ) να σας
ευ�αριστ�σω ιδια�τερα για την πρ�σκληση. H N�µαρ��α µες στις δυνατ�τητ�ς
της ε�ναι π)ντ�τε στ� πλευρ� σας.

Σας ευ�αριστ" π�λ	, καλ� δ	ναµη, καλ� συν��εια, καλ) απ�τελ�σµατα.
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�Aντ�νι�ς E. �Aλυγι��κης

MEΛOΣ AΓIOPEITIKON

YΦOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH

Θ� �θελα ν� �ρ��σω τ�ν ε�σ�γησ� µ�υ µ� �να στ��� �π� τ�ν «!Eπιλ#�νι� δ�-
%�λ�γ�α», τ�ν &µν� Φ�ς �λαρ�ν. Kα' ε(ναι ) *ρα τ�υ: 
A�ι�ν σε �ν π�σι καιρ��ς
�µνε�σθαι �ωνα�ς �σ�αις1. Πρ+γµατι, τ� /Aγι�ν 0Oρ�ς δ�ν ε(ναι µ3ν� κτ�σµατα, κει-
µ�λια κα' 5ωγρα6ικ�. E(ναι πρωτ�στως γεµ7τ� �π� 8σιες 6ων�ς π�9 συνε�;ς �να-
παρ+γ�νται µ<σα στ� λατρε�α. O= πλαστικ�ς τ<�νες παριστ�>ν µ3ν� µ�α στιγµ�
τ;ν ψυ�ικ;ν διαθ<σεων. @H µ�υσικ� 8µως µ� τ�ν λ3γ�, τ�ν ρυθµ� και τ� µ<λ�ς
Bπ�δηλCνει τ�ν Dδια τ� Fιωµατικ� ψυ�ικ� κατ+σταση, 8πως G%ελ�σσεται στ'ς =ερ�ς
�κ�λ�υθ�ες2. ALτ� �κριF;ς ε(ναι κα' ) ε�δ�π�ι�ς δια6�ρ� �π� τ'ς Qλλες τ<�νες
π�9 καθιστ7 τ� λειτ�υργικ� µ�υσικ� �συναγCνιστη. 0Eτσι R λα�ς στ�ν =ερ� σ#να-
%η ε�κ�ν�5ει τ� �ερ�υFε'µ µ� τ� Rπ�Sα πρ�σ+δει τ�ν τρισ+γι� &µν�, πρ�σκ�µ�5�-
ντας ταυτ3�ρ�να κα' �ντιπρ�σ6<ρ�ντας τ� δ;ρα τUς 6#σεως: τ� σ� �κ τ�ν σ�ν.
∆;ρα, &µν�ς κα' δ3%α ε(ναι R α�Cνι�ς γλυκασµ�ς τ;ν !Aγγ<λων στ�ν �τελε#τητη
θε�α =ερ�υργ�α, ε(ναι ) συν+ντηση κτιστ�> κα' Qκτιστ�υ.

T� /Aγι�ν 0Oρ�ς ε(ναι R κατ! G%���ν �;ρ�ς τUς 6ιλ�καλ�ας, τUς καλ�6ων�ας
κα' τUς θε3σ�6ης παρ+δ�σης τ;ν λειτ�υργικ;ν τε�ν;ν. !Eδ; τ� κ+λλ�ς δ�ν ε(ναι
µ�α Wπλ� α�σθητικ� κατηγ�ρ�α3. !Aντ�θετα, συνδ<εται µ� τ�ν �π�κ+λυψη τUς �λ�-
θειας κα' τ�ν ε�κ�ν�λ�γικ� Zντ�λ�γ�α τUς !Eκκλησ�ας κα' Gκ6ρ+5εται στ� πλα�σι�
τ�> λειτ�υργικ�> τυπικ�> π�9 ε(ναι ) σκηνικ� παρ+σταση τUς @Aγ�ας Γρα6Uς4. Στ�
BπερFατικ� περιF+λλ�ν τ�> @Aγ��υ 0Oρ�υς �ναπτ#σσ�νται �= Fασικ�ς �ρ��ς π�9
δι<π�υν τ� &6�ς κα' τ�ν �αρακτUρα τ;ν Gκκλησιαστικ;ν τε�ν;ν. T� Wγι�ρειτικ�
µ<λ�ς ε(ναι εL�αριστιακ� κα' �σκητικ� κα' \ρµηνε#εται µ� τ�ν Gνατ<νιση κα' τ�ν
πρ�σδ�κ�α τ;ν Gσ�+των.

1. T� γρα6� αLτ� πρ�τε�νει, ]ς Zρθ3τερη, R καθηγητ�ς κ. Θ. ∆ετ�ρ+κης, τ�ν Rπ��α �ντλεS �π�
τ�ν π��ηση τ�> Γρηγ�ρ��υ Θε�λ3γ�υ.

2. ΠρFλ. !Aριστ., Π�λιτικ�, Θ, 1339α, 11 κ.\.
3. Bλ. Πα>λ�ς ELδ�κ�µω6, �H τ!"νη τ$ς ε%κ�νας. Θε�λ�γ�α τ$ς (ραι�τητας, µτ6ρ. K. Xαραλα-

µπ�δης, Θεσσαλ�ν�κη 1980, σ. 27: �O καθαρ)ς α%σθητισµ)ς π�* δ-ν /ναγνωρ�0ει παρ� τ1ς α%σθητικ-ς
/��ες ε2ναι 3!3αια � πλ!�ν /π�µακρυσµ!ν�ς /π) τ5ν (ραι�τητα. ΠρFλ. Xρ. Γιανναρ7ς, «δεισ�µων
µ�ρ�5», K�τι τ) (ρα��ν, !Aθ�να, Gκδ. O= 6�λ�ι τ�> περι�δικ�> «!Aντ�», 1984, σ. 101 κ.\.

4. ELδ�κ�µω6, 6.π., σ. 35.



∆#� µεγ+λες πρ�σωπικ3τητες, R !Iω+ννης ∆αµασκην�ς κα' R !Iω+ννης K�υ-
κ�υ5<λης, σ� δ#� µεγ+λα µ�ναστικ+ κ<ντρα τ�> @Aγ��υ Σ+FFα στ�ν Παλαιστ�νη
κα' τ�> @Aγ��υ 0Oρ�υς, �ντ�στ�ι�α, συµF+λλ�υν καθ�ριστικ� στ� µ�ρ6�λ�γικ� κα'
ε�δ�λ�γικ� Zργ+νωση τUς λειτ�υργικUς µ�υσικUς. @H 7Oκτ8η"�ς τ�> ∆αµασκην�>
ε(ναι ) συγκε6αλα�ωση τUς συστηµατικUς Zργ+νωσης τ�> Gκκλησιαστικ�> µ<λ�υς,
Gν; ) Παπαδικ5 τ�> K�υκ�υ5<λη κα' ) µ�υσικ� θεωρ�α τ�υ ) F+ση κα' ) Zργ+νω-
ση τ;ν τε�νικ;ν κα' B6�λ�γικ;ν �αρακτηριστικ;ν τ�υ.

@H παρ+δ�ση τ�> &6�υς τUς µ�υσικUς, κατ� τ�9ς @Aγι�ρεSτες Πατ<ρες, διδ+-
σκεται �π� τ�9ς !Aγγ<λ�υς5, Rλ3κληρη δ� ) F+ση τ�υ στ�ι�ει�θετεSται ε�κ�ν�λ�-
γικ� κα' Zντ�λ�γικ� στ'ς =ερ�ς �κ�λ�υθ�ες τUς !Eκκλησ�ας. Συνεπ;ς, ) 6ιλ�καλικ�
κα' καλ�6ωνικ� �ντ�ληψη πρ�σδι�ρ�5ει τ'ς λεπτ�ς �π��ρCσεις, τ�ν �αρακτUρα
κα' τ� &6�ς τ�> Wγι�ρειτικ�> µ<λ�υς, τ� Rπ�S� διαδ�δεται εLρ#τατα µ� τ�ν πλ�#-
σια τ�πικ� �ειρ3γρα6η παρ+δ�ση.

@H Gργασ�α αLτ� πρ�σπαθεS ν� Gντ�π�σει Wπλ;ς τ'ς �6�ρµ�ς κα' τ'ς πρ�ϋπ�-
θ<σεις π�9 δηµι�υργ�>ν τ� B6�λ�γικ� στ�ι�εSα τ�> Wγι�ρειτικ�> µ<λ�υς. Φυσικ�
) ε�δικ� �να6�ρ� σ! αLτ� δ�ν µπ�ρεS ν� πραγµατ�π�ιηθεS στ�ν �ρ3ν� π�9 f��υµε
στ�ν δι+θεσ� µας.

@O /Aγι�ς !Iω+ννης R ∆αµασκην3ς πρ;τ�ς ZργανCνει συστηµατικ� τ� λειτ�υρ-
γικ� µ<λ�ς, συνθ<τ�ντας Rµ+δες τρ�παρ�ων στ�9ς Zκτg ���υς µ� κατ! G%���ν �να-
στ+σιµ� περιε�3µεν�6. 0Eτσι πρ�κ#πτει R \Fδ�µαδιαS�ς λειτ�υργικ�ς κ#κλ�ς τUς
!Oκτω���υ π�9 Bπ�µνηµατ�5ει τ� γεγ�ν�ς τUς !Aν+στασης, τ� ν�κη κατ� τ�> θαν+-
τ�υ κα' τ�ν πρ�σδ�κ�α τ�> µ<λλ�ντ�ς α�;ν�ς7. @H θεωρητικ� ]στ3σ� ρ#θµιση τUς
ν<ας �σµατικUς τ<�νης fρ�εται σ� µ�α συγκεκριµ<νη στιγµ�, 8ταν ) !Eκκλησ�α πρ�-
σπαθεS ν� �µυνθεS Gν+ντια σ� σ�Fαρ3τατ�υς κινδ#ν�υς, 8πως iταν ) αjρεση τUς
ε�κ�ν�µα��ας. @H �δι�6υ�ς πρ�σωπικ3τητα τ�> ∆αµασκην�> GπικεντρCνεται στ�ν
�ν+δει%η κα' Zργ+νωση συγκεκριµ<νων κα' �π�τελεσµατικ;ν πρακτικ;ν λειτ�υρ-
γικ;ν µ<σων. E�δικ3τερα, R µεγ+λ�ς ΣαFFαkτης Gκκλησιαστικ�ς πατ<ρας �ντιπρ�-
σωπε#ει τ�ν πρ�σπ+θεια τUς !Eκκλησ�ας ν� δι�ργανCσει τ�ν �ναγκαι3τητα τ;ν
Gκκλησιαστικ;ν τε�ν;ν στ� πλα�σι� τUς Zρθ�δ3%�υ θε�λ�γ�ας. @H !OκτCη��ς λ.�.
συγκε6αλαιCνει Rλ3κληρ� τ� περιε�3µεν� τUς �ριστ�λ�γ�ας κα' τUς Gσ�ατ�λ�γ�ας
σ#µ6ωνα µ� τ� Fασικ� �%�ωµα 8τι καν<να δ3γµα δ�ν ε(ναι καταν�ητ� �ωρ'ς τ�
δ�%�λ�γικ� τ�υ θεCρηση. 0Eτσι R κεντρικ�ς αLτ�σκ�π�ς τ�> λειτ�υργικ�> µ<λ�υς
ε(ναι ) �λ�θεια τUς !Eκκλησ�ας, ) Rπ��α κα' συγκρ�τεS τ� πραγµατικ3 τ�υ περιε�3-
µεν� κα' τ� �Lσιαστικ3 τ�υ κ+λλ�ς. Σ� τελικ� �ν+λυση τ� Gκκλησιαστικ� lσµα,
8πως κα' ) ε�κ3να, �ναδεικν#ει κα' Gκ6ρ+5ει µ� µ�ναδικ� τρ3π�, ε�κ�ν�λ�γικ� κα'
Zντ�λ�γικ+, τ�ν εL�αριστιακ� σ#ντα%η, διατυπCν�ντας τ� γενικ� �δ<α τUς !Eκκλη-
σ�ας. /Oλα αLτ� τ� στ�ι�εSα ε(ναι θεµελιCδ�υς σηµασ�ας γι� τ� &6�ς, τ� iθ�ς κα'
τ�ν �αρακτUρα 8λων Gν γ<νει τ;ν Gκκλησιαστικ;ν τε�ν;ν, �= Rπ�Sες σ�ηµατ�π�ι-
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5. !A. !Aλυγι5+κης, �H 9κταη"�α στ5ν :λληνικ5 λειτ�υργικ5 �µν�γρα��α, Θεσσαλ�ν�κη 1985, σ. 79
(στ� \%Uς: �H 7Oκταη"�α).

6. ;O.π., σ. 112.
7. ;O.π., σ. 70.



�>ν τ� θε�λ�γικ� περιε�3µεν3 τ�υς στ� F+ση \ν�ς αLτ3ν�µ�υ µ�υσικ�λειτ�υργι-
κ�> συστ�µατ�ς.

M� τ�ν Dδια πρ��πτικ� R Wγι�ρε�της µ�να��ς !Iω+ννης K�υκ�υ5<λης, R �αρι-
τCνυµ�ς, R δ+σκαλ�ς τ;ν δασκ+λων, R θαυµ+σι�ς Mαkστωρ, R Gπι6αν<στερ�ς
µ�υσικ�ς τUς \λληνικUς !Oρθ�δ3%�υ !Eκκλησ�ας, θεµελιCνει Rλ3κληρ� πλ<�ν τ�
σ#στηµα τUς λειτ�υργικUς �σµατωδ�ας, συµπεριλαµFαν�µ<ν�υ �κ3µη κα' τ�>
ψαλτηρ��υ σ� µ�α µεγαλ�6υ� πρ+γµατι θεωρητικ� κα' πρακτικ� σ#λληψη8. ∆�ν
περατCνει 8µως oς Gδ; τ� fργ� τ�υ. Παρ+λληλα τ� Gντ+σσει στ�ν εLρ#τερη Wγι�-
πνευµατικ� �τµ3σ6αιρα τ�> @Aγ��υ 0Oρ�υς, Gν; πρ��ωρεS �κ3µη περισσ3τερ�,
συνδ<�ντ+ς τ� µ� τ'ς 6ιλ�σ�6ικ�ς κα' α�σθητικ�ς �ντιλ�ψεις τUς \λληνικUς �ρ�αι3-
τητας. 0Eτσι R µεγ+λ�ς αLτ�ς δηµι�υργ�ς µα5' µ� π�λλ�9ς Qλλ�υς διακεκριµ<ν�υς
Qνδρες τ�> πνε#µατ�ς σ� µ�α �ρυσ� πρ+γµατι περ��δ� πνευµατικUς κα' καλλιτε-
�νικUς �ν3δ�υ κα' �κτιν�F�λ�ας ��κ�υµενικUς GµF<λειας, π�9 συµπ�πτει µ� τ� γ<-
νεση κα' �6#πνιση τ�> ν<�υ \λληνισµ�>, συγκεντρCν�υν 8λες τ'ς δυν+µεις κα' τ�
�π�θ<µατα τ�> Γ<ν�υς γι� τ�9ς µεγ+λ�υς G% �νατ�λ;ν κα' Gκ δυσµ;ν Gθνικ�9ς
κα' Gκκλησιαστικ�9ς κινδ#ν�υς. 0Eτσι GπιFεFαιCνεται ) 5ωτικ3τητα, R δυναµισµ�ς
κα' ) δια�ρ�νικ3τητα τ�> κλασικ�> π�λιτισµ�> κα' τUς !Oρθ�δ�%�ας π�9 συν<Fα-
λαν καθ�ριστικ� στ�ν παλαι�λ3γεια «!Aναγ<ννηση», τ�ν εLρωπαϊκ� συνε�δηση κα'
τ� συντ�ρηση τUς Gλπ�δας τUς GθνικUς παλιγγενεσ�ας κα' τUς ν<ας π�ρε�ας κατ�
τ�ν 19� α�. !Aναλ#�ντας δ� τ� γεγ�ν3τα διαπιστCν�υµε 8τι σ! �να µεγ+λ� π�σ�στ�
R Fυ5αντιν�ς µ�υσικ�ς π�λιτισµ�ς µ� τ� λ3για παρ+δ�ση τ�> λειτ�υργικ�> µ<λ�υς
µετ<�ει στ� διαµ3ρ6ωση Rλ3κληρ�υ τ�> 6+σµατ�ς τ;ν νεCτερων π�λιτιστικ;ν
ρευµ+των !Aνατ�λUς κα' ∆#σης.

E�δικ3τερα τ� Wγι�ρειτικ� µ<λ�ς µ� τ�ν παρ�υσ�α τ�> !Iω+νν�υ K�υκ�υ5<λη
διαµ�ρ6Cνει Rλ3κληρη τ�ν B6�λ�γικ� τ�υ πρ��πτικ� π�9 �6�ρ7 συγκεκριµ<να
τε�νικ� κα' θεωρητικ� θ<µατα. @H �π�δ��� τ�> fργ�υ τ�υ iταν καθ�λικ� �κ3µη
κα' στ� Qλλ� µεγ+λ� κ<ντρ� τUς !Oρθ�δ�%�ας, τ�ν Kωνσταντιν�#π�λη. T�>τ� Gπι-
FεFαιCνει µ� �αρακτηριστικ�ς περιγρα6�ς �νας �π� τ�9ς διασηµ3τερ�υς Gκπρ�-
σCπ�υς τUς ψαλτικUς, R λαµπαδ+ρι�ς τ�> Fασιλικ�> κλ�ρ�υ Mαν�υ�λ Xρυσ+6ης
στ� θεωρητικ3 τ�υ. 0Eτσι, �= µ<θ�δ�ι τ;ν θ<σεων, ) τε�νικ� τ;ν �ναγραµµατισµ;ν
κα' τ;ν µελωδι;ν τ�> O�κηµαταρ��υ, ) συστηµατικ� κωδικ�π��ηση τ;ν νευµα-
τικ;ν συµF3λων τ;ν λεγ�µ<νων «µεγ+λων Bπ�στ+σεων» κα' ) καθι<ρωση τ;ν
Rρ�λ�γι;ν καλ�6ων�α κα' καλλωπισµ�ς �π�σκ�π�>ν κα' \νCν�υν τ�ν τελευτα�α
fντε�νη πλ<�ν Fυ5αντιν� µ�υσικ� τε�ν�τρ�π�α µ� τ'ς 6ιλ�καλικ�ς �ντιλ�ψεις τ�>
)συ�ασµ�>, �λλ� κα' µ� τ�ν κλασικ� �ρ�αι3τητα9.

T� κ�λλ�ς κα' ) �π�σταση ε(ναι κατηγ�ρ�ες Zντ�λ�γικ�ς κα' q�ι α�σθητικ<ς.
Στ� �ρε�παγιτικ� συγγρ+µµατα τ� Bπερ�#σι� καλ� λ<γεται κ+λλ�ς, Gπειδ� �π!
αLτ� µεταδ�δεται σ� 8λα τ� qντα ) Zµ�ρ6ι� κα' Gπειδ� ε(ναι α�τ�α τUς π�ντων
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ε=αρµ�στ�ας κα1 /γλα>ας10. T� κ+λλ�ς στ�ν \λληνικ� παρ+δ�ση ε(ναι 6αν<ρωση
τ�> τρ3π�υ µ� τ�ν Rπ�S� τ� πρ+γµατα �ληθε#�υν. 0Eτσι, ) τ<�νη στ�ν �ρ�α�α
\λληνικ� σκ<ψη πρ�σ6<ρει τ�ν �γαλλ�αση τUς �ληθινUς θεCρησης τ�> κ3σµ�υ,
Gν; τ� κ+λλ�ς Bπ�τυπCνει τ�ν �λ�θεια. Στ�ν \λληνικ� !Eκκλησ�α ) τ<�νη στ� σ�<-
ση κτιστ�> κα' Qκτιστ�υ κα' τ� κ+λλ�ς γ�ν�νται �π�κ+λυψη τUς �λ�θειας11. Kα'
στ'ς δ#� περιπτCσεις λε�π�υν τ� συνα�σθηµα, ) τ<ρψη κα' ) πρ3κληση τ;ν α�σθ�-
σεων. ALτ� ) Gσωτερικ� �π+ντηση γι� τ�ν �να5�τηση τUς �λ�θειας Gπιτυγ�+νεται
µ� τ�ν Bπ<ρFαση τ;ν G%ωτερικ;ν GντυπCσεων. 0Eτσι ) καλ�6ων�α κα' R καλλωπι-
σµ�ς στ� Στι"ηρ�ρι� κα' τ� O%κηµατ�ρι�, δ#� �π� τ'ς σηµαντικ3τερες π�ιητικ�ς
συλλ�γ�ς τUς Zρθ�δ3%�υ λατρε�ας, �= «µεγ+λες Bπ�στ+σεις», �= κατηγ�ρ�ες τ;ν δι-
6Cνων, τρι6Cνων κα' τετρα6Cνων ��ων κ.λπ. καθgς <π�σης κα' τ� µ�υσικ� δια-
γρ+µµατα, τ� γνωστ� ]ς τρ����, ε(ναι �= Fασικ3τερ�ι µ�υσικ�' διακαν�νισµ�' τ�>
K�υκ�υ5<λη π�9 διαµ�ρ6Cν�υν τ� B6�λ�γικ� �αρακτηριστικ�, �π�τυπCν�υν κα'
κωδικ�π�ι�>ν Rλ3κληρ� τ� περιε�3µεν� τUς ψαλτικUς τ<�νης12. Σ� τελικ� �ν+λυση
καλ�6ων�α κα' καλλωπισµ�ς δ�ν ε(ναι ) Gπιτ�δευση, �λλ� ) πρ�σαρµ�γ� στ�9ς
καν3νες π�9 G%ασ6αλ�5�υν τ�ν BπερFατικ3τητα τUς τ<�νης. @O Zρθ3δ�%�ς µ�υ-
σικ�ς λ�ιπ3ν, 8πως κα' R 5ωγρ+6�ς, �κ�λ�υθεS πιστ� Rρισµ<να πρ3τυπα π�9 τ�ν
Rδηγ�>ν σ� µ+ Gσ�ατ�λ�γικ� πρ��πτικ�, τ�ς /@λ�υς /ρ"ετυπ�ας13.@H µετατ3πιση
αLτ� στ� λειτ�υργ�α τUς ψαλτικUς τ<�νης, π�9 πρ��ρισµ3ς της ε(ναι q�ι ) συγκινη-
σιακ� Bπ�F�λ� κα' ) τ<ρψη �λλ� ) �λλαγ� κα' ) Bπ<ρFαση τ�> κ3σµ�υ, ) δια6C-
τιση κα' ) γνCση τUς �λ�θειας, Rλ�κληρCθηκε �π� τ�ν µεγ+λ� δ+σκαλ� K�υκ�υ-
5<λη. @O Dδι�ς fκανε πρ+%η τ�ν Bπ<ρFαση αLτ� µ� τ�ν �6ι<ρωσ� τ�υ ]ς µ�να��>
στ� /Aγι�ν 0Oρ�ς, Gπαληθε#�ντας τ'ς θεωρ�ες τ�υ14.

Π<ρα �π� τ'ς γενικ�ς θεωρ�σεις κα' τ� �αρακτηριστικ� γνωρ�σµατα τUς ψαλ-
τικUς τ<�νης, τ� /Aγι�ν 0Oρ�ς �κ�λ�#θησε �ν� τ�9ς α�;νες �να δικ3 τ�υ &6�ς, σε-
µν�πρεπ<ς, λιτ3, πρ7� κα' Bπεργ�ιν�, γν�σια Fυ5αντιν3, καλ�γερικ3, 8πως �αρα-
κτηρ�5εται �π� τ� �ειρ3γρα6η παρ+δ�ση15. @O �διωµατικ�ς αLτ�ς τρ3π�ς ε(ναι
γνωστ�ς �π� τ�ν 14� α�. συνδεδεν<ν�ς Qρρηκτα µ� τ�ν �ρ�α�α αLστηρ� πρ+%η
τ�> µ�ναστικ�> τυπικ�> τ�> Wγι�π�λ�τ�υ κα' τ;ν �FF+δων τUς Nιτρ�ας. Λιτ�ς κα'
R τ�τλ�ς τ;ν µελ;ν στ� �ειρ3γρα6α: <γι�ρε�τικ�ν, αLτ� κα' µ3ν�16. !Aπ� τ'ς παλαι-
3τερες ε(ναι �= µελωδ�ες: 
A�ι�ν �στιν, NBν α� δυν�µεις, τ5ν Tιµιωτ!ρα, Gν; µ�α
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σειρ� �π! αLτ�ς καλ#πτ�υν τ�9ς κCδικες τUς ZθωµανικUς περι3δ�υ: Π�λυ<λε�ι,
κ�ινωνικ+, κεκραγ+ρια, µαθ�µατα Zκτ+η�α, δ#ναµις, πρ�σ3µ�ια, �ν�ι%αντ+ρια,
Mακ+ρι�ς �ν�ρ, κ.Q.17. T�ν 19� α�. �= µελ�υργ�' �ρησιµ�π�ι�>ν τ�ν τ�τλ� κατ� τ)
C��ς τ�B �Aγ��υ 
Oρ�υς18.

Συγκε6αλαιCν�ντας, ) πρ�σ6�ρ� τ�> @Aγ��υ 0Oρ�υς στ�ν παρ+δ�ση τ�> λει-
τ�υργικ�> µ<λ�υς µ� τ� πλUθ�ς τ;ν �νCνυµων κα' GπCνυµων ψαλτωδ;ν τ�υ ε(ναι
�νεκτ�µητη. @O τ3π�ς αLτ�ς δ�ν F�ωσε κα' δ�ν �ν<πτυ%ε µ3ν� τ�ν τ<�νη τUς ψαλ-
τικUς. Παρ+λληλα, fγινε τ� κατ! G%���ν Gργαστ�ρι δια6υλ+%εως κα' διαδ3σεCς
της. Σ� π�λλ�ς �ιλι+δες �ν<ρ��νται τ� �ειρ3γρα6α, τ� Rπ�Sα κατ<γραψαν �= µ�να-
��' �π� τ�ν 11� α�. oς τ�ν 19�. !Aκ3µη κα' σ�µερα �= πατ<ρες τ�> @Aγ��υ 0Oρ�υς
µ� τ'ς π�ικ�λες Gκδ3σεις τ�υς κα' τ� �ρ�ση τ;ν )λεκτρ�νικ;ν µ<σων πρωτ�στα-
τ�>ν στ� δι+δ�ση τUς ψαλτικUς. Xωρ'ς τ�ν καρπ� αLτ� τUς εLσ<Fειας, τ�> 5�λ�υ
κα' τUς καρτερ�ας θ� iταν Qγνωστη ) τ#�η Rλ3κληρης τUς παραδ3σεως �λλ� κα'
) π�ρε�α τ;ν Fυ5αντιν�λ�γικ;ν σπ�υδ;ν στ�ν τ�µ<α αLτ3. B<Fαια τραγικ� �λλ��-
ωση τ�> πνε#µατ�ς τUς Zρθ�δ3%�υ τ<�νης �π�τελεS ) σ#γ�ρ�νη Gµπ�ρευµατ�π��-
ηση τ�> Wγι�ρειτικ�> µ<λ�υς µ� t��γρα6�σεις π�9 �π+δ�υν τUς θε3σ�6ης παρ+-
δ�σης, τ�> &6�υς κα' τ�> �θ�υς. T� Dδι� Gπιλ�ψιµη κα' Gπ�µεµπτη, τελευταSα,
εLτυ�;ς σ� περι�ρισµ<ν� Fαθµ3, ε(ναι ) �ρ�ση µ�υσικ;ν Gκδ3σεων στ� /Aγι�ν
0Oρ�ς µ� %εν3τρ�πες κα' Gκκ�σµικευµ<νες Gκτελ<σεις κα' �π�µιµ�σεις.

Συµπερασµατικ+, τ� Wγι�ρειτικ� µ<λ�ς συµF+λλει καθ�ριστικ� στ� µ�ρ6�λ�-
γικ� Zργ+νωση τUς λειτ�υργικUς µ�υσικUς, ) Rπ��α ρυθµ�5εται κα' διασ6αλ�5εται
τε�νικ� κα' B6�λ�γικ� �π� τ�ν πατερικ� θε�λ�γ�α. 0Eτσι �ναπτ#σσ�νται κα' κα-
θιερCν�νται Rρισµ<να κ�νητρα π�9 δεσµε#�υν τ�ν πρακτικ� τUς µελωδ�ας κα'
συµF+λλ�υν στ�ν �διαιτερ3τητα τ�> &6�υς, τ�> Gκκλησιαστικ�> �αρακτUρα κα'
τ�> κ+λλ�υς της. M<λ�ς λ�ιπ�ν Wγι�ρειτικ3, δηλαδ�, 6ιλ�καλικ3, καλ�6ωνικ3, κα-
λ�γερικ3.
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SUMMARY

Antonios E. Alygizakis

MUSIC OF THE HOLY MOUNT
STYLISTIC APPROACH

The Holy Mount of Athos is the most oustanding realm of worship of beauty,
(philokaly) melody of voice (kalophony) and conservation of the blessed tradition
in liturgical arts. Here beauty is not merely another aesthetic category; on the
contrary, it is connected to the revelation of the truth and the iconologic ontology of
the Church, and expressed within the liturgical framework that reconstructs the
Holy Bible. The fundamental principles governing the style and character of
ecclesiastical arts were developed in the transcendental environment of the Holy
Mount. The music of the Holy Mount is eucharistic and ascetic, and is interpreted in
connection to the contemplation and anticipation of the ultimate end.

Two great personalities in the great monastic centres of Saint Savvas in
Palestine and the Holy Mount respectively, (St.) John of Damascus and (St.) John
Koukouzeles, made a substantial contribution to the organisation of liturgical music,
according to both its syntax and its form. The Octoechos of John of Damascus,
which serves to remind the faithful of the Resurrection eight days after, comprises
an exemplary systematic categorisation of ecclestical chant, while Koukouzeles’
Papadike and his theory of music comprise the foundation for the organisation of
both its technical and stylistic characteristics.

According to the Holy Mount Fathers, the traditional style of the music is
taught by the Angels; furthermore, on both the iconological and ontological level,
the music is entirely based on the Divine Services of the Church. Therefore, this
beauty-worshipping, (philocaly) monastic (Kalogerike) and melodic point of view
further defines the subtle nuances, the character and the style of the music of the
Holy Mount, which has disseminated rapidly through aboundant manuscripts, in
accordance with the local tradition.
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�ρ�στ�ς Αραµπατ��ς

�Ι ΕΠΙΣΚ�Π�Ι ΙΕΡΙΣΣ�Υ ΙΑΚΩΒ�Σ ΚΑΙ

ΑΡ∆ΑΜΕΡΙ�Υ ∆Ι�ΝΥΣΙ�Σ ΚΑΙ Η ΕΜΠΛ�ΚΗ Τ�ΥΣ

ΣΤΙΣ ΕΡΙ∆ΕΣ Τ�Υ ΑΓΙ�Υ �Ρ�ΥΣ Τ�Ν 18� ΑΙ.

Oι γν�σεις µας για την ιστ�ρικ! περ#�δ� στην �π�#α %δρασαν � επ#σκ�π�ς
Αρδαµερ#�υ ∆ι�ν'σι�ς και � επ#σκ�π�ς Ιερισσ�' Ι(κω*�ς, +σ� και αν -α#νεται
περ#εργ�, ε#ναι ακ+µα ελλιπε#ς. H π�λυσ'νθετη εικ+να των αντιπαραθ%σεων και
των πνευµατικ�ν ανα2ητ!σεων τ�υ 18�υ αι. παραµ%νει ακ+µη µ%3ρι σ!µερα αρκε-
τ( θ�λ!. �ι α5ι�λ�γ!σεις, �ι θεωρ!σεις και τα συµπερ(σµατ( µας για την πνευµα-
τικ! ιστ�ρ#α της επ�3!ς στηρ#3θηκαν κατ( κ'ρι� λ+γ� σε %ργα σηµαντικ�ν λ�γ#ων
τ�υ 18�υ αι., +πως � Γε�ργι�ς 6α*#ρας, Κ. Σ(θας, Μ. Παραν#κας, καθ�ς και σε α-
π�λ�γητικ( ! π�λεµικ( %ργα των υπερασπιστ�ν τ�υ Νε�ελληνικ�' ∆ια-ωτισµ�'
! των κατακριτ�ν τ�υ.

Αυτ+ ε#3ε ως συν%πεια τη διαµ+ρ-ωση µ#ας γν�µης για πρ+σωπα και πρ(γ-
µατα τ�υ 18�υ αι., η �π�#α τις περισσ+τερες -�ρ%ς δεν ανταπ�κρ#νεται στην αλ!-
θεια, αν δεν την παραπ�ιε# *(ναυσα. Μ#α τ%τ�ια περ#πτωση ισ3'ει και για τις
σ3%σεις τις �π�#ες αν(πτυ5αν �ι δ'� αυτ�# ιερ(ρ3ες µε τ�υς *ασικ�'ς πρωταγω-
νιστ%ς των ερ#δων Περ� των ιερ	ν µνηµ�σνων και Περ� της Συνε��ς Θε�ας Με-
ταλ�ψεως.

� Λ. Βραν�'σης στη µελ%τη τ�υ «7γνωστα πατριωτικ( -υλλ(δια και αν%κδ�τα
κε#µενα της επ�3!ς τ�υ Ρ!γα και τ�υ Κ�ρα!» δε#3νει να %3ει α-ιερ�σει %να µεγ(λ�
µ%ρ�ς της %ρευν(ς τ�υ στα 2ητ!µατα αυτ( και στη δρ(ση εκκλησιαστικ�ν πρ�σ�-
πων1. Η εργασ#α τ�υ απ�τ%λεσε %κτ�τε �δηγ+ για π�λλ�'ς ερευνητ%ς καθ�ς επεσ!-
µανε (γνωστα 3ειρ+γρα-α τα �π�#α α-�ρ�'σαν την πνευµατικ! κ#νηση και τις θε�-
λ�γικ%ς διεν%5εις της επ�3!ς. Στα συµπερ(σµατ( τ�υ +µως δεν απ%-υγε τη µ�ν�µ%-
ρεια και τις µ�ν�σ!µαντες αναγν�σεις. �ι πρ�σανατ�λισµ�# τ�υ, περισσ+τερ� ιστ�-
ρικ�# και ιδε�λ�γικ�#, δεν τ�ν *�!θησαν στη σωστ! α5ι�λ+γηση των θε�λ�γικ�ν πα-
ραµ%τρων των κ(θε λ�γ!ς απ+ψεων, παρ’ +τι αντικειµενικ+ς σκ�π+ς τ�υ !ταν να α-
ναψηλα-!σει τα π(ντα και να τα εκθ%σει στις πραγµατικ%ς τ�υς διαστ(σεις2.

1. Λ. Bραν�'σης, «7γνωστα πατριωτικ( -υλλ(δια και αν%κδ�τα κε#µενα της επ�3!ς τ�υ P!γα
και τ�υ K�ρα!», Eπετηρ�ς Mεσαιωνικ� Aρ�ε��υ 15/16 (1965-1966) 252-267.

2. Βραν�'σης, �.π., σ. 252



Στην περ#πτωση τ�υ επισκ+π�υ Αρδαµερ#�υ ∆ι�νυσ#�υ δε#3νει να συγ3%ει τις
θε�λ�γικ%ς πρ�ϋπ�θ%σεις των ενεργει�ν και των συγγρα-�ν τ�υ, µε την α5ι+λ�γη
δρ(ση τ�υ για την παιδε#α και την εθνικ! αναγ%ννηση3. Τ� 2!τηµα των Κ�λλ�ων
και η %ριδα Περ� της συνε��ς Θε�ας Μεταλ�ψεως ε5ετ(2�νται µ%σα απ+ τα δεδ�-
µ%να και τις ιδε�λ�γικ%ς πρ�καταλ!ψεις τ�υ Nε�ελληνικ�' ∆ια-ωτισµ�'. Παρ(
την πρ�ιµη γν�ση της 3ειρ+γρα-ης παρ(δ�σης, δεν κατ(-ερε να απ�τυπ�σει στα
κε#µεν( τ�υ την αντικειµενικ! εικ+να της επ�3!ς και τη δρ(ση των εκκλησιαστι-
κ�ν ανδρ�ν.

Κατ( τη δι(ρκεια της π�λυετ�'ς %ρευν(ς µας µε τ�ν καθηγητ! κ. Κων. Μαν(-
-η για την αλληλ�γρα-#α τ�υ αγ#�υ Αθανασ#�υ τ�υ Παρ#�υ, εντ�π#σαµε και µελε-
τ!σαµε την αν%κδ�τη γραµµατε#α, η �π�#α ανα-%ρεται (µεσα ! %µµεσα στη δρ(ση
και τις απ+ψεις των παραπ(νω ιεραρ3�ν. Τα δεδ�µ%να και τα γεγ�ν+τα π�υ πα-
ραδ#δ�νται θα -ωτ#σ�υν περισσ+τερ� τη στ(ση π�υ κρ(τησαν στα πρ�ανα-ερ+-
µενα 2ητ!µατα, +πως επ#σης και τις πεπ�ιθ!σεις τ�υς για τα επιµ%ρ�υς θ%µατα
π�υ απασ3+λησαν την �ρθ+δ�5η Εκκλησ#α στ� δε'τερ� µισ+ τ�υ 18�υ αι.

�ι ερευνητ%ς, π�υ ασ3�λ!θηκαν µ%3ρι σ!µερα µε τις παραπ(νω %ριδες, επεσ!-
µαναν στις δηµ�σιε'σεις τ�υς την εµπλ�κ! των δ'� επισκ+πων, +πως αυτ! τεκµη-
ρι�νεται απ+ δηµ�σιευµ%νες πηγ%ς ! απ+ µερικ! αν(γνωση της αν%κδ�της 3ειρ+-
γρα-ης γραµµατε#ας, π�υ ανα-%ρεται στ�ν ρ+λ� τ�υς και τις απ+ψεις τ�υς. Για
τ�ν επ#σκ�π� Αρδαµερ#�υ ∆ι�ν'σι�, εκτ+ς απ+ τις επισηµ(νσεις τ�υ Λ. Βραν�'ση,
*ασικ! πηγ! των γν�σε�ν µας απ�τελε# η µελ%τη τ�υ καθηγητ! κ. Απ. Γλα*#να,
«Aρ3ιερε#ς της Eπισκ�π!ς Aρδαµερ#�υ»4, η �π�#α α5ι�π�ιε# µε ακρ#*εια, τ+σ� τη
*ι*λι�γρα-#α τ�υ 19�υ και 20�' αι., +σ� και τη γνωστ! µ%3ρι τ+τε, εκδεδ�µ%νη και
αν%κδ�τη γραµµατε#α. O ∆ι�ν'σι�ς παρ�υσι(2εται ως σ-�δρ+ς κατ!γ�ρ�ς των
κ�λλυ*(δων στ� 2!τηµα των µνηµ�σ'νων και συγ3ρ+νως ως υπερασπιστ!ς τ�υς
στ� θ%µα της Συνε��ς Θε�ας Μεταλ�ψεως.

Για τ�ν Ι(κω*� Ιερισσ�', µετ%πειτα Θεσσαλ�ν#κης, τα περισσ+τερα στ�ι3ε#α
π�υ γνωρ#2�υµε ανα-%ρ�νται στην περ#�δ� π�υ π�#µανε τη Μητρ+π�λη Θεσσαλ�-
ν#κης. Μνηµ�νε'�νται επ#σης �ι -ιλικ%ς σ3%σεις τ�υ µε τ�ν διδ(σκαλ� τ�υ Ελλην�-
µ�υσε#�υ Αθαν(σι� Π(ρι�5.

Απ+ τ� αν%κδ�τ� %ργ� τ�υ αγ#�υ Αθανασ#�υ τ�υ Παρ#�υ τρεις κυρ#ως επιστ�-
λιµα#ες πραγµατε#ες πρ�σθ%τ�υν ν%α στ�ι3ε#α για την α5ι�λ+γηση της δρ(σης των
δ'� επισκ+πων και πρ�*(λλ�υν τις θ%σεις π�υ υπ�στ!ρι5αν, καθ�ς και τα επι-
3ειρ!µατ( τ�υς κατ( την %5αρση των ερ#δων, δηλαδ! την περ#�δ� µετα5' τ�υ
1770-1780. �ι δ'� απ+ αυτ%ς ανα-%ρ�νται (µεσα στ�ν ∆ι�ν'σι� Αρδαµερ#�υ, εν�
η τρ#τη παρ%3ει α5ι+λ�γες και λεπτ�µερε#ς πληρ�-�ρ#ες για τη στ(ση τ�υ Ιακ�-
*�υ Ιερισσ�'. �ι δ'� επιστ�λ%ς πρ�ς τ�ν ∆ι�ν'σι� σ3�λι(στηκαν, εν µ%ρει, απ+
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3. Βραν�'σης, �.π., σ. 257.
4. Aπ. Γλα*#νας, «Aρ3ιερε#ς της Eπισκ�π!ς Aρδαµερ#�υ», Mακεδ�νικ� 20 (1980) 18-20.
5. Γ. Στ�γι+γλ�υ, H εν Θεσσαλ�ν�κη Πατριαρ�ικ� M�ν� των Bλατ�δων, Θεσσαλ�ν#κη 1971, σσ.

271-278L � #δι�ς, Iστ�ρ�α επισκ�πων Mακεδ�ν�ας. Θε�!ιλ�ς Παπα!�λης επ�σκ�π�ς Kαµπαν�ας, Θεσ-
σαλ�ν#κη 1992, σ. 96.



τ�ν Λ. Βραν�'ση, στην πρ�ανα-ερθε#σα µελ%τη τ�υ6, και 3ρησιµ�π�ι!θηκαν για
να υπ�στηρι3θε# η µ�ν�µαν#α, η ασ%*εια, η απειθαρ3#α και η εµπ(θεια τ�υ Παρ#-
�υ. Η πρ�σεκτικ! και αντικειµενικ! αν(λυση και η %ντα5! τ�υς στα σωστ( 3ωρ�-
3ρ�νικ( πλα#σια, πρ�καλε# ν%ες α5ι�λ�γ!σεις, �ι �π�#ες πιθαν+τατα θα ανατρ%-
ψ�υν τα µ%3ρι σ!µερα συµπερ(σµατα.

Κατ( 3ρ�ν�λ�γικ! σειρ( �ι επιστ�λ%ς π�υ θα µας απασ3�λ!σ�υν ε#ναι �ι ε5!ς:

1η Επιστ�λ!: Τ#$ θε�!ιλεστ�τ#ω &πισκ�π#ω 'γ�#ω )Aρδαµερ�#ω τ*ν πρ�σ�κ�υσαν
πρ�σκνησιν7.

Η επιστ�λ! ε#ναι α3ρ�ν�λ+γητη στη 3ειρ+γρα-η παρ(δ�ση. Με *(ση τα 3ρ�-
ν�λ�γικ( στ�ι3ε#α π�υ παραθ%τει � Π(ρι�ς εντ+ς της και τη σειρ( των γεγ�ν+των
π�υ σ3�λι(2�νται µπ�ρ�'µε µε σ3ετικ! ακρ#*εια να τ�π�θετ!σ�υµε τη συγγρα-!
της τ� -θιν+πωρ� τ�υ 1773 ! τις αρ3%ς τ�υ 17748. �ι ανα-�ρ%ς µας θα γ#ν�νται µε
*(ση τ�ν Πατµιακ+ κ�δικα 407, --. 291-3259.

Κ'ρι� θ%µα της επιστ�λ!ς π�υ απ�στ%λλεται απ+ τη Θεσσαλ�ν#κη, +πως διευ-
κριν#2ει � #δι�ς � Π(ρι�ς σε µετεγεν%στερ� %ργ� τ�υ10, ε#ναι η παρ%µ*αση τ�υ ∆ι�-
νυσ#�υ στην %ριδα περ# µνηµ�σ'νων και η εκ-�νηση εν+ς λ+γ�υ τ�υ στ� Πρωτ(-
τ�, λ#γ� µετ( την αν(γνωση τ�υ συν�δικ�' γρ(µµατ�ς τ�υ πατρι(ρ3η Σαµ�υ!λ
Qατ2ερ!11.

Συγκεκριµ%να � ∆ι�ν'σι�ς Αρδαµερ#�υ απ�στ%λλεται απ+ τ� Πατριαρ3ε#� ως
R5αρ3�ς, στα τ%λη τ�υ 1773 (µετ( τη 17η Ν�εµ*ρ#�υ, ηµ%ρα εκλ�γ!ς τ�υ Σαµ�υ-
!λ12), µε σκ�π+ να αναγν�σει την τρ#τη κατ( σειρ( πατριαρ3ικ! επιστ�λ! πρ�ς
τ�υς Αγι�ρε#τες, �στε να πα'σ�υν να ερ#2�υν για την ηµ%ρα τ%λεσης των µνηµ�-
σ'νων και να συνδρ(µει στην ε5�µ(λυνση των σ3%σεων των δ'� πλευρ�ν. Σ'µ-ω-
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6. Βραν�'σης, �.π., σ. 255
7. Π(τµ�υ 407, --. 291-326.
8. Πρ*λ. Qρ. Aραµπατ2!ς, Aθανασ��υ τ�υ Παρ��υ Βι�λι�γρα!ικ�, Θεσσαλ�ν#κη 1998, σ. 50
9. Iω. Σακκελ#ων, Πατµιακ� Bι�λι�θ�κη, Aθ!να 1890, σ. 181.

10. Aθανασ#�υ Παρ#�υ, Eπιστ�λ� πρ�ς Παναγι	τη Παλαµ� ανδρ� ελλ�γ�µω, K�δικας 21 Iερ(ς
M�ν!ς Παναγ#ας Πρ�υσιωτ#σης, (στ� ε5!ς: Eπιστ�λ� πρ�ς Παναγι	τη Παλαµ�), -. 31*: T0 συν�-
δικ0ν δ* τ�1τ�, 2περ κα3 τ#ω�ντι &κκλησιαστικ0ν 4ν, κα3 α5τ0 µ�ν�ν 6δνατ� τ*ν π�λαι !υγαδευ-
θε7σαν ε8ρ�νην 9νακαλ:σασθαι, ε8ς τ;ς τ�1 )Aρδαµερ��υ �ε7ρας 9π�στ:λλεται… T�1τ�ν δ* τ0ν θαυ-
µ�σι�ν λ�γ�ν &ν τ#$ Πρωτ�τ#ω &π3 πανδ�µ�υ τ$ν 9���δων συν�<εως, =ς &ν>ν µ�λα λαυραγ�ρ�σας
κα3 καταστ�µ��σας, �?τως &<:µεινε τ*ν 9πα�δευτ�ν &κε�νην πληθν, @στε µικρ�1 δε7ν κα3 &ν α5τ#$ δ*
τ#$ θε�#ω να#$ τιν;ς διεσπ�ρα<αν τ$ν Cµετ:ρων. DO µFν &��α π:λεκυν, G δF �ρ���ν, G δF θ�λατταν, G δF
π1ρ, G δ) Jλλ� τι κατ) α5τ$ν, κνας, αLρετικ�ς, 9θ:�υς, !αρµασ�νας α5τ�ς τε κα3 CµNς 9π�κα-
λ�1ντες. &τγ�αν�ν δ) Pν &γQ τ�τηνικα1τα &ντα1θα &ν Θεσσαλ�ν�κRη. O5 παρ>ν δF �5δ) G Xριστ�!�-
ρ�ς. H επιστ�λ! ε#ναι α3ρ�ν�λ+γητηL µε *(ση τ� περιε3+µεν+ της 3ρ�ν�λ�γε#ται µετα5' τ�υ -θιν�π�-
ρ�υ τ�υ 1776 και τ�υ 1777. Για τη διδακτικ! και συγγρα-ικ! δραστηρι+τητα τ�υ Παρ#�υ στη Θεσσα-
λ�ν#κη, *λ. Sπαντα Aγ��υ Aθανασ��υ τ�υ Παρ��υ, T�µ�ς AU. H Γραµµατικ�, Eισαγωγ! - Eπιµ%λεια
Aθ. Kαραθαν(σης, Π(ρ�ς 2006, σσ. ν2U-�θU.

11. Ph. Meyer, Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster, Amsterdam 21965, σσ. 234-
236. O Meyer απ�δ#δει την επιστ�λ! στ�ν Θε�δ+σι�. Πρ*λ. X. T2�γας, H Περ� των µνηµ�σνων :ρις
εν Aγ�ω Wρει κατ� τ�ν IHU αι	να, Θεσσαλ�ν#κη 1969, σσ. 151-152.

12. E. Γεδε�ν, Πατριαρ�ικ�� Π�νακες, Aθ!να 21996, σ. 560.



να µε τη συλλ�γιστικ! τ�υ Πατριαρ3ικ�' γρ(µµατ�ς �ι «Wν σκ!ταις δια*ι�Yντες»
�-ε#λ�υν να ακ�λ�υθ�'ν την τ(5η των Μ�ν�ν, στις �π�#ες αν!κ�υν, σε +λα τα θ%-
µατα, (ρα και στα µνηµ+συνα13. Η απ+-αση αυτ! πρ%πει να σηµειωθε# +τι θεωρ!-
θηκε απ+ τ�υς «κ�λλυ*(δες» ως δικα#ωση των θ%σε�ν τ�υς και καταδ#κη των
Αγιαννιτ�ν µ�να3�ν π�υ πρ�κ(λεσαν την αναστ(τωση στην Εκκλησ#α14. Αντιθ%-
τως, � λ+γ�ς π�υ εκ-�νησε � ∆ι�ν'σι�ς µετ( την αν(γνωση τ�υ πατριαρ3ικ�'
γρ(µµατ�ς *ρισκ+ταν στην ακρι*�ς αντ#θετη κατε'θυνση και !ταν πρ+5εν�ς *#αι-
ων επεισ�δ#ων µετα5' των µ�να3�ν15.

Συγκεκριµ%να � ∆ι�ν'σι�ς κατηγ+ρησε τ�υς κ�λλυ*(δες για �5'τητα στα επι-
3ειρ!µατ( τ�υς, για ανατρ�π! δ�γµ(των π#στεως, για «WπαγωγικZ διλ!µµατα» και
«[συλλ+γιστ�υς συλλ�γισµ�'ς», καθ�ς επ#σης και για «κεν�δ�5#α», Wπειδ\ συγ-
κρ+τησαν «παρασυν+δ�υς» και καταδ#κασαν πρ+σωπα, πριν ακ+µη η Εκκλησ#α
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13. Meyer, �.π., σ. 235.
14. Aθανασ#�υ Παρ#�υ, Tω θε�!ιλεστ�τω επισκ�πω αγ�ω Aρδαµερ�ω την πρ�σ�κ�υσαν πρ�-

σκνησιν, Π(τµ�υ 407, --. 291-292 (στ� ε5!ς: Tω θε�!ιλεστ�τω επισκ�πω αγ�ω Aρδαµερ�ω).
15. W.π., --. 293-294: Kα3 C µFν )Eκκλησ�α !ησ3ν �?τως, C δF Yµετ:ρα θε�!ιλ�α π$ς; &κ διαµ:-

τρ�υ &ναντ�ως ε8ς τ*ν συν�δικ*ν 9π�!ασιν[ \�ικεν &< α5τ�1 τ�1 λ�γ�υ, 2τι C πρ�θεσις πNσα κα3 G
σκ�π0ς τ>ς &κε7σε Gδ�ιπ�ρ�ας σ�υ, ν; µ*ν 9π:�λεπε ε8ς Jλλ�, 9λλ) 'πλ$ς κα3 καθ) α5τ0 µ�ν�ν ε8ς τ0
ν; ε8πR>ς τ0ν λ�γ�ν τ�1τ�ν, τ0ν λ�γ�ν τ�1τ�ν τ0ν 9γαπητ�ν σ�υ, ]ν &κ π�λλ�1 καθ) Cµ$ν #^δινεν[ τ0ν
λ�γ�ν τ�1τ�ν τ0ν Gπ�7�ν ε5θ_ς Gπ�1 \λα�ες τ*ν ε`δησιν τ>ς &κε7σε 9π�στ�λ>ς σ�υ 9π:τεκες, κα3 =ς
καλ0ν κα3 =ρα7�ν &ντυγ��ν�υσιν 9ναγιν	σκεις καθQς \κτ�τε G παπN / )Aθαν�σι�ς τ#$ 'γ�#ω Kαµπα-
ν�ας κα3 &µ�3 \λεγε[ τ0ν λ�γ�ν τ�1τ�ν !ηµι, ]ν &κε7σε &κ!ων�σας, τ�σ�1τ�ν &ρ:θισας, κα3 τ�σ�1τ�ν
&<:µηνας τ*ν 9πα�δευτ�ν &κε�νην πληθν, G τ>ς ε8ρ�νης Jγγελ�ς, @στε bλ�γ�ν \λειψε ν; διασπ�σωσι
κα3 ν; καταµελ�σωσι τ�_ς 9θλ��υς &κε�ν�υς, κατ; τ$ν Gπ��ων π�ντα 'πλ$ς &πεσ	ρευσας τ; 9τ�π	-
τατα[ Aθανασ#�υ Παρ#�υ, Eπιστ�λ� πρ�ς Παναγι	τη Παλαµ�, �.π., -. 31α: )Eπειδ* γ�1ν τ; δετερα
�ε�ρω τ$ν πρ�τ:ρων, =ς &κ τ�1 τ�ι�τ�υ γ:γ�νε γρ�µµατ�ς γρ�!�υσι κα3 αcθις �L 9δελ!�3 πρ0ς τ*ν
&κκλησ�αν, κα3 αcθις τ; α5τ; π:µπεται &κε7θεν Jνευ τιν0ς 9λλ�ι	σεως, ε8 µ* τ�1 πρ��ιµ��υ µ�ν�υ.
Mετ; τ�1τ� δ* τ0 δετερ�ν, �5 π�λλ�1 παραγεν�µ:ν�υ �ρ�ν�υ, �L�νε3 κ�ρων�δ�ς κα3 σ!ραγ�δ�ς τ$ν
τ�λµηµ�των τ>ς 9δελ!�κτ�ν�ας, λ:γω δ* τ�1 Παϊσ��υ κα3 τ�1 Γ:ρ�ντ�ς α5τ�1, &πιτεθε�σης, κα3 τ>ς
θε�στυγ�1ς τατης !�µης ε8ς τ*ν &κκλησ�αν 9να�θε�σης, bψF µ:ν, συν>καν δ) �cν, ] κα3 π�λ_ πρ�τε-
ρ�ν \δει π�ι>σαι. Kα3 δ>τα συν�δικR> 9π�!α�ν�νται γν	µRη, eνα τ�1 λ�ιπ�1 πNσα� τε σκ>ται κα3 π�ντα
κελλ�α, τ*ν 9ρ�α�αν τηρ$σι συν�θειαν, τ�7ς τπ�ις κατακ�λ�υθ�1ντες τ$ν µ�ναστηρ�ων 9ρ�αι�τ�-
των fντων, κα3 �L�νε3 gι�$ν κα3 πηγ$ν πρ0ς τ; παρ) α5τ$ν λ�γι��µεν�ι. )Aλλ; τ�ς µ* &κπλαγε�η τ*ν
J�υσσ�ν τ$ν θε�ων κριµ�των; τ0 συν�δικ0ν δ* τ�1τ�, 2περ κα3 τ#ω�ντι &κκλησιαστικ0ν 4ν, κα3 α5τ0
µ�ν� 6δνατ� τ*ν π�λαι !υγαδευθε7σαν ε8ρ�νην 9νακαλ:σασθαι, ε8ς τ;ς τ�1 )Aρδαµερ��υ �ε7ρας
9π�στ:λλεται, ]ς DAγανν�της Pν α5τ��ρηµα, �h�ν iρµαι�ν τ0ν καιρ0ν τ�1τ�ν εYρ	ν, µ�πω τ�1 συν�δι-
κ�1 !θ�σαντ�ς, ψιλ>ς δF µ�ν�ν α5τ#$ δ�θε�σης ε8δ�σεως, &< α5τ>ς =ς ε8ς 9γ$να, 9λλ) �5 πρ0ς ε8ρ�-
νην παρατ�σσεται. Kα�τ�ι γ;ρ µ* ε8δQς τ*ν τ�1 γρ�µµατ�ς δναµιν, π�τερ�ν δηλ. κριτ�1 �L 9νατ�θη-
σιν 9<�ωµα, j 9π�!αντικ$ς &<εν�νεκτ�, µηδεµ�αν 2λως 9π�λε7π�ν 9µ!ιλ�γ�ας �	ραν, α5τ�ς γε µ*ν
τ*ν &<�ρ��υ bνειρ�π�λ�σας α5θεντ�αν, λ�γ�ν συν:τα<εν, �h�ν kθελε, τα5τ0ν ε8πε7ν τ0ν &κ διαµ:τρ�υ
τR> συν�δικR> 9π�!�σει &ναντι	τατ�ν…, και -. 31*: Tα1τα δF λ:γω, eνα πιστεσRης, 2τι �L καλ�3 τ>ς
'γ�ας lAννης πατ:ρες, �?τως �5δ:να &π�ι�σαντ� λ�γ�ν τ>ς &κκλησιαστικ>ς &ντ�λ>ς τατης, m τ*ν
9ρ�α�αν &κρ�τυνε παρ�δ�σιν, @στε κα3 δ	ρ�ις 6µε�ψαντ�, τ0ν τ9ναντ�α π�ντα διδ�<αντα, κα3 9π�-
δε7<αι διισ�υρισ�µεν�ν. τ�ιγαρ�1ν π�ι�1ντες 9δε$ς, =ς &π���υν, 8σ�υρ$ς κα3 σ!�δρ$ς 6λ:γ��ντ�
παρ; τ$ν Cµετ:ρων. �L δF \!ασκ�ν Jθε�ν εnναι τ0ν τα1τα 9π�!ην�µεν�ν πατρι�ρ�ην, !ηµ3 δ* τ0ν
Σαµ�υ�λ, κα3 δι; τ�1τ� µ* Yπ�τ�σσεσθαι[ κα�τ�ι τ0 γρ�µµα kρ<ατ� µFν &π3 τ�1 Θε�δ�σ��υ, συµ�;ν
δ) &κε7ν�ν &<ωσθ>ναι, 9πεστ�λη παρ) &κε�ν�υ, ��λει σ�ι ε`πω, 2σην &π�ι�1ντ� σπ�υδ*ν τ�1 9να�δην
τ�7ς 9π�!ανθε7σιν 9ντιπρ�ττειν;



απ�-ανθε# επ# των 2ητηµ(των16. Η επι3ειρηµατ�λ�γ#α, π�υ αναπτ'σσει � Αθαν(-
σι�ς Π(ρι�ς για να αντικρ�'σει τις κατηγ�ρ#ες π�υ περιε#3ε � Λ+γ�ς τ�υ Αρδαµε-
ρ#�υ, δεν θα µας απασ3�λ!σει, καθ�ς ανα-%ρεται στην �υσ#α τ�υ κ�λλυ*αδικ�'
2ητ!µατ�ς. Επικεντρ�σαµε τ� ενδια-%ρ�ν µας στις µαρτυρ#ες της επιστ�λ!ς σ3ετι-
κ( µε τη στ(ση π�υ κρ(τησε � Αρδαµερ#�υ απ+ την αρ3! των ερ#δων και τις σ3%-
σεις π�υ ε#3ε µε τ�ν Αθαν(σι� Π(ρι� και τ�υς �µ�ϊδε(τες τ�υ. Σ'µ-ωνα λ�ιπ+ν
µε τα επικαλ�'µενα απ+ τ�ν Π(ρι� γεγ�ν+τα:

1. � ∆ι�ν'σι�ς ε#ναι κ�ινων+ς και γν�στης της DOµ�λ�γ�ας π#στης π�υ συν%τα5αν
�ι Αθαν(σι�ς Π(ρι�ς και Qριστ+-�ρ�ς Πρ�δρ�µ#της, µετ( τ� 1771 και πριν τ�
-θιν+πωρ� τ�υ 1772. Tην �µ�λ�γ#α αυτ! επαινε# και διερωτ(ται για π�ι� λ+γ�
κ(π�ι�ι «αδ#κως αντι-%ρ�νται» σ’ αυτ!ν17. Η κρ#ση και τα σ3+λια τ�υ Αρδαµε-
ρ#�υ γ#ν�νται παρ+ντων των Αγ#�υ Καµπαν#ας, ∆ηµητρ#�υ Στ(ν�υ και Ευθυµ#-
�υ Γ�'τα18. Τα πρ+σωπα, π�υ ανα-%ρει � Π(ρι�ς, %3�υν πλ!ρη ενηµ%ρωση και
γν�ση των διαδραµατι2�µ%νων στ� ^ρ�ς, α-�' κατ%3�υν κε#µενα µε τα επι3ει-
ρ!µατα και των δ'� πλευρ�ν19.
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16. Aθανασ#�υ Παρ#�υ, Tω θε�!ιλεστ�τω επισκ�πω αγ�ω Aρδαµερ�ω, �.π., --. 299-301: διη-
γε7σθαι δF 9ρ<�µεν�ς τ; τ�ια1τα συµ��ντα, κα3 µ�τε λ�γ�ν εYρ�σκων Lκαν�ν, µ�τε ε8κ�να πρ�σ!υ>
Gπ�1 ν; παραστ�σRης κατ) 9<�αν τ; πρ�γµατα, &ν πρ	τ�ις εoρες CµNς π�τισθ:ντας 9π0 τ0 8���λ�ν
!αρµ�κι τ�1 9ρ�εκ�κ�υ &�θρ�1 f!εως, =ς Jρα !ρ�ν�1ντες, 2τι �L &ν KυριακR> νεκρ�λ�γ�1ντες, δ�γ-
µα µ:γα τ>ς π�στεως 9νατρ:π�υσι, τ0 σεµν0ν δηλ. τ>ς )Aναστ�σεως µυστ�ρι�ν[ &ντε1θεν εYρ�σκεις
CµNς τ0 τ� π�ιητ:�ν σκεπτ�µ:ν�υς, =ς δ>θεν κινδυνευ�σης τ>ς π�στεως[ µετ; τ�1τ� συν�δ�υς &<
α5θεντ�ας[ συγγρ�µµατα &κτεταµ:να[ &παγωγ;ς κα3 διλ�µµατα, κα3 συλλ�γισµ�_ς 9λ�γ�στ�υς[ κα3
π�λ_ Jνω κα3 κ�τω τ0 9λλ; µ*ν κα3 τ0 Jρα, eνα α5τ0 τ�1τ� 9π�δε�<ωµεν[ κα3 eνα τ0 κε!�λαι�ν ε`πω
τ$ν διηγηµ�των σ�υ, ε8ς τ�σην 9π�ν�ιαν, λ:γεις, \!θασε ν; µNς Yψ	σRη G δι���λ�ς, κα3 µF τ�σ�ν κη-
ρ�!�ρµακ�ν \!θασε ν; �σRη τ; α5τ�α µας, Gπ�1 �pτε &ντ�λ*ν τ�1 Kυρ��υ µας &δυν�µεθα ν; 9κ�-
σωµεν, (δηλ. τ0 ε8πF τR> &κκλησ�rα)[ �pτε ψ>!�ν Συν�δ�υ ν; καρτερ�σωµεν, 9λλ; π�δα α`ρ�ντες Yπερ-
��θµι�ν, τ0 τ�1 λ�γ�υ, =ς &< 8δ�ας α5θεντ�ας, j 9ληθ:στερ�ν ε8πε7ν α5θαδε�ας κα3 κεν>ς δ�<ης, πρ3ν
ν; 9να!:ρωµεν ε8ς τ*ν &κκλησ�αν, συν�δ�υς συνεκρ�τ�σαµεν, κα3 πρ3ν C &κκλησ�α 9π�!ασ�σRη, 9π�-
!�σεις &κ�µαµεν[ κα3 πρ3ν C &κκλησ�α ν; τιµωρ�σRη Cµε7ς &τιµωρ�σαµεν, τ�1τ� κυρ	σαντες 9ναµετα-
< µας, ν; µ* δε�	µεθα α5τ�_ς �ριστιαν�ς, �pτε =ς 9δελ!�ς, j ν; δε�	µεθα µ:ν, j =ς bθωµαν�_ς
9π�στ�υς, j =ς 9ρε��υς �λασ!�µ�υς, j =ς λατ�ν�υς σ�ισµατικ�ς.

17. W.π., --. 296 κα_ 302.
18. W.π., -. 297: 6θ:λησα !ιλικ$ς κα3 9γαπητ$ς ν; σ�3 δε�<#ω τ*ν Gµ�λ�γ�αν τ>ς Cµετ:ρας π�στε-

ως, διηγησ�µεν�ς =ς &ν συντ�µ#ω κα3 τ0 2πως κα3 2θεν ε8ς τ*ν \κθεσιν τ>ς Gµ�λ�γ�ας τατης πρ��λ-
θ�µεν, tν τινα κα3 λα�Qν κα3 9ναγν�ς, κα3 δ3ς κα3 τρ3ς &παναστρ:ψας, κα3 &πιστ�σας ε8ς κ�π�ια µ:-
ρη τελευτα7�ν �5 µ�ν�ν �5κ &µ:µψω, �5δF 9π:�αλ:ς τι τ$ν &κε7σε περιε��µ:νων, 9λλ; κα3 συνR�νεσας,
9λλ; κα3 &πR�νεσας, 9λλ; κα3 9πεδ:<ω τ; π�ντα[ κα3 �5 µ�ν�ν συνR�νεσας κα3 &πR�νεσας κα3 9πεδ:<ω,
κα3 gητ$ς εnπας, 2τι δFν \�ει τ�π�τε 9πr�δ�ν �pτε &ναντ��ν ε8ς τ*ν &κκλησ�αν, 9λλ; κα3 τ�_ς 9ντι!ερ�-
µ:ν�υς ε8ς τα1τα &µ:µψω, τρ�π�ν τιν; διαπ�ρ$ν, διατ� �?τως 9δ�κως Cµ7ν 9ντι!:ρ�νται; ψεµατα λ:-
γω; 9ληθ:στατα µ�λιστα C καλ� µ�υ τ�η \καµε ν; εYρεθ$σιν &κε7 παρακαθ�µεν�ι π�λλ�3 µFν κα3
Jλλ�ι, &<αιρ:τως δF �L &πισηµ�τερ�ι �oτ�ι, G uγι�ς Kαµπαν�ας, G κ_ρ ∆ηµ�τρι�ς Στ�ν�ς, κα3 G λ�γι	-
τατ�ς κ_ρ E5θµι�ς Γ�τας[ Jνδρες �oτ�ι, ε8ς τ�_ς Gπ���υς b!ε�λεται τ0 2λ�ν τ>ς π�στεως[ θαvg$ ν;
\δει<α κα3 τ;ς &πιστ�λ;ς τ$ν DAγιαννιτ$ν, Yπ0 τ$ν Gπ��ων µ�λιστα 6ναγκ�σθηµεν ε8ς τ*ν τ�ιατην
\κθεσιν[ 9λλ) &πειδ* δFν &νθυµ�1µαι καλ$ς τ�1τ�, δFν διϊσ�υρ���µαι[ \��µεν δF α5τ�ς, κα3 \��υσι π�µ-
π�λλ�ι κα3 ε8ς τ0 lOρ�ς κα3 ε8ς τ*ν Kωνσταντιν�π�λιν, κα3 9λλα��1 π�λλα��1, τ$ν 8δικ$ν µας κινη-
µ�των δικαι�λ�γ�αν 9ναντ�vgητ�ν.

19. W.π.
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2. � ∆ι�ν'σι�ς απ+ τ� 1773 και µετ( τη -υγ! τ�υ Παρ#�υ απ+ την Αθωνι(δα και
τ� 7γι�ν ^ρ�ς, ε5αιτ#ας των ταρα3�ν, συκ�-αντε# τ�ν Π(ρι� και τ�υς «σ`ν
αaτbc», ως σκανδαλ�π�ι�'ς και ταρα3�π�ι�'ς. � Π(ρι�ς ανα-%ρει τα πρ+σω-
πα, στα �π�#α � ∆ι�ν'σι�ς µ#λησε, επιδεικν'�ντας µ’ αυτ+ν τ�ν τρ+π� την π(-
ντα καλ! τ�υ πληρ�-+ρηση20. Τ� σηµαντικ+τερ� +µως στ�ι3ε#� π�υ αντλ�'µε
απ+ αυτ!ν την πηγ! ε#ναι η σ'γ3υση τ�υ Αρδαµερ#�υ σ3ετικ( µε τις δ'� παρα-
τ(5εις π�υ υπ!ρ3αν εντ+ς των Κ�λλυ*(δων και τις δ'� DOµ�λ�γ�ες π#στης
π�υ κυκλ�-+ρησαν21. Rτσι � ∆ι�ν'σι�ς απ�δ#δει και καταδικ(2ει τα επι3ειρ!-
µατα και τις ακρα#ες απ+ψεις π�υ διατ'πωνε απ+ τ� 1771 � µ�να3+ς Παdσι�ς
στα πρ+σωπα τ�υ Αθανασ#�υ Παρ#�υ και τ�υ Qριστ+-�ρ�υ Πρ�δρ�µ#τη22, ε-
ν� δικαι�νει τις µετρι�παθε#ς απ+ψεις τ�υ Παρ#�υ και τ�υ Qριστ+-�ρ�υ Πρ�-
δρ�µ#τη, απ�δ#δ�ντ(ς τες +µως λανθασµ%να στ�ν Παdσι�23. Τ� γεγ�ν+ς -ανε-
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20. Aθανασ#�υ Παρ#�υ, Tω θε�!ιλεστ�τω επισκ�πω αγ�ω Aρδαµερ�ω, �.π., -. 296: 9π0 τ�1 πα-
ρελθ�ντ�ς \τ�υς εn��ν ε`δησιν, =ς \κτιν�ς `σως παλαι�τ:ρας �µης �5κ &παινετ>ς κιν�µεν�ς, δFν
6<ερω ν; ε`π#ω 2σας µ�υ κατ:�εας δυσ!ηµ�ας, σκανδαλ�π�ι0ν κα3 ταρα��π�ι0ν κα3 τ; τ�ια1τα 9π�-
καλ$ν[ 6<ερει τα1τα G παπN Γα�ρι*λ G DAγιανν�της, 2στις κα3 µε 6ρ	τα, τ� σ�3 π�τF \πταισα, Gπ�1
τ�σην bργ*ν \�εις κατ) &µ�1[ &γQ 9γκαλ; κα3 α8τ�αν δFν εn�εν δι; ν; !���1µαι, κα3 στ��α��µεν�ς
πQς `σως ν; συµ�α�νRη τ0 τ�ι�1τ�ν 9π0 τ*ν �5κ bρθ*ν κα3 9κρι�> τ$ν πραγµ�των ε`δησιν.

21. � Qαρ. Τ2�γας στην κλασικ! µελ%τη τ�υ για την %ριδα των µνηµ�σ'νων στ� 7γι�ν ^ρ�ς
και µε τα λ#γα δεδ�µ%να π�υ τ�υ παρε#3ε η %ρευνα την επ�3! τ�υ ’60 υπ�πτε'θηκε την 'παρ5η των
δια-�ρετικ�ν eOµ�λ�γι$ν, αλλ( δεν ε#3ε τα απαρα#τητα στ�ι3ε#α πρ�ς επαλ!θευση. Τ2�γας, �.π.,
σσ. 154-155.

22. Για τ�ν *#� και τ� %ργ� τ�υ Qριστ+-�ρ�υ Πρ�δρ�µ#τη, *λ. ∆. Βαλα!ς, «H στ(ση τ�υ λ�γ#�υ
µ�να3�' Βησσαρ#ωνα στις %ριδες των µ�να3�ν τ�υ Aγ#�υ ^ρ�υς κατ( τ�ν ΙΗU αι�να», Κληρ�ν�µ�α
27 (1995) 162L Σ. Πασ3αλ#δης, Τ� υµναγι�λ�γικ� :ργ� των Κ�λλυ��δων. Συµ��λ� στη µελ:τη της α-
γι�λ�γικ�ς γραµµατε�ας κατ� την περ��δ� της Τ�υρκ�κρατ�ας, Θεσσαλ�ν#κη 2004, σσ. 231-249.

23. Aθανασ#�υ Παρ#�υ, Tω θε�!ιλεστ�τω επισκ�πω αγ�ω Aρδαµερ�ω, �.π., --. 298-299: µιγνεις
δF τ; Jµικτα, τ;ς τ�1 Παϊσ��υ κακ�!ρ�σνας καθ) Cµ$ν συστρ:ψας; κα3 σ�>µα µFν κα3 πρ�σωπ�ν
!�λ�υ κα3 �ρηστ�1 9νδρ0ς 8δ�rα Yπ�δς, κα3 �5κ Jλλ� !ρ�νε7ν πλασ�µεν�ς, j α5τ; τα1τα Gπ�1 !ρ�-
ν�1µεν κα3 Cµε7ς, θαvgε7ν τε κα3 �α�ρειν &π�ι�σας, =ς Jρα xκεν G gυ�µεν�ς[ ε8ς τ*ν &κκλησ�αν δF
ε8σελθ	ν, 2π�υ τ$ν µ�να��ντων αL 9γ:λαι συν��θησαν, κα3 ε8ς τ0ν Yψηλ�τατ�ν 9να�;ς θρ�ν�ν, =ς
&π3 σκην>ς &!�νης 9λλ�7�ς, 6F π�ρ�ιθεν[ µNλλ�ν δF �5κ 9λλ�7�ς, 9λλ; κατ; δι�µετρ�ν &ναντ��ς[ και
--. 304, 316. Πρ*λ. και τις (γνωστες λεπτ�µ%ρειες των εσωτερικ�ν διεν%5εων των K�λλυ*(δων στην
Eπιστ�λ� πρ�ς Παναγι	τη Παλαµ�, �.π., --. 28α-29α: T>ς γ�1ν 9π�στρ�!>ς τε κα3 �δελυγµ�ας 'πα-
ντα��1 τ�1 lOρ�υς πλατυν�µ:νης (κα3 γ;ρ κα3 δι; πλ��ων τινFς &<ε�λ�θησαν, κα3 ε8ς κηπωρ�1 Jλλ�ι
ε8σελθ�ντες 9πηλ�θησαν, κα3 ε8ς �8κ�ας &ν α5τR> τR> τ�1 'γ��υ ∆ηµητρ��υ σκ�τRη &κ παλαι!�τ�υ !ιλ�ας
ε8σελθ�ντες πρ�σεδ:�θησαν κα3 Jλλα π�λλ; τ�ια1τα &γ�ν�ντ�) συνιδ�ντες �h κακ�1 �ωρ�1σιν αL
παρ; τ$ν &�θρ$ν συκ�!αντ�αι, περιδεε7ς kρ<αντ� γ�νεσθαι, µ�π�τε κα3 ε8ς τ*ν &κκλησ�αν τ�των
9κ�υσθ:ντων, bργ>ς περαθ$σιν 9δ�κως. mν κα3 ε8ς τ0 τ:λ�ς !υγε7ν α5τ�7ς �5κ &<εγ:νετ�. lEδ�<εν �cν
ε8ς yν συνελθε7ν τ�_ς π�ντας j τ�_ς πλε��υς, κα3 σκ:ψασθαι περ3 τ�1 συν��σ�ντ�ς. Kα3 δ* συν�λθ�-
µεν �5κ bλ�γ�ι \ν τινι κελλ�#ω Yπερ�νω τ$ν Kαρ$ν. Παρθ:νι�ς \�ει τ�1τ� G &< )Aγρ�!ων, G τ*ν τ:�νην
�ωγρ�!�ς, !ιλ�σπ�υδα7�ς 9ν�ρ, κα3 �nµα� γε γιν	σκεις τ0ν Jνδρα &πι<ενωθε3ς zν παρ) α5τ#$ �5κ bλι-
γ�κις. Συν>λθε γ�1ν 9!�τ#ω τ��ει κα3 G Πα{σι�ς. DO δF Xριστ�!�ρ�ς 9ηδ$ς \�ων σ!�δρα πρ0ς τ0ν
Πα{σι�ν, =ς µ* κατ; λ�γ�ν, �5δF σ_ν κ�σµ#ω τ�7ς πρ�γµασιν �ρ	µεν�ν, �5 παρεγ:νετ�, µηνσας =ς
κωλυθε�η παρ; τ�1 8δ��υ γ:ρ�ντ�ς, =ς δF κr9γQ &κ τ>ς τ�τε πε�ρας \γνω, κα3 π�νυ δικα�ως. O5 γ;ρ
µ�ν�ς G Xριστ�!�ρ�ς, 9λλ; µικρ�1 κα3 π�ντες �L &κε7σε παραγεν�µεν�ι, π�λλ$ν iνεκα �L &πεµ:µ!�-
ντ�[ π�ντες γ�ρ, !ασι, τ*ν τ$ν 'γιαννιτ$ν νεκρ�λ�γ�αν !εγ�µεν, �5 µ*ν =ς αLρετικ�ς τε κα3 ε8δω-
λ�λ�τρας α5τ�_ς 9π�στρε!�µεθα, µ* γ:ν�ιτ�, σ_ δF �?τω καλε7ς α5τ�ς, κα3 λ�ιδ�ρ�αις κα3 ?�ρεσι



ρ�νει εκτ+ς των (λλων τη σ'γ3υση π�υ επικρ(τησε σ3ετικ( µε τις πεπ�ιθ!σεις
των κ�λλυ*(δων µ%3ρι τ� 1774 και τη λανθασµ%νη πληρ�-+ρηση π�υ ε#3ε η
Εκκλησ#α για τ�υς πρωτα#τι�υς των ταρα3�ν.

3. Η στ(ση αυτ! τ�υ Αρδαµερ#�υ σε συνδυασµ+ µε τ�ν 3αρακτηρισµ+ των Λατ#-
νων ως σ3ισµατικ�ν στ�ν λ+γ� π�υ εκ-�νησε στ� Πρωτ(τ� επανα-%ρ�υν στη
µν!µη τ�υ Παρ#�υ τα γεγ�ν+τα π�υ εκτυλ#3θηκαν στη Θεσσαλ�ν#κη, κατ( την
ε�ρτ! τ�υ αγ#�υ Γρηγ�ρ#�υ Παλαµ( τ� 1767 ! 176824. � Π(ρι�ς δ%3θηκε, µετ(
τ� τ%λ�ς τ�υ κηρ'γµατ+ς τ�υ και τ�ν εγκωµιασµ+ τ�υ ησυ3αστ! αγ#�υ της
Θεσσαλ�ν#κης, τ�ν ψ+γ� και την αδια-�ρ#α τ�υ επισκ+π�υ π�υ τιµ�'σε εκε#νη
την ηµ%ρα τ�ν θρ+ν� τ�υ Αγ#�υ Γρηγ�ρ#�υ, τ�ν ∆ι�ν'σι� Αρδαµερ#�υ. � ∆ι�-
ν'σι�ς, +πως µαρτυρε# � #δι�ς � Π(ρι�ς, εν�3λ!θηκε σ-+δρα απ+ τ� αντιλατι-
νικ+ περιε3+µεν� τ�υ λ+γ�υ τ�υ, απ+ την �5'τητα των επι3ειρηµ(των εναντ#�ν
των Λατ#νων και απ+ τ�ν 3αρακτηρισµ+ τ�υς ως αιρετικ�'ς25. Η µαρτυρ#α αυ-
τ! τ�υ Παρ#�υ ε#ναι σηµαντικ!, γιατ# µ%3ρι σ!µερα µ+ν� εικασ#ες ε#3αν γ#νει
για την ταυτ+τητα τ�υ επισκ+π�υ, εν� αγν��'νταν και τ� επεισ+δι� π�υ %λα*ε
3�ρα µετ( τ� τ%λ�ς τ�υ κηρ'γµατ�ς τ�υ Παρ#�υ.

2η Επιστ�λ!: Τ*ν Yµετ:ραν &λλ�γιµ�ν θε�!ιλ�αν µετ; τ>ς πρ�σηκ�σης α5τR>
ε5λα�ε�ας πρ�σκυν$. Τ*ν θυϊ!�ρ�ν α5τ>ς δε<ι;ν Lερ$ς κατασπα��µεν�ς26. �ι α-
να-�ρ%ς µας θα γ#ν�νται µε *(ση τ�ν Πατµιακ+ κ�δικα 407, --. 267-290.

Η επιστ�λ! απ�στ%λλεται κι αυτ! απ+ τη Θεσσαλ�ν#κη στις 20 Σεπτεµ*ρ#�υ
1775 και %3ει ως θ%µα την %ριδα Περ� της Συνε��ς Θε�ας Μεταλ�ψεως. Α-�ρµ!
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πλνεις καθ) |κ�στην τ�_ς 9δελ!�ς, κα3 τ;ς ταρα�;ς τατας κα3 τ0ν π�λεµ�ν δι�γειρας καθ) Cµ$ν…
Kα3 καταλ:γ�υσιν &ν πρ	τ�ις τ0ν Xριστ�!�ρ�ν, =ς δ>θεν 9ρ�ηγ0ν κα3 διδ�σκαλ�ν τ$ν λ�ιπ$ν, εnτα
κα3 Jλλ�υς[ ε8δ�π�ι�1µεν δF κα3 τ;ς κακ�!ρ�σνας κα3 αLρ:σεις α5τ$ν, 9ριθµ�σαντες τ;ς 9νωτ:ρω
πρ0ς τ�_ς λαυρι	τας συκ�!αντ�ας, &πιλ:γ�ντες α5τ�7ς, 2τι &ν 2σ#ω µετ; τ�των \�ετε κ�ινων�αν, �5δF
Cµε7ς YµNς δε��µεθα, �pτε ε8ς �8κ�αν, �pτ) ε8ς &κκλησ�αν, �pτε ε8ς τ0ν µ1λ�ν, �pτε ε8ς πνευµατικ�ν.
En��ν τ��νυν \σ�ατ�ν τ0 περ3 τ$ν µνηµ�σνων &π3 λ:<εως, �?τως, «\τι !ρ�ν�1σι κα3 λ:γ�υσιν 2τι
2σ�ι π�ι�1σι µνηµ�συνα τ*ν Kυριακ�ν, ε8σ3ν ε8δωλ�λ�τραι κα3 αLρετικ��». T$ν δ* &πιστ�λ$ν τ�των
&κδεδ�µ:νων ε8ς τ0 πλ>θ�ς, �L Cµ:τερ�ι κα3 αcθις δι; σπ�υδ>ς &π�ι�1ντ� 9µε7ψαι τ*ν Gµ�λ�γ�αν ε8ς
τ0 πληρ:στερ�ν κα3 9κρι�:στερ�ν κα3 π�λιν &µF 6<��υν συνθε7ναι τ; κατ) α5τ�ν, ] δ* κα3 &π��ησα,
9ν�θεµα &πιθε3ς τ�7ς λ:γ�υσιν ε8δωλ�λ�τρας κα3 αLρετικ�_ς π�ντας τ�_ς π�ι�1ντας τ*ν Kυριακ*ν
µνηµ�συνα[ π�νυ γ�ρ µ�ι δειν0ν κα3 σ�:τλι�ν, κα3 Jρδην τ�1 Xριστιανισµ�1 9νατρ�π* \δ�<εν C τ�ι-
ατη �λασ!ηµ�α[ ε8 γ;ρ τ�1τ� δ��ηµεν, π�θεν Lερωσνη, κα3 τ; λ�ιπ�, α5τ>ς τ>ς πρ	της τ$ν µυστη-
ρ�ων πηγ>ς, !ηµ3 δ* τ>ς µεγ�λης &κκλησ�ας π�νυ συνε�$ς τα1τα π�ι�σης; &γQ µFν �cν δι; τα1τα,
τ0ν λ�γ�ν κατησ!αλισ�µην τ#$ 9ναθ:µατι. DO δF Πα{σι�ς τ�1τ� 8δQν µικρ�1 κα3 τ$ν !ρ:νων &<:στη,
κα3 Cµ$ν \κτ�τε 9π:στη, κα3 κατ; τ*ν δι�µετρ�ν Cµ7ν &ναντ�αν &!:ρετ�. Συναπ:στησαν δF α5τ#$ κα3
iτερ�ι δω j τρε7ς 9ντεισ��θη δF α5τ�κα G Xριστ�!�ρ�ς κα3 Yπ:γραψεν, ε8ς τ*ν πρ�τ:ραν δι) &κε7ν�ν
µ* ��υληθε�ς.

24. Για τ�ν Λ+γ� στ�ν (γι� Γρηγ+ρι� Παλαµ(, τη 3ρ�ν�λ�γ#α εκ-�νησης και την ανα-ερ+µενη
σ’ αυτ+ν *ι*λι�γρα-#α *λ. Πασ3αλ#δης, �.π., σσ. 117-123L Sπαντα Aγ��υ Aθανασ��υ τ�υ Παρ��υ, �.π.,
σ. 5δU. Τ� σηµε#� π�υ 3ρ!2ει δι�ρθ�σεως ε#ναι τ� +ν�µα τ�υ επισκ+π�υ εν�πι�ν τ�υ �π�#�υ εκ-ων!-
θηκε � Λ+γ�ς. ∆εν !ταν � Λε+ντι�ς Hλι�υπ+λεως (Σ. Πασ3αλ#δης), �'τε � Θε+-ιλ�ς Καµπαν#ας (Αθ.
Καραθαν(σης), αλλ( � Αρδαµερ#�υ ∆ι�ν'σι�ς.

25. Aθανασ#�υ Παρ#�υ, Tω θε�!ιλεστ�τω επισκ�πω αγ�ω Aρδαµερ�ω, �.π., --. 319-325.
26. Πρ*λ. Aραµπατ2!ς, �.π. σσ. 50-51.



και αιτ#α της επιστ�λ!ς τ�υ Παρ#�υ !ταν η επιστ�λιµα#α πραγµατε#α π�υ απ%στει-
λε � ∆ι�ν'σι�ς Αρδαµερ#�υ σε µ�να3�'ς στ� 7γι�ν ^ρ�ς, στην �π�#α ερµηνε'�-
ντας 3ωρ#� τ�υ ιερ�' Qρυσ�στ+µ�υ πρ�σπ(θησε να καταδικ(σει τη συν!θεια της
συ3ν!ς Θε#ας Μετ(ληψης27.

Η υπερασπιστικ! γραµµ! τ�υ ∆ι�νυσ#�υ υπ�δε#κνυε την τεσσαρακ�νθ!µερη
νηστε#α, ως απαρα#τητη πρ�ϋπ+θεση για την πρ�σ%λευση στ� µυστ!ρι� της Θε#ας
Ευ3αριστ#ας. Κατ( τις απ+ψεις τ�υ Αρδαµερ#�υ, π�υ µας παραδ#δ�νται αυτ�λε5ε#
εντ+ς της επιστ�λ!ς τ�υ Παρ#�υ, η νηστε#α της Μεγ(λης Τεσσαρακ�στ!ς θεσπ#-
στηκε απ+ τ�υς Απ�στ+λ�υς28 ως απαρα#τητη πρ�παρασκευ! των πρ�σερ3�µ%νων
στ� µυστ!ρι� της Θε#ας Ευ3αριστ#ας28. Εκτ+ς απ+ τα θε�λ�γικ( επι3ειρ!µατα, τα
�π�#α αντιθετικ( παραθ%τει � Π(ρι�ς, σ3�λι(2εται ειρωνικ( η %λλειψη επιστηµ�νι-
κ!ς και κριτικ!ς ικαν+τητας απ+ µ%ρ�υς τ�υ ∆ι�νυσ#�υ, καθ�ς δεν µπ+ρεσε να α-
ντιλη-θε# +τι η Τεσσαρακ�στ! ε#ναι µ#α ρ'θµιση στη 2ω! της Εκκλησ#ας π�υ ε-
π!λθε κατ( τ�ν 4� αι. και +3ι κατ( την Απ�στ�λικ! περ#�δ�29. Επ#σης � ∆ι�ν'σι�ς
στην πραγµατε#α τ�υ, κατ( τ�ν Π(ρι� π(ντα, ε5ισ�νει τ�ν κ�σµικ+ και τ�ν µ�να-
3ικ+ *#� και ε-αρµ+2ει τα #δια κριτ!ρια στ�υς ασκ�'µεν�υς και στ�υς εν κ+σµω
δια*ι�'ντες, καθ�ρ#2�ντας κ�ιν( διαστ!µατα ηµερ�ν και νηστει�ν30.

Στην πραγµατε#α τ�υ Αρδαµερ#�υ απ(ντησαν µ�να3�# τ�υ Αγ#�υ ^ρ�υς, �ι �-
π�#�ι, α-�' συγκ%ντρωσαν πληθ�ρα κειµ%νων απ+ τη συν�δικ! και πατερικ! Πα-
ρ(δ�ση, τα �π�#α !ταν υπερασπιστικ( της συ3ν!ς Θε#ας Μετ(ληψης, τα απ%στει-
λαν στ�ν ∆ι�ν'σι�31. Πιθαν+τατα η συλλ�γ! αυτ! να ταυτ#2εται µε παρ+µ�ι� κε#-
µεν� π�υ *ρ#σκεται «εν ε#δει» ανθ�λ�γ#�υ στ� τ%λ�ς τ�υ κ�δικα 88 της Ι. Μ. fεν�-
-�ντ�ς.

Τ� συγκεκριµ%ν� γεγ�ν+ς πρ�καλε# πρ�*ληµατισµ+, καθ�ς, αν ε#ναι γν!σια η
επιστ�λ! τ�υ ∆ι�νυσ#�υ, την �π�#α δηµ�σ#ευσε � Μ. Γεδε�ν απ+ τ�ν fεν�-ωντι-
ν+ κ�δικα 8832, πρ�ς (γνωστ�υς Μ�να3�'ς τ�υ Αγ#�υ ^ρ�υς, π�υ 2ητ�'ν την (-
π�ψ! τ�υ σ3ετικ( µε τ� εγ3ειρ#δι� Περ3 τ>ς Συνε��1ς Θε�ας Μεταλ�ψεως (τ�υ
1783), και η �π�#α !ταν θετικ!, τ+τε πρ%πει να δε3θ�'µε +τι � ∆ι�ν'σι�ς, εν�
στην αρ3! κατ%κρινε εγγρ(-ως την παραπ(νω συν!θεια των µ�να3�ν, στ� τ%λ�ς
την επιδ�κ#µα2ε.

Η τελικ! α5ι�λ+γηση της στ(σης τ�υ ∆ι�νυσ#�υ Αρδαµερ#�υ θα γ#νει µ+ν� +-
ταν εκδ�θ�'ν τα αν%κδ�τα κε#µενα π�υ περιγρ(-�υν τη δρ(ση τ�υ αυτ! την πε-
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27. Aθανασ#�υ Παρ#�υ, Tην υµετ:ραν ελλ�γιµ�ν θε�!ιλ�αν µετ� της πρ�σηκ�σης αυτ� ευλα�ε�-
ας πρ�σκυν	. Tην θυϊ!�ρ�ν αυτ�ς δε<ι�ν κατασπα��µεν�ς, Π(τµ�υ 407, --. 269-270 (στ� ε5!ς: Tην
υµετ:ραν ελλ�γιµ�ν θε�!ιλ�αν).

28. W.π., --. 274-275.
29. W.π., --. 272-273. Για τ� #δι� 2!τηµα υπ!ρ5ε %νταση στις σ3%σεις Nικ�δ!µ�υ Aγι�ρε#τη και

Eυγεν#�υ B�υλγ(ρεως, +ταν � δε'τερ�ς υπερασπι2+ταν τις #διες µε τ�υ Παρ#�υ απ+ψεις. B. Mακρ#-
δης, «H -υγ! τ�υ Eυγεν#�υ απ+ την Aθωνι(δα», }στωρ 9 (1996) 94-95.

30. Aθανασ#�υ Παρ#�υ, Tην υµετ:ραν ελλ�γιµ�ν θε�!ιλ�αν, �.π., --. 280-281.
31. W.π., --. 279-280, 284.
32. M. Γεδε�ν, «Eτερ�διδασκαλ#αι εν τη Eκκλησ#α Kωνσταντιν�υπ+λεως µετ( την (λωσιν», EA

3 (1882-1883) 671-672.



ρ#�δ�. Απ+ τα µ%3ρι στιγµ!ς δεδ�µ%να, αυτ+ π�υ µπ�ρ�'µε να υπ�στηρ#5�υµε ε#-
ναι +τι στην πλει�ν+τητα των κειµ%νων της κ�λλυ*αδικ!ς γρµµατε#ας, � ∆ι�ν'σι�ς
περιγρ(-εται ως αντ#παλ�ς και δι�κτης των πρωτεργατ�ν της κ�λλυ*αδικ!ς κ#-
νησης, καθ�ς επ#σης και επικριτ!ς τ�υς για τις θε�λ�γικ%ς τ�υς θ%σεις περ# µνηµ�-
σ'νων και συ3ν!ς θε#ας Μετ(ληψης.

Σε αντ#θετα συµπερ(σµατα �δηγ�'µαστε για τ�ν επ#σκ�π� Ιερισσ�' Ι(κω*�
(µετ%πειτα Θεσσαλ�ν#κης), � �π�#�ς περιγρ(-εται απ+ τ�ν Π(ρι� ως υπερασπι-
στ!ς των θ%σεων των κ�λλυ*(δων και γν�στης των τεκταιν�µ%νων στ� ^ρ�ς. �ι
λεπτ�µ%ρειες της εµπλ�κ!ς τ�υ Ιερισσ�' στα γεγ�ν+τα, π�υ ε#ναι γνωστ%ς στ�ν
Π(ρι�, µας κ(ν�υν να πιστε'�υµε στη συ3ν! επικ�ινων#α των δ'� λ�γ#ων και στην
'παρ5η αλληλ�γρα-#ας, η �π�#α παρ’ +τι µνηµ�νε'εται απ+ τ�ν Π(ρι�, δεν %3ει α-
κ+µη εντ�πισθε# στη 3ειρ+γρα-η παρ(δ�ση.

Παρ’ +λα αυτ( στην αν%κδ�τη αλληλ�γρα-#α τ�υ Παρ#�υ µαρτυρε#ται, π%ρα
απ+ τα µ%3ρι σ!µερα γνωστ( γεγ�ν+τα, +τι:
1. � Π(ρι�ς γ#νεται κ�ινων+ς της πρ�της πατριαρ3ικ!ς επιστ�λ!ς τ�υ Θε�δ�σ#-

�υ (Καλ�κα#ρι τ�υ 1772) στην Ιερισσ+, +ταν επιστρ%-�ντας στ� ^ρ�ς απ+
Θεσσαλ�ν#κη επισκ%-θηκε τ�ν -#λα πρ�σκε#µεν� σ’ αυτ+ν µητρ�π�λ#τη Ιερισ-
σ�' Ι(κω*�. Αυτ+ς τ�υ %κανε γνωστ! την 'παρ5η πατριαρ3ικ!ς επιστ�λ!ς, τ�υ
δι(*ασε τ� περιε3+µεν+ της και τ�ν πληρ�-+ρησε για τ� παρασκ!νι+ της στην
Κωνσταντιν�'π�λη. T%λ�ς, τ�ν πρ�ειδ�π�#ησε για τις αντιδρ(σεις στ� ^ρ�ς, +-
ταν � #δι�ς αν%γνωσε τ� κε#µεν+ της στη σ'να5η της Αγ#ας 7ννης. � Ι(κω*�ς
συµ*�'λευσε τ�ν Π(ρι� για τις µετ%πειτα κιν!σεις και τ�ν απ%τρεψε να επι-
στρ%ψει στ� ^ρ�ς33.

2. � Ιερισσ�' Ι(κω*�ς !ταν απ+ τ�υς πρ�τ�υς επισκ+π�υς π�υ επι3ε#ρησαν να
συµ*(λ�υν στη συµ-ιλ#ωση των κ�λλυ*(δων και αντικ�λλυ*(δων, µε αρκετ!
µ(λιστα επιτυ3#α34. Πριν ακ+µη τ� 1772 και κατ( την πρ�τη -(ση της %ριδας �
Ι(κω*�ς καθ#σταται µ(ρτυρας και εγγυητ!ς µιας «συµ-ων#ας» π�υ %γινε στην
Ιερισσ+ µετα5' των γερ+ντων της fεν�-ωντιν!ς Σκ!της και των κ�λλυ*(δων,
παρ+ντ�ς τ�υ Παρ#�υ, και ε#3ε ως αντικε#µεν� την παραµ�ν! τ�υ «παπα-Ιακ�-
*�υ» και τ�υ «γ%ρ�-Ν!-ωνα» στη Σκ!τη35. Τ� πρ+*ληµα π�υ ε#3ε δηµι�υργη-
θε# α-�ρ�'σε την επιθυµ#α των δ'� πρ�ανα-ερ�µ%νων µ�να3�ν να πρ�σ%ρ-
3�νται συ3ν+τερα στ� µυστ!ρι� της θε#ας Ευ3αριστ#ας. Η επιτυ3#α της συµ-ι-
λ#ωσης 3ρε�θηκε στα γεµ(τα «σ�-#α» λ+για τ�υ Ιακ�*�υ, τα �π�#α εντυπω-
σ#ασαν τ�υς παρισταµ%ν�υς και δικα#ωσαν τ�υς δ'� γ%ρ�ντες.
Εκτ+ς απ+ τις πληρ�-�ρ#ες +µως π�υ παραδ#δει � Π(ρι�ς στις παραπ(νω επι-

στ�λ%ς για τ�ν Ι(κω*�, εντ'πωση πρ�καλ�'ν τα υπαινικτικ( τ�υ σ3+λια για τη
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33. Aθανασ#�υ Παρ#�υ, T�ις πρ�στ�ταις και !ρ�ντιστα�ς της εν τω Sθω Σ��λ�ς, Π(τµ�υ 107,
--. 352-353. Σ3�λιασµ+ς τ�υ επεισ�δ#�υ στ�ν Bραν�'ση, �.π., σ. 254.

34. Aθανασ#�υ Παρ#�υ, T�ις λεγ�µ:ν�ις ασκητα�ς, �π� κατ�ικ�ν εις τα ��υν� τ�υ ~εν�!	-
ντ�ς, Π(τµ�υ 407, --. 385, 388-389, 390-391.

35. Aθανασ#�υ Παρ#�υ, T�ις �σιωτ�τ�ις εν µ�να���ς γ:ρ�υσι κυρ�ω Θε�δ�σ�ω και Mελετ�ω, Π(-
τµ�υ 407, --. 391-394.



συµπερι-�ρ( τ�υ Ιακ�*�υ, ως µητρ�π�λ#τη στη Θεσσαλ�ν#κη και τ�ν πρ�σωπικ+
τ�υ *#�, π�υ περι%3�νται σε µεταγεν%στερη τ�υ 1788 επιστ�λ! τ�υ Παρ#�υ πρ�ς
τ�ν δι(δ�3+ τ�υ Ιακ�*�υ, µητρ�π�λ#τη Θεσσαλ�ν#κης Γερ(σιµ�36. Τα σ3+λια και
�ι ειδ!σεις, π�υ ανα-%ρ�νται, δεν συν(δ�υν µε τα +σα µ%3ρι σ!µερα γνωρ#2�υµε
για τ�ν *#� και τις πεπ�ιθ!σεις τ�υ Ιακ�*�υ. Επι-υλασσ+µαστε να ερευν!σ�υµε
περαιτ%ρω τ� θ%µα, +πως και τη γνησι+τητα της επιστ�λ!ς, καθ�ς � Π(ρι�ς π�υ-
θεν( αλλ�' στα %ργα τ�υ δεν µ%µ-εται τ�ν Ι(κω*� περ# ηθικ�ν 2ητηµ(των.

Συν�ψ#2�ντας θα µπ�ρ�'σαµε να υπ�στηρ#5�υµε +τι:
α. Η πληρ�-+ρησ! µας για τ�υς δ'� ιερ(ρ3ες και τη στ(ση τ�υς στις %ριδες

τ�υ δευτ%ρ�υ µισ�' τ�υ 18�υ αι. συνε3�ς θα εµπλ�υτ#2εται απ+ την αν%κδ�τη
γραµµατε#α, η �π�#α µας επι-υλ(σσει συνε3�ς εκπλ!5εις.

*. �ι κρ#σεις π�υ περι%3�νται στη γραµµατε#α της επ�3!ς για τα πρ+σωπα και
τις εν%ργει%ς τ�υς ε#ναι αν(λ�γες των πρ�σωπικ�ν πεπ�ιθ!σεων των συγγρα-%ων.

γ. Παρ( τις δια-�ρετικ%ς αντιλ!ψεις π�υ υπ�στ!ρι2αν, τ� �ικ�υµενικ+ Πα-
τριαρ3ε#� τ�υς 3ρησιµ�π�#ησε για την ε5�µ(λυνση των δια-�ρ�ν και την πα'ση
των ερ#δων. Σ’ αυτ+ τ�ν ρ+λ� -α#νεται πως καλ'τερα ανταπ�κρ#θηκε � Ι(κω*�ς
Ιερισσ�', παρ( � ∆ι�ν'σι�ς Αρδαµερ#�υ.

38 Xρ�στ�ς Aραµπατ��ς

36. Aθανασ#�υ Παρ#�υ, Tω πανιερωτ�τω, πανελλ�γιµ�τ�τω… κυρ�ω Γερασ�µω, fεν�-�ντ�ς 211,
--. 526-530.



SUMMARY

Christos Arabatzis

THE BISHOPS ARDAMERIOU DIONYSIOS AND IERISSOU IAKOVOS
AND THEIR INVOLVEMENT IN THE DISPUTATIONS OF MOUNT ATHOS

Our knowledge for the historical period of 19th century in which lived Bishop
Dionysios of Ardameriou and Bishop Iakovos of Ierissou is still limited. The main
aim of this study is to present new elements based on unpublished texts. It’s about
three Epistles of Athanasios Parios which evaluate and present the main ideas on
the questions of the movement of «K+λλυ*α» and the frequent participation to the
Holy Communion. It is pointed the unclear attitude that Dionysius and Iakovos
kept against the Kollybades and their claims. It is also made an annotation about
the incident that happened in Salonica in 1767-1768, between Athanasios and
Dionysios. Finally, on the one hand Iakovos always wanted to find solution to the
problems in order to eliminate the conflicts and on the other hand Dionysios kept
an obscure attitude.
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Aναστ�σι�ς K. Bα	�
σκ�ς

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚH Σ�EΣΗ

ΙΚΥΜΕΝΙΚY ΠΑΤΡΙΑΡ�ΕIΥ –  ΑΓIΥ OΡΥΣ

ΜEΣΑ ΑΠO Τ ΣYΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO

�AΡΤΗ ΤΥ ΑΓIΥ OΡΥΣ

Η πνευµατικ�τητα, ως συστατικ� της «πρ�σωπικ�τητας» της Αθωνικ!ς Π�λι-
τε#ας, δεν %&ει µ�ν� δι'σταση θε�λ�γικ! ! )ιλ�σ�)ικ!. *&ει και δι'σταση ν�µικ!
η �π�#α συν#σταται στη δι' ν�µ�υ κατ�&+ρωση και �ρι�θ%τηση της πνευµατικ!ς
σ&%σεως της Αγι�ρειτικ!ς Κ�ιν�τητας µε τη Μητ%ρα Εκκλησ#α, δηλαδ! τ� ικ�υ-
µενικ� Πατριαρ&ε#�1. Η κατ�&+ρωση και �ρι�θ%τηση της πνευµατικ!ς αυτ!ς σ&%-
σεως συντελε#ται καταρ&!ν µ%σω τ�υ 'ρθρ�υ 105 τ�υ ισ&+�ντ�ς Συντ'γµατ�ς2, �-
π�υ κατ�&υρ/νεται τ� εν γ%νει πρ�ν�µιακ� καθεστ/ς τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς. Συντελε#-
ται �µως και µ%σω των σ&ετικ/ν διατ'4εων τ�υ Καταστατικ�+ �'ρτη τ�υ Αγ#�υ
3ρ�υς (ε)ε4!ς Κ�Α�)3 και τ�υ Ν�µ�θετικ�+ ∆ιατ'γµατ�ς της 10/16.9.1926 (ε)ε-
4!ς Ν∆)4. Και θα πρ%πει να σηµειωθε# �τι η σ&%ση αυτ! δεν υ)#σταται µ�ν� σε θε-

1. Κατ' τ�ν N. Αντων�π�υλ�, Η συνταγµατικ� πρ�στασ�α τ�υ αγι�ρειτικ�� καθεστ�τ�ς, Αθ!να
21997, σ. 160, η σ&%ση Αγ#�υ 3ρ�υς και ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ ε#ναι πνευµατικ! και εκκλησια-
στικ! �&ι �µως και π�λιτικ!, δι�τι �ι δ+� αυτ%ς �ντ�τητες δεν συνιστ�+ν Κρ'τη.

2. Βλ. σ&ετ. και την ΣτΕ 4/1996, Ελληνικ� ∆ικαι�σ�νη 37, 456επ., �π�υ τ�ν#@εται: Υπ� της συνταγ-
µατικ�ς διατ!"εως τ�υ !ρθρ�υ 105 ε"αγγ$λεται και κατ�%υρ��ται �τι τ� &γι� 'ρ�ς διατελε� ε" απ�-
ψεως πνευµατικ�ς, υπ� την !µεση δικαι�δ�σ�α τ�υ �ικ�υµενικ�� Πατριαρ%ε��υ, τ� �π��� $%ει την α-
νωτ!τη επ�πτε�α της ακρι*��ς τηρ�σεως των αγι�ρειτικ�ν καθεστ�των κατ! τ� πνευµατικ� µ$ρ�ς
και τ� �π��� ωσα�τως, εκ παραλλ�λ�υ µετ! της Β�υλ�ς των Ελλ�νων, επικυρ�νει τ�ν συντασσ�µεν�
και ψη.ι/�µεν� υπ� των ε�κ�σι Ιερ�ν Μ�ν�ν Καταστατικ� �!ρτη τ�υ Αγ��υ 'ρ�υς, δι! τ�υ �π���υ
γ�νεται λεπτ�µερ�ς καθ�ρισµ�ς των αγι�ρειτικ�ν καθεστ�των και τ�υ τρ�π�υ λειτ�υργ�ας αυτ�ν.

3. Κατ' τ�υς Θ. Τσ'τσ� – Μ. Β�λαν'κη (Θ. Τσ'τσ�ς – Μ. Β�λαν'κης, «Η απ�ν�µ! της δικαι�-
σ+νης εν Αγ#ω 3ρει», Αρ%ε�� Εκκλησιαστικ�� και Καν�νικ�� ∆ικα��υ, τ. ∆D, σ. 213, �π�υ και η σ&ετι-
κ! επι&ειρηµατ�λ�γ#α), � Καταστατικ�ς �'ρτης τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς δεν θ%σπισε δ#και�, αλλ' απλ/ς
διετ+πωσε τ� ισ&+�ν απ� µακρ�+ !δη &ρ�ν�υ πρ�ν�µιακ� για τ� Fγι�ν 3ρ�ς καθεστ/ς.

4. Τ� Ν�µ�θετικ� ∆ι'ταγµα της 10/16.9.1926, τ� �π�#� τρ�π�π�ι!θηκε κατ' τρ�π� επ�υσι/δη α-
π�: α) τ�ν Ν�µ� 6010/1934, τ�ν Αναγκαστικ� Ν�µ� 758/1937, τ� Ν�µ�θετικ� ∆ι'ταγµα 1262/1942 και
τ�ν Ν�µ� 1129/1944, κ+ρωσε τ�ν ισ&+�ντα Καταστατικ� �'ρτη, � �π�#�ς συντ'&θηκε απ� Επιτρ�π!
Αγι�ρειτ/ν και ψη)#σθηκε στις Καρυ%ς απ� ∆ιπλ! Σ+να4η στις 10.5.1924. Σηµει/νεται �τι ως πρ�ς τη
σ&%ση τ�υ Κ�Α� µε τ� Ν∆ %&�υν διατυπωθε# δια)�ρετικ%ς απ�ψεις. Κατ' τ�ν �. Σγ�υρ#τσα (�.



ωρητικ� επ#πεδ� ως µ#α γενικ�+ περιε&�µ%ν�υ διακ!ρυ4η. Υλ�π�ιε#ται µ%σω της
κατ�&υρ/σεως της πνευµατικ!ς επ�πτε#ας πρ�ς δ+� κατευθ+νσεις, αυτ! των συν-
ταγµατικ/ν διατ'4εων τ�υ 'ρθρ�υ 105 και αυτ! τ�υ Κ�Α� και τ�υ κυρωτικ�+
Ν∆, �πως θα δ�+µε αµ%σως παρακ'τω5.

Η κατ' τα ανωτ%ρω κατ�&υρ�+µενη και �ρι�θετ�+µενη πνευµατικ! επ�πτε#α
(δηλαδ! η πνευµατικ! σ&%ση πρ�ϊσταµ%νης εκκλησιαστικ!ς Αρ&!ς µε τα υπαγ�µε-
να σ’ αυτ! )υσικ' ! ν�µικ' πρ�σωπα) τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ επ# τ�υ
Αγ#�υ Dρ�υς δεν ε#ναι ως %νν�ια και ως πραγµατικ�τητα δηµι�+ργηµα τ�υ συν-
τακτικ�+ ν�µ�θ%τη. Ε#ναι θεσµ�ς π�υ Lρ#σκει %ρεισµα στ� Καν�νικ� ∆#και�, συνι-
στ' δε τ� %να εκ των δ+� συστατικ/ν της αρ&!ς της καν�νικ!ς δικαι�δ�σ#ας6, η �-
π�#α µε τη σειρ' της συνιστ' θεµελι/δη αρ&! στη δι�#κηση της Εκκλησ#ας. Σ’ αυ-
τ%ς τις τρε#ς L'σεις, δηλαδ! στην καν�νικ! ν�µ�θεσ#α, στις διατ'4εις τ�υ 'ρθρ�υ
105 τ�υ Συντ'γµατ�ς και στις διατ'4εις τ�υ Κ�Α� και συµπληρωµατικ/ς τ�υ κυ-
ρωτικ�+ αυτ�+ Ν∆, θα στηρι&θε# η παρ�+σα εισ!γηση.

A) Τ� ν�µ�καν�νικ� υπ�*αθρ� της πνευµατικ�ς σ%$σεως �ικ�υµενικ�� Πατριαρ-
%ε��υ – Αγ��υ 7�ρ�υς

Τα καν�νικ' δικαι/µατα τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ επ# τ�υ Αγ#�υ
3ρ�υς, �πως αυτ' κατ�&υρ/ν�νται στ� ισ&+�ν Σ+νταγµα και στ�ν Κ�Α�, δεν %-
&�υν κατ’ αρ&!ν θεµ%λι� σε κ'π�ια καν�νικ! δι'τα4η υπ� την %νν�ια της ρητ!ς α-
ναγνωρ#σε/ς των απ� την καν�νικ! ν�µ�θεσ#α. Fλλωστε ε#ναι γνωστ�ς � ΗD καν�-
νας της ∆D ικ�υµενικ!ς Συν�δ�υ7, δι' τ�υ �π�#�υ �ι Ι. Μ�ν%ς και �ι εγκαταLι�+-
ντες σ’ αυτ%ς µ�να&�# υπ!&θησαν στην επ�πτε#α τ�υ επι&ωρ#�υ Επισκ�π�υ. Συνι-
στ' %κ)ανση τ�υ δικαι/µατ�ς εν γ%νει των Πατριαρ&/ν να %&�υν υπ� την ε4�υσ#α
των πατριαρ&ικ' σταυρ�π!για εντ�ς των �ρ#ων της καν�νικ!ς δικαι�δ�σ#ας των8,
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Σγ�υρ#τσας, Συνταγµατικ�ν ∆�και�ν, τ. ΒD, τ. ΑD, 1964, σ. 147), τ� Ν∆ τρ�π�π�#ησε και συµπλ!ρωσε
τ�ν Κ�Α�. Κατ' τ�ν Ι. Γι�+πη (Ι. Γι�+πης, «Η απ�ν�µ! της δικαι�σ+νης εν Αγ#ω 3ρει», Αρ%ε��
Εκκλησιαστικ�� και Καν�νικ�� ∆ικα��υ, τ. ∆D, σ. 17), �ταν υ)#σταται δια)�ρ' µετα4+ των δ+� κειµ%-
νων – Ν∆ και Κ�Α� – υπερισ&+ει η δι'τα4η τ�υ κυρωτικ�+ Ν∆ συµ)/νως πρ�ς τ� 'ρθρ� 1 αυτ�+,
κατ' τ� �π�#� κυρ/νεται � Κ�Α�, ε)�σ�ν δεν αντ#κειται στις διατ'4εις τ�υ Ν∆. Συν�λικ�τερη αντι-
µετ/πιση τ�υ θ%µατ�ς γ#νεται απ� τ�υς Σ. Τρωϊ'ν� – Γ. Π�υλ! (Σ. Τρωϊ'ν�ς – Γ. Π�υλ!ς, Εκκλησια-
στικ� ∆�και�, Αθ!να – Κ�µ�την! 2002, σ. 650), �ι �π�#�ι συγκεκριµεν�π�ι�+ν πρ/τα τ� πρ�Lληµα
και παραθ%τ�υν στη συν%&εια τις περιπτ/σεις π�υ κατ' τη γν/µη των δηµι�υργε#ται @!τηµα, δ#δ�-
ντας και τις σ&ετικ%ς λ+σεις.

5. Κατ' τ�ν Αντων�π�υλ�, �.π., σ. 160, τ� ικ�υµενικ� Πατριαρ&ε#� δ+ναται να &ρησιµ�π�ιε#
κ'θε πρ�σ)�ρ� µ%σ� πρ�ς 'σκηση της επ�πτε#ας αυτ!ς, �πως απ�στ�λ! εγκυκλ#ων, παραινετικ/ν
γραµµ'των, αντιπρ�σ/πων πρ�ς ε4ακρ#Lωση της τηρ!σεως των αγι�ρειτικ/ν καθεστ/των. Σ+µ)ω-
ν�ς και Ε. ∆ωρ!ς, T� ∆�και�ν τ�υ Aγ��υ 'ρ�υς &θω, N�µ�θεσ�α - N�µ�λ�γ�α - Eρµηνε�α, τ. A′, Aθ!-
να-K�µ�την! 1994, σ. 108.

6. Τ� 'λλ� ε#ναι αυτ� της δι�ικητικ!ς επ�πτε#ας, δηλαδ! της δι�ικητικ!ς σ&%σεως πρ�ϊσταµ%νης
εκκλησιαστικ!ς αρ&!ς και υπαγ�µ%νων σ’ αυτ! )υσικ/ν και ν�µικ/ν πρ�σ/πων.

7. Βλ. Γ. Ρ'λλη – M. Π�τλ!, Σ�νταγµα των Θε�ων και Iερ�ν Kαν�νων, τ. B′, Aθ!νησι 1852-1859
(Φωτ�τυπικ! ανατ+πωση, Aθ!να 1992), σ. 234.

8. Για την καν�νικ! θεµελ#ωση των πατριαρ&ικ/ν σταυρ�πηγ#ων Lλ. V. Feidas, Droit Canon, une



παρ' τις διαµαρτυρ#ες των επι&ωρ#ων Επισκ�πων και Μητρ�π�λιτ/ν, �ι �π�#�ι
θεωρ�+σαν �τι η 'σκηση εν�ς τ%τ�ι�υ δικαι/µατ�ς συνιστ�+σε παραL#αση της
καν�νικ!ς των δικαι�δ�σ#ας9. Με τη δια)�ρ' �µως �τι �σ�ν α)�ρ' στ�ν ι-
κ�υµενικ� Πατρι'ρ&η τ� δικα#ωµα αυτ� υ)#σταται ως δυνατ�τητα να %&ει υπ�
την ε4�υσ#α τ�υ πατριαρ&ικ' σταυρ�π!για και εκτ�ς των �ρ#ων δικαι�δ�σ#ας
τ�υ.

Τ� δικα#ωµα λ�ιπ�ν αυτ� %&ει ως θεµ%λι� δηµι�υργηθ%ν %θιµ�, δηλαδ! µακρ'
και �µ�ι�µ�ρ)η πρακτικ!, η �π�#α ακ�λ�υθε#ται και %&ει παγιωθε# στη συνε#δηση
τ�υ πληρ/µατ�ς της Εκκλησ#ας κατ' τ%τ�ι� τρ�π� /στε να ε4�µ�ι/νεται µε καν�-
νικ! δι'τα4η10. Η πρακτικ!, δε, αυτ! δεν θα πρ%πει να απ�συνδεθε# και απ� τη
δεσπ�@�υσα θ%ση τ�υ Θρ�ν�υ της Κωνσταντιν�υπ�λεως και τ� αυ4ηµ%ν� κ+ρ�ς
τ�υ, απ�ρρ�ια της πρ�ικ#σε/ς τ�υ µε πρ�ν�µια και τιµ%ς απ� την Εκκλησ#α11 και
επικυρ/σεως αυτ/ν απ� την Π�λιτε#α12. Η εδρα#ωση αυτ!ς της µακρ'ς και �µ�ι�-
µ�ρ)ης πρακτικ!ς απ�τ%λεσε, �πως )α#νεται, και την αιτ#α για την εκ µ%ρ�υς τ�υ
Lυ@αντιν�+ κρ'τ�υς κατ�&+ρωση –και δι' ν�µικ!ς διατ'4εως13– τ�υ δικαι/µατ�ς
τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατρι'ρ&η να ιδρ+ει πατριαρ&ικ' σταυρ�π!για εκτ�ς των �-
ρ#ων της δικαι�δ�σ#ας τ�υ.

*&�ντας υπ’ �ψιν τα παραπ'νω µπ�ρ�+µε να καταλ!4�υµε στ� συµπ%ρασµα
�τι τ� δικα#ωµα τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατρι'ρ&η για #δρυση πατριαρ&ικ/ν σταυρ�-
πηγ#ων εντ�ς των �ρ#ων δικαι�δ�σ#ας 'λλων Πατριαρ&ε#ων, ερµηνευτικ/ς δε σ!-
µερα και εντ�ς των �ρ#ων δικαι�δ�σ#ας κ'θε �ρθ�δ�4ης Εκκλησ#ας, δεν τ#θεται υ-
π� αµ)ισL!τηση14. Παραλλ!λως, τ� δικα#ωµα αυτ� υ)#σταται και �ταν πρ�κεται
για διατ!ρηση !δη υ)ισταµ%νων πατριαρ&ικ/ν σταυρ�πηγ#ων και περιλαµL'νει
την 'σκηση πλ!ρ�υς δικαι�δ�σ#ας, δηλαδ! της πνευµατικ!ς και δι�ικητικ!ς επ�-
πτε#ας. Και τ�+τ�, δι�τι τ� αδια#ρετ� της καν�νικ!ς δικαι�δ�σ#ας, δηλαδ! η σ+-
µπτωση πνευµατικ!ς και δι�ικητικ!ς ε4�υσ#ας στ� #δι� πρ�σωπ�, θα πρ%πει να γ#-
νει δεκτ� ως � καν�νας στη δι�#κηση της Εκκλησ#ας. Και µ'λιστα τ�σ� στην περ#-
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perspective orthodoxe, Chambesy, Genève 1998, σ. 175επ.
9. Βλ. τ� ερµηνευτικ� σ&�λι� τ�υ Θ. Βαλσαµ/ν�ς υπ� τ�ν ΛΑD καν�να των Απ�στ�λων σε Σ+-

νταγµα Ρ'λλη – Π�τλ!, �.π., τ. B′, σσ. 40-41, � �π�#�ς στ� αυτ� ερµηνευτικ� σ&�λι� (�.π., σ. 42) κατα-
λ!γει στην καν�νικ�τητα τ�υ δικαι/µατ�ς-πρ�ν�µ#�υ αυτ�+, µ%σω της ε)αρµ�γ!ς των καν�νων περ#
καν�νικ!ς δικαι�δ�σ#ας.

10. Υπ� αυτ� τ� πρ#σµα )α#νεται να αντιµετωπ#@�υν τ� @!τηµα � Θ. Βαλσαµ/ν (Lλ. τ� ερµηνευ-
τικ� σ&�λι� τ�υ υπ� τ�ν ΙΒD καν�να της Σαρδικ!ς σε Σ+νταγµα Ρ'λλη – Π�τλ!, �.π., τ. Γ′, σ. 265) και
� Μ. Βλ'σταρης σε Σ+νταγµα Ρ'λλη – Π�τλ!, �.π., τ. ΣT′, σ. 84).

11. Βλ. ΓD καν�να της ΒD ικ�υµενικ!ς περ# των πρεσLε#ων τιµ!ς (Σ+νταγµα Ρ'λλη – Π�τλ!, �.π.,
τ. B′, σ. 173), ΘD και ΙUD καν�νες περ# της αν/τατης καν�νικ!ς δικαι�δ�σ#ας και ΚΗD καν�να περ# κα-
ν�νικ!ς δικαι�δ�σ#ας της ∆D ικ�υµενικ!ς (Σ+νταγµα Ρ'λλη – Π�τλ!, �.π., τ. B′, σσ. 237 και 258-259
αντιστ�#&ως).

12. Βλ. Νεαρ! 131, κε). 2, σε Schoell – G. Kroll, Corpus Juris Civilis. Βλ. επ#σης Νεαρ! 131, κε).
2, σε Ι. U%π�υ, Βασιλικ!, ΒιLλ. 5, τιτλ. 3, θεµ. 3 Αθ!ναι 1896.

13. Βλ. Τ#τλ� ΓD, κε). ΙD της Επαναγωγ�ς, σε Jus Grecoromanum, τ. BD, επιµ. Ι. U%π�υ, Αθ!ναι
1931, σ. 243. Βλ. επ#σης Β. Φειδ', «Σταυρ�πηγιακ� ∆#και� και %κκλητ�ν τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ-
&ε#�υ», Episkepsis 24 (1993).



πτωση της ασκ!σε/ς της απ� τ�ν «καν�νικ�» )�ρ%α της �σ� και στην περ#πτωση
της µεταLιL'σε/ς της απ� αυτ�ν σε 'λλ�ν )�ρ%α της ρθ�δ�4ης Εκκλησ#ας15.

Αντιθ%τως η δι'σπαση των δ+� συστατικ/ν και η απ�ν�µ! της ασκ!σεως αυ-
τ/ν σε δια)�ρετικ�+ς )�ρε#ς θα πρ%πει να γ#νει δεκτ! ως ε4α#ρεση, ε)αρµ�@�µενη
ε)’ �σ�ν �ι συνθ!κες ! �ι αν'γκες της Εκκλησ#ας τ� απαιτ�+ν. Τ%τ�ια περ#πτωση
διασπ'σεως τ�υ ενια#�υ της καν�νικ!ς δικαι�δ�σ#ας επ# Ι. Μ�ν/ν συνιστ' η Πα-
τριαρ&ικ! και Συν�δικ! Πρ'4η τ�υ 1928, δι' της �π�#ας16 συµ)ων!θηκε η κατ'
τ� !µισυ µ�ν� και δη ως πρ�ς τ�ν δι�ικητικ� %λεγ&� εκ&/ρηση των Ι. Μ�ν/ν π�υ
Lρ#σκ�νται στις Μητρ�π�λεις των Ν. �ωρ/ν, στην Εκκλησ#α της Ελλ'δ�ς.

∆ι'σπαση επ#σης τ�υ ενια#�υ της καν�νικ!ς δικαι�δ�σ#ας %&�υµε και στην πε-
ρ#πτωση της Αθωνικ!ς Π�λιτε#ας, �π�υ η δι�#κηση (δι�ικητικ! ε4�υσ#α) αν!κει
στις ε#κ�σι Ι. Μ�ν%ς, εν/ η πνευµατικ! ε4�υσ#α – 'λλως πνευµατικ! επ�πτε#α –
αν!κει στ� ικ�υµενικ� Πατριαρ&ε#�.

Η δια)�ρ' αν'µεσα στις δ+� αυτ%ς περιπτ/σεις ε#ναι η ε4!ς: Στην πρ/τη πε-
ρ#πτωση η 'σκηση της ε4�υσ#ας δι�ικ!σεως απ� την Αυτ�κ%)αλη Εκκλησ#α της
Ελλ'δ�ς επ# των Μητρ�π�λεων τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ στην Ελλ'δα δη-
µι�υργ!θηκε τ� πρ/τ� µε την Πατριαρ&ικ! και Συν�δικ! Πρ'4η τ�υ 1928 και
µπ�ρε# να αντιτα&θε# απ� αυτ! µ�ν�ν %ναντι τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ. Στη
δε+τερη περ#πτωση τ� αυτ�δι�#κητ� της Αθωνικ!ς Π�λιτε#ας γ#νεται δεκτ� ως
πρ�ϋ)ιστ'µεν� τ�υ Συντ'γµατ�ς και ισ&+ει �&ι µ�ν�ν %ναντι τ�υ ικ�υµενικ�+
Πατριαρ&ε#�υ αλλ' και %ναντι τ�υ Eλληνικ�+ κρ'τ�υς. Συνεπ/ς, στην περ#πτωση
αυτ! τ� πεδ#� ασκ!σεως της δι�ικητικ!ς ε4�υσ#ας ε#ναι ευρ+τερ�. Υπ� αυτ� τ�
πρ#σµα, της ιδιαιτερ�τητας της περιπτ/σεως τ�υ καθεστ/τ�ς τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς,
θα πρ%πει να ερευνηθε# και η δι'κριση απ� πλευρ'ς Συντ'γµατ�ς της πνευµατι-
κ!ς απ� τη δι�ικητικ! σ&%ση και της κατ�&υρ/σεως της πρ/της υπ%ρ τ�υ ικ�υ-
µενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ και �&ι της δε+τερης.

B) Η πνευµατικ� σ%$ση µ$σα απ� τη συνταγµατικ� δι!σταση

Υπ� τ� ισ&+�ν Σ+νταγµα τ�υ 1975, �πως αυτ� τρ�π�π�ι!θηκε τ� 1986 και τ�
2001, τα περ# Αγ#�υ 3ρ�υς ρυθµ#@�νται απ� τις διατ'4εις τ�υ 'ρθρ�υ 10517. Τ� ως
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14. Βλ. Μ'4ιµ�υ Μητρ�π�λ#τη Σ'ρδεων, Τ� �ικ�υµενικ�ν Πατριαρ%ε��ν εν τη �ρθ�δ�"ω
Εκκλησ�α, Θεσσαλ�ν#κη, Πατριαρ&ικ�ν Wδρυµα Πατερικ/ν Μελετ/ν, 1972, σσ. 260-261.

15. Τ%τ�ια περ#πτωση συνιστ' η Πατριαρ&ικ! και Συν�δικ! Πρ'4η τ�υ 1882.
16. Κατ' τ�ν 3ρ� ΙD: ∆ιατηρ�;νται <παραµε�ωτα τ= καν�νικ= δικαι�µατα τ�; �>κ�υµενικ�;

Πατρι!ρ%�υ ?π@ τCν ?ν DEλλ!δι DIερCν Πατριαρ%ικCν κα@ Σταυρ�πηγιακCν Μ�νCν, µνηµ�νευ�µ$ν�υ
?ν αFταGς τ�; Jν�µατ�ς τ�; �>κ�υµενικ�; Πατρι!ρ%�υ κα@ Lκ!στ�τε MπO τPς DIερQς Συν�δ�υ τPς
REκκλησ�ας τPς DEλλ!δ�ς δι= τ�; Πρ�$δρ�υ αFτPς <νακ�ιν�υµ$νης πρOς τOν �>κ�υµενικOν Πατρι!ρ-
%ην τPς ?κλ�γPς τCν ν$ων DHγ�υµεν�συµ*�υλ�ων τCν Μ�νCν τ��των. RAλλ’ S δι��κησις Uµως τCν
Μ�νCν κα@ S ?ν γ$νει δια%ε�ρισις κα@ V ?π’ αFτCν Wλεγ%�ς Mπ!γ�νται MπO τXν Yµεσ�ν δικαι�δ�σ�αν
τPς DAγιωτ!της REκκλησ�ας τPς DEλλ!δ�ς, ?.αρµ�/��σης κα@ ?π@ τCν Μ�νCν τ��των τ=ς >σ%υ��σας
δι= τ=ς ?ν τZP >δ�[α αFτPς περι�%ZP DIερ=ς Μ�ν=ς διατ!"εις. DH δι!λυσις Uµως τυ%Oν \ συγ%�νευσις Πα-
τριαρ%ικPς τινOς Σταυρ�πηγιακPς Μ�νPς διενεργεGται π!ντ�τε µετ= πρ�ηγ�υµ$νην συνενν�ησιν πρOς



'νω 'ρθρ� επαναλαµL'νει µε ασ!µαντες )ραστικ%ς µεταL�λ%ς τις διατ'4εις των
'ρθρων 106 %ως 109 τ�υ Συντ'γµατ�ς τ�υ 1926, �πως αυτ%ς επαναλ!)θηκαν στα
'ρθρα 109 %ως 112 τ�υ Συντ'γµατ�ς τ�υ 1927 (τα �π�#α διατηρ!θηκαν σε ισ&+ µε-
τ' τη µεταπ�λ#τευση τ�υ 1935 δι' της Συντακτικ!ς Πρ'4εως UD της 28/29 κτω-
Lρ#�υ 1935), στ� 'ρθρ� 105 τ�υ Συντ'γµατ�ς τ�υ 195218 και στ� 'ρθρ� 122 τ�υ
«Συντ'γµατ�ς» τ�υ 1968.

Τ� σ&ετικ� 'ρθρ� %&ει ως ε4!ς:
1. H %ερσ�νησ�ς τ�υ Aθω, απ� τη Μεγ!λη Β�γλα και π$ρα, η �π��α απ�τελε�

την περι�%� τ�υ Aγ��υ 'ρ�υς ε�ναι, σ�µ.ωνα µε τ� αρ%α�� πρ�ν�µιακ� καθεστ�ς
τ�υ, αυτ�δι��κητ� τµ�µα τ�υ Eλληνικ�� Κρ!τ�υς, τ�υ �π���υ η κυριαρ%�α π!νω
σ’ αυτ� παραµ$νει !θικτη. Aπ� πνευµατικ� !π�ψη τ� &γι� 'ρ�ς διατελε� υπ� την
!µεση δικαι�δ�σ�α τ�υ �ικ�υµενικ�� Πατριαρ%ε��υ. 'λ�ι �σ�ι µ�ν!/�υν σ’ αυτ�
απ�κτ��ν την ελληνικ� ιθαγ$νεια µ�λις πρ�σλη.θ��ν ως δ�κιµ�ι � µ�να%��, %ωρ�ς
!λλη διατ�πωση.

2. Τ� &γι� 'ρ�ς δι�ικε�ται, σ�µ.ωνα µε τ� καθεστ�ς τ�υ, απ� τις ε�κ�σι Iερ$ς
Μ�ν$ς τ�υ, µετα"� των �π��ων ε�ναι κατανεµηµ$νη �λ�κληρη η %ερσ�νησ�ς τ�υ
&θω, τ� $δα.�ς της �π��ας ε�ναι αναπαλλ�τρ�ωτ�.

H δι��κησ� τ�υ ασκε�ται απ� αντιπρ�σ�π�υς των Iερ�ν Μ�ν�ν, �ι �π���ι απ�-
τελ��ν την Iερ! Κ�ιν�τητα. ∆εν επιτρ$πεται καµ�α απ�λ�τως µετα*�λ� στ� δι�ικη-
τικ� σ�στηµα � στ�ν αριθµ� των Μ�ν�ν τ�υ Aγ��υ 'ρ�υς, ��τε στην ιεραρ%ικ� τ!-
"η και τη θ$ση τ�υς πρ�ς τα υπ�τελ� τ�υς ε"αρτ�µατα. Aπαγ�ρε�εται να εγκατα-
*ι�ν�υν στ� Aγι� 'ρ�ς ετερ�δ�"�ι � σ%ισµατικ��.

3. O λεπτ�µερ�ς καθ�ρισµ�ς των αγι�ρειτικ�ν καθεστ�των και τ�υ τρ�π�υ
λειτ�υργ�ας τ�υς γ�νεται απ� τ�ν Καταστατικ� �!ρτη τ�υ Aγ��υ 'ρ�υς, τ�ν �-
π���, µε σ�µπρα"η τ�υ αντιπρ�σ�π�υ τ�υ Κρ!τ�υς, συντ!σσ�υν και ψη.�/�υν �ι
ε�κ�σι Iερ$ς Μ�ν$ς και τ�ν επικυρ�ν�υν τ� �ικ�υµενικ� Πατριαρ%ε�� και η Β�υ-
λ� των Eλλ�νων.

4. H ακρι*�ς τ�ρηση των αγι�ρειτικ�ν καθεστ�των τελε� ως πρ�ς τ� πνευµα-
τικ� µ$ρ�ς υπ� την αν�τατη επ�πτε�α τ�υ �ικ�υµενικ�� Πατριαρ%ε��υ και ως
πρ�ς τ� δι�ικητικ� µ$ρ�ς υπ� την επ�πτε�α τ�υ Κρ!τ�υς, στ� �π��� αν�κει απ�-
κλειστικ! και η δια.�λα"η της δηµ�σιας τ!"ης και ασ.!λειας.
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τO �>κ�υµενικOν Πατριαρ%εG�ν.
17. Ως πρ�ς τ� ε+ρ�ς της συνταγµατικ!ς κατ�&υρ/σεως τ�υ πρ�ν�µιακ�+ καθεστ/τ�ς τ�υ Αγ#-

�υ 3ρ�υς Lλ. σ&ετ. Σ. Σ�λι/της, Θ$µις ΜΗD, 65επ.Z Π. Παναγιωτ'κ�ς, «Η �ργ'νωσις τ�υ µ�να&ικ�+
π�λιτε+µατ�ς εν Αγ#ω 3ρει Fθω», Αρ%ε�� Καν�νικ�� και Εκκλησιαστικ�� ∆ικα��υ, τ. ∆D, σ. 102
σηµ. 2Z �. Φραγκ#στας, «Γνωµ�δ�τησις», Ν�µικ� Β�µα 19, 298επ.Z Θ. Τσ'τσ�ς, «Γνωµ�δ�τησις», Θ$µις
[∆D, 428επ.Z Κ. ΒαL�+σκ�ς, Εγ%ειρ�δι�ν Εκκλησιαστικ�� ∆ικα��υ, 51989, σσ. 139-140Z �. Παπαστ'θης,
«Περ# την 'σκησιν επ�πτε#ας επ# τα εκτ�ς της �ερσ�ν!σ�υ τ�υ Fθω κε#µενα Αγι�ρειτικ' µετ�&ια»,
Ν�µικ� Β�µα 34, 818επ.Z Σγ�υρ#τσας, �.π., σ. 146Z Τρωϊ'ν�ς – Π�υλ!ς, �.π., σσ. 647-648Z ∆. Καραγιαν-
νακ#δης, «ι πηγ%ς τ�υ δικα#�υ της Αγι�ρειτικ!ς Αυτ�δι�#κησης και τ� “αρ&α#� πρ�ν�µιακ� καθε-
στ/ς” τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς ('ρθρ� 105 Σ)», Σ�νταγµα 22, 667επ. Βλ. επ#σης την ΣτΕ 611/1988, Αρµεν�-
π�υλ�ς 48, 1438επ. (µε παρατηρ!σεις Α. ΒαL�+σκ�υ), η �π�#α κατ' πλει�ψη)#α τ'&θηκε υπ%ρ της µη
ν�µικ!ς δεσµε+σεως τ�υ συνταγµατικ�+ ν�µ�θ%τη τ�υ 1975 ως πρ�ς την υπ�&ρ%ωση διατηρ!σεως



5. �ι πι� π!νω ε"�υσ�ες τ�υ Κρ!τ�υς ασκ��νται απ� δι�ικητ�, τ�υ �π���υ τα
δικαι�µατα και καθ�κ�ντα καθ�ρ�/�νται µε ν�µ�.

Με ν�µ� επ�σης καθ�ρ�/�νται η δικαστικ� ε"�υσ�α π�υ ασκ��ν �ι µ�ναστη-
ριακ$ς αρ%$ς και η Iερ� Κ�ιν�τητα, καθ�ς και τα τελωνειακ! και .�ρ�λ�γικ!
πλε�νεκτ�µατα τ�υ Αγ��υ 'ρ�υς.

Ε'ν θα θ%λαµε απ� τ� σ+ν�λ� τ�υ εν λ�γω 'ρθρ�υ να δια&ωρ#σ�υµε τις ανα-
)�ρ%ς στην πνευµατικ! σ&%ση τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς µε τ� ικ�υµενικ� Πατριαρ&ε#�,
θα διακριL/ναµε �τι �ι ανα)�ρ%ς αυτ%ς ε#ναι στ�ν αριθµ� τρεις19 και �τι διατυπ/-
ν�νται κ'θε µ#α ε4 αυτ/ν µε δια)�ρετικ� τρ�π�.

Η πρ/τη ανα)�ρ' γ#νεται στ� LD εδ. της πρ/της πργ)., �π�υ κατ' τη σ&ετικ!
δι'τα4η: Aπ� πνευµατικ� !π�ψη τ� &γι� 'ρ�ς διατελε� υπ� την !µεση δικαι�δ�-
σ�α τ�υ �ικ�υµενικ�� Πατριαρ%ε��υ.

Η δε+τερη ανα)�ρ' ανευρ#σκεται στην πργ). 3, �π�υ �ρ#@εται �τι: O λεπτ�µερ�ς
καθ�ρισµ�ς των αγι�ρειτικ�ν καθεστ�των και τ�υ τρ�π�υ λειτ�υργ�ας τ�υς γ�νεται
απ� τ�ν Καταστατικ� �!ρτη τ�υ Aγ��υ 'ρ�υς, τ�ν �π���, µε σ�µπρα"η τ�υ αντι-
πρ�σ�π�υ τ�υ Κρ!τ�υς, συντ!σσ�υν και ψη.�/�υν �ι ε�κ�σι Iερ$ς Μ�ν$ς και τ�ν ε-
πικυρ�ν�υν τ� �ικ�υµενικ� Πατριαρ%ε�� και η Β�υλ� των Eλλ�νων.

Η τρ#τη ανα)�ρ' γ#νεται στην πργ). 4, �π�υ �ρ#@εται �τι: H ακρι*�ς τ�ρηση
των αγι�ρειτικ�ν καθεστ�των τελε� ως πρ�ς τ� πνευµατικ� µ$ρ�ς υπ� την αν�τα-
τη επ�πτε�α τ�υ �ικ�υµενικ�� Πατριαρ%ε��υ και ως πρ�ς τ� δι�ικητικ� µ$ρ�ς υπ�
την επ�πτε�α τ�υ Κρ!τ�υς.

ΛαµL'ν�ντας ως δεδ�µ%νη την υ)ιστ'µενη διατ+πωση και &ωρ#ς να υπεισ%λ-
θ�υµε στη συ@!τηση για τη ν�µ�τε&νικ! �ρθ�τητα τ�υ συν�λ�υ των διατ'4εων
τ�υ 'ρθρ�υ 105, δι�τι αυτ! εκ)ε+γει τ�υ πλαισ#�υ της παρ�+σης εισηγ!σεως, δια-
πιστ/ν�υµε �τι:

α) H ανα)�ρ' της πρ/της πργ). τ�υ 'ρθρ�υ 105 στην υπαγωγ! απ� πνευµα-
τικ!ς απ�ψεως τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς στη δικαι�δ�σ#α τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#-
�υ20 συνιστ' την κατευθυντ!ρια γραµµ!, τ�ν καν�να π�υ δι%πει τις δ+� αυτ%ς εκ-
κλησιαστικ%ς �ντ�τητες21. ρι�θετε#, δε, τ� πλα#σι�, εντ�ς τ�υ �π�#�υ �ι δ+� π�λ�ι
– δηλαδ! τ� Fγι� 3ρ�ς απ� τη µ#α και τ� ικ�υµενικ� Πατριαρ&ε#� απ� την 'λλη
– �)ε#λ�υν να λειτ�υργ�+ν πρ�ς ε4υπηρ%τηση τ�υ %ργ�υ των. +τως, τ� Fγι�
3ρ�ς τελε# υπ� την καν�νικ! δικαι�δ�σ#α τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ, συνι-
στ' δηλαδ! µε απλ' λ�για «%δα)�ς» αυτ�+, και κατ' συν%πεια τ� ικ�υµενικ�
Πατριαρ&ε#� ασκε# επ’ αυτ�+ τα απ�ρρ%�ντα απ� την υπαγωγ! αυτ! κυριαρ&ικ'
δικαι/µατ' τ�υ.

Η υπαγωγ! �µως αυτ! τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς υπ� τη δικαι�δ�σ#α τ�υ ικ�υµενι-
κ�+ Πατριαρ&ε#�υ δεν καλ+πτει �λ� τ� ε+ρ�ς της δικαι�δ�σ#ας π�υ η καν�νικ!
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των πρ�ν�µ#ων τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς.
18. Για τις ρυθµ#σεις των Συνταγµ'των τ�υ 1926, 1927 και 1952 Lλ. Αντων�π�υλ�, �.π., σσ. 107-

112.
19. Βλ. %τσι και ∆ωρ!, �.π., σ. 106.
20. Στη συνταγµατικ! δι'τα4η &ρησιµ�π�ιε#ται � �ρ�ς «'µεση δικαι�δ�σ#α» αντ# τ�υ απλ�+ «δι-



ν�µ�θεσ#α αναγνωρ#@ει. ∆ι�τι, �πως ε#δαµε παραπ'νω, η δικαι�δ�σ#α κατ' τ�υς
ιερ�+ς καν�νες συντ#θεται απ� τη δι�ικητικ! και την πνευµατικ! επ�πτε#α. Στη
συγκεκριµ%νη περ#πτωση, τ� Σ+νταγµα αναγνωρ#@ει και κατ�&υρ/νει µερικ! µ�ν�
επ�πτε#α τ�υ επ�πτε+�ντ�ς ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ επ# τ�υ επ�πτευ�µ%ν�υ
Αγ#�υ 3ρ�υς, και δη µ�ν� ως πρ�ς τ� σκ%λ�ς της πνευµατικ!ς επ�πτε#ας. Και
τ�+τ�, δι�τι κατ' την #δια συνταγµατικ! δι'τα4η τ� Fγι�ν 3ρ�ς ε#ναι κατ' τ� αρ-
&α#� πρ�ν�µιακ� καθεστ/ς τ�υ αυτ�δι�#κητ� τµ!µα τ�υ Eλληνικ�+ κρ'τ�υς22,
πρ'γµα τ� �π�#� σηµα#νει �τι η δι�ικητικ! ε4�υσ#α αν!κει στ� #δι�. Παρ' τα+τα, η
αναγν/ριση και κατ�&+ρωση αυτ! ε#ναι ρητ! και σα)!ς, �+τως /στε να µπ�ρε#
Lασ#µως να υπ�στηρι&θε# �τι πρ�κειται για πλ!ρη κατ�&+ρωση της περι�ρισµ%νης
ως πρ�ς τα �ρια της δικαι�δ�σ#ας τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ επ# τ�υ Αγ#�υ
3ρ�υς και �&ι για περι�ρισµ%νη συνταγµατικ! κατ�&+ρωση της καν�νικ!ς δικαι�-
δ�σ#ας.

Η συνταγµατικ! αυτ! πρ�Lλεψη για την κατ�&+ρωση της περι�ρισµ%νης ως
πρ�ς τα �ρια δικαι�δ�σ#ας τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ δεν ε#ναι �+τε ελλει-
π!ς �+τε αδικαι�λ�γητη. Αντιθ%τως Lρ#σκεται σε πλ!ρη αρµ�ν#α µε τ� αD εδ. της
πργ). 1 τ�υ 'ρθρ�υ 105, �π�υ ρητ/ς κατ�&υρ/νεται τ� αυτ�δι�#κητ� της Αθωνι-
κ!ς Π�λιτε#ας, δηλαδ! η 'σκηση απ� τη µ�ναστικ! κ�ιν�τητα δι�ικ!σεως επ# των
θεµ'των π�υ την α)�ρ�+ν.

Απ� τη στιγµ! π�υ η δι'τα4η τ�υ εδ. αD αναγνωρ#@ει στη Μ�ναστικ! Κ�ιν�τη-
τα τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς τ� δικα#ωµα να ασκε# τη δι�#κηση των υπ�θ%σεων π�υ την α-
)�ρ�+ν, αναιρε# αυτ�µ'τως τα περ# καν�νικ!ς δικαι�δ�σ#ας ισ&+�ντα, εισ'γ�ντας
ε4α#ρεση στ� αδια#ρετ� της ασκ!σεως πνευµατικ!ς και δι�ικητικ!ς επ�πτε#ας απ�
τ�ν #δι� εκκλησιαστικ� )�ρ%α. *τσι η ρ+θµιση τ�υ εδ. LD τ�υ 'ρθρ�υ 105, η �π�#α
α)αιρε# την επ# τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς 'σκηση δι�ικητικ!ς επ�πτε#ας απ� τ� ικ�υµε-
νικ� Πατριαρ&ε#�, αναθ%τ�ντ'ς τ�υ µ�ν� την πνευµατικ! επ�πτε#α, πρ�κ+πτει ως
αναγκα#� επακ�λ�υθ� της ρυθµ#σεως τ�υ εδ. αD.

L) ι ανα)�ρ%ς των τρ#της και τετ'ρτης πργ). τ�υ 'ρθρ�υ 105, απ�τελ�+ν α-
π�ρρ�ια της κατ�&υρ/σεως της πνευµατικ!ς σ&%σεως Αγ#�υ 3ρ�υς και ικ�υµε-
νικ�+ Πατριαρ&ε#�υ της πργ). 1 εδ. LD23.

*τσι, �πως ε#δαµε παραπ'νω, η µεν δι'τα4η της πργ). 3 πρ�Lλ%πει την εκ µ%-
ρ�υς τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ επικ+ρωση τ�υ Καταστατικ�+ �'ρτη τ�υ
Αγ#�υ 3ρ�υς, τ�ν �π�#� µε τη σ+µπρα4η τ�υ αντιπρ�σ/π�υ τ�υ Κρ'τ�υς ψη)#-
@�υν �ι ε#κ�σι Μ�ν%ς της Αθωνικ!ς Π�λιτε#ας και επικυρ/νει – µετ' τ� ικ�υµε-
νικ� Πατριαρ&ε#� – η ελληνικ! Π�λιτε#α. Η δε πργ). 4 θ%τει υπ� την αν/τατη επ�-
πτε#α τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ την ακριL! τ!ρηση των αγι�ρειτικ/ν καθε-
στ/των, αλλ' µ�ν� ως πρ�ς τ� πνευµατικ� µ%ρ�ς αυτ/ν. Σηµειωτ%�ν �τι η θ%ση
των αγι�ριετικ/ν καθεστ/των υπ� την αν/τατη επ�πτε#α τ�υ ικ�υµενικ�+ Πα-
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και�δ�σ#α». Η &ρ!ση τ�υ σ+νθετ�υ �ρ�υ ε#ναι µ'λλ�ν περιττ!, δι�τι η δικαι�δ�σ#α ως θεµελι/δης %ν-
ν�ια της δι�ικ!σεως της Εκκλησ#ας δεν διακρ#νεται σε «'µεση» και «%µµεση».

21. Κατ' τ�ν Αντων�π�υλ�, �.π., σ. 160, η δι'τα4η της παραγρ')�υ 1 συνιστ' clausula generalis.



τριαρ&ε#�υ και �&ι απλ/ς υπ� την επ�πτε#α αυτ�+ υπ�ν�ε# µ'λλ�ν �τι σε πρ/τ�,
αν επιτρ%πεται η %κ)ραση, επ#πεδ� ελ%γ&�υ και επ�πτε#ας, αρµ�διες για την τ!ρη-
ση ως πρ�ς τ� πνευµατικ� µ%ρ�ς των αγι�ρειτικ/ν καθεστ/των ε#ναι και η Αθωνι-
κ! Π�λιτε#α και κ'θε µια εκ των ε#κ�σι Ιερ/ν Μ�ν/ν.

Ταυτ�&ρ�νως ενεργ�π�ι�+ν �υσιαστικ/ς τη διακ!ρυ4η της πρ�ανα)ερθε#σης
παραγρ')�υ και διαγρ')�υν σε πρακτικ� πλ%�ν επ#πεδ� τα �ρια εντ�ς των �π�#-
ων �)ε#λει να κινε#ται η σ&%ση αυτ!.

ι δ+�, �µως, αυτ%ς αναγνωρισµ%νες απ� τ� Σ+νταγµα αρµ�δι�τητες τ�υ ι-
κ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ δεν ασκ�+νται �+τε κατ' τ�ν #δι� &ρ�ν�, �+τε κατ' τ�ν
#δι� τρ�π�, �+τε %&�υν την #δια λειτ�υργ#α.

Και �σ�ν α)�ρ' την πρ/τη εκ των δ+� πρ�ανα)ερθεισ/ν αρµ�δι�τ!των, αυ-
τ! της επικυρ/σεως τ�υ Καταστατικ�+ �'ρτη, αυτ! ε#ναι απ� τη )+ση της στιγµι-
α#α, α)�+ ασκε#ται 'πα4 και �&ι διαρκ/ς. Και αυτ�, δι�τι ασκ!θηκε µια )�ρ' κα-
τ' την ψ!)ιση τ�υ Καταστατικ�+ �'ρτη και θα επανασκηθε# σε µια πιθαν! µελ-
λ�ντικ! τρ�π�π�#ησ! τ�υ.

Ως πρ�ς δε τ�ν τρ�π� ασκ!σε/ς της, η αρµ�δι�τητα αυτ! ασκε#ται µεν απ� τ�
ικ�υµενικ� Πατριαρ&ε#�, �µ�ειδ!ς �µως αρµ�δι�τητα – αν και σε δε+τερ� στ'-
δι� – αναγνωρ#@εται και στ� ελληνικ� Κ�ιν�L�+λι�.

Τ%λ�ς, ως πρ�ς τη λειτ�υργικ�τητ' της, η αρµ�δι�τητα αυτ! κατ�&υρ/νει την
επ�πτε#α τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ κατ' τη δηµι�υργ#α τ�υ δικαι/µατ�ς
π�υ θεµελι/νει η 4η πργ). και δεν ε#ναι 'λλ� απ� αυτ� τ�υ ελ%γ&�υ ως πρ�ς τ�
πνευµατικ� µ%ρ�ς των αγι�ρειτικ/ν καθεστ/των. Τα �π�#α αγι�ρειτικ' καθεστ/τα,
�πως και � τρ�π�ς λειτ�υργ#ας των, καθ�ρ#@�νται απ� τ�ν Καταστατικ� �'ρτη.

Απ� την 'λλη πλευρ', η δε+τερη αρµ�δι�τητα, αυτ! της αν/τατης επ�πτε#-
ας των αγι�ρειτικ/ν καθεστ/των ως πρ�ς τ� πνευµατικ� µ%ρ�ς των, ε#ναι απ�
τη )+ση της αρµ�δι�τητα ασκ�+µενη διαρκ/ς. ∆ι�τι, α)�+ τα αγι�ρειτικ' καθε-
στ/τα λειτ�υργ�+ν συνε&/ς και αδιαλε#πτως και �&ι περι�δικ/ς, αν'λ�γ� &αρα-
κτ!ρα θα %&ει και η ασκ�+µενη επ’ αυτ/ν επ�πτε#α, η �π�#α ε#ναι συνε&!ς και α-
δι'λειπτη.

Περαιτ%ρω, σε αντ#θεση µε την αρµ�δι�τητα επικυρ/σεως τ�υ Καταστατικ�+
�'ρτη, �π�υ η 'σκησ! της αναγνωρ#@εται και στ� ικ�υµενικ� Πατριαρ&ε#� και
στ� ελληνικ� Κ�ιν�L�+λι�, η συγκεκριµ%νη αρµ�δι�τητα αναγνωρ#@εται απ�κλει-
στικ/ς στ� ικ�υµενικ� Πατριαρ&ε#�. ∆ικα#ωµα επ�πτε#ας %&ει LεLα#ως και τ�
Eλληνικ� κρ'τ�ς, αλλ' επ# τ�υ δι�ικητικ�+ µ%ρ�υς των αγι�ρειτικ/ν καθεστ/των,
�&ι επ# τ�υ πνευµατικ�+ µ%ρ�υς αυτ/ν.

Συµπερασµατικ/ς θα µπ�ρ�+σαµε να π�+µε �τι �ι δ+� αυτ%ς αρµ�δι�τητες
συνδ%�νται µε µια σ&%ση ε4αρτ!σεως της δε+τερης απ� την πρ/τη, �π�υ η πρ/τη
συνιστ' την αναγκα#α πρ�ϋπ�θεση, τ� πρ�απαιτ�+µεν�, για να ασκηθε# η δε+τε-
ρη. Ε'ν δεν ασκηθε# η πρ/τη, δεν επικυρωθε# δηλαδ! � Καταστατικ�ς �'ρτης
π�υ καθ�ρ#@ει τα αγι�ρειτικ' καθεστ/τα και τ�ν τρ�π� λειτ�υργ#ας των, τ�τε δεν
µπ�ρε# να ασκηθε# – για να µην π�+µε �τι δεν %&ει ν�ηµα υπ'ρ4εως – η δε+τερη,
δηλαδ! η επ�πτε#α επ# τ�υ πνευµατικ�+ µ%ρ�υς αυτ/ν.
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Β'σει των ανωτ%ρω, καθ#σταται, ν�µ#@ω, σα)!ς και � πρ�σανατ�λισµ�ς τ�υ
συνταγµατικ�+ ν�µ�θ%τη κατ' τ�ν πρ�σδι�ρισµ� της σ&%σεως αυτ!ς ικ�υµενι-
κ�+ Πατριαρ&ε#�υ – Αγ#�υ 3ρ�υς. Α)�+ �ρι�θ%τησε τη σ&%ση αυτ! ως πρ�ς τ�
ε+ρ�ς της σε σ&%ση µε τ� Eλληνικ� κρ'τ�ς και την Αθωνικ! Π�λιτε#α, περι�ρ#@�-
ντ'ς τη στ� πνευµατικ� µεν επ#πεδ� 'λλα σε πλ!ρη %κταση24, στη συν%&εια καθ�-
ρισε εµµ%σως πλην σα)/ς τ� περιε&�µεν� της πνευµατικ!ς αυτ!ς σ&%σεως. *τσι η
σ&%ση αυτ! %&ει ως συνιστ/σες της: α) την επικ+ρωση σε πρ/τ� στ'δι� τ�υ Κατα-
στατικ�+ �'ρτη τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς και απ� τ� ικ�υµενικ� Πατριαρ&ε#�, και L)
την επ�πτε#α σε δε+τερ� στ'δι� της ακριL�+ς τηρ!σεως ως πρ�ς τ� πνευµατικ�
µ%ρ�ς των αγι�ρειτικ/ν καθεστ/των των �π�#ων � τρ�π�ς λειτ�υργ#ας καθ�ρ#@ε-
ται απ� τ�ν Καταστατικ� �'ρτη, τ�ν �π�#�ν επικυρ/νει τ� ικ�υµενικ� Πα-
τριαρ&ε#�. Επι)υλ'σσ�ντας, κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π�, τ� Σ+νταγµα τ�ν %λεγ&� της α-
κριL�+ς τηρ!σεως των επικυρωθ%ντων αγι�ρειτικ/ν καθεστ/των υπ%ρ τ�υ )�ρ%α
π�υ τα επεκ+ρωσε, αν'γει τ�ν )�ρ%α αυτ�ν – τ� ικ�υµενικ� Πατριαρ&ε#� – σε
θεµατ�)+λακα των καθεστ/των αυτ/ν και κατ’ επ%κτασιν σε θεµατ�)+λακα αυ-
τ!ς της #διας της πνευµατικ�τητας τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς.

Γ) Η πνευµατικ� σ%$ση µ$σα απ� τ�ν Καταστατικ� �!ρτη τ�υ Αγ��υ 7�ρ�υς

Η πνευµατικ! σ&%ση ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ – Αγ#�υ 3ρ�υς δεν πρ�σ-
δι�ρ#@εται µ�ν�ν στ� ισ&+�ν Σ+νταγµα. Απ�τελε# ταυτ�&ρ�νως και αντικε#µεν� συγ-
κεκριµ%νων ρυθµ#σεων τ�υ Καταστατικ�+ �'ρτη τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς. Κατ' κυρι�-
λε4#α υπ'ρ&�υν περι�ρισµ%νες αριθµητικ/ς παρ'µετρ�ι της πνευµατικ!ς αυτ!ς
σ&%σεως, �ι �π�#ες πρ�Lλ%π�νται σε συγκεκριµ%νες διατ'4εις τ�υ Καταστατικ�+
ν�µ�υ τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς και �ι �π�#ες απ�τελ�+ν τα συνθετικ' στ�ι&ε#α της. ι
παρ'µετρ�ι αυτ�# ε#ναι �ι ε4!ς:

Η πρ/τη παρ'µετρ�ς ε#ναι αυτ! της διατ'4εως της πργ). 1 τ�υ 'ρθρ�υ τ�υ
Καταστατικ�� �!ρτη τ�υ Αγ��υ 'ρ�υς, η �π�#α �ρ#@ει �τι �ι Ι. Μ�ν%ς της Αθωνι-
κ!ς Π�λιτε#ας υπ'γ�νται – ως Πατριαρ&ικ%ς και Σταυρ�πηγιακ%ς – υπ� την πνευ-
µατικ! δικαι�δ�σ#α τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ. Και ως συν%πεια τ�υ δικαι�-
δ�σιακ�+ αυτ�+ καθεστ/τ�ς %&�υµε την κατ’ απ�κλειστικ�τητα µνηµ�νευση τ�υ
�ν�µατ�ς τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατρι'ρ&η, απαγ�ρευ�µ%νης της µνηµ�νε+σεως �π�ι-
�υδ!π�τε 'λλ�υ �ν�µατ�ς25.
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22. Γνµδ. Εισ/λεα τ�υ ΑΠ υπ’ αριθ. 10/1978, Ν�µικ� Β�µα 26, 1289Z ΣτΕ 2639/1988, Ν�µικ� Β�µα
37, 819, Ελληνικ� ∆ικαι�σ�νη 30, 1410Z Ε)Αθ 649/1998, Ν�µικ� Β�µα 49, 1135.

23. DΕτσι και Αντων�π�υλ�ς, �.π., σ. 160, � �π�#�ς θεωρε# τις δ+� αυτ%ς παραγρ')�υς συν%πειες
της πρ/της παραγρ')�υ τ�υ 'ρθρ�υ 105.

24. Υπ� αυτ� τ� πρ#σµα της πλ!ρ�υς και µε απ�λυτ� τρ�π� κατ�&υρ/σεως της πνευµατικ!ς επ�-
πτε#ας τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ θα πρ%πει να ερµηνευθε# και η ΣτΕ 4/1996, Ελληνικ� ∆ικαι�-
σ�νη 37, 456επ., κατ' την �π�#α η εγκατ'σταση και εγκαταL#ωση ρθ�δ�4ων �ριστιαν/ν ως µ�να-
&/ν στ� Fγι� 3ρ�ς ε#ναι επιτρεπτ! υπ� την πρ�ϋπ�θεση �τι αυτ�# αναγνωρ#@�υν την 'µεση πνευµα-
τικ! δικαι�δ�σ#α τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ, 'λλως η ε#σ�δ�ς των στην Αθωνικ! Π�λιτε#α απα-
γ�ρε+εται απ� τ� Σ+νταγµα.
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Η δι'τα4η αυτ! µπ�ρε# να θεωρηθε# ως τ� γενικ� πλα#σι�, µ%σα στ� �π�#� λει-
τ�υργ�+ν ως ειδικ�τερες περιπτ/σεις αυτ!ς �ι υπ�λ�ιπες ρυθµ#σεις τ�υ Καταστα-
τικ�+ �'ρτη, π�υ α)�ρ�+ν στην πνευµατικ! σ&%ση ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ –
Αγ#�υ 3ρ�υς. Μπ�ρε#, µ'λιστα, να σηµειωθε# �τι ε#ναι εµ)αν!ς και η αντιστ�ι&#α
της µε την αν'λ�γη δι'τα4η τ�υ εδ. LD της πργ). 1 τ�υ 'ρθρ�υ 105 τ�υ Συντ'γµατ�ς.
Α)�+, �πως και στη συνταγµατικ! δι'τα4η, %τσι και εδ/: α) �ρ#@εται σα)/ς η υπα-
γωγ! της Αθωνικ!ς Π�λιτε#ας υπ� τη δικαι�δ�σ#α τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ,
και L) περι�ρ#@εται τ� ε+ρ�ς της υπαγωγ!ς µ�ν� στ� πνευµατικ� µ%ρ�ς της δικαι�-
δ�σ#ας.

Η αντιστ�ι&#α αυτ!, µ'λιστα, διατ'4εων Καταστατικ�+ �'ρτη και διατ'4εων
τ�υ Συντ'γµατ�ς ακ�λ�υθε#ται και στις ρυθµ#σεις τ�υ πρ/τ�υ, π�υ θα ανα)ερ-
θ�+ν παρακ'τω και συνιστ�+ν τις λ�ιπ%ς παραµ%τρ�υς της κατ' τ�ν Καταστατικ�
�'ρτη τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς πνευµατικ!ς σ&%σεως ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ – Αγ#-
�υ 3ρ�υς και π�υ µπ�ρ�+ν να θεωρηθ�+ν ως διατ'4εις π�υ ε4ειδικε+�υν τη δι'-
τα4η τ�υ 'ρθρ�υ 5 τ�υ Κ�Α�. Aντιστ�#&ως ε4ειδικε+�υν τ� εδ. LD της πργ). 1 τ�υ
'ρθρ�υ 105 τ�υ Συντ'γµατ�ς �ι πρ�ανα)ερθε#σες περ# επικυρ/σεως τ�υ Κατα-
στατικ�+ �'ρτη τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς απ� τ� ικ�υµενικ� Πατριαρ&ε#� και περ# επ�-
πτε#ας απ� αυτ� της ακριL�+ς τηρ!σεως ως πρ�ς τ� πνευµατικ� µ%ρ�ς των αγι�-
ρειτικ/ν καθεστ/των.

*τσι �ι λ�ιπ%ς παρ'µετρ�ι της σ&%σεως αυτ!ς ε#ναι:
α) O καθ�ρισµ�ς τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατρι'ρ&η και της πρ�εδρευ�µ%νης απ�

αυτ�ν Αγ#ας και Ιερ'ς Συν�δ�υ τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ ως ανωτ'τ�υ δι-
και�δ�τικ�+ �ργ'ν�υ επ# πνευµατικ/ν υπ�θ%σεων26.

L) O καθ�ρισµ�ς της Αγ#ας και Ιερ'ς Συν�δ�υ τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#-
�υ ως αρµ�δ#�υ δικαστηρ#�υ για τα παραπτ/µατα, καθ’ ων απειλε#ται η π�ιν! της
καθαιρ%σεως27.

γ) H υπ�&ρ%ωση κ'θε Ι. Μ�ν!ς να γνωστ�π�ιε# µ%σω της Ιερ'ς Κ�ιν�τητ�ς
στ� ικ�υµενικ� Πατριαρ&ε#� την εκλ�γ! τ�υ Ηγ�υµ%ν�υ της28.

δ) H απαγ�ρευση τελ%σεως απ� Επ#σκ�π� ιερ�πρα4#ας εντ�ς της Αθωνικ!ς
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25. Fρθρ� 5 πργ). 1: ΠQσαι αb ?ν DAγ�cω dOρει µ�να@ eς Πατριαρ%ικα@ κα@ Σταυρ�πηγιακα@ Mπ!γ�-
νται MπO τXν πνευµατικXν δικαι�δ�σ�αν τPς Μεγ!λης τ�; �ριστ�; RAνατ�λικPς ROρθ�δ�"�υ REκκλη-
σ�ας, µX ?πιτρεπ�µ$ν�υ �FδενOς Yλλ�υ µνηµ�σ�ν�υ πλXν τ�; Jν�µατ�ς τ�; �>κ�υµενικ�; Πατρι!ρ%�υ.
Αντ#θετη 'π�ψη πρ�ς τη δι'τα4η αυτ! διετ+πωσε � Α. Β�κ�τ�π�υλ�ς, (Lλ. υπ’ αριθ. 17/30.3.1928 γνω-
µ�δ�τησ! τ�υ, Irené Doens - X. K. Παπαστ'θης, «N�µικ! BιLλι�γρα)#α Aγ#�υ 3ρ�υς (1912-1969)»,
Μακεδ�νικ! 10 (1970) 235), υπ�στηρ#@�ντας �τι η µνηµ�νευση τ�υ �ν�µατ�ς τ�υ ικ�υµενικ�+ Πα-
τρι'ρ&η δεν ε#ναι υπ�&ρεωτικ! αλλ' αν!κει στην ελε+θερη L�+ληση των µ�να&/ν τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς,
δι�τι �ι µ�ν%ς τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς δεν υπ'γ�νται σε Επ#σκ�π�, Μητρ�π�λ#τη ! Πατρι'ρ&η.

26. Fρθρ� 43 πργ). 2: ∆ι= δf τ=ς πνευµατικ=ς Mπ�θ$σεις <ν�τατ�ν δικαστ�ρι�ν εgναι V �>κ�υ-
µενικOς Πατρι!ρ%ης µετ= τPς περ@ αFτOν DIερQς Συν�δ�υ.

27. Fρθρ� 52: ΤCν παραπτωµ!των καθ’ hν <πειλεGται S π�ινX τPς καθαιρ$σεως, iρµ�δι�ν δι=
τXν ?κδ�κασιν δικαστ�ρι�ν εgναι τO �>κ�υµενικOν Πατριαρ%εG�ν, ε>ς j παραπ$µπεται MπO τ�; δευτε-
ρ�*αθµ��υ ∆ικαστηρ��υ S δικ�γρα.�α, σ%ηµατι/�µ$νη κατ= τ=ς γενικ=ς τPς διαδικασ�ας διατ!"εις
τ�; παρ�ντ�ς Καταστατικ�; �!ρτ�υ. Η δια)�ρ�π�#ηση ως πρ�ς την �ρ�λ�γ#α µετα4+ της πργ). 2
τ�υ 'ρθρ�υ 43, �π�υ αρµ�δι�ς δικαι�δ�τικ�ς )�ρ%ας �ρ#@εται � ικ�υµενικ�ς Πατρι'ρ&ης και η πε-



Π�λιτε#ας &ωρ#ς %γγρα)� τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ, π�υ να LεLαι/νει την
%λλειψη κωλ+µατ�ς για τ%λεση ιερ�πρα4ι/ν29.

ε) O �ρισµ�ς ως απαρα#τητης πρ�ϋπ�θ%σεως για την ε#σ�δ� στις LιLλι�θ!κες των
Ι. Μ�ν/ν, της παρ�&!ς πρ�ηγ�υµ%νως αδε#ας απ� τ� ικ�υµενικ� Πατριαρ&ε#�30.

Συµπληρωµατικ/ς, δε, πρ�ς τις ως 'νω διατ'4εις, θα πρ%πει να ανα)ερθ�+ν
και αυτ%ς τ�υ Ν�µ�θετικ�+ ∆ιατ'γµατ�ς της 10/16.9.1926, τ� �π�#� κ+ρωσε τ�ν
Καταστατικ� �'ρτη τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς, και �ι �π�#ες πρ�Lλ%π�υν:

α) Tην %γκριση απ� τ� ικ�υµενικ� Πατριαρ&ε#� τ�υ Καταστατικ�+ �'ρτη
τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς31.

L) Tην %γκριση των καθαρ/ς πνευµατικ!ς )+σεως καν�νιστικ/ν διατ'4εων α-
π� τ� ικ�υµενικ� Πατριαρ&ε#� κατ�πιν ανακ�ιν/σε/ς των σ’ αυτ� απ� την %-
κτακτη εικ�σαµελ! Σ+να4η32.

γ) Tην εκδ#καση απ� την Αγ#α και Ιερ' Σ+ν�δ� τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ-
&ε#�υ των ε)%σεων κατ' των απ�)'σεων της Ιερ'ς Κ�ιν�τητ�ς, εκτ�ς αν η 'σκη-
ση της συγκεκριµ%νης αρµ�δι�τητας εκ&ωρηθε# απ� τ� ικ�υµενικ� Πατριαρ&ε#�
σε Μικτ� ∆ικαστ!ρι� συντιθ%µεν� απ� τριµελ! Ε4αρ&#α Μητρ�π�λιτ/ν τ�υ Κλ#-
µατ�ς τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ και απ� την %κτακτη δισενια+σια εικ�σα-
µελ! Σ+να4η της Αθωνικ!ς Π�λιτε#ας33.

δ) Tην εκδ#καση απ� την Αγ#α και Ιερ' Σ+ν�δ� τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ-
&ε#�υ των αναιρ%σεων κατ' των απ�)'σεων της Ιερ'ς Κ�ιν�τητας για τ�υς κ'τω-
θι λ�γ�υς: 1) ψευδ! ερµηνε#α ! κακ! ε)αρµ�γ! τ�υ Καταστατικ�+ �'ρτη των κα-
θεστ/των αυτ�+, των ιερ/ν καν�νων, των ν�µων και 2) παρ'Lλεψη �υσιωδ/ν
στ�ι&ε#ων κατ' τ�υς δ+� κατ/τερ�υς Lαθµ�+ς34.
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ρ# αυτ�ν Ιερ' Σ+ν�δ�ς, και τ�υ 'ρθρ�υ 52, �π�υ ως αρµ�δι�ς δικαι�δ�τικ�ς )�ρ%ας �ρ#@εται τ� ι-
κ�υµενικ� Πατριαρ&ε#�, ε#ναι 'νευ �υσ#ας.

28. Fρθρ� 117: DH ?κλ�γX DHγ�υµ$ν�υ τιν�ς, MπO τPς Μ�νPς δι= τPς DIερQς Κ�ιν�τητ�ς γνωστ�-
π�ιεGται τZP Μ. τ�; �ριστ�; REκκλησ�[α.

29. Fρθρ� 173 εδ. αD: �Fδε@ς <ρ%ιερεkς δ�ναται ν= τελ$σZη bερ�πρα"�αν ?ν DAγ�cω dOρει lν µX Zm ε-
.�διασµ$ν�ς δι’ ?γγρ!.�υ τ�; �>κ�υµενικ�; Πατριαρ%ε��υ, δηλωτικ�; τ�; <κωλ�τ�υ τPς bερ�πρα-
"�ας κα@ Yνευ <δε�ας τPς DIερQς Κ�ιν�τητ�ς n τιν�ς µ�νPς.

30. Fρθρ� 185 πργ). 2: DO δf *�υλ�µεν�ς ν= επισκε.θZP τ=ς *ι*λι�θ�κας τCν DIερCν M�νCν J.ε�-
λει ν= πρ�σκ�µ�σZη ε>ς τXν DIερ=ν Κ�ιν�τητα Wγγρα.�ν συστατ�ρι�ν τ�; ?π@ τCν RE"ωτερικCν τPς
DEλλ!δ�ς DYπ�υργε��υ \ τ�; �ικ�υµενικ�; Πατριαρ%ε��υ µεθ’ hν αqτη <π’ εFθε�ας <λληλ�γρα.εG.

31. Fρθρ� 1 Ν.∆. της 10/16.9.1926: Κυρ�;ται V πρ�σηρτηµ$ν�ς «ΚαταστατικOς �!ρτης τ�; DAγ�-
�υ dOρ�υς dAθω» MπO %ρ�ν�λ�γ�αν 10 Μαr�υ 1924, ψη.ισθε@ς MπO τPς REκτ!κτ�υ ∆ιπλPς Συν!"εως
τCν <ντιπρ�σ�πων τCν εtκ�σιν DIερCν Μ�νCν, κα@ ?γκριθε@ς MπO τ�; �>κ�υµενικ�; Πατριαρ%ε��υ,
?.’ Uσ�ν δfν <ντ�κειται πρOς τ=ς <κ�λ��θ�υς διατ!"εις.

32. Fρθρ� 6 εδ. LD Ν.∆. της 10/16.9.1926: Αb διατ!"εις αuται (δηλαδ! �ι καν�νιστικ%ς) κ�ιν�π�ι-
��µεναι τcC ∆ι�ικητZP ?πικυρ�;νται MπO τ�; <ρµ�δ��υ DYπ�υργ�;, πλXν τCν καθαρCν πνευµατικPς
.�σεως, αwτινες <νακ�ιν�;νται πρOς Wγκρισιν τcC �>κ�υµενικcC Πατριαρ%ε�cω.

33. Fρθρ� 9 πργ). 3 εδ. αD και LD Ν.∆. της 10/16.9.1926: Αb ?.$σεις κατ= τCν <π�.!σεων τPς
DIερQς Κ�ιν�τητ�ς δικ!/�νται MπO τPς Α.Θ.Π. τ�; �>κ�υµενικ�; Πατρι!ρ%�υ µετ= τPς περ@ AFτOν
DAγ�ας κα@ DIερQς Συν�δ�υ. ∆�ναται δι= καν�νικPς Συν�δικPς <π�.!σεως τO �>κ�υµενικOν Πατριαρ-
%εG�ν ν= <ναθ$σZη ?π’ <�ριστ�ν κα@ µ$%ρις <ντιθ$τ�υ συν�δικPς <π�.!σεως τXν ?κδ�κασιν τCν ?.$σε-
ων τ��των ε>ς ∆ικαστ�ρι�ν, Uπερ <παρτ�/ει ?"αρ%�αν ?κ τριCν Μητρ�π�λιτCν τ�; κλ�µατ�ς τ�;



ε) Tην αναγγελ#α στ� ικ�υµενικ� Πατριαρ&ε#� της πα+σεως, παραιτ!σεως !
εκπτ/σεως ηγ�υµ%ν�υ, επιτρ�π�υ και µελ/ν ιερ/ν µ�ναστηριακ/ν συν'4εων, κα-
θ/ς και κ'θε εκλ�γ! τ�+των35.

Στην αρ&! της εισηγ!σε/ς µ�υ αν%)ερα �τι η πνευµατικ�τητα, ως θεµελι/δες
συστατικ� της «πρ�σωπικ�τητας» της Αθωνικ!ς Π�λιτε#ας, δεν %&ει µ�ν� δι'σταση
θε�λ�γικ! ! )ιλ�σ�)ικ! αλλ' και ν�µικ!. Θεωρ/ �τι η ελληνικ! Π�λιτε#α, τ�σ� µ%-
σω τ�υ ισ&+�ντ�ς Συντ'γµατ�ς αλλ' και των πρ�ηγ�υµ%νων αυτ�+, �σ� και µ%σω
τ�υ Κ�Α� και τ�υ κυρωτικ�+ αυτ�+ Ν∆, %&ει καταL'λει µια α4ι�λ�γη πρ�σπ'θεια
να διασ)αλ#σει τ� ιδιαιτ%ρως σηµαντικ� αυτ� &αρακτηριστικ� στ�ι&ε#� της Αθωνι-
κ!ς Π�λιτε#ας. Και %&ω την 'π�ψη �τι η πρ�σπ'θεια αυτ! µ�ν�ν ως θετικ! µπ�ρε#
να &αρακτηρισθε#. Και τ�+τ� δι�τι ως '4�νας &ρησιµ�π�ι!θηκε η αειθαλ!ς σ&%ση
π�υ συνδ%ει τη Μ�ναστικ! Κ�ιν�τητα µε τ� ικ�υµενικ� Πατριαρ&ε#�. Τη σ&%ση
π�υ τ�π�θετε# τ� ικ�υµενικ� Πατριαρ&ε#� στη θ%ση τ�υ «πνευµατικ/ς» επ�πτε+-
�ντ�ς σε αν/τατ� επ#πεδ� και τ� Fγι� 3ρ�ς στη θ%ση τ�υ «πνευµατικ/ς» επ�-
πτευ�µ%ν�υ αλλ' και «πνευµατικ/ς» επ�πτε+�ντ�ς σε πρ/τ� Lαθµ�.

*τσι η µεν µ�ναστικ! Κ�ιν�τητα επιτελε# τ� %ργ� της υπ� την πνευµατικ! σκ%-
πη τ�υ ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε#�υ, �+σα �µως ταυτ�&ρ�νως και η #δια υπε+θυνη
για τη δια)+λα4η της πνευµατικ�τητ'ς της. Τ� δε ικ�υµενικ� Πατριαρ&ε#� συνε-
&#@ει να ε#ναι για την Αθωνικ! Π�λιτε#α � εγγυητ!ς της τηρ!σεως ως πρ�ς τ�
πνευµατικ� µ%ρ�ς των αγι�ρειτικ/ν καθεστ/των, αλλ' κυρ#ως � θεµατ�)+λακας
σε τελευτα#� Lαθµ� της δια)υλ'4εως της πνευµατικ�τητας τ�υ Αγ#�υ 3ρ�υς, δη-
λαδ! τ�υ θεµελ#�υ εν�ς θεσµ�+ µε παγκ�σµια ακτιν�L�λ#α.

Γι’ αυτ�ν τ�ν λ�γ� α4#@ει να µνηµ�νευθε# η δ!λωση τ�υ Πρ�%δρ�υ της Συ-
νταγµατικ!ς Επιτρ�π!ς, κατ' την ψ!)ιση τ�υ ισ&+�ντ�ς Συντ'γµατ�ς, Κωνστα-
ντ#ν�υ Τσ'τσ�υ, την �π�#α %κανε κατ' τη συ@!τηση τ�υ σ&ετικ�+ περ# Αγ#�υ
3ρ�υς 'ρθρ�υ (Lλ. Πρακτικ! των συνεδρι!σεων της Β�υλ�ς επ� των συ/ητ�σεων
τ�υ Συντ!γµατ�ς τ�υ 1975, Αθ!ναι Α+γ�υστ�ς 1975, σ. 855): Π$ραν αFτ�; αFτ=
<π�τελ�;ν yνα µετερ�/ι τ�; �>κ�υµενικ�; Πατριαρ%ε��υ κα@ δfν πρ$πει ν= θ�"ω-
µεν τ= δικαι�µατα τ�; �>κ�υµενικ�; Πατριαρ%ε��υ. zAς <.�σωµεν µ$σcω τ�;
�>κ�υµενικ�; Πατριαρ%ε��υ ν= γ�νZη U,τι πρ$πει ν= γ�νZη δι= τXν δια.�λα"ιν
αFτCν τCν παραδ�σεων.
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�>κ�υµενικ�; Θρ�ν�υ, ε>δικCς πρOς τ�;τ� ?ντεταλµ$νων Mπ’ αFτ�;, κα@ S κατ= τO Yρθρ�ν 43 τ�;
Καταστατικ�; �!ρτ�υ Wκτακτ�ς δισενιαυσ�α ε>κ�σαµελXς Σ�να"ις, S <π�τελ�υµ$νη ?κ τCν καθηγ�υ-
µ$νων κα@ πρ�ϊσταµ$νων τCν 20 DIερ�ν µ�νCν τ�; DAγ��υ dOρ�υς.

34. Fρθρ� 10 Ν.∆. της 10/16.9.1926: REν�πι�ν τ�; κατ= τXν παρ!γρ. 3 τ�; πρ�ηγ�υµ$ν�υ Yρθρ�υ
RAνωτ!τ�υ ∆ικαστηρ��υ δ�ναται ν= /ητηθZZP <ναθε�ρησις κα@ τCν κατ’ W.εσιν ?κδεδ�µ$νων <π�.!σε-
ων τPς DIερQς Κ�ιν�τητ�ς, δι= ψευδP Lρµηνε�αν \ κακXν ?.αρµ�γXν τ�; Καταστατικ�; �!ρτ�υ τ�;
DAγ��υ dOρ�υς, τCν καθεστ�των αFτ�;, τCν DIερCν Kαν�νων, τCν ν�µων, eς κα@ δι= παρ!*λεψιν



SUMMARY

Anast. K. Vavouskos

THE SPIRITUAL AFFINITY BETWEEN THE ECUMENICAL
PATRIARCHATE AND COMMUNITY

OF THE MOUNT ATHOS THROUGH THE CONSTITUTION
AND THE CHARTER MOUNT ATHOS

Spirituality, being a component of the personality of the Athonic State, besides
its theological and philosophical dimension, also has a legal dimension. It’s legal
dimension consists of the by Law consolidation and determination of the spiritual
affinity between the Community of the Holy Mountain and the Mother Church,
that is the Ecumenical Patriarchate.

The consolidation and determination of the above mentioned spiritual affinity is
achieved:
a) Through Article 105 of the current Constitution, where the, by and large, con-

cessive Status of The Holy Mountain is Consolidated.
b) Through the relative provisions of the Holy Mountain’s Charter and through the

10/16.9.1926 Statutory Decree.
As a result of this consolidation, the Holy Mountain Community fulfils its labor

under the spiritual aegis of the Ecumenical Patriarchate. At the same time, the Holy
Mountain Community is itself responsible for the safeguarding of its spirituality. On
the other hand, the Ecumenical Patriarchate continues being, as far as the Athonic
State is concerned, the guarantor of the Holy Mountain institutions and, more
importantly, the trustee of the safeguarding of the spirituality of the Holy
Mountain.
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Εµµαν�υ�λ Στ. Γιανν�π�υλ�ς

Η ΣΥΜΒ�ΛH ΤΩΝ ΑΓΙ�ΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤEΡΩΝ

ΣΤΗΝ ΨΑΛΤΙΚH ΤE�ΝΗ ΣΤΑ ΤEΛΗ Τ�Υ 18�υ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡ�EΣ Τ�Υ 19�υ AI.*

Τ� �γι�ν �ρ�ς και η ψαλτικ$ τ%&νη ε(ναι δ+� α,ε&-ριστες πραγµατικ2τητες
στην εκκλησιαστικ$ ιστ�ρ(α, τ%&νη και λατρευτικ$ 4ω$. Στη λατρε(α τ�υ Θε�+ γενι-
κ2τερα, η ψαλµωδ(α (π�(ηση και µελωδ(α σε ακατ;λυτη εν2τητα) κατ%&ει κεντρικ$
θ%ση και λειτ�υργ(α. Τ� περι>2λι της Παναγ(ας ε(ναι κατε,�&$ν τ2π�ς λατρε(ας τ�υ
Τριαδικ�+ Θε�+, τιµ$ς και πρ�σκ+νησης της Παναγ(ας και των Αγ(ων. � σκληρ2ς
τρ2π�ς ;σκησης και η στ%ρηση των αγαθ-ν τ�υ κ2σµ�υ για &;ρη της κ�ινων(ας µε
τ�ν Θε2, -θησαν τ�υς Αγι�ρε(τες στην ενασ&2ληση µε τις εκκλησιαστικ%ς τ%&νες ως
%ναν ιδανικ2 τρ2π� καλλι%ργειας τ�υ τ;λαντ�υ π�υ εδ2θη στ�ν κ;θε κ;τ�ικ� τ�υ
�θω, και ως ευλ�γηµ%νη δι%,�δ�ς στην %κ?ραση των καλλιτε&νικ-ν τ�υ ανα4ητ$-
σεων. Η αν;πτυ,η της ψαλτικ$ς σε επ(πεδ� δηµι�υργ(ας ν%ων µελωδηµ;των, διδα-
σκαλ(ας, κωδικ�γρα?(ας και, ασ?αλ-ς, ψαλµ-δησης, παρ;λληλα µε την εντρ+?η-
ση στην τ;,η της λατρε(ας, τη δηµι�υργ(α ν%ων +µνων και τη διαµ2ρ?ωση των >α-
σικ-ν µ�να&ικ-ν ακ�λ�υθι-ν, αν%δει,αν τ� �γι�ν �ρ�ς, $δη απ2 τ�υς πρ-τ�υς
αι-νες της �ργανωµ%νης µ�να&ικ$ς 4ω$ς σ@ αυτ2, σε %ναν απ2 τ�υς δ+�-τρεις ση-
µαντικ2τερ�υς τ2π�υς ανθ�?�ρ(ας της εκκλησιαστικ$ς µ�υσικ$ς.

Η θ%ση αυτ$ πρ�κ+πτει απ2 τη γενικ$ θε-ρηση και µελ%τη των πηγ-ν της εκ-
κλησιαστικ$ς µ�υσικ$ς της �ρθ2δ�,ης εκκλησ(ας, ειδικ2τερες 2µως ανα?�ρ%ς και
%ρευνες σε επιµ%ρ�υς ιστ�ρικ%ς περι2δ�υς, απ�καλ+πτ�υν π;λι µε συγκεκριµ%να
στ�ι&ε(α τη σπ�υδαι2τητα µε την �π�(α �ι κατ; καιρ�+ς και &ρ2ν�υς Aγι�ρε(τες α-
ντιµετ-πισαν την καλλι%ργεια της ψαλτικ$ς, την πρωτ2τυπη δηµι�υργ(α στην �π�(α
επιδ2θηκαν και τα απ�τελ%σµατα της δρ;σης τ�υς. Μελετ-ντας ειδικ2τερα τα &ρ2-

* Στις υπ�σηµει-σεις π�υ ακ�λ�υθ�+ν ανα?%ρεται η >ι>λι�γρα?(α στην �π�(α στηρ(&θηκε τ� κε(-
µεν�. Ωστ2σ�, πλ$θ�ς µαρτυρι-ν πρ�%κυψαν απ2 συστηµατικ$ %ρευνα σε ανε,ερε+νητες ακ2µη συλ-
λ�γ%ς κωδ(κων 2πως αυτ$ τ�υ Σ(µων�ς Καρ;, των ακαταλ�γ�γρ;?ητων κωδ(κων της Μεγ(στης Λα+-
ρας, της Σκ$της Αγ. �ννης, τ�υ Πατριαρ&ικ�+ Ιδρ+µατ�ς Πατερικ-ν Μελετ-ν και, τ%λ�ς, σε κ;π�ια
&ειρ2γρα?α της Εθνικ$ς Βι>λι�θ$κης της Ελλ;δ�ς (στ� ε,$ς: ΕΒΕ). Κατ; τη δι;ρκεια της εισ$γησης
πρ�>λ$θηκαν π�λλ%ς δια?;νειες απ2 τα αρµ2δια ?+λλα &ειρ�γρ;?ων τα �π�(α ανα?%ρ�νται σ@ αυτ$ν,
για την καλ+τερη τεκµηρ(ωση των λε&θ%ντων.



νια µετ; τ� 1453, παρατηρ�+µε ευδι;κριτες παρ;λληλες π�ρε(ες της ;νθησης $ της
κ;µψης της ψαλτικ$ς τ%&νης στ� �γι�ν �ρ�ς και την Κωνσταντιν�+π�λη, µε την
εµ?;νιση σπ�υδα(ων µ�υσικ-ν στ� %να απ2 τα δ+� αυτ; µ%ρη �ι �π�(�ι δ(δα,αν
και επ%δρασαν καταλυτικ; και σε µ�υσικ�+ς τ�υ ;λλ�υ τ2π�υ, π�υ µε τη σειρ; τ�υς
πρ�&-ρησαν αργ2τερα στη δικ$ τ�υς καλλιτε&νικ$ δηµι�υργ(α.

Μ(α απ2 αυτ%ς τις περι2δ�υς, στην �π�(α συντελε(ται πραγµατικ$ κ�σµ�γ�ν(α
στα ψαλτικ; πρ;γµατα, ε(ναι τα τελευτα(α &ρ2νια τ�υ 18�υ αι. καθ-ς και τα πρ--
τα τ�υ επ2µεν�υ. Πρ2κειται γενικ2τερα για &ρ2νια τα �π�(α σηµ;δεψαν σε π�λλ;
επ(πεδα τ�ν ν%� ελληνισµ2 και στα �π�(α %δρασαν σπ�υδα(ες µ�ρ?%ς στ� �γι�ν
�ρ�ς. Εκτ2ς 2µως απ@ αυτ2, πρ2κειται για &ρ2νια στα �π�(α µπ$καν �ι >;σεις της
εκκλησιαστικ$ς µ�υσικ$ς, 2πως σε µεγ;λ� >αθµ2 τη γνωρ(4�υµε σ$µερα, α?�+ �ι
καλλωπισµ�( και �ι καταγρα?%ς των παλαι2τερων ασµατικ-ν παραδ2σεων τις �-
π�(ες ψ;λλ�υµε %ως και τις µ%ρες µας, καθ-ς και η δηµι�υργ(α και καθι%ρωση τ�υ
ν%�υ στι&ηραρικ�+ γ%ν�υς µελ�π�ιGας τ� �π�(� επ(σης ψ;λλεται %κτ�τε στ�υς αν;
την �ικ�υµ%νη �ρθ2δ�,�υς να�+ς, $ταν η καρπ�?�ρ(α της δρ;σης π�λλ-ν ικαν-ν
µ�υσικ-ν αυτ$ς ακρι>-ς της περι2δ�υ. Ασ?αλ-ς, ε(ναι αδιαµ?ισ>$τητ� 2τι σ@ 2λη
την ανα?ερθε(σα περ(�δ� κυριαρ&�+ν µ�υσικ�( των �π�(ων τ� κ%ντρ� δρ;σης ε(ναι
στην Κωνσταντιν�+π�λη, �ι παρ;λληλες 2µως π�ρε(ες της ψαλτικ$ς �ι �π�(ες µνη-
µ�νε+τηκαν νωρ(τερα, αναδεικν+�υν τ�ν �θω ως καθ�ριστικ$ς σηµασ(ας δ%κτη και
περαιτ%ρω ρυθµιστ$ των ψαλτικ-ν ε,ελ(,εων. Ε(ναι, ακ2µη, µ(α περ(�δ�ς κατ; την
�π�(α διαµ�ρ?-νεται και εκ?ρ;4εται σε υπ�λ�γ(σιµ� >αθµ2 τ� ιδια(τερ� +?�ς των
ψαλτ-ν τ�υ Αγ(�υ �ρ�υς και για τ�ν λ2γ� αυτ2 α,(4ει να διερευνηθε( αναλυτικ2-
τερα.

Jδη %ως τις απαρ&%ς της επ�&$ς στην �π�(α ανα?ερ2µαστε τ� �γι�ν �ρ�ς >(ω-
νε µια θαυµαστ$ αν;πτυ,η της ψαλτικ$ς σ@ 2λα τα επ(πεδα και ε(&ε διαµ�ρ?-σει
την ιδιαιτερ2τητα της ασµατικ$ς τ�υ παρ;δ�σης. Κατ; τ�ν 17� αι., µε τ�ν ιερ�µ2-
να&� Αρσ%νι� Βατ�παιδιν2 «τ�ν µικρ2» στις αρ&%ς τ�υ και τ�ν Κ�σµ; Ι>ηρ(τη τ�ν
Μακεδ2να στα τ%λη τ�υ, µπ$κε τ� πλα(σι� της κατ�πιν$ς ανθ�?�ρ(ας. � Αρσ%νι�ς
δ(δα,ε τ�υς απαρ;µιλλ�υς Κωνσταντιν�υπ�λ(τες µελ�π�ι�+ς: τ�ν πρωτ�ψ;λτη
Παναγι-τη �ρυσ;?η τ�ν ν%� και τ�ν επ(σκ�π� Ν%ων Πατρ-ν Γερµαν2 και %µµεσα
τ�ν µαθητ$ τ�υ Γερµαν�+, τ�ν λ�γι-τατ� και µ�υσικ-τατ� ιερ%α Μπαλ;ση1, εν- �
Κ�σµ;ς � Ι>ηρ(της υπ$ρ,ε συµµαθητ$ς τ�υ τελευτα(�υ. �λλ�ι αγι�ρε(τες �ι �π�(�ι
π$ραν τη σκυτ;λη τα κατ�πιν; &ρ2νια ε(ναι �ι Ι>ηρ(τες Ακ;κι�ς Γαλατ4ι;ν�ς, � ιε-
ρ�µ2να&�ς Κυπριαν2ς, � Νεκτ;ρι�ς � Συµιακ2ς, � ∆αµιαν2ς Βατ�παιδιν2ς2, � ∆α-
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1. Eµµαν�υ$λ Στ. Γιανν2π�υλ�ς, «O �νδρι�ς µελ�π�ι2ς Aρσ%νι�ς Βατ�παιδιν2ς “� µικρ2ς”»,
�γκυρα 2 (2004) 7-37 (>λ. κυρ(ως τις σσ. 11-12)Q � (δι�ς, «Τα &ειρ2γρα?α ψαλτικ$ς τ%&νης της ν$σ�υ
�νδρ�υ», Aνδριακ� �ρ�νικ� 36 (2005) 17-18.

2. Για τ�ν Aκ;κι� και τ�υς ;λλ�υς π�υ µνηµ�νε+�νται εδ- >λ. Eµµ. Στ. Γιανν2π�υλ�ς, Ταµε��ν �ει-
ρ�γρ��ων Ψαλτικ�ς Τ��νης [Eπιστηµ�νικα( Πραγµατε(αι-Σειρ; Φιλ�λ�γικ$ κα( Θε�λ�γικ$ αρ. 20],
Θεσσαλ�ν(κη, Eταιρε(α Μακεδ�νικ-ν Σπ�υδ-ν, 2005, σσ. 29-32. Για ν%α αυτ2γρα?α τ�υ Νεκταρ(�υ τ�υ
Συµιακ�+ >λ. Γιανν2π�υλ�ς, «Τα &ειρ2γρα?α ψαλτικ$ς τ%&νης της ν$σ�υ �νδρ�υ», 	.π., 117-119, 249-
264. Σ+µ?ωνα µε τ�ν κ-δικα της συλλ�γ$ς Καρ; 32, ?. 85>, � Αθαν;σι�ς � Ι>ηρ(της $ταν µαθητ$ς τ�υ
∆αµιαν�+ τ�υ Βατ�παιδιν�+.



νι$λ Βατ�παιδιν2ς3, � ε,αιρετικ; καλλιγρ;?�ς ιερ�µ2να&�ς Ανατ2λι�ς απ2 τη Ν;-
�υσα της Π;ρ�υ4 και αργ2τερα, περ( τ� γ′ τ%ταρτ� τ�υ 18�υ αι., � µ�να&2ς Θε2κλη-
τ�ς µε τ�ν µαθητ$ τ�υ ιερ�µ2να&� ΠαGσι�5, � ∆αµασκην2ς Ι>ηρ(της6, � Καλλ(νικ�ς7

και ;λλ�ι. �λα αυτ; τα &ρ2νια η ψαλτικ$ καλλιεργε(ται σε >;θ�ς, �ι σ&%σεις µαθη-
τε(ας $ διδασκαλ(ας Αγι�ρειτ-ν µε µ�υσικ�+ς στην Κωνσταντιν�+π�λη και τη Θεσ-
σαλ�ν(κη και η παραγωγ$ µελ�π�ιηµ;των απ2 τ�υς (δι�υς ε(ναι µαρτυρηµ%νες8.

Στα µ%σα τ�υ 18�υ αι., εκτ2ς απ2 τ�υς &ειρ2γρα?�υς κ-δικες των αγι�ρειτ-ν
µ�υσικ-ν, υπ;ρ&�υν και %µµεσες πηγ%ς απ2 τις �π�(ες συλλ%γ�υµε στ�ι&ε(α για τη
λειτ�υργ(α της ψαλτικ$ς στις µ�ν%ς τ�υ �θω και πειθ2µαστε για τη σταθερ2τητα
της ασµατικ$ς παρ;δ�σης %ως και σ$µερα. � µ�να&2ς Βασ(λει�ς Γρηγ2ρ�>ιτς
Μπ;ρσκυ, τ�υ �π�(�υ �ι εντυπ-σεις απ2 τη διαµ�ν$ τ�υ στην Αθωνικ$ π�λιτε(α
στα 1744 εκδ2θηκαν πρ2σ?ατα9, περιγρ;?�ντας τις ακ�λ�υθ(ες στη µ�ν$ Μεγ(στης
Λα+ρας, �µιλε( για τη µεγ;λη &ρ�νικ$ δι;ρκεια –µισ$ -ρα– της ψαλµ-δησης των
Κεκραγαρ(ων10, την τε&νικ$ τ�υ ισ�κρατ$µατ�ς την �π�(α ε?αρµ24�υν �ι µ�να&�(
π�υ συν�δε+�υν τ�ν κ+ρι� ψ;λτη11, την πρ2σκληση ψαλτ-ν απ2 ;λλα µ%ρη τ�υ
�ρ�υς στις µεγ;λες πανηγ+ρεις12, την ψαλµ-δηση των Αν�ι,ανταρ(ων και τ�υ Μα-
κ�ρι�ς "ν#ρ η �π�(α, 2πως γρ;?ει, διαρκε( δ+� µε τρεις -ρες13, και ;λλα στ�ι&ε(α.
Ε(ναι π�λ+ ενδεικτικ2 και ;,ι� ιδια(τερης µνε(ας τ� γεγ�ν2ς 2τι, ειδικ; για τη δι;ρ-
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3. Βλ. τα &??. ∆�&ειαρ(�υ 330 τ�υ %τ�υς 1700 [Γρ. Θ. Στ;θης, Τα �ειρ	γρα�α Βυ'αντιν�ς µ�υσι-
κ�ς. �γι�ν (ρ�ς, τ. ΑS, Aθ$να 1975, σσ. 379-380 (στ� ε,$ς: Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. A′)]
και Ι. Μ. Μεγ(στης Λα+ρας (ακαταλ�γ�γρ;?ητα) 18, ?. 170α.

4. Κ-δικας Tηρ�π�τ;µ�υ 287 (Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. Α′, 	.π., σσ. 51-58).
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&??. µετα,+ των �π�(ων και τ� Μπεν;κη-Ταµε(� Ανταλλα,(µων 269 (Εµµ. Στ. Γιανν2π�υλ�ς, «�ειρ2-
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λ	γων Eλλ�δ�ς και Κ*πρ�υ, Κ�ρκυρα-I	νι� Πανεπιστ�µι�, 3-5 Oκτω%ρ��υ 2003, υπ� δηµ�σ(ευση στην
αγγλικ$ γλ-σσα).

6. Σ+µ?ωνα µε τ� &ειρ2γρα?� Ι>$ρων 997, � ∆αµασκην2ς Ι>ηρ(της � Θετταλ2ς απε>(ωσε τ� %τ�ς
1773, Γρ. Θ. Στ;θης, Τα �ειρ	γρα�α Βυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς. �γι�ν (ρ�ς, τ. Γ′, Aθ$να 1993, σ. 898 (στ�
ε,$ς: Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς τ. Γ′).

7. Κ-δικας Tηρ�π�τ;µ�υ 293 (Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. Α′, 	.π., σσ. 66-68).
8. Σ+µ?ωνα µε τη &ειρ2γρα?η παρ;δ�ση � ∆αµιαν2ς � Βατ�παιδιν2ς δ(δα,ε τ�ν µετ%πειτα πρω-

τ�ψ;λτη τ�υ �ικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε(�υ Παναγι-τη �αλ;τ4�γλ�υς (Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ'α-
ντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. Γ′ 	.π., σσ. 839-842, &?. Ι>$ρων 987). � $δη µνηµ�νευθε(ς αγι�ρε(της ιερ�µ2να&�ς
Ανατ2λι�ς $ταν µαθητ$ς τ�υ πρωτ�ψ;λτ�υ Θεσσαλ�ν(κης Μαν�υ$λ Γ�+τα (Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α
Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, 	.π., τ. Α′, σσ. 57-58).

9. Τα θαυµαστ� µ�ναστ�ρια τ�υ Αγ��υ (ρ�υς �θω, �τσι 	πως τα ε�δε και τα σ�εδ�ασε µε '�λ� και
π�λλ� επιµ�λεια � ευλα%�ς �δ�ιπ	ρ�ς µ�να�	ς Βασ�λει�ς Γρηγ	ρ�%ιτς Μπ�ρσκυ 	ταν περιηγ�θηκε
την ιερ� π�λιτε�α τ�υ �θω τ� �τ�ς 1744. Τα παρ�υσι�'ει και τα σ��λι�'ει εδ& � Αντ&νι�ς-Αιµ�λ�ς Τα-
�ι��ς, π�υ περιγρ��ει και τη 'ω� τ�υ σπ�υδα��υ αυτ�* ανθρ&π�υ, Θεσσαλ�ν(κη, Αγι�ρειτικ$ Φωτ�-
θ$κη-Reprotime, 1998 (στ� ε,$ς: Tα θαυµαστ� µ�ναστ�ρια).

10. (.π., σ. 65.
11. (.π., σ. 77.
12. (.π., σ. 65.



κεια της ψαλµ-δησης των +µνων την �π�(α ανα?%ρει � Μπ;ρσκυ, υπ;ρ&ει σ&εδ2ν
τα+τιση µε τ�ν &ρ2ν� π�υ σηµει-νει για τα (δια µ%λη � αγι�ρε(της ιερ�ψ;λτης µ�-
να&2ς Νεκτ;ρι�ς στην περ(?ηµη %κδ�ση των Καρε-ν Μ�υσικ:ς Θησαυρ:ς τ�<
=Eσπεριν�< δ+� αι-νες µετ;, στα 193514. Πρ2κειται για &αρακτηριστικ$ %νδει,η στα-
θερ2τητας της ψαλτικ$ς παρ;δ�σης κατ; τη δι;ρκεια, µ;λιστα, µιας µεγ;λης πε-
ρι2δ�υ στην �π�(α αρ&ικ; γιν2ταν &ρ$ση της παλαι;ς σηµει�γρα?(ας απ2 &ειρ2-
γρα?α και, ακ�λ�+θως, της ν%ας µεθ2δ�υ απ2 τα %ντυπα >ι>λ(α.

Στα επ2µενα &ρ2νια, στ� >′ µισ2 τ�υ 18�υ αι., σε µια επ�&$ κατ; την �π�(α δη-
µι�υργ�+νται ν%α ασµατικ; δεδ�µ%να, κυρ(ως στα επ(πεδα της µελ�π�(ησης και
ψαλµ-δησης συντ�µ2τερων µελ-ν και της απλ�π�(ησης της µ�υσικ$ς σηµει�γρα-
?(ας, στ�ν �θω παρ�υσι;4�νται σπ�υδα(�ι µ�υσικ�( �ι �π�(�ι πρ�σπαθ�+ν α?@ ε-
ν2ς µεν να κωδικ�π�ι$σ�υν –κυρι�λεκτικ;– την %ως τ2τε µ�υσικ$ δηµι�υργ(α των
�ρθ�δ2,ων, α?@ ετ%ρ�υ δε να ?αν�+ν ;,ι�ι συνε&ιστ%ς των παλαι-ν µελ�π�ι-ν.

Ως αντιπρ�σωπευτικ2 παρ;δειγµα µνηµ�νε+ω στ� σηµε(� αυτ2 τ�ν καταπλη-
κτικ2 και ?ιλ�π�ν2τατ� κωδικ�γρ;?� Σερα?ε(µ τ�ν Λαυρι-τη, � �π�(�ς δηµι�+ρ-
γησε τ� %ργ� τ�υ περ(π�υ απ2 τα 1740 ως τα 1790. � Σερα?ε(µ � �π�(�ς µνηµ�νε+-
εται ως εκκλησι;ρ&ης, µ�υσικ2ς και πρωτ�ψ;λτης της Λα+ρας αλλ; και ως Πρ�η-
γ�+µεν2ς της, κατ%&ει κεντρικ$ θ%ση αν;µεσα στ�υς αγι�ρε(τες µ�υσικ�+ς της πε-
ρι2δ�υ, καθ-ς διακρ(νεται για τη µνηµειακ$ και πραγµατικ; εκπληκτικ$ κωδικ�-
γρα?ικ$ τ�υ δραστηρι2τητα, αλλ; και για τη µελ�υργικ$ τ�υ παραγωγ$15. Σε κ;-
π�ι�ν κ-δικ; τ�υ µ;λιστα, σε %ναν απ2 τ�υς κ�λ�?-νες στ�υς �π�(�υς απ�δ(δει
στ�ν εαυτ2 τ�υ κ;θε δυνατ2 –δηλωτικ2 της ανα,ι2τητ2ς τ�υ– επ(θετ�, αυτ�πρ�σ-
δι�ρ(4εται και ως υµν�γρ;?�ς. � µαθητ$ς τ�υ, ;λλ�ς σηµαντικ2ς αγι�ρε(της µ�υσι-
κ2ς, � µ�να&2ς Θε2δ�υλ�ς Αινε(της, τ�ν �ν�µ;4ει $δη στα 1750 «µ�υσικ-τατ�» και
«µελιρρυτ�π�ι2 ;ριστ�», υπ�ν�-ντας ασ?αλ-ς και την καθαρ; ψαλτικ$-εκτελεστι-
κ$ τ�υ ικαν2τητα.

� κ-δικας Καρ; 21 ε(ναι %να απ2 τα &ειρ2γρα?α τ�υ Σερα?ε(µ16, π�λλ; ?+λ-
λα τ�υ 2µως ε(ναι γραµµ%να απ2 τ�ν µαθητ$ τ�υ Θε2δ�υλ� � �π�(�ς υπ$ρ,ε σπ�υ-
δα(�ς ε,ηγητ$ς παλαι-ν µελ-ν σε απλ�π�ιηµ%νη σηµει�γρα?(α στ� �γι�ν �ρ�ς
αυτ$ την περ(�δ�, αλλ; και µελ�υργ2ς17.
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13. (.π., σ. 68.
14. Μ�υσικ	ς θησαυρ	ς τ�υ εσπεριν�* περιλαµ%�νων �πασαν την εκκλησιαστικ�ν ακ�λ�υθ�αν

τ�υ εσπεριν�*, µετ� π�λλ&ν πρ�σθηκ&ν. Eκδ�δ�ται τ� πρ&τ�ν υπ	 Νεκταρ��υ µ�να��* ιερ�ψ�λτ�υ,
γ�ρ�ντ�ς τ�υ εν Καρυα�ς τ�υ Aγ��υ (ρ�υς Λαυρεωτικ�* κελλ��υ Aγι�ς Aθαν�σι�ς, Aγι�ν �ρ�ς 1935
[και επανεκδ2σεις].

15. Βλ. Κωνσταντ(ν�ς Καραγκ�+νης, Η παρ�δ�ση και εD�γηση τ�υ µ�λ�υς των �ερ�υ%ικ&ν της
Βυ'αντιν�ς και µετα%υ'αντιν�ς µελ�π�ι�ας [Μελ%ται 7], Aθ$να, Vδρυµα Βυ4αντιν$ς Μ�υσικ�λ�γ(ας,
2003, σσ. 477-481, 2π�υ συγκεντρ-ν�νται απ2 τη διαθ%σιµη >ι>λι�γρα?(α π�λλ; στ�ι&ε(α για τ�ν Σε-
ρα?ε(µ, 2πως και για π�λλ�+ς ;λλ�υς µελ�π�ι�+ς.

16. (.π., σ. 478, 2π�υ µετα?%ρεται η πληρ�?�ρ(α απ2 >ι>λ(� τ�υ Μ. �ατ4ηγιακ�υµ$.
17. Τ� 2τι στ� &ειρ2γρα?� γρ;?ει και � Θε2δ�υλ�ς, τ� διαπ(στωσα µετ; απ2 αυτ�ψ(α, στ� πλα(-

σι� της τα,ιν2µησης και αναλυτικ$ς µελ%της της θρυλικ$ς συλλ�γ$ς &ειρ�γρ;?ων τ�υ µακαριστ�+ Σ(-
µων�ς Καρ;, για την �π�(α συλλ�γ$ σ+ντ�µα θα υπ;ρ&ει σ&ετικ$ δηµ�σ(ευση. �ειρ2γρα?� τ�υ Θε�-



Γενικ2τερα, τα &ειρ2γρα?α τ�υ Σερα?ε(µ Λαυρι-τη µαρτυρ�+ν %ναν υψηλ�+
µ�ρ?ωτικ�+ επιπ%δ�υ καλλιτ%&νη µ�υσικ2, � �π�(�ς ;?ησε επ�&$ στ� �γι�ν �ρ�ς
και ως διδ;σκαλ�ς της ψαλτικ$ς, α?�+ υπ;ρ&�υν στ�ι&ε(α και για ;λλ�ν µαθητ$
τ�υ, τ�ν ιερ�µ2να&� Γα>ρι$λ, δι@ αιτ$σεως τ�υ �π�(�υ %γραψε τ� &?. Λα+ρας Ι 187
στα 177118. Αν αυτ2ς � Γα>ρι$λ ταυτ(4εται µε τ�ν πρ�ηγ�+µεν� Λα+ρας Γα>ρι$λ α-
π2 τη Μακρυν(τσα της Wαγ�ρ;ς, τ2τε � Σερα?ε(µ δ(δα,ε εκτ2ς απ2 τη µελ�υργικ$
και ψαλτικ$ τ�υ δειν2τητα και τ� καλλιγρα?ικ2 τ�υ &;ρισµα. Π;ντως, �ι κ-δικες
τ�υ Σερα?ε(µ απ�τελ�+ν µια µνηµει-δη πρ�σπ;θεια καταγρα?$ς των σπ�υδαι2τε-
ρων µελ�π�ι$σεων πλ$θ�υς µ�υσικ-ν τ�υ 18�υ αλλ; και των πρ�ηγ�+µενων αι--
νων, και η &ρ$ση τ�υς στα ψαλτικ; αναλ2για της µ�ν$ς, ιδ(ως µ;λιστα κατ; την πα-
ν$γυρ$ της, 2ταν συγκεντρ-ν�νταν εκε( �ι καλ+τερ�ι αγι�ρε(τες ψ;λτες, $ταν α-
?�ρµ$ για εντρ+?ηση των τελευτα(ων στ� εκκλησιαστικ2 ρεπερτ2ρι� και παρακ(-
νηση για αν;λ�γη δηµι�υργ(α. Τα γνωστ; τ�υ αυτ2γρα?α ε(ναι περ(π�υ 17-18, υ-
π;ρ&�υν 2µως σ(γ�υρα και ;λλα τα �π�(α παραµ%ν�υν ως τ-ρα ατα+τιστα. �ι κ--
δικες αυτ�( περιλαµ>;ν�υν σ&εδ2ν 2λα τα αναγκα(α για τις ακ�λ�υθ(ες ψ;λ-µατα.

Στα τ%λη τ�υ 18�υ αι. η καθ�ριστικ$ς σηµασ(ας για την ψαλτικ$ εργασ(α τ�υ λα-
µπαδαρ(�υ της Mεγ;λης τ�υ �ριστ�+ Eκκλησ(ας Π%τρ�υ τ�υ Πελ�π�ννησ(�υ π;-
νω στην απλ�π�(ηση της σηµει�γρα?(ας, γ(νεται γνωστ$ στ� �γι�ν �ρ�ς &;ρη στη
µαθητε(α αγι�ρειτ-ν στην Κωνσταντιν�+π�λη. Τ� γεγ�ν2ς πιστ�π�ιε(ται απ2 αρκε-
τ%ς µαρτυρ(ες. Πρ;γµατι, στ�ν µαθητ$ και συν�ν2µατ� τ�υ Πελ�π�ννησ(�υ, τ�ν
πρωτ�ψ;λτη Π%τρ� Βυ4;ντι� µαθ$τευσαν αγι�ρε(τες 2πως � αρ&ιµανδρ(της της
µ�ν$ς ∆ι�νυσ(�υ �ρ+σανθ�ς19, εν- � κ-δικας της Εθνικ$ς Βι>λι�θ$κης της Ελλ;-
δ�ς-συλλ�γ$ Μετ�&(�υ τ�υ Παναγ(�υ Τ;?�υ (ΕΒΕ-ΜΠΤ) 398 ε(ναι γραµµ%ν�ς στα
1777 απ2 τ�ν ∆ι�ν+σι� Ι>ηρ(τη στην Κωνσταντιν�+π�λη20. Απ2 τ�ν τρ2π� π�υ γρ;-
?ει � ∆ι�ν+σι�ς κ;π�ιες επιγρα?%ς πριν απ2 µ%λη τ�υ Π%τρ�υ τ�υ Πελ�π�ννησ(�υ,
ε,;γ�υµε 2τι πιθαν2τατα τ�ν γν-ρι4ε πρ�σωπικ;. Θα $ταν, ;λλωστε, ε,αιρετικ;
παρ;δ�,� �ι εγκρατε(ς µ�υσικ�( στην Κωνσταντιν�+π�λη εκε(ν�υ τ�υ καιρ�+ να
µην ε(&αν %ρθει σε επα?$ µε τ�ν µ�υσικ2τατ� και υπερδραστ$ρι� µελ�π�ι2 και λα-
µπαδ;ρι� τ�υ πατριαρ&ικ�+ να�+ Π%τρ�.

Μ(α ακ2µη %µµεση αλλ; π�λ+ υπ�λ�γ(σιµη µαρτυρ(α για τη σ&%ση των Αγι�-
ρειτ-ν µε τ�υς Κωνσταντιν�υπ�λ(τες, πρ�στ(θεται µε τη µνε(α τ�υ &ειρ�γρ;?�υ

H συµ%�λ� των αγι�ρειτ&ν  πατ�ρων στην Ψαλτικ� τ�λη 18�υ - 19�υ αι. 59

δ�+λ�υ ε(ναι και � κ-δικας Καρ; 34. Για τ�ν Θε2δ�υλ� >λ. ∆ηµ. Μπαλαγε-ργ�ς, F Θε	δ�υλ�ς µ�να-
�	ς και τ� �ργ� των συντµ�σεων, Αθ$να 2003.

18. Σω?ρ�ν(�υ Ευστρατι;δ�υ - Σπυρ(δων�ς µ�να&�+, Κατ�λ�γ�ς των κωδ�κων της Μεγ�στης
Λα*ρας (της εν Αγ�ω (ρει), Paris 1925, σ. 212 (2π�υ αναγρ;?εται &ρ�ν�λ�γ(α γρα?$ς τ� %τ�ς 1761)Q
Μ. �ατ4ηγιακ�υµ$ς, Μ�υσικ� �ειρ	γρα�α τ�υρκ�κρατ�ας (1453-1832), Αθ$να 1975, σ. 154 (2π�υ δι�ρ-
θ-νεται η &ρ�ν�λ�γ(α σε 1771). Βλ. και Λ(ν�ς Π�λ(της - Μαρ(α Π�λ(τη, «Βι>λι�γρ;?�ι 17�υ-18�υ αι--
να», ∆ελτ�� τ�υ Iστ�ρικ�* και Παλαι�γρα�ικ�* αρ�ε��υ ΣΤ′ (1994) 617 (στ� ε,$ς: «Βι>λι�γρ;?�ι»).

19. Κ-δικας της Βι>λι�θ$κης «Κ�ρα$» της �(�υ 181, περ(π�υ των ετ-ν 1789-1800 [Aγαµ%µν�να
Τσελ(κα, «Τα >υ4αντιν; και µετα>υ4αντιν; &ειρ2γρα?α της Βι>λι�θ$κης της �(�υ “O Κ�ρα$ς”», �ια-
κ� �ρ�νικ� 14 (1982) και 15 (1983) και (1984) 81-82].

20. Αθ. Παπαδ2π�υλ�ς-Κεραµε+ς, Ιερ�σ�λυµιτικ� Βι%λι�θ�κη �τ�ι κατ�λ�γ�ς των εν ταις %ι-
%λι�θ�καις τ�υ αγιωτ�τ�υ απ�στ�λικ�* τε και καθ�λικ�* �ρθ�δ	D�υ πατριαρ�ικ�* θρ	ν�υ των Ιερ�-



Κ�υτλ�υµ�υσ(�υ 42121, ιδι2γρα?�υ τ�υ Συνεσ(�υ Ι>ηρ(τ�υ, τ� �π�(� περι%&ει πλ$-
θ�ς µ�υσικ-ν ε,ηγ$σεων παλαι-ν µελ-ν τ�υ Π%τρ�υ Πελ�π�ννησ(�υ, αλλ; και τ�υ
(δι�υ τ�υ Συνεσ(�υ. Τ� περιε&2µεν� τ�υ κ-δικα µας εµ>;λλει σε %ντ�νες υπ�ψ(ες
για ;µεση σ&%ση και (σως µαθητε(α τ�υ Συνεσ(�υ κ�ντ; στ�ν Π%τρ�. Π;ντως, µε &ει-
ρ2γρα?α σαν κι αυτ2 � Συν%σι�ς και ;λλ�ι δι%δωσαν στ� �γι�ν �ρ�ς 2λη τη γν--
ση για τη λειτ�υργ(α της σηµει�γρα?(ας της ψαλτικ$ς22, καθ-ς και την αν;γκη και
τ�ν τρ2π� απλ�π�(ησ$ς της, δ(ν�ντας -θηση σε αν;λ�γες πρ�σπ;θειες.

Τ� γεγ�ν2ς της δραστηρι2τητας αυτ$ς τ�υ Συνεσ(�υ και των ;λλων αγι�ρειτ-ν
�ι �π�(�ι µετ%δωσαν στ�υς καλλιτ%&νες µ�υσικ�+ς συµµ�ναστ%ς τ�υς τα ν%α δεδ�-
µ%να στην ασµατικ$ πρ;,η της Κωνσταντιν�+π�λης, κυρ(ως ανα?�ρικ; µε τη σ+-
ντ�µη πια µελ�π�(ηση και ψαλµ-δηση τ�υ ν%�υ στι&ηραρικ�+ γ%ν�υς (τα στι&ηρ;
ιδι2µελα των ε�ρτ-ν και των Αγ(ων), µε τη γενικευµ%νη µελ�π�(ηση των π�λυελ%ων
σε δια?�ρετικ$ µ�ρ?$ απ2 τις παλαι%ς δηµι�υργ(ες και γενικ2τερα µε τις αλλαγ%ς
�ι �π�(ες καθι%ρωσαν µια ν%α ασµατικ$ παρ;δ�ση, ε(ναι καθ�ριστικ$ς σηµασ(ας
για τη µετ%πειτα αγι�ρε(τικη ψαλτικ$.

Η µαθητε(α, ωστ2σ�, των αγι�ρειτ-ν µ�υσικ-ν σε ,ακ�υστ�+ς Κωνσταντιν�υπ�-
λ(τες δηµι�υργ�+ς και η απ�δ�&$ και &ρ$ση των ν%ων δεδ�µ%νων σε επ(πεδ� σηµει�-
γρα?(ας και µελ�π�(ησης, δεν �δ$γησε σε αυτ�+σια υι�θ%τηση των µελωδικ-ν π�ιη-
µ;των των δε+τερων και πιστ$ ψαλµ-δησ$ τ�υς. Αντ(θετα, η ιδιαιτερ2τητα τ�υ �θω
ως πρ�ς την απ2δ�ση των εκκλησιαστικ-ν µελωδι-ν διατηρ$θηκε και δια?υλ;&θη-
κε απ2 τ�υς µ�να&�+ς. Yτσι, ως παρ;δειγµα, � Συν%σι�ς στ� µνηµ�νευθ%ν &ειρ2γρα-
?2 τ�υ ε,$γησε σε σηµει�γρα?(α παραπλ$σια µε εκε(νην τ�υ Π%τρ�υ τ�υ Πελ�π�ν-
νησ(�υ µ%λη τ�υ 14�υ αι. «κατZ τ\ ^?�ς τ�_ Àγ(�υ aOρ�υς», και τ� (δι� ακρι>-ς %-
καναν και ;λλ�ι αγι�ρε(τες, 2πως � περ(?ηµ�ς Θε�?;νης � Παντ�κρατ�ριν2ς23.

Η πιστ$ τ$ρηση των &αρακτηριστικ-ν τ�υ Αγι�ρειτικ�+ ψαλτικ�+ +?�υς και
η γν-ση και η διακριτικ$ &ρ$ση των δια?�ρετικ-ν ψαλτικ-ν παραδ2σεων και
των κατ; καιρ�+ς καιν�τ2µων στ�ι&ε(ων, �δ$γησε µε ?υσι�λ�γικ2 τρ2π� τ�υς
Αγι�ρε(τες αυτ$ς της επ�&$ς στην παρ�υσ(αση ν%ων δικ-ν τ�υς µελ�π�ι$σεων. Τα
µ%λη αυτ; ανθ�λ�γ$θηκαν στα &ειρ2γρα?α και διαδ2θηκαν ψαλλ2µενα κυρ(ως
στις µ�ν%ς τ�υ �θω. Π%ρα απ2 τ�υς παραπ;νω ανα?ερθ%ντες, ;λλ�ι αγι�ρε(τες �ι
�π�(�ι στα τ%λη τ�υ 18�υ και τα πρ-τα &ρ2νια τ�υ 19�υ αι. διακρ(θηκαν στη µε-
λ�π�(ηση υµν�γρα?ηµ;των, $ταν � Στ%?αν�ς Tηρ�π�ταµιν2ς ((σως και λ(γ� νω-
ρ(τερα, περ( τα µ%σα τ�υ 18�υ αι.), � Κ+ριλλ�ς Ι>ηρ(της24, � Κυπριαν2ς �ιλανδα-
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σ�λ*µων και π�σης Παλαιστ�νης απ�κειµ�νων Ελληνικ&ν κωδ�κων. Τ	µ�ς τ�ταρτ�ς, Αγ. Πετρ�+π�λη
1899 (αναστατικ$ %κδ�ση Bruxelles 1963), σ. 355.

21. Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. Γ′, 	.π., σσ. 263-269.
22. � Συν%σι�ς $ταν εγκρατ$ς γν-στης και των παλαι-ν µελ-ν. Στ� «Μαθηµατ;ρι�ν µελ�π�ιηθ%ν

παρ; δια?2ρων µελ�π�ι-ν» τ� �π�(� ε,$γησε στη ν%α µ%θ�δ� � Νικη?2ρ�ς ∆�&ειαρ(της, περι%&εται
µ;θηµα τ�υ Συνεσ(�υ στ�υς Αγ(�υς Αρ&αγγ%λ�υς (>λ. &?. ΕΒΕ 3022, ?. 15> κ.ε.).

23. Κ-δικες �ιλανδαρ(�υ 72 και 77 (Mτερα κεκραγ�ρια παλαιN, PDηγ�θησαν παρQ τ�< κRρ Θε�-
��ν�υς µ�να��< κατQ τ: S��ς τ�< =Aγ��υ UOρ�υς). Βλ. Andrija Jakovljeviç, «Inventory of music
manuscripts in the library of the monastery of Chilandar», Chilandarski Zbornik 4 (1978) 212, 214. Η ε-
,ηγητικ$, συνθετικ$ και κωδικ�γρα?ικ$ δραστηρι2τητα τ�υ Θε�?;νη εµ?αν(4εται αρκετ; πλ�+σια



ριν2ς25 και π�λλ�( ;λλ�ι, εν- ως γρα?ε(ς κωδ(κων απαντ�+ν στη &ειρ2γρα?η πα-
ρ;δ�ση � Γερ;σιµ�ς Λαυρι-της26, � Παρθ%νι�ς τ�υ Καρακαλλην�+27, � πρ�ηγ�+-
µεν�ς Μακ;ρι�ς Λαυρι-της28, � πρ�ηγ�+µεν�ς Λα+ρας Σω?ρ2νι�ς29, � Ιωσ$? $
και Ιω;σα? Παντ�κρατ�ριν2ς µε σειρ; σηµαντικ-ν κωδ(κων30 και κυρ(ως � µ�-
να&2ς ∆αµασκην2ς Αγρα?�ρενδινι-της, η γρα?(δα τ�υ �π�(�υ δηµι�+ργησε κα-
λα(σθητα &ειρ2γρα?α στις δ+� τελευτα(ες δεκαετ(ες τ�υ 18�υ και στα πρ-τα &ρ2-
νια τ�υ 19�υ αι. Στ�υς π�λ+ καλ�+ς µ�υσικ�+ς και κωδικ�γρ;?�υς της επ�&$ς
πρ%πει να συγκαταριθµηθε( και � Ιω;σα? Βατ�παιδην2ς � Π;ρι�ς, τα &ειρ2γρα-
?α τ�υ �π�(�υ31 απ�δεικν+�υν την αδι;σπαστη συν%&εια της ψαλτικ$ς παρ;δ�-
σης και στη µ�ν$ Βατ�παιδ(�υ.

Τ� µελ�π�ιητικ2 %ργ� 2λων αυτ-ν των µ�υσικ-ν ε,υπηρετ�+σε πρωτ(στως την
αγι�ρε(τικη λατρευτικ$ 4ω$: π�λυ%λε�ι, αν�ι,αντ;ρια, Μακ;ρι�ς αν$ρ, ε+ρυθµες
δ�,�λ�γ(ες και π�λλ; θε�τ�κ(α σε π�ικ(λες µ�ρ?%ς µελ�π�(ησης (ως καλ�?ωνικ�(
ειρµ�(, µαθ$µατα, µεγαλυν;ρια, κ.λπ.) στ�ι&ε(� ενδεικτικ2, αυτ2 τ� τελευτα(�, για
τη δια&ρ�νικ$ ευλ;>εια των µ�να42ντων στ�ν �θω πρ�ς τ� πρ2σωπ� της µητ%ρας
τ�υ Κυρ(�υ. Κ�ντ; σ@ αυτ; 2µως υπ;ρ&�υν και συντµ$σεις παλαι-ν µελ-ν για να
ψ;λλ�νται ευσ+ν�πτα στις ακ�λ�υθ(ες των ιερ-ν µ�ν-ν, αλλ; και &ρ$ση «πασbν
τbν Uν τcb Στι&ηραρ(cω δεινbν» µελωδικ-ν θ%σεων σε συνθ%σεις των δ�γµατικ-ν
θε�τ�κ(ων της �κτω$&�υ για να ε,ασκ�+νται �ι δε,ι2τερ�ι ψ;λτες στην παλαι; α-
σµατικ$ παρ;δ�ση και να συντηρε(ται η γν-ση των αρ&α(ων εκ?ραστικ-ν µελω-
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στα &ρ2νια γ+ρω στ� 1800, αν και ανε,ερε+νητη σε µεγ;λ� >αθµ2.
24. Σηµαντικ; µ%λη τ�υ Κυρ(λλ�υ ανα?%ρ�νται παρακ;τω. Ωστ2σ�, � Κ+ριλλ�ς ε(ναι � γρα?%ας

και τ�υ κ-δικα ΑΠΘ 70 (Λ. Π�λ(της, Κατ�λ�γ�ς �ειρ�γρ��ων τ�υ Πανεπιστηµ��υ Θεσσαλ�ν�κης.
Eπιµ�λεια-συµπληρ&σεις: Π. Σωτηρ�*δης, A. Σακελλαρ�δ�υ-Σωτηρ�*δη, Θεσσαλ�ν(κη 1991, σ. 72).

25. Ανα?%ρεται σε αρκετ�+ς κ-δικες, µετα,+ των �π�(ων � ΕΒΕ 2301, σ. 210: Mτερα [�ερ�υ%ικQ]
συντ�µηθ�ντα παρQ Κυπριαν�< �ιλανταριν�<.

26. Κ-δικας Κ�υτλ�υµ�υσ(�υ 416 (Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. Γ′, 	.π., σσ.
259-260).

27. Κ-δικας ΕΒΕ 2218 (%τ�ς 1782), Ανθ�λ�γ(α και Αναστασιµατ;ρι� �ρυσ;?η [Λ. Π�λ(της, Κα-
τ�λ�γ�ς �ειρ�γρ��ων της Εθνικ�ς Bι%λι�θ�κης της Ελλ�δ�ς αρ. 1857-2500. Με τη συνεργασ�α Μαρ�ας
Π�λ�τη, [Πραγµατε(αι της Ακαδηµ(ας Αθην-ν τ. 54], Aθ$να 1991, σ. 249 (στ� ε,$ς: Κατ�λ�γ�ς Εθνι-
κ�ς)Q Π�λ(της, «Βι>λι�γρ;?�ι», 	.π., 600].

28. Κ-δικας ΕΒΕ 2446 (%τ�ς 1770), Αναστασιµατ;ρι� και Ανθ�λ�γ(α (Π�λ(της, Κατ�λ�γ�ς Εθνι-
κ�ς, 	.π., σσ. 447-448).

29. Κ-δικας Μεγ(στης Λα+ρας Ι 88 (%τ�ς 1808), Ανθ�λ�γ(α Εσπεριν�+-�ρθρ�υ-Θε(ας Λειτ�υρ-
γ(ας (Σω?ρ�ν(�υ Ευστρατι;δ�υ-Σπυρ(δων�ς µ�να&�+, 	.π., σ. 194).

30. Κ-δικες Γενναδε(�υ Βι>λ. 26 [Εµµ. Στ. Γιανν2π�υλ�ς, «�ειρ2γρα?α Ψαλτικ$ς Τ%&νης απ�κε(-
µενα στην Γενν;δει� Βι>λι�θ$κη», εισ$γηση στην ηµερ(δα για τις συλλ�γ%ς &ειρ�γρ;?ων της Γενναδε(-
�υ Βι>λι�θ$κης (Eλληνικ$ Παλαι�γρα?ικ$ Eταιρε(α-Γενν;δει�ς Βι>λι�θ$κη, ∆ευτ%ρα 10 ΜαG�υ 2004),
υπ2 δηµ�σ(ευση στα Πρακτικ;]Q ΕΒΕ 2441 (Π�λ(της, Κατ�λ�γ�ς Εθνικ�ς, 	.π., σσ. 442-443)Q Σ;µ�υ-µη-
τρ�π2λεως 74 (Ι. Αναστασ(�υ, «Κατ;λ�γ�ς &ειρ�γρ;?ων κωδ(κων Ι. Μητρ�π2λεως Σ;µ�υ», Επιστηµ�-
νικ� Επετηρ�ς Θε�λ�γικ�ς Σ��λ�ς Α.Π.Θ., τ. ΙW′ παρ;ρτηµα αρ. 13, Θεσσαλ�ν(κη 1973, σ. 60)Q �ιλαν-
δαρ(�υ 48 (Jakovljeviç, 	.π., 224)Q Π;τµ�υ 816 (∆. Καλλιµ;&�υ, «Πατµιακ$ς Bι>λι�θ$κης συµπλ$ρωµα»,
Εκκλησιαστικ	ς Φ�ρ�ς 15 (1916) 368-375 και Π�λ(της, «Βι>λι�γρ;?�ι», 	.π., 491).

31. Κ-δικες ΑΠΘ 1 (%τ�ς 1771), Στι&ηρ;ρι� τ�υ επισκ2π�υ Ν%ων Πατρ-ν Γερµαν�+ (Π�λ(της,
Κατ�λ�γ�ς �ειρ�γρ��ων τ�υ Πανεπιστηµ��υ Θεσσαλ�ν�κης 	.π., σσ. 1-2)Q Βατ�παιδ(�υ 1437, %τ�ς 1763



δικ-ν στ�ι&ε(ων πρ:ς X��λειαν τYν �ιλ�µαθYν τZς \"σµατ�µ�υσικ�µελιρρ*τ�υ ^ρ-
µ�ν�ας32.

Ωστ2σ�, την επ�&$ αυτ$ διαδ%&εται µετ; τ� 1815-1820 µια ν%α, η �π�(α >ασ(-
4εται και π;λι στην περ( την ψαλτικ$ δραστηρι2τητα των πατριαρ&ικ-ν ψαλτ-ν,
δηλαδ$ στα γεγ�ν2τα της τελικ$ς και επιτυ&�+ς απλ�π�(ησης της µ�υσικ$ς σηµει-
�γρα?(ας, η �π�(α εγκρ(θηκε και ;ρ&ισε να διδ;σκεται στα 1814 στην Κωνσταντι-
ν�+π�λη. Στα &ρ2νια, δηλαδ$, µετ; τ� 1815 �ι µελ(ρρυτ�ι &υµ�( µιας υπερ&ιλι2&ρ�-
νης ασµατικ$ς παρ;δ�σης κ�ρυ?α(ας καλλιτε&νικ$ς σ+λληψης >ασισµ%νης στην
ευσ%>εια π�τ(4�υν και τρ%?�υν π�ικιλ2τρ�πα τ�ν �θω και συντελ�+ν σε µια ν%α
υµν�λ�γικ$ και ψαλτικ$ δηµι�υργ(α. Η πατριαρ&ικ$ απαντα&�+σα τ�υ 1815 η �-
π�(α παρακιν�+σε ?ιλ2µ�υσ�υς µαθητ%ς απ2 2λες τις περι�&%ς της δικαι�δ�σ(ας
τ�υ Oικ�υµενικ�+ Πατριαρ&ε(�υ να πλαισι-σ�υν τη σ&�λ$ π�υ δηµι�υργ$θηκε τ2-
τε33 �δ$γησε στην Κωνσταντιν�+π�λη και π�λλ�+ς αγι�ρε(τες, εν- ε(ναι µαρτυρη-
µ%ν� 2τι ;λλ�ι >ρ(σκ�νταν $δη εκε( απ2 τα πρ�ηγ�+µενα &ρ2νια, π;λι για να µα-
θητε+σ�υν στ�υς πατριαρ&ικ�+ς ψ;λτες34. �ι ;νθρωπ�ι αυτ�( γυρ(4�ντας στις µ�-
ν%ς της µεταν�(ας τ�υς δι%δωσαν τη Ν%α Μ%θ�δ� της µ�υσικ$ς σηµει�γρα?(ας
στ�υς συµµ�ναστ%ς τ�υς, κ;ν�ντ;ς τ�υς κ�ινων�+ς µιας µ�υσικ$ς παρ;δ�σης π�λ-
λ-ν αι-νων η �π�(α $ταν πια γραµµ%νη σε µια µ�υσικ$ γλ-σσα καταληπτ$, α?�+
ε(&αν ,επεραστε( �ι δυσκ�λ(ες τ�υ παλαι2τερ�υ συστ$µατ�ς γρα?$ς και ψαλµ--
δησης των µελ-ν.

Τ� γεγ�ν2ς αυτ2 απελευθ%ρωσε ακ2µη περισσ2τερες δηµι�υργικ%ς δυν;µεις
των πλ%�ν ταλαντ�+&ων αγι�ρειτ-ν, �ι �π�(�ι πρ�&-ρησαν σε ν%ες µελ�π�ι$σεις, σε
ε,ηγ$σεις παλαι-ν >ι>λ(ων της ψαλτικ$ς στη Ν%α Μ%θ�δ� κατ; τ�ν τρ2π� π�υ ε(-
&αν διδα&θε( στην Κωνσταντιν�+π�λη, σε αντιγρα?$ παλαι-ν κωδ(κων $ και σ+ν-
θεση αρµ2διων µελ-ν κατ; παραγγελ(α ;λλων αγι�ρειτ-ν, αλλ; και σε συστηµατι-
κ$ διδασκαλ(α της τ%&νης τ�υς. Ε(ναι γνωστ2 και εντ�πισµ%ν� απ2 την %ρευνα 2τι
τα σπ�υδαι2τερα πρ2σωπα τα �π�(α πρωταγωνιστ�+ν την περ(�δ� αυτ$ ως και τα
µ%σα περ(π�υ τ�υ 19�υ αι. ε(ναι � Ιω;σα? ∆ι�νυσι;της απ2 τις Σ%ρρες35, � Νικη?2-
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(Ευστρατι;δ�υ Σω?ρ.-Aρκαδ(�υ ιερ�διακ2ν�υ Βατ�πεδιν�+, Κατ�λ�γ�ς των εν τη ιερ� µ�ν� Βατ�-
πεδ��υ απ�κειµ�νων κωδ�κων, Paris 1924, σ. 229)Q Ι>$ρων 1301.

32. Βλ. τα &??. Καρακ;λλ�υ 221 (Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α %υ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. Γ′, 	.π., σσ. 424-
326)Q Μ. Λα+ρας Μ 45 (Σω?ρ�ν(�υ Ευστρατι;δ�υ-Σπυρ(δων�ς µ�να&�+, 	.π., σ. 311) και Tηρ�π�τ;-
µ�υ 387 (Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. Α′, 	.π., σσ. 300-301), 2π�υ �ι συνθ%σεις αυ-
τ%ς τ�υ Κυρ(λλ�υ Ι>ηρ(τη τ�υ Μυτιληνα(�υ. Σηµει-νεται 2τι και � πρ�µνηµ�νευθε(ς Ι>ηρ(της Συν%σι�ς
δηλ-νει στ�ν κ-δικα Κ�υτλ�υµ�υσ(�υ 421 την καταγωγ$ τ�υ απ2 τη Μυτιλ$νη.

33. Γρ. Θ. Στ;θης, «∆ιακ$ρυ,ις απ�σταλε(σα µε Πατριαρ&ικ$ Απαντα&�+σα τ�υ �ικ�υµενικ�+
Πατρι;ρ&�υ Κυρ(λλ�υ τ�υ @′, κατ; µ$να Απρ(λι�ν $ Μ;ι�ν τ�υ 1815. ‘‘Περ( της Ν%ας Μεθ2δ�υ της
Μ�υσικ$ς Τ%&νης και περ( συστ;σεως τ�υ κ�ιν�+ Μ�υσικ�+ Σ&�λε(�υ”», ΜFΥ.ΣΑ. Μ�υσικ	 περι�δι-
κ	 των ��ιτητ&ν τ�υ Τµ�µατ�ς Μ�υσικ&ν Σπ�υδ&ν Αθ�νας, %τ. πρ-τ�, τε+&. 1� (1995) 26-29.

34. Βλ. ως παρ;δειγµα τ�ν κ-δικα Βατ�παιδ(�υ 1289 � �π�(�ς ε(ναι αντιγραµµ%ν�ς στα 1802
απ2 τ�ν µ�να&2 Μελ%τι� Ε?%σι�, τ�ν µετ%πειτα Βατ�παιδιν2, απ2 ιδι2&ειρ� τ�υ τ2τε θαυµ;σι�υ
πρωτ�ψ;λτη Π%τρ�υ Βυ4αντ(�υ (Σω?ρ. Ευστρατι;δ�υ-Aρκαδ(�υ ιερ�διακ2ν�υ Βατ�πεδιν�+, 	.π.,
σ. 213).

35. Τ� γεγ�ν2ς της καταγωγ$ς τ�υ απ2 τις Σ%ρρες δηλ-νει � (δι�ς στ�ν σηµεριν2 κ-δικα τ�υ Κυ-



ρ�ς-Νικ2λα�ς και � Κ�σµ;ς �ι ∆�&ειαρ(τες36 και � Μελ%τι�ς και αργ2τερα ως µ�-
να&2ς Ματθα(�ς Βατ�παιδιν2ς � Ε?%σι�ς. Τ� κα(ρι� και π�λ+πλευρ� %ργ� 2λων αυ-
τ-ν, και κυρ(ως των τρι-ν πρ-των, %&ει πρωτ�γεν-ς υπ�δει&θε( σε µεγ;λ� >αθµ2
µε την καταγρα?$ τ�υ περιε&�µ%ν�υ των περισσ2τερων &ειρ�γρ;?ων τ�υς και τ�ν
εντ�πισµ2 αρ&ειακ�+ υλικ�+ απ2 τις µ�ν%ς της µεταν�(ας τ�υς. ∆εν %&ει 2µως µελε-
τηθε( µ�υσικ�λ�γικ; και σε σ+γκριση µε παρ;λληλες δηµι�υργ(ες παρ; ελ;&ιστα,
�+τε –τ� σηµαντικ2τερ�– %&ει δηµ�σιευτε( τ� µεγαλ+τερ� τµ$µα τ�υ.

Η αγι�ρε(τικη αυτ$ ψαλτικ$ δηµι�υργ(α η �π�(α αγγ(4ει και ;λλ�υς συγγενε(ς
&-ρ�υς 2πως ε(ναι η υµν�γρα?ικ$ παραγωγ$, αλλ; ταυτ2&ρ�να απ�τελε( και σπ�υ-
δα(α συµ>�λ$ των µ�να&-ν τ�υ �θω στην ε,%λι,η της εκκλησιαστικ$ς µ�υσικ$ς, πα-
ρατηρε(ται και µπ�ρε( να µελετηθε( σε επ(πεδ� µελ�π�ιητικ2, ε,ηγητικ2, κωδικ�γρα-
?ικ2 και διδακτικ2. �δηγ2ς, ?υσικ;, για τη µελ%τη αυτ$ πρ%πει να ε(ναι η 2σ� τ� δυ-
νατ2ν καλ+τερη γν-ση της &ειρ2γρα?ης παρ;δ�σης αυτ$ς της επ�&$ς.

Ως %να παρ;δειγµα τ%τ�ιας µελ%της θα γ(νει σ+ντ�µη ανα?�ρ; στ� πρ2σωπ� και
τ� %ργ� τ�υ Mατθα(�υ Bατ�παιδιν�+ τ�υ E?εσ(�υ, � �π�(�ς πρ;γµατι α,(4ει ιδια(τε-
ρης πρ�σ�&$ς. O µ�να&2ς αυτ2ς, � �π�(�ς %4ησε και εργ;στηκε δηµι�υργικ; και π�-
λ+πλευρα κυρ(ως στη >�ρει�ανατ�λικ$ πλευρ; της &ερσ�ν$σ�υ τ�υ �θω, ε(ναι µ(α α-
π2 τις πλ%�ν ενδια?%ρ�υσες πρ�σωπικ2τητες για τη νε-τερη αγι�ρε(τικη ψαλτικ$, ε-
ν- ταυτ2&ρ�να απ�τελε( αντιπρ�σωπευτικ2 παρ;δειγµα για την πρ�σ?�ρ; των µ�-
να42ντων στ�ν �θω στην περαιτ%ρω διαµ2ρ?ωση της καλ$ς αυτ$ς τ%&νης37.

� Ματθα(�ς >ρισκ2ταν στην Κωνσταντιν�+π�λη απ2 τις αρ&%ς τ�υ 19�υ αι. και
%γινε κ�ινων2ς της ψαλτικ$ς παρ;δ�σης τ�υ σπ�υδα(�υ πρωτ�ψ;λτη Π%τρ�υ Βυ-
4αντ(�υ. Τ� 2ν�µ; τ�υ τ2τε $ταν µ�να&2ς Μελ%τι�ς Ε?%σι�ς, καθ-ς αυτ2 σηµει-νει
� (δι�ς σε κ-δικ%ς τ�υ 2π�υ ε,ηγε( τ� µ%λ�ς καλ�?ωνικ-ν ειρµ-ν κατ; την ασµα-
τικ$ παρ;δ�ση τ�υ Βυ4αντ(�υ38. Στα επ2µενα &ρ2νια ?α(νεται 2τι υπ$ρ,ε απ2 τ�υς
πι� επιµελε(ς µαθητ%ς και 2ταν αργ2τερα µετ%>η στ� �γι�ν �ρ�ς µετ%?ερε 2λη τη
γν-ση την �π�(α θησα+ρισε κ�ντ; στ�ν ��υρµ�+4ι� �αρτ�?+λακα και τ�ν Γρηγ2-
ρι� πρωτ�ψ;λτη. Στ� Βατ�πα(δι π$γε ως Μελ%τι�ς και τ�ν συναντ�+µε να µελ�-
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ριακ�+ της Σκ$της της Αγ. �ννης 340, � �π�(�ς ε(ναι γραµµ%ν�ς στα 1854 και περι%&ει µελ�π�ι$σεις τ�υ
Ιω;σα? απ2 την ακ�λ�υθ(α τ�υ επισκ2π�υ Φαναρ(�υ Αγ(�υ Σερα?ε(µ.

36. Για τ�υς µ�υσικ�+ς αυτ�+ς και γενικ2τερα για την ψαλτικ$ στη µ�ν$ ∆�&ειαρ(�υ %&�υν δηµ�-
σιευτε( τελευτα(α π�λλ; στ�ι&ε(α στ�ν τ2µ� Παρ�υσ�α Ιερ�ς Μ�ν�ς ∆��ειαρ��υ, �γι�ν �ρ�ς 2001.

37. Με τ�ν Ματθα(� ασ&�λ$θηκε παλαι2τερα, τ� %τ�ς 1996, � καθηγητ$ς Γρ. Θ. Στ;θης σε σ&ετικ$
δι;λε,$ τ�υ στ� Μ%γαρ� Μ�υσικ$ς Αθην-ν, τ� κε(µεν� της �π�(ας δεν %&ω δει και απ@ 2σ� γνωρ(4ω
δεν %&ει δηµ�σιευτε(.

38. Κ-δικας συλλ�γ$ς Καρ; 97, ?. 1α: ε`ρµ�a καλ��ωνικ�a bντε�ν�� τε καa µελωδικ	τατ�ι τ�< µ�υ-
σικ�λ�γιωτ�τ�υ κRρ Π�τρ�υ Μπερεκ�τη PDηγηθ�ντες νεωστa κατQ τ#ν παρ�δ�σιν τ�< Βυ'αντ��υ κRρ
Π�τρ�υ τ�< πρωτ�ψ�λτ�υ τZς Μεγ�λης τ�< �ριστ�< cEκκλησ�ας παρQ τ�< dσι�λ�γιωτ�τ�υ κRρ Με-
λετ��υ τ�< cE�εσ��υ. Βλ. και &?. Καρακ;λλ�υ 228, ?. 87>, 2π�υ � (δι�ς ανα?%ρει 2τι η ε,$γηση αυτ$ %-
γινε κατ; τ� 1811 και 2τι µετ�ν�µ;στηκε σε Ματθα(� Βατ�πεδιν2 (Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς
µ�υσικ�ς, τ. Γ′, 	.π., σσ. 442-443). Στ�ν κ-δικα της συλλ�γ$ς Καρ; &ρησιµ�π�ιε( π�λλ%ς ?�ρ%ς την (δια
%κ?ραση για την ασµατικ$ «παρ;δ�ση τ�_ Βυ4αντ(�υ κeρ Π%τρ�υ». �πως δε(&ν�υν �ι συγκρ(σεις τ�υ
γρα?ικ�+ &αρακτ$ρα, � (δι�ς γρα?%ας υπ�γρ;?ει ως «Mελ%τι�ς» και τ�ν κ-δικα Γρε>ενιτ(�υ 1394 στα
1809. Bλ. ∆ηµ. P;ι�ς, Xειρ	γρα�α και «σκι�ς» �ειρ�γρ��ων απ	 τ� ανατ�λικ	 Zαγ	ρι, Iω;ννινα 2006,



π�ιε( εκε( κατ@ α(τησιν τ�υ «σ�?�λ�γιωτ;τ�υ Uν διδασκ;λ�ις @Iωσg? Βατ�παιδιν�_»
&ρησιµ�π�ι-ντας την παλαι; µ%θ�δ� µ�υσικ$ς σηµει�γρα?(ας, ωστ2σ� 2µως ση-
µει-νει 2τι και µ@ αυτ2 τ� 2ν�µα %&ει τη µ�να&ικ$ ιδι2τητα39.

Στα επ2µενα &ρ2νια &ρησιµ�π�ιε( απ�κλειστικ; σ&εδ2ν τ� 2ν�µα Ματθα(�ς και
γ(νεται γνωστ2ς �g�a διQ τ#ν �ων#ν αgτ�<, "λλQ διQ τ#ν περa τ: µελ�π�ιεhν δεDι	-
τητα καa τQς µ�υσικ�ς τ�υ γν&σεις, εiδ�µων jν τZς τε παλαιNς καa ν�ας µ�υσικZς
µεθ	δ�υ40. Απ2 τ� πλ�+σι� %ργ� τ�υ Βατ�παιδιν�+ µ�να&�+, παρ;λληλ� σε π�λλ;
στ�ι&ε(α µε εκε(ν� των Νικη?2ρ�υ-Νικ�λ;�υ και Κ�σµ; των ∆�&ειαριτ-ν και τ�υ
Ιω;σα? ∆ι�νυσι;τη, ενδεικτικ; για την %ντ�νη ψαλτικ$ κ(νηση και δηµι�υργ(α στ�ν
�θω εκε(να τα &ρ2νια ε(ναι τα ακ2λ�υθα:

α. Oι µελ�π�ι$σεις πλ$θ�υς υµν�γρα?ηµ;των, «παλαιbν τε καh ν%ων» και µ;-
λιστα η µελωδικ$ %νδυση π�λλ-ν ακ�λ�υθι-ν, µετα,+ των �π�(ων και η ακ�λ�υθ(α
στ�υς Αγι�ρε(τες πατ%ρες41. Στα υµν�γρα?$µατα τ�υ Ματθα(�υ ,ε&ωρ(4�υν ακ2µη
καλ�?ωνικ�( ειρµ�(, &ερ�υ>ικ; και κ�ινωνικ;, Μακ�ρι�ς αν�ρ, π�λυ%λε�ι, απ�λυ-
τ(κια δεσπ�τικ-ν και θε�µητ�ρικ-ν ε�ρτ-ν µελ�π�ιηµ%να �κτ;η&α σε αργ2 µ%λ�ς,
αντ(?ωνα εiς S��ς καλ��ωνικ�< ε`ρµ�<42 και ;λλα. Σ@ αυτ; τα µ%λη ε+κ�λα δια-
κρ(νεται � πι� ελε+θερ�ς τρ2π�ς µελ�π�ι(ας σε σ&%ση µε την Κωνσταντιν�υπ�λ(τι-
κη ασµατικ$ πρ;,η, η µ(µηση τ�υ παλαι�+ αργ�+ στι&ηραρ(�υ, η &αλαρ$ επ(σης ση-
µε(ωση των δαπαν-µενων &ρ2νων της µελωδ(ας και η &ρ$ση, >%>αια, 2λων των εκ-
?ραστικ-ν δυνατ�τ$των της σηµει�γρα?(ας και 2λων των ειδ-ν µελ�π�ι(ας. Στα
πρ-τα &ρ2νια, περ( τ� 1810, � Ματθα(�ς &ρησιµ�π�ιε( την τ2τε σηµει�γρα?(α, αρ-
γ2τερα 2µως τ� µ%γα µ%ρ�ς τ�υ %ργ�υ τ�υ ε(ναι γραµµ%ν� µε τη ν%α µ%θ�δ� και γι@
αυτ2 ε+κ�λα πρ�σιτ2 στ�ν καθ%να.

�λλ� %να ενδια?%ρ�ν &αρακτηριστικ2 των µελ�π�ι$σεων τ�υ Ματθα(�υ τ� �-
π�(� σηµει-νεται στ�ν κ-δικα Σταυρ�νικ$τα 246 ε(ναι π;λι ενδεικτικ2 για την α-
γι�ρε(τικη ψαλτικ$ της επ�&$ς τ�υ και σ(γ�υρα επηρ%ασε τ�υς µαθητ%ς τ�υ. Στ� ?.
13α τ�υ &?. αυτ�+ µεταγρ;?ει στη Ν%α Μ%θ�δ� απ2 τ� παλαι2 στι&ηρ;ρι� τ�υ Γερ-
µαν�+ Ν%ων Πατρ-ν τ� ιδι2µελ� της ε�ρτ$ς της Μεταµ�ρ?-σεως Πρ: τ�< Σταυ-
ρ�< σ�υ Κ*ριε και ακ�λ�+θως καταγρ;?ει µ(α ακ2µη µελ�π�(ηση τ�υ (δι�υ +µν�υ
µε την επιγρα?$ τ: αgτ: Pµελ�π�ι�θη καa παρc Pµ�< τ: κατQ δ*ναµιν εiς τQ ν��µα-
τα τYν λ�Dεων43. Πρ�σπαθε( δηλαδ$ � Ματθα(�ς να &ωρ(σει σωστ; τ�υς στ(&�υς
τ�υ υµν�γρα?$µατ�ς και να τ�ν(σει και να εκ?ρ;σει µελωδικ; 2σ� γ(νεται γλα?υ-
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σσ. 8, 279-282, 312 [εµπλ�υτισµ%ν� αν;τυπ� απ2 τ� περι�δικ2 Hπειρωτικ� Γρ�µµατα, περ(�δ�ς B′, %τ�ς
E′, τε+&�ς 9 (Φε>ρ�υ;ρι�ς 2006) 265-314].

39. Κ-δικας Καρ; 97, ?. 84α (��µη τ�< =Aγ��υ Φιλιππ�υπ	λεως κυρ��υ cIωαννικ��υ Βυ'αντ��υ,
συντεθεhσα kδη παρQ τ�< σ���λ�γιωτ�τ�υ κυρ��υ cIωσ#� Βατ�παιδιν�<, µελ�υργιθεhσα (sic) δl παρQ
τ�< Pν αgτmZ εnρισκ�µ�ν�υ Μελετ��υ µ�να��< τ�< cE�εσ��υ).

40. Γε-ργι�ς Παπαδ2π�υλ�ς, Συµ%�λα� εις την ιστ�ρ�αν της παρc ηµ�ν εκκλησιαστικ�ς µ�υσικ�ς,
Aθ$να 1890 (και παν�µ�ι2τυπη ανατ+πωση, Aθ$να 1977), σ. 441.

41. Κ-δικες Παντελε$µ�ν�ς 931, 1026, 1207/Τυπικαρ(�υ 6 [την περιγρα?$ των &ειρ�γρ;?ων αυ-
τ-ν >λ. στ�ν κατ;λ�γ� τ�υ Γρ. Θ. Στ;θη, Τα �ειρ	γρα�α της Βυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς. �γι�ν (ρ�ς, τ. Β′,
Αθ$να 1976 (στ� ε,$ς: Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. B′)], Αθ$να 1976) και Σταυρ�νικ$τα 244
(Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. Γ′, 	.π., σ. 592).



ρ-τερα τα ν�$µατα τ�υ π�ιητικ�+ κειµ%ν�υ. Τ� γεγ�ν2ς ε(ναι ενδεικτικ2 µιας γενι-
κ2τερης τ;σης στα τ%λη τ�υ 18�υ και τις αρ&%ς τ�υ 19�υ αι. η �π�(α σταδιακ; ανα-
πτ+&θηκε περαιτ%ρω και στις µ%ρες µας θεωρε(ται πια εκ των ων �υκ ;νευ στην
ψαλτικ$.

∆+� 2µως περιπτ-σεις µελ�π�ι$σεων τ�υ Ματθα(�υ, �ι �π�(ες εντ�π(στηκαν
στ�ν κ-δικα της συλλ�γ$ς Καρ; 97, %&�υν π�λλαπλ-ς ιδια(τερ� ενδια?%ρ�ν. Πρ2-
κειται για παλαι2τερ�υς δεκαπεντασ+λλα>�υς θρησκευτικ�+ς +µν�υς πρ�ς τιµ$ν
της Θε�τ2κ�υ, τετρ;στι&α κατ@ αλ?;>ητ�ν, παραλλαγ%ς των �π�(ων ε(&αν µελετη-
θε( παλαι2τερα µε >;ση κυρ(ως τ�υς µ�υσικ�+ς κ-δικες Ι>$ρων 1237 και 121044. Ει-
δικ2τερα, � πρ-τ�ς UAν�ιD�ν δ��µαι ^γν# τQ ταπειν� µ�υ �ε�λη... και � δε+τερ�ς
cAν*µ�ευτε, θε	νυµ�ε �gραν�< γZς Κυρ�α... απ�τελ�+ν %να παρ;δειγµα µελ�π�(η-
σης τ%τ�ιων στ(&ων στα νε2τερα &ρ2νια και ψαλµ-δησ$ς τ�υς, 2&ι, ασ?αλ-ς, σε --
ρες ακ�λ�υθ(ας στ�ν να2 αλλ; σε µ�να&ικ%ς συν;,εις $ σε θε�µητ�ρικ%ς ε�ρτ%ς ως
ευσε>$ ;σµατα. Για να καταδει&θε( και π;λι η συν%&εια της αγι�ρε(τικης ψαλτικ$ς
και µ�υσικ$ς παρ;δ�σης, θυµ(4ω τη σ+γ&ρ�νη µελ�π�(ηση των δεκαπεντασ+λλα-
>ων στ(&ων τ�υ Αγ(�υ Νεκταρ(�υ =Aγν# Παρθ�νε ∆�σπ�ινα π;λι απ2 αγι�ρε(τες µε-
λ�π�ι�+ς45.

� Ματθα(�ς, καθ-ς και �ι ;λλ�ι ανα?ερθ%ντες µεγ;λ�ι αγι�ρε(τες µ�υσικ�( της
επ�&$ς, %&ει να επιδε(,ει και ε,ηγητικ2 %ργ� �λ2κληρων παλαι-ν >ασικ-ν ψαλτι-
κ-ν >ι>λ(ων46 $, κυρ(ως, µεµ�νωµ%νων µελ-ν47 και αρ&α(ων µ�υσικ-ν µεθ2δων48.
�ι ε,ηγ$σεις τ�υ αυτ%ς απ�τελ�+ν πηγ$ γν-σης της λειτ�υργ(ας της σηµει�γρα?(ας
αυτ; τα &ρ2νια, ε;ν µ;λιστα συγκριθ�+ν µε τ� παρ;λληλ� %ργ� των ;λλων αγι�-
ρειτ-ν και πρωτ(στως µε εκε(ν� τ�υ Γρηγ�ρ(�υ και ��υρµ�υ4(�υ στην Κωνσταντι-
ν�+π�λη. Και 2&ι µ2ν� ε,$γησε π�λλ; παλαι; µ%λη � Ματθα(�ς, δ(ν�ντας %τσι την
ευκαιρ(α σε π�λλ�+ς ;µεσ�υς και %µµεσ�υς µαθητ%ς τ�υ να ψ;λλ�υν αυτ%ς τις συν-
θ%σεις και να σπ�υδ;σ�υν την τε&νικ$ των παλαι-ν µελ�υργ-ν, αλλ; και µελ�π�(-
ησε συντ�µ2τερα κ;π�ι�υς +µν�υς �ι �π�(�ι εσ-4�ντ� σε παλαι; εκτεταµ%να µ%λη
µ�υσικ-ν τ�υ 17�υ αι., 2πως � επ(σκ�π�ς Ν%ων Πατρ-ν Γερµαν2ς49, για να ε(ναι
δυνατ2ν να &ρησιµ�π�ιηθ�+ν µε ;νεση στη λατρε(α.
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42. Κ-δικας Μ. Λα+ρας, ακαταλ�γ�γρ;?ητα 24.
43. Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. Γ′, 	.π., σ. 597.
44. Γρ. Θ. Στ;θης, H δεκαπεντασ*λλα%�ς Yµν�γρα��α εν τη Βυ'αντιν� Μελ�π�ι�α, Aθ$να, Vδρυ-

µα Βυ4αντιν$ς Μ�υσικ�λ�γ(ας, [Μελ%ται 1], 1977, σσ. 164, 260-263.
45. Ψαλτ�ρι�ν τερπν	ν, �γι�ν �ρ�ς, %κδ�σις της Iερ;ς M�ν$ς Σ(µων�ς Π%τρας, 32001, σσ. 637-

640.
46. Κ-δικας Παντ�κρ;τ�ρ�ς 245, Μαθηµατ;ρι� τ�υ ιερ%α Μπαλ;ση (Λ(ν�ς Π�λ(της µε τη συ-

νεργασ(α Μ. Ι. Μαν�+σακα, Συµπληρωµατικ�� κατ�λ�γ�ι �ειρ�γρ��ων Αγ��υ (ρ�υς, [Ελληνικ�, πα-
ρ;ρτηµα 24], Θεσσαλ�ν(κη 1973, σ. 145).

47. Των µελ�π�ι-ν Μαν�υ$λ �ρυσ;?�υ, Π%τρ�υ Μπερεκ%τη, Μπαλ;ση, Γερµαν�+ Ν%ων Πατρ-ν,
Αναστασ(�υ Ραψανι-τ�υ, κ.;.

48. Ε,$γηση τ�υ Μεγ�λ�υ pσ�υ τ�υ Ιω;νν�υ Παπαδ2π�υλ�υ Κ�υκ�υ4%λ�υς απ2 τ�ν Ματθα(�,
περι%&�υν τα &?. Tεν�?-ντ�ς 183 και Παντελε$µ�ν�ς 1026 (Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υ-
σικ�ς, τ. Β′, 	.π., σσ. 146 και 469-471).

49. Κ-δικας ΕΒΕ 3473 (πρ-ην Merlier 11), ?. 94α: Mτερ�ν δ�Dαστικ:ν τYν =Aγ�ων cAναργ*ρων
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Σε επ(πεδ� κωδικ�γρα?ικ2 � Ματθα(�ς µας ;?ησε περ( τ�υς 50 καλα(σθητ�υς
κ-δικες µε π�λλ; συνθ%µατα «τbν Uνδ�,�τ%ρων διδασκ;λων παλαιbν τε καh ν%ων»
αλλ; και δικ; τ�υ, κ;π�ι�ι απ2 τ�υς �π�(�υς µ;λιστα γρ;?τηκαν κατ@ α(τησιν ;λ-
λων αγι�ρειτ-ν50 για πλ�υτισµ2 των αναλ�γ(ων τ�υ Αγιων+µ�υ �ρ�υς και εντρ+-
?ηση στα αρµ2δια για τις ακ�λ�υθ(ες µ%λη απ2 τ�υς ψ;λτες ;λλων µ�ν-ν. Υπ;ρ-
&�υν δε και κ-δικες, τµ$µατα των �π�(ων ε(ναι γραµµ%να απ2 τ�ν Ματθα(� και ;λ-
λα απ2 τ�ν Νικ2λα� ∆�&ειαρ(τη51 $ τ�ν Ιω;σα? ∆ι�νυσι;τη52, δε(γµα της συνεργα-
σ(ας των σ+γ&ρ�νων ικαν2τερων µ�υσικ-ν τ�υ �θω εκε(νη την επ�&$. Και π;ντως
στ�υς κ-δικ%ς τ�υ � Ματθα(�ς περιλαµ>;νει $ ε,ηγε( στη ν%α µ%θ�δ� και µ%λη των
πρ� αυτ�+ αγι�ρειτ-ν, 2πως τ�υ Συνεσ(�υ Ι>ηρ(τ�υ53 και ;λλων. �λα αυτ; ?ανε-
ρ-ν�υν σε µεγ;λ� >αθµ2 τ� ε+κρατ� κλ(µα δηµι�υργ(ας σε π�λλαπλ; επ(πεδα των
µ�υσικ-ν τ�υ �θω την επ�&$ εκε(νη και αψευδ$ς µ;ρτυρας γι@ αυτ2 ε(ναι τα γρα-
πτ; µνηµε(α των ανθρ-πων π�υ πρωτ�στ;τησαν καλλιτε&ν-ντας και διδ;σκ�ντας
την ψαλτικ$ στ�υς συµµ�ναστ%ς τ�υς.

Κατ@ α(τησιν ;λλων αγι�ρειτ-ν παρακ(νησε � Ματθα(�ς και τ�ν δ;σκαλ2 τ�υ
στην Κωνσταντιν�+π�λη, τ�ν &αλκ%ντερ� ��υρµ�+4ι� �αρτ�?+λακα, να πρ�&ω-
ρ$σει στη µελ�π�(ηση αναγκα(ων υµν�γρα?ηµ;των54, 2πως ;λλωστε ε(&ε κ;νει �
(δι�ς και π;λι πρ�ς τ�ν ��υρµ�+4ι� για να συνθ%σει � τελευτα(�ς τ� περ(?ηµ�
δ�,αστ;ρι� των απ�στ(&ων και να τ�υ τ� απ�στε(λει55. Με τ� %ργ� αυτ2 τ� �π�(�
εκδ2θηκε τ� %τ�ς 1859 σε δ+� τ2µ�υς κατc αqτησιν τYν Pν τrY UOρει τ�< UAθων�ς
`ερYν Πατ�ρων56 συµπληρ-θηκε η εργασ(α τ�υ λ2γι�υ πρωτ�ψ;λτ�υ Ιακ->�υ
τ�υ Πελ�π�ννησ(�υ αρκετ; &ρ2νια µετ; τ�ν θ;νατ2 τ�υ, &;ρη στην πρ�τρ�π$
τ�υ Ματθα(�υ πρ�ς τ�ν ��υρµ�+4ι�. Στην %κδ�ση δε τ�υ %ργ�υ αυτ�+ πρ�στ%-
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sπερ ψ�λλεται καa εiς τ:ν µικρ:ν ^γιασµ:ν διc �t Mνεκα καa Pµελ�π�ι�θη παρc Pµ�< τ�< iδ��υ γρα��ως
Ματθα��υ cE�εσ��υ Βατ�πεδιν�<, συντ�µ	τερ�ν "π: τ�< [Γερµαν�<] Ν�ων ΠατρYν.

50. Κ-δικας ∆ι�νυσ(�υ 690 («κατ@ αjτησιν...Μα,(µ�υ, τ�_ Uκ τ�_ kερ�_ κ�ιν�>(�υ τ�_ ∆ι�νυσ(�υ»-
Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. Β′, 	.π., σ. 768), &?. Γρηγ�ρ(�υ 18 («διZ θερµlς kκεσ(ας
καh δε$σεως...`Iλαρ(ων�ς»-Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, 	.π., τ. Β′, σ. 622), &?. Παντε-
λε$µ�ν�ς 931 («δι@ αmτ$σεως...κυρ(�υ @Aνθ(µ�υ...nµα καh...κeρ @Iακ->�υ»-Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ-
'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. Β′, 	.π., σσ. 233-234), &?. Πατριαρ&ικ�+ Ιδρ+µατ�ς Πατερικ-ν Μελετ-ν Μ 11
(«κατ@ αjτησιν...πρ�ηγ�υµ%ν�υ Βατ�πεδιν�_...Κυρ(λλ�υ @Aνδριαν�π�λ(τ�υ»), κ.λπ.

51. Κ-δικες Καρακ;λλ�υ 222 (Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. Γ′ , 	.π., σσ.
426-431) και Παντελε$µ�ν�ς 935 (Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. Β′ , σσ. 	.π., 240-
241).

52. Κ-δικας ∆ι�νυσ(�υ 690 (Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. Β′, σσ. 	.π., 768-770).
53. Κ-δικες Μ. Λα+ρας (ακαταλ�γ�γρ;?ητα) 24 και Αρ&αι�λ�γικ�+ Μ�υσε(�υ Ιωανν(νων 39 (Λ.

Π�λ(της, «Παλαι�γρα?ικ; απ2 την Jπειρ�», Επιστηµ�νικ� Επετηρ�ς Φιλ�σ��ικ�ς Σ��λ�ς ΑΠΘ 12
(1973) 338-340, 398), κ.;.

54. �?. Κυριακ�+ Αγ. �ννης 235 (αυτ2γρα?� τ�υ Ματθα(�υ): Mτερα "ν�ιDαντ�ρια σ*ντ�µα µελι-
σθ�ντα καa αgτQ παρQ τ�< αgτ�< διδασκ�λ�υ ��υρµ�υ'��υ διc αiτ�σεως ... Βατ�πεδιν�< κυρ��υ ∆ι�-
νυσ��υ Αiνε�τ�υ διQ νQ ψ�λλ�νται εiς µερικQς δεσπ�τικQς u�ρτ�ς. Βλ. και &?. Παντελε$µ�ν�ς 1207
(Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. Β′, 	.π., σσ. 534-538).

55. Κ-δικες Σταυρ�νικ$τα 245 (Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. Γ′, 	.π., σσ. 595-
596) και Παντελε$µ�ν�ς 1207/Τυπικαρ(�υ 6 (Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α %υ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. Β′, 	.π.,
σσ. 536-537).

56. ∆�Dαστ�ρι�ν περι���ν τQ δ�DαστικQ τYν cAπ�στ��ων sλων τYν δεσπ�τικYν καa θε�µητ�ρικYν



θηκαν και µ%λη τ�υ (δι�υ τ�υ Ματθα(�υ στην ε�ρτ$ των Αγι�ρειτ-ν πατ%ρων.
Αλλ; � (δι�ς µελ�π�(ησε και π�λλ; δ�,αστικ; στ� αργ2 στι&ηραρικ2 γ%ν�ς µε-
λ�π�ι(ας και κ�ινωνικ;, διc αiτ�σεως τYν µαθητYν µας, 2πως &αρακτηριστικ; ση-
µει-νει57.

Αυτ$ η τελευτα(α σηµε(ωση τ�υ δασκ;λ�υ, µας πηγα(νει σε µια ακ2µη σηµαντι-
κ$ ανα?�ρ; στ� πρ2σωπ2 τ�υ και κατ@ επ%κταση στην αγι�ρε(τικη ψαλτικ$ των αρ-
&-ν τ�υ 19�υ αι. και τα κα(ρια για τη µετ%πειτα π�ρε(α της στ�ι&ε(α τα �π�(α πα-
ρ�υσι;4ει. Ανα?%ρ�ντας � Ματθα(�ς στ�ν κ-δικα Σταυρ�νικ$τα 244 τ�υς µαθητ%ς
τ�υ, υπ�ν�ε( ασ?αλ-ς �ργανωµ%νη διδασκαλ(α της ψαλτικ$ς στ� �γι�ν �ρ�ς εκε(-
νη την επ�&$. Πρ;γµατι, σ@ %ναν ;λλ� τ�υ κ-δικα π�υ >ρ(σκεται σ$µερα στην κα-
λ+>η των Ιωασα?α(ων µε τ�ν αριθµ2 25 (%τ�ς 1837) σηµει-νει 2τι τ�ν %γραψε εiς
�ρZσιν τ�< vµετ�ρ�υ µελετ��υ µας58, επι>ε>αι-ν�ντας την +παρ,η τ%τ�ιας σ&�λ$ς
και θεµελι-ν�ντας καλ+τερα τη γν-ση µας για την πρ�σ?�ρ; των αγι�ρειτ-ν και
σ@ αυτ2ν τ�ν τ�µ%α: τη συστηµατικ$ διδασκαλ(α της ψαλτικ$ς και την ευρ+τατη %τσι
δι;δ�ση της ν%ας µεθ2δ�υ αναλυτικ$ς σηµει�γρα?(ας στ� �ρ�ς. Καθ-ς 2µως µ(α
σ&�λ$ &ρει;4εται και διδακτικ; εγ&ειρ(δια, � Ματθα(�ς ?ρ2ντισε να γρ;ψει στα
1832 %να µικρ2 και σ+ντ�µ� θεωρητικ2 της µ�υσικ$ς, τ� �π�(� περι%&εται στ�ν ση-
µεριν2 κ-δικα ΕΒΕ 3473 (� παλαι2ς Merlier 11)59. Στ� απλ2 αυτ2 κε(µεν2 τ�υ � α-
γι�ρε(της µ�υσικ2ς περι%λα>ε 2λα τα αναγκα(α στ�ι&ε(α για %ναν σπ�υδαστ$ της
µ�υσικ$ς.

Τ%λ�ς, στη µνε(α 2λων των >ασικ-ν στ�ι&ει-ν της αγι�ρε(τικης ψαλτικ$ς ε-
κε(νων των &ρ2νων, πρ%πει να πρ�στεθε( και ;λλη µ(α >ασικ$ πτυ&$ της. Σ+µ?ω-
να µε τις αψευδε(ς µαρτυρ(ες των &ειρ�γρ;?ων τ�υ, � µ�να&2ς Ματθα(�ς � Βα-
τ�παιδιν2ς µελ�π�(ησε και (σως εγκατα>(ωσε λ(γ� καιρ2 στ� ρωσικ2 µ�ναστ$ρι
τ�υ Παντελε$µ�ν�ς60, �µ�(ως %µεινε στ� �ιλανδ;ρι και µελ�π�(ησε και κωδικ�-
γρ;?ησε κατ2πιν αιτ$σεως των πατ%ρων της µ�ν$ς61. Επ(σης, στ�ν κ-δικα της
Bι>λι�θ$κης Κυρ(λλ�υ και Μεθ�δ(�υ 85 στη Σ2?ια περι%&εται ;λλ� µ%λ�ς τ� �-
π�(� Pµετα�ρ�σθη παρQ τ�< Ματθα��υ Βατ�παιδιν�< εiς τ#ν %�υλγαρικ#ν δι�-
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u�ρτYν... Ν<ν πρYτ�ν Pκδ�δεται κατc αqτησιν τYν Pν τrY =Aγ�rω UOρει τ�< UAθων�ς `ερYν πατ�ρων, Κων-
σταντιν�+π�λη 1859.

57. Κ-δικες Σταυρ�νικ$τα 244, ?. 1α (Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. Γ′, 	.π., σ.
592) και Κωνσταµ�ν(τ�υ 97/� (Στ;θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. Α′, 	.π., σ. 690).

58. Σω?ρ�ν(�υ Ευστρατι;δ�υ (�υσιαστικ; τ�υ Ευλ�γ(�υ Κ�υρ(λα), Κατ�λ�γ�ς των κωδ�κων της
Ιερ�ς Σκ�της Καυσ�καλυ%�ων και των καλ*%ων αυτ�ς, Paris 1930, σσ. 68-69.

59. �?. ΕΒΕ 3473, ?. 1α (η αρ&ικ$ επιγρα?$ µε διατ$ρηση �ρθ�γρα?(ας και στ(,ης): Εiσαγωγ#
σ*ντ�µ�ς τZς ν�ας µεθ	δ�υ τZς PκκλησιαστικZς µ�υσικZς, παριστ	σα sσα "ναγκα�ως πρ�πει νQ vDε*-
ρη κ�θε "ρ��ρι�ς µαθητ#ς d θ�λ�ν τ�υτην µαθεhν. Περ� τε τYν "νι�υσYν καa κατι�υσYν �ωνYν, π	σαι
εiσ�, καa π�R wν�µ�'�νται, καa π	σαις �ωναhς b�ι v κ�θε µ�α, καa παρQ τ�ν�ς σηµε��υ nπ�τ�σσ�νται. καa
xλλα τινQ sσα πρ�πει νQ Pνθυµ�<νται, διQ νQ iσ��ρ�<ν Pν εgκ�λ�\α εiς αgτ#ν τ#ν π�ντερπν�ν καa θε�
nµν�τ�ρα µ�υσικZν τ��νην.

60. Βλ. &?. Παντελε$µ�ν�ς 1207/Τυπικαρ(�υ 6, ?. 170α, 2π�υ µελ�π�ιε( διc αiτ�σεως τ�< παν�σ�-
��λ�γιωτ�τ�υ ^γ��υ διδασκ�λ�υ κυρ��υ Βενεδ�κτ�υ, τ�< Pκ τ�< `ερ�< κ�ιν�%��υ τ�< Ρωσικ�< (Στ;-
θης, Tα �ειρ	γρα�α Bυ'αντιν�ς µ�υσικ�ς, τ. Β′, Σω?ρ�ν(�υ σσ. 536-537).

61. Κ-δικες �ιλανδαρ(�υ 57 τ�υ %τ�υς 1837 (κατQ τ#ν αqτησιν τ�< παν�σι�µ�υσιλ�γιωτ�τ�υ Pν `ε-



λεκτ�ν διQ νQ ψ�λλεται62. Ε(ναι ?ανερ2 2τι � Ματθα(�ς $ταν �ικε(�ς µε τ�υς
Σλ;>�υς, γν-ρι4ε λ(γ� $ π�λ+ τις γλ-σσες τ�υς και µ%σω της ικαν2τητ;ς τ�υ
?ρ2ντι4ε να µεταδ(δει και να διδ;σκει και σ@ αυτ�+ς τα >ασικ; στ�ι&ε(α της ψαλ-
τικ$ς τ%&νης63.

Με 2λα 2σα ανα?%ρθηκαν ως γενικ; στ�ι&ε(α αλλ; και µε τα ειδικ2τερα τα �-
π�(α σηµει-θηκαν για %ναν απ2 τ�υς κυρι-τερ�υς αντιπρ�σ-π�υς της αγι�ρε(τικης
ψαλτικ$ς της επ�&$ς στην �π�(α ανα?%ρ�µαι, %γινε πιστε+ω κατ;δηλη η συµ>�λ$
των αγι�ρειτ-ν πατ%ρων στην ψαλτικ$ τ%&νη στα τ%λη τ�υ 18�υ και τις αρ&%ς τ�υ
19�υ αι. �ι  µ�ν;4�ντες στ� �ρ�ς δεν αρκ%στηκαν µε α(σθηµα αυτ;ρκειας στην �+-
τως $ ;λλως κραται; απ2 αι-νων µ�υσικ$ τ�υς παρ;δ�ση. �κ�υσαν τα µην+µατα
των καιρ-ν, ?ιλ�µ;θησαν, µαθ$τευσαν, καλλιγρ;?ησαν, µελ�π�(ησαν τη ν%α τ�υς
δηµι�υργ(α, δ(δα,αν �ργανωµ%να, ε,%?ρασαν %µπρακτα την αγων(α τ�υς για τη
δι;σωση των παλαι-ν κατακτ$σεων της ασµατικ$ς τ%&νης, σκ2ρπισαν απλ2&ερα τ�
&;ρισµα σε �µ�γενε(ς και αλλ�γενε(ς. Μ2ν� κριτ$ρι2 τ�υς � αγ-νας για κατ;κτηση
της αλ$θειας η �π�(α εκ?ρ;4εται µ%σα απ2 τις λειτ�υργικ%ς τ%&νες και >ρ(σκει την
πλ$ρωσ$ της στη λατρε(α τ�υ Θε�+.
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ρ�µ�ν���ις κυρ��υ Πα�ωµ��υ �ιλανδαριν�<) και �ιλανδαρ(�υ 101 (...εiς τ#ν θε�αν καa `ερQν µ�ν#ν τ�<
�ιλανδαρ��υ...). Βλ. Jakovljeviç, 	.π., 213-214, 227.

62. Manjo Stojanov, Codices Graeci Manuscripti Bibliothecae Cyrilli et Methodii serdiciensis, Nauca
Iizcustvo 1973, σ. 86, και αυτ�ψ(α.



SUMMARY

Emmanouil Giannopoulos

THE CONTRIBUTION OF THE HOLY MOUNT’S FATHERS
IN THE CHANTING ART IN THE END

OF THE 18th AND THE BEGINNING OF THE 19th CENTURY

Mount Athos (the «Holy Mountain») is one of the most important places in
which the Chanting (or, better: Psaltic) Art has been developed during the last 8-10
centuries. All this period long the monks and priests who lived in this blessed place,
cultivated this essential ecclesiastical art by creating new hymns and compositions,
coping numerous manuscripts which contain thousands of astonishing melodies
composed by great maestors (many of them from Mount Athos), and passing on their
knowledge to the new generations. Furthermore, we have considerable evidence
proving the strong relations and effects between the famous composers and chanters
from Constantinople with the most well-known Athonites monks and priests.

At the end of the 18th and the beginning of the 19th century both in Constanti-
nople and Mount Athos the Psaltic Art formed a new way ot compositions and a
developed system to write down its melodies. This paper examines the persons who
played a leading part in this procedure on Mount Athos, their manuscripts, their most
interesting compositions and hymnographical texts as well as their contribution in the
fields of teaching the Psaltic Art in the various monasteries of the Holy Mountain and
the preservation of the famous peculiar Athonite style of chanting.
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 τ�τλ�ς της εισ�γησης �σως θ�ρυ!�σει τ�υς επα��ντες δι&τι �ι εικ&νες π�υ θη-
σαυρ�(�νται στις µ�ν)ς, στα κελι* και στα ασκηταρι* τ�υ Αγ��υ +ρ�υς υπ�λ�γ�-
(�νται γ.ρω στις 20.0001. Mετα3. αυτ4ν 3ε5ωρ�(�υν 6υσικ* �ι θε�µητ�ρικ)ς δι&τι
η Παναγ�α ε�ναι για τ�υς αγι�ρε�τες �µα��ς σ�µµα��ς, τ	ν πρακτ�ων ��ηγητ�ς,
τ	ν µ� πρακτ�ων �ρµηνευτ�ς, κηδεµ�ν, �ατρ�ς, τρ��ε�ς, �ν �ρα ���λει τρ���ν τε
κα" �ατρε#αν…2 Για τ� λ&γ� αυτ&, σπε.δω να διευκριν�σω &τι δεν )5ω καµ�α πρ&-
θεση να απαριθµ�σω, εν ε�δει καταλ&γ�υ, τις αγι�ρε�τικες θε�µητ�ρικ)ς εικ&νες
πρ*γµα, *λλωστε, αν46ελ� και κ�υραστικ& για τα περι�ρισµ)να 5ρ�νικ* &ρια
µ�ας εισ�γησης.

Πρ�5ωρ4ντας, α6αιρετικ* και επιλεκτικ*, θα επι5ειρ�σω να πρ�σεγγ�σω �ρισµ)-
νες απ& αυτ)ς, µ�ρ6�λ�γικ* και ενν�ι�λ�γικ*, ανα(ητ4ντας την Παναγ�α π�υ π*νω
της ακ�υµπ�.ν και 5αλυ!δ4ν�νται �ι ταπειν)ς ψυ5)ς των µ�να54ν. Την Παναγ�α
π�υ απαλ.νει τ�ν ασκητικ& κ*µατ� της π�λ.µ�5θης ηµ)ρας αυτ4ν των αγωνι(�µ)-
νων και αγωνι�.ντων υπ*ρ3εων. ∆ι&τι η $ω� τ�υ µ�να��� ε#ναι $ω� µεταν�#ας…α-
σκ�σεως, κ�π�υ, π�ν�υ, υπ�µ�ν�ς και δακρ�ων…στε�ανωµ�νη µε θε#α παρ&κληση
µυστικ� και κ&λλ�ς αυθ�ρµητισµ��, αλ�θειας και ησυ�#ας. Ε#ναι $ω� �ιλ�καλ#ας3.
Ως εκ τ�.τ�υ, δεν θα εγκλω!ιστ4 τ�πικ*4 και 5ρ�νικ* (εργαστ�ρια παραγωγ�ς, 5ρ&-
ν� εκτ)λεσης). Η *5ρ�νη *λλωστε µ�να5ικ� αντ�ληψη για τ�ν !�� µεταρσι4νει τ�υς
κ�σµικ�.ς π*νω απ& τ&π� και 5ρ&ν�. Γι’ αυτ& λ�ιπ&ν τις εικ&νες αυτ)ς θα τις κ�ιτ*-
3ω δια5ρ�νικ*, µε νηστευτικ� δι*θεση, &5ι αισθητικ* αλλ* ως *νθρωπ�ς πρ�σευ5�ς.

Αρωγ&ς µ�υ στην πρ�σπ*θεια αυτ� η ανε3*ντλητη υµν�γρα6�α της Εκκλη-

1. Θησαυρ�# τ�υ Αγ#�υ *ρ�υς, Κατ*λ�γ�ς ?κθεσης, Θεσσαλ�ν�κη 1997, σ. 47.
2. Γρηγ&ρι�ς Παλαµ*ς, «Λ&γ�ς εις τ�ν θαυµαστ&ν και ισ*γγελ�ν !��ν τ�υ 
σ��υ και Θε�6&ρ�υ

Πατρ&ς ηµ4ν Π)τρ�υ τ�υ εν τω Αγ�ω +ρει τω Cθω ασκ�σαντ�ς», PG 150, 1006.
3. Αρ5ιµ. Βασ�λει�ς, καθηγ�.µεν�ς Ιερ*ς Μ�ν�ς Ι!�ρων, «Κ*λλ�ς και ησυ5�α στην Αγι�ρε�τικη

Π�λιτε�α», Πρακτικ& ∆ιεθν��ς Συµπ�σ#�υ Τ� 2γι�ν *ρ�ς. 3θες-Σ�µερα-Α�ρι�, Θεσσαλ�ν#κη 1993,
Θεσσαλ�ν�κη, Εταιρε�α Μακεδ�νικ4ν Σπ�υδ4ν, 1996, σ. 53.

4. Ε�ναι γνωστ& &τι �ι εικ&νες π�υ 6υλ*σσ�νται στ� Cγι� +ρ�ς δεν απ�τελ�.ν &λες )ργα απ�-
κλειστικ* τ�πικ4ν εργαστηρ�ων αλλ*, κατ* )να µεγ*λ� π�σ�στ&, )5�υν εισα5θε� απ& !�ρει�ελλαδικ*
εργαστ�ρια (Θεσσαλ�ν�κη, Β)ρ�ια, Καστ�ρι*) � κωνσταντιν�υπ�λ�τικα.



σ�ας µας, η �π��α κ�ρυ64νεται στ� πρ&σωπ� της Θε�τ&κ�υ, α6�. µ*λιστα �ι ω-
ραι&τερ�ι και θε�λ�γικ&τερ�ι .µν�ι πρ�ς τη Θε�τ&κ� )5�υν ε3υ6ανθε� αλλ* και
)5�υν καταγρα6ε� και διασωθε� απ& αγι�ρε�τες µ�να5�.ς, �ι �π���ι ανταπ�δ�-
δ�υν, µε τ�ν τρ&π� αυτ&, τη µητρικ� µ)ριµνα και πρ�στασ�α ως τεκµ�ρι� ευ5αρι-
στ�ας.

Η Παναγ�α ε�ναι µ�α, η εικ�ν�γρα6�α της π�ικ�λη. Ακ&µη και στ�ν �δι� εικ�ν�-
γρα6ικ& τ.π�, µ�α κ�νηση, )να νε.µα, )να !λ)µµα, µ�α στ*ση κ*ν�υν τη δια6�ρ*.


δηγ�τρια5: Αυστηρ�, ευθυτεν�ς, µετωπικ�, αυστηρ� ατεν�(ει µε καθαρ&
!λ)µµα τ�ν πιστ& δε�5ν�ντας εµ6ατικ* πρ�ς τ�ν Gριστ& τ�ν �π��� κρατ*ει στην
αγκαλι* της. ?τσι εµ6αν�(εται στην περ�6ηµη ψη6ιδωτ� εικ&να της Μ�ν�ς Gε-
λανδαρ��υ (12�ς αι.)6 [εικ. 1], στην Τρι5ερ�.σα της �διας µ�ν�ς (14�ς αι.)7, στην
Κ�υκ�υ()λισσα της Μεγ�στης Λα.ρας (14�ς αι.)8, σε µ�α ακ&µη δεσπ�τικ� της µ�-
ν�ς Gελανδαρ��υ, µε την πρ�σωνυµ�α «Ελε��σα» (αI µισ& 14�υ αι.)9, σ’ αυτ�ν µε
την πρ�σωνυµ�α «Ελαι��ρ�τισσα» (!I µισ& 14�υ αι.) της µ�ν�ς Βατ�πεδ��υ10, στη
«Βηµατ&ρισσα � Κτητ�ρισσα» της �διας µ�ν�ς11, σ’ αυτ�ν της µ�ν�ς Κωνσταµ�ν�-
τ�υ (15�ς αι.)12 [εικ. 2], στην «Παντ&νασσα � Παλαι�λ�γ#να» της µ�ν�ς Γρηγ�ρ��υ
(15�ς αι.)13 [εικ. 3], στην «Αρσανι�τισσα» της µ�ν�ς Εσ6ιγµ)ν�υ (15�ς - 16�ς αι.)
[εικ. 4], µ�α ακ&µη απ& τη µ�ν� Παντ�κρ*τ�ρ�ς [εικ. 5] µε την πρ�σωνυµ�α «8δη-
γ�τρια» (16�ς αι.)14, της Μεγ�στης Λα.ρας (16�ς αι.)15 και τ�υ Πρωτ*τ�υ, )ργ� πι-
θαν&ν τ�υ ∆ι�νυσ��υ εκ Φ�υρν* (1711-1734)16 [εικ. 6].

Πι� �ικε�α και ανθρ4πινη παρ�υσι*(εται η Παναγ�α σε δ.� παλαι)ς εικ&νες, α-
π& τη µ�ν� Jεν�64ντ�ς (τ)λη 12�υ-αρ5)ς 13�υ αι.)17 [εικ. 7] και απ& τη µ�ν� Πα.-
λ�υ [εικ. 8] µε την πρ�σωνυµ�α «η Υπερευλ�γηµ�νη» (τ)λη 13�υ – αρ5)ς 14�υ αι.)18.
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5. Για τ�ν εικ�ν�γρα6ικ& τ.π� της 
δηγ�τριας !λ. M. Vassilaki (ed.), Mother of God:
Representations of the Virgin in Byzantine Art, Milan 2000, σσ. 144-147(στ� ε3�ς: Mother of God).

6. Θησαυρ�# τ�υ Aγ#�υ *ρ�υς, �.π., σ. 57.
7. E. A. de Mendietta, L’art au Mont-Athos, Thessalonique 1977, σσ. 20, 341-342.
8. Mendietta, �.π., σ. 18K Σ. Καδ*ς, Τ� 2γι�ν *ρ�ς. Τα µ�ναστ�ρια και �ι θησαυρ�# τ�υς, Αθ�να

1993, εικ. 98.
9. Θησαυρ�# τ�υ Aγ#�υ *ρ�υς, �.π., σσ. 76-77.

10. Ε. Τσιγαρ�δας, «Φ�ρητ)ς εικ&νες», Ιερ& Μεγ#στη Μ�ν� Βατ�παιδ#�υ, τ. ΒI, Cγι�ν +ρ�ς 1996 ,
σσ. 391-392 και τ. ΑI, εικ. 84 (στ� ε3�ς: «Φ�ρητ)ς εικ&νες»).

11. Τσιγαρ�δας, «Φ�ρητ)ς εικ&νες», �.π., σσ. 35, 345, εικ. 3.
12. 8 Θησαυρ�ς της 8ρθ�δ�=#ας. 2.000 �ρ�νια. Ιστ�ρ#α-Μνηµε#α-Τ��νη, τ. ΑI, Αθ�να 2000, σ.

317. εικ. 78.
13. Ν. L�ας - Σ. Καδ*ς, Ιερ& Μ�ν� 8σ#�υ Γρηγ�ρ#�υ Αγ#�υ *ρ�υς. 8ι τ�ι��γρα�#ες τ�υ Καθ�λι-

κ��, Cγι�ν +ρ�ς 1998, σ. 43.
14. Εικ�νες Μ�ν�ς Παντ�κρ&τ�ρ�ς, Cγι�ν +ρ�ς 1998, σ. 217, εικ. 112-113.
15. Η εικ&να απ�δ�δεται στ�ν Θε�6*νη, M. Chatzidakis, «Recherches sur le peintre Theophane le

Cretois», DOP 23-24 (1969-1970) εικ. 44.
16. Κειµ�λια Πρωτ&τ�υ (συλλ�γικ&), τ. ΒI, Cγι�ν +ρ�ς 2004, σ. 288K 2γι�ν *ρ�ς - Kειµ�λια Πρω-

τ&τ�υ, Kατ&λ�γ�ς Bκθεσης, Θεσσαλ�ν�κη, Aγι�ρε�τικη Eστ�α, 2006, σ. 106, αρ. 5!.
17. Ιερ& Μ�ν� Cεν���ντ�ς. Εικ�νες (συλλ�γικ&), Cγι�ν +ρ�ς 1998, σσ. 65-68, εικ. 14.
18. Η εικ&να ε�ναι αµ6ιπρ&σωπη µε τη Σ.να3η των Αρ5αγ)λλων, Ιερ& Μ�ν� Αγ#�υ Πα�λ�υ.Ει-

κ�νες (συλλ�γικ&), Cγι�ν +ρ�ς 1998, σσ. 22-25, εικ. 6.



Μ�α απλ� κ�νηση διασπ* την αυστηρ&τητα τ�υ εικ�ν�γρα6ικ�. τ.π�υ. Τ� δε3� 5)ρι
της Παναγ�ας αγκαλι*(ει τ� αριστερ& γυµν& π)λµα τ�υ Gριστ�. σαν να θ)λει να
κρατ�σει γερ* τ�ν θησαυρ& π�υ )5ει στα 5)ρια της19.

Σ��δρα �ρικ�δης, µεγ&λ�υς D��υσα E�θαλµ�Fς κρατ�Gσα Hν τJL NριστερOP
�ειρ" τQν ΣωτLρα 3ριστ�ν, µελαν��αι�ς κατR τQ πρ�σωπ�ν Hκ τ	ν π�λλ	ν
Hτ	ν… )τσι περιγρ*6ει � ρ4σ�ς περιηγητ�ς Barskij (1724-1744) µ�α απ& τις παλαι-
&τερες, αν &5ι την παλαι&τερη και µ�α απ& τις πι� τιµηµ)νες εικ&νες τ�υ Αγ��υ
+ρ�υς, την Π�ρταPτισσα της µ�ν�ς Ι!�ρων [εικ. 9], )ργ�, κατ* την παρ*δ�ση, τ�υ
απ�στ&λ�υ Λ�υκ*20. Παρ* την αυστηρ�, κατ* τ�ν Barskij, θεωρ�α της εικ&νας,
µ�α α.ρα τρυ6ερ&τητας 6α�νεται να τυλ�γει τη µ�ρ6� της )τσι &πως γ)ρνει ελα-
6ρ*, µε συγκατ*!αση, τ� κε6*λι, ως κλ#ν�υσα τQ �Sς τQ �ιλ&νθρωπ�ν. Ε�ναι αρ-
κετ)ς �ι εικ&νες στις �π��ες παρατηρε�ται αυτ� η παραλλαγ� της κλασικ�ς 
δη-
γ�τριας. +πως η 
δηγ�τρια στην αριστ�υργηµατικ� εικ&να της µ�ν�ς Gελανδα-
ρ��υ (1260-1270)21 [εικ. 10], της µ�ν�ς Jεν�64ντ�ς (γ.ρω στα 1400)22, της µ�ν�ς
Σταυρ�νικ�τα, )ργ� τ�υ Θε�6*νη (1547)23, της µ�ν�ς Παντ�κρ*τ�ρ�ς [εικ. 11]
µε την πρ�σωνυµ�α «η π&ντων �αρ&», )ργ� πιθαν&ν και αυτ� τ�υ Θε�6*νη
(1535-1546)24, της �διας µ�ν�ς, αλλ* αρκετ* µεταγεν)στερη (18�ς αι.)25 καθ4ς και
της µ�ν�ς Πα.λ�υ (18�ς αι.)26. Επ�σης, της µ�ν�ς Βατ�πεδ��υ (αI µισ& 17�υ αι.)27

και της Σιµων&πετρας (αρ5)ς 17�υ αι.), µε την πρ�σωνυµ�α «Παµµακ&ριστ�ς »28

[εικ. 12].
Σε �ρισµ)νες εικ&νες αυτ�ς της πι� 5αλαρ�ς και ευπρ�σ�γ�ρης 
δηγ�τριας ε-
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19. Αν*λ�γη εικ�ν�γρα6ικ� ιδι�µ�ρ6�α παρατηρε�ται και σε εικ&να τ�υ Βυ(αντιν�. Μ�υσε��υ
Αθην4ν, των αρ54ν τ�υ 13�υ αι., κυπριακ�ς µ*λλ�ν πρ�)λευσης, Μ. Α5ειµ*στ�υ-Π�ταµι*ν�υ, Εικ�-
νες τ�υ Βυ$αντιν�� Μ�υσε#�υ Αθην�ν, Αθ�να 1998, 24, αρ. 4. Καθ4ς επ�σης και σε µ�α εικ&να, των
αρ54ν τ�υ 14�υ αι., στη ∆ηµ�τικ� Πινακ�θ�κη της Θεσσαλ�ν�κης, Α. Τ�.ρτα, Συλλ�γ� εικ�νων ∆η-
µ�τικ�ς Πινακ�θ�κης Θεσσαλ�ν#κης, Θεσσαλ�ν�κη 1992, σσ. 65-66, αρ. 1.

20. H πληρ�6�ρ�α για την περιγρα6� τ�υ Barskij πρ�)ρ5εται απ& τ� !ι!λ�� τ�υ Παναγι4τ�υ Iω-
*νν�υ, H Πλατυτ�ρα των Oυραν�ν, Aθ�ναι 1971, σ. 121K Καδ*ς, �.π., εικ. 99. Η αρ5ικ� πρ�σωνυµ�α
της εικ&νας �ταν «Ελε�.σα». Mendietta, �.π., σσ. 19-20. Βρ�σκεται στ� παρεκκλ�σι της Π�ρταPτισσας
και 5ρ�ν�λ�γε�ται, σ.µ6ωνα µε νε4τερη *π�ψη, στα τ)λη τ�υ 10�υ – αρ5)ς 11�υ αι., Π. Λ. Β�κ�τ&-
π�υλ�ς, «Η εικ&να της Παναγ�ας Π�ρταPτισσας της Ιερ*ς Μ�ν�ς Ι!�ρων», 2γι�ν *ρ�ς. Φ�ση - Λα-
τρε#α - Τ��νη, τ. ΒI, Θεσσαλ�ν�κη 2001, σ. 85K Κ. Chryssochoidis, «The Portaitissa Icon at Iveron
Monastery and the Cult of the Virgin on Mount Athos», M.Vassilaki (ed.), Images of the Mother of
God. Perceptions of the Theotokos in Byzantium, London 2005, σσ. 133-141.

21. Θησαυρ�# τ�υ Aγ#�υ *ρ�υς, �.π., σσ. 66-67.
22. Ιερ& Μ�ν� Cεν���ντ�ς, �.π., σσ. 86-87, εικ. 25.
23. G. Πατριν)λη - Α. Καρακατσ*νη - Μ. Θε�5*ρη, Μ�ν� Σταυρ�νικ�τα. Ιστ�ρ#α - Εικ�νες -

3ρυσ�κεντ�µατα, Αθ�να 1974, σ. 66, εικ. 13.
24. Eικ�νες M�ν�ς Παντ�κρ&τ�ρ�ς, �.π., σ. 104, εικ. 51. Ε�ναι 5αρακτηριστικ� η παρ�υσ�α των

Ευαγγελιστ4ν σε πρ�τ�µ� µ)σα σε µετ*λλια στ� στικτ& 6ωτ�στ)6αν� της Παναγ�ας.
25. *.π., σ. 305, εικ. 165.
26. Η εικ&να πιθαν�λ�γε�ται &τι απ�τελε� πρ�ϊ&ν τ�υ εργαστηρ��υ τ�υ ∆ι�νυσ��υ εκ Φ�υρν*, Ιε-

ρ& Μ�ν� Αγ#�υ Πα�λ�υ, �.π., σσ. 159-160, εικ. 83.
27. Η εικ&να αυτ� αντιγρ*6ει τη δεσπ�τικ� εικ&να απ& τ� τ)µπλ� τ�υ καθ�λικ�. της µ�ν�ς

Σταυρ�νικ�τα (1545/1546), Τσιγαρ�δας, «Φ�ρητ)ς εικ&νες», �.π., σ. 408, εικ. 343.
28. Σιµων�πετρα. 2γι�ν *ρ�ς, Αθ�να 1991, σ. 189, εικ. 115.



πισηµα�ν�νται εικ�ν�γρα6ικ)ς ιδιαιτερ&τητες, σηµαντικ)ς τ�υ επερ5&µεν�υ Π*-
θ�υς, &πως τ� στα.ρωµα των γυµν4ν πελµ*των τ�υ Gριστ�.29 µε αν*στρ�6� τ� )-
να γυµν& π)λµα και � τρ&π�ς µε τ�ν �π��� ανακ*θεται στην αγκαλι* της µητ)ρας
τ�υ ως � Αναπεσ4ν, ως η ακ��µητη δηλαδ� αναµ�ν� της λ.τρωσης30. Πρ&κειται
για µ�α εικ&να, µε την πρ�σωνυµ�α «8δηγ�τρια» [εικ. 13] της µ�ν�ς Πα.λ�υ (14�ς
αι.), η �π��α µ*λιστα ε�ναι αµ6ιπρ&σωπη µε την παρ*σταση της Στα.ρωσης στην
π�σω &ψη. Παρ* την πρ�σωνυµ�α, η Παναγ�α δεν δε�5νει πρ�ς τ�ν Gριστ& αλλ* α-
κ�υµπ* απαλ* τ� 5)ρι της στα γ&νατ* τ�υ31. Η κ�νηση αυτ�, π)ρα απ& την καθα-
ρ* ανθρ4πινη δι*σταση, εν)5ει ενν�ι�λ�γικ)ς πρ�εκτ*σεις στ� δ&γµα της Εν-
σ*ρκωσης32. Η �δια εκ6ραστικ� κ�νηση επαναλαµ!*νεται και σε δ.� εικ&νες της
µ�ν�ς Βατ�πεδ��υ [εικ. 14] τ�υ !I µισ�. τ�υ 13�υ αι.33 και τ�υ τελευτα��υ τ)ταρ-
τ�υ τ�υ 14�υ αι.34 [εικ. 15]. Σταυρ4ν�υν τα π)λµατα τ�υ µικρ�. Ιησ�. και στην ει-
κ&να της µ�ν�ς Βατ�πεδ��υ (τελευτα�� τ)ταρτ� 13�υ αι.)35 [εικ. 16], της µ�ν�ς
Πα.λ�υ (14�ς–15�ς αι.)36 [εικ. 17], της Σιµων&πετρας, µε την πρ�σωνυµ�α «Παντ&-
νασσα» (!I µισ& 16�υ αι.)37 [εικ. 18], της µ�ν�ς Παντ�κρ*τ�ρ�ς, µε την πρ�σωνυ-
µ�α «Παραµυθ#α» (!I µισ& 16�υ αι.)38 [εικ. 19] και π*λι της �διας µ�ν�ς τ�υ !I µισ�.
τ�υ 17�υ αι., &π�υ τη θλι!ερ� και !αρι* ατµ&σ6αιρα, π�υ δηµι�υργε� η εικ�ν�γρα-
6ικ� σηµει�λ�γ�α τ�υ Π*θ�υς, 6αιδρ.ν�υν �ι 5αριτωµ)νες κιν�σεις των 5ερι4ν
τ�υ µικρ�. Gριστ�. π�υ αγγ�(�υν, διακριτικ*, µε τα ακρ�δ*κτυλα τ� δε3� 5)ρι της
Παναγ�ας αλλ* και τ� αµυδρ&, 6ευγαλ)� 5αµ&γελ� στα 5ε�λη της Παναγ�ας39 [εικ.
20].


 (ωγρ*6�ς απ�πειρ*ται να αι5µαλωτ�σει µ�α τρυ6ερ� �ικ�γενειακ�, ανθρ4-
πινη στιγµ� αν*µεσα στη µητ)ρα και στ� παιδ� στην εικ&να της µ�ν�ς Πα.λ�υ
(1383-1384) µε την πρ�σωνυµ�α «η �υλ&ττ�υσα»40 &π�υ � Gριστ&ς, σ5εδ&ν &ρ-
θι�ς, ευλ�γε� µε τ� 5)ρι σε )ντ�νη πρ�!�λ� και !ηµατ�(ει σταυρ4ν�ντας συγ5ρ&-
νως τα π)λµατα [εικ. 21]. Παρ&µ�ια ε�ναι η στ*ση τ�υ µικρ�. Gριστ�. και σε µ�α
εικ&να της µ�ν�ς Παντ�κρ*τ�ρ�ς (τ)λη 14�υ - αρ5)ς 15�υ αι.), µε την Παναγ�α �-
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29. 
 εικ�ν�γρα6ικ&ς αυτ&ς τ.π�ς )5ει 5αρακτηρισθε� ως η Παναγ�α τ�υ Π*θ�υς σε παραλλαγ�
της 
δηγ�τριας, G. Μπαλτ�γι*ννη, Εικ�νες Μ�τηρ Θε��, Αθ�να 1994, σ. 211ε3.

30. *.π., σ. 80ε3., &π�υ και η σ5ετικ� !ι!λι�γρα6�α.
31. Θησαυρ�# τ�υ Aγ#�υ *ρ�υς, �.π., σ. 94K Ιερ& Μ�ν� Αγ#�υ Πα�λ�υ, �.π., σσ. 32-34, εικ. 11.
32. Πρ&κειται για παραλλαγ� τ�υ αυστηρ�. εικ�ν�γρα6ικ�. τ.π�υ της 
δηγ�τριας µε µεσ�!υ-

(αντιν)ς κατα!�λ)ς αλλ* ιδια�τερη δι*δ�ση στ�ν 14� αι., Α. Βασιλ*κη-Καρακατσ*νη, «Σηµει4σεις σε
µ�α εικ&να Βρε6�κρατ�.σας της µ�ν�ς Βατ�πεδ��υ», ∆3ΑΕ περ. ∆I, τ. ΕI (1966-1969) 200-205.

33. Τσιγαρ�δας, «Φ�ρητ)ς εικ&νες», �.π, σσ. 363-364, εικ. 308.
34. Η εικ&να αυτ�, σ.µ6ωνα µε την παρ*δ�ση, µετα6)ρθηκε στη µ�ν� απ& τ�ν να& της Αγ�ας

Σ�6�ας Θεσσαλ�ν�κης, &ταν αυτ&ς µετατρ*πηκε σε τ(αµ� (1523/1524), Τσιγαρ�δας, «Φ�ρητ)ς εικ&νες»,
�.π., σ. 392, εικ. 438. Για µ�α δια6�ρετικ� 5ρ�ν�λ&γηση στ� αI τ)ταρτ� τ�υ 14�υ αι. !λ. Βασιλ*κη-Κα-
ρακατσ*νη, �.π.

35. Τσιγαρ�δας, «Φ�ρητ)ς εικ&νες», �.π., σ. 365, εικ. 310K Θησαυρ�# τ�υ Aγ#�υ *ρ�υς, �.π., σ. 67.
36. Ιερ& Μ�ν� Αγ#�υ Πα�λ�υ, �.π., σσ. 36-37, εικ. 13.
37. Η εικ&να ε�ναι δ4ρ� τ�υ Μητρ�π�λ�τη Νικα�ας Αθανασ��υ, Σιµων�πετρα, �.π., σ. 189, εικ. 107.
38. Eικ�νες M�ν�ς Παντ�κρ&τ�ρ�ς, �.π., σσ. 208-211, εικ. 110.
39. +.π., σσ. 251-254, εικ. 137.
40. Ιερ& Μ�ν� Αγ#�υ Πα�λ�υ, �.π., σσ. 30-32, εικ. 10.



λ&σωµη !ρε6�κρατ�.σα, σπ*νι� σ5ετικ* τ.π� για 6�ρητ)ς εικ&νες. Στην εικ&να
αυτ� ενδια6)ρ�ν παρ�υσι*(ει η στ*ση και η κ�νηση της Παναγ�ας, η �π��α κυρ-
τ4νει α6.σικα τ� σ4µα και κλ�νει τ� κε6*λι δηµι�υργ4ντας µ�α καµπ.λη πρ�-
στασ�ας για τ� αν�συ5� !ρ)6�ς41 [εικ. 22]. Αντιθ)τως γαλ�νια και �ρεµη ε�ναι η
ατµ&σ6αιρα σε αν*λ�γη εικ&να απ& τη µ�ν� Βατ�πεδ��υ (τ)λη 13�υ – αρ5)ς
14�υ αι.)42 [εικ. 23].

Γλυκ�6ιλ�.σα: Ιδια�τερα πρ�σ6ιλ�ς δε�5νει να ε�ναι � τ.π�ς της Γλυκ�6ιλ�.-
σας43 σε &λες τις παραλλαγ)ς τ�υ. Η Παναγ�α η Γλυκ�6ιλ�.σα ε�ναι γνωστ& &τι α-
ντιπρ�σωπε.ει )να σ.νθετ� εικ�ν�γρα6ικ& σ5�µα µε θε�λ�γικ)ς συσ5ετ�σεις τ&σ�
µε την Ενσ*ρκωση &σ� και µε τ� Π*θ�ς44.

Στ�ν τ.π� αυτ& αν�κει η ε6)στια εικ&να �λ&κληρης της µ�να5ικ�ς π�λιτε�ας,
τ� «2=ι�ν Εστ#» (14�ς αι.) µε την πρ�σωνυµ�α «η Καρι�τισα»45 [εικ. 24] &π�υ �ι
µ�ρ6)ς εµ6αν�(�νται σ6ικταγκαλιασµ)νες σε µ�α απ)λπιδα πρ�σπ*θεια να κρατη-
θε� η µ�α απ& την *λλη46. Ενδια6)ρ�ντα ε�ναι και τα αντ�γρα6α της �διας εικ&νας,
µε ελα6ρ)ς παραλλαγ)ς, &πως αυτ& τ�υ Σερα6ε�µ (1540) και τ�υ Νικη6&-
ρ�υ(1797) 47. Γλυκ�6ιλ�.σα ε�ναι και η αρ5αι&τερη µ*λλ�ν θαυµατ�υργ� εικ&να
αυτ� της µ�ν�ς ∆ι�νυσ��υ, απ& κηρ�µαστ�5η, η επ�ν�µα(&µενη τ�υ Ακαθ�στ�υ48.
Συγκλ�νιστικ)ς ε�ναι �ι Γλυκ�6ιλ�.σες τ�υ Πρωτ*τ�υ τ�υ 1632 µε την πρ�σωνυ-
µ�α «Η π&ντων �αρ&»49 [εικ. 25] και της µ�ν�ς ∆ι�νυσ��υ τ�υ 1685, µε την πρ�σω-
νυµ�α «Η Κυρ#α των Αγγ�λων»50 [εικ. 26], η εικ&να της Σιµων&πετρας (16�ς–17�ς
αι.)51 και µ�α ακ&µη απ& τ� Πρωτ*τ�, µε την πρ�σωνυµ�α «η Γλυκ��ιλ��σα»
(17�ς αι.)52 [εικ. 27]. Τ� γυµν& αριστερ& π&δι τ�υ παιδι�.53 αλλ* και τ� γυµν& αν*-
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41. Eικ�νες M�ν�ς Παντ�κρ&τ�ρ�ς, �.π., σ. 83, εικ. 37.
42. Τσιγαρ�δας, «Φ�ρητ)ς εικ&νες», �.π., σ. 373, εικ. 317.
43. 
 τ.π�ς αυτ&ς αντιγρ*6ει τη γνωστ� Κωνσταντιν�υπ�λ�τικη εικ&να της Παναγ�ας τ�υ Vladimir

(συλλ�γ� Tretyakov, Μ&σ5α), A. Bank, Byzantine Art in the Collections of the Soviet Museums,
Leningrad 1985, εικ. 223-224.

44. Μπαλτ�γι*ννη, Eικ�νες, �.π., σ. 80.
45. I�υστ�ν�ς Σιµων�πετρ�της, «2=ι�ν Eστ#ν», η θαυµατ�υργ� εικ�να τ�υ Πρωτ&τ�υ, Kαρυ)ς,

Cγι�ν +ρ�ς, 1982. Η πρ�σωνυµ�α «2=ι�ν Εστ#» ε�ναι π�λ. µεταγεν)στερη, α6�. απ�υσι*(ει και απ&
την ασηµ)νια επ)νδυση τ�υ 1836, Κειµ�λια Πρωτ&τ�υ, �.π., σσ. 29-33. Βλ. και Ι. Τα!λ*κης, «Η Πανα-
γ�α C3ι�ν Εστ�ν. Η εικ&να», Τ� 2=ι�ν Εστ#ν, Παναγ#α η Καρι�τισσα, η ε��στια εικ�να τ�υ Πρωτ&-
τ�υ, Cγι�ν +ρ�ς 1999, σσ. 22-23.

46. Κειµ�λια Πρωτ&τ�υ, �.π., σ. 29ε3.
47. *.π., σσ. 30-31, εικ. 71, 164K 2γι�ν *ρ�ς - Kειµ�λια Πρωτ&τ�υ, �.π., σ. 96, αρ. 42.
48. Mendietta, �.π., σ. 21K Iερ& M�ν� Aγ#�υ ∆ι�νυσ#�υ. Oι τ�ι��γρα�#ες τ�υ Kαθ�λικ��, Cγι�ν

+ρ�ς, 2003, σ. 34K Ιερ& Μ�ν� ∆ι�νυσ#�υ, 8 �σι�ς ∆ι�ν�σι�ς � Κτ#τωρ, Cγι�ν +ρ�ς 2004, σσ. 148-149.
49. Κειµ�λια Πρωτ&τ�υ, �.π., σ. 252, εικ. 126K Θησαυρ�# τ�υ Aγ#�υ *ρ�υς, �.π., σ. 597K 2γι�ν

*ρ�ς - Kειµ�λια Πρωτ&τ�υ, �.π., σ. 98, αρ. 45. Μπρ�στ* σ’ αυτ� την εικ&να δια!*(�νται �ι Gαιρετι-
σµ��, Γ. Σµυρν*κης, Τ� 2γι�ν *ρ�ς, Εν Αθ�ναις 1903, σ. 697.

50. Η εικ&να ε�ναι τ�υ (ωγρ*6�υ Ιερεµ��υ σ.µ6ωνα µε την σ5ετικ� επιγρα6� στ� κ*τω µ)ρ�ς
τ�υ πλαισ��υ, Θησαυρ�# τ�υ Aγ#�υ *ρ�υς, �.π., σσ. 151- 152.

51. H εικ&να )5ει ρωσικ� πρ�)λευση, Σιµων�πετρα, �.π., σσ. 163-164, εικ. 80.
52. Κειµ�λια Πρωτ&τ�υ, �.π., σ. 276, εικ. 141.
53. Η εικ�ν�γρα6ικ� αυτ� επιλ�γ� εντ*σσεται στη σηµει�λ�γ�α της θυσ�ας τ�υ αµν�. ως πρ�ει-

κ&νιση της θυσ�ας τ�υ Gριστ�.-Αµν�. κατ* την ερµηνε�α τ�υ Γρηγ�ρ��υ τ�υ Θε�λ&γ�υ, ΜΕI �µιλ�α,



στρ�6� π)λµα τ�υ στις εικ&νες αυτ)ς εντ*σσ�νται επ�σης στη σηµαντικ� τ�υ Π*-
θ�υς54. Ιδια�τερη συγκινησιακ� δ.ναµη απ�πν)ει τ� κλειστ& σ.µπλεγµα, π�υ δηµι-
�υργ�.ν �ι µ�ρ6)ς της µητ)ρας και τ�υ παιδι�., στη Γλυκ�6ιλ�.σα της παραλλα-
γ�ς της Πελαγ�ν�τισσας [εικ. 28] µε την πρ�σωνυµ�α «η Κε�αριτωµ�νη» (τ)λη 13�υ
- αρ5)ς 14�υ αι.) της µ�ν�ς Jεν�64ντ�ς55, της µ�ν�ς Gελανδαρ��υ (αI µισ& 14�υ
αι.) µε την πρ�σωνυµ�α «Α�ραµι�τισσα»56 [εικ. 29]. Cλλες Γλυκ�6ιλ�.σες ε�ναι η
«Νησι�τισσα � Μεσ�νησι�τισσα» (!I µισ& 14�υ αι.)57 της µ�ν�ς Πα.λ�υ, η Γλυκ�-
6ιλ�.σα απ& τ� Κυριακ& της Ν)ας Σκ�της (!I µισ& 18�υ αι.) [εικ. 30]58, η ε6)στια
εικ&να της µ�ν�ς Φιλ�θ)�υ (µ)σα 14�υ αι.) κατ* την παρ*δ�ση µ�α απ& τις εικ&-
νες τ�υ Λ�υκ*59. Γλα6υρ� λεπτ�µ)ρεια εδ4 τ� 5)ρι τ�υ παιδι�. στ� πηγ�.νι της
µητ)ρας τ�υ [εικ. 31].

Γαλακτ�τρ�6�.σα: Σε λ�γες εικ&νες, και αυτ)ς αρκετ* µεταγεν)στερες, απαντ*
� αρ5αι&τατ�ς60 εικ�ν�γρα6ικ&ς τ.π�ς της Παναγ�ας Γαλακτ�τρ�6�.σας. ?5�υµε
τη Γαλακτ�τρ�6�.σα στ� 5ιλανδαριν& κελ� «Τυπικαρει&» στις Καρυ)ς61 [εικ. 32],
στη µ�ν� Παντ�κρ*τ�ρ�ς (!I µισ& 16�υ αι.)62 [εικ. 33], στη µ�ν� Γρηγ�ρ��υ (17�ς
αι.)63 [εικ. 34] και στη Σιµων&πετρα (1702)64 [εικ. 35].

Παναγ�α τ�υ Π*θ�υς: Απ& τις 90 περ�π�υ εικ&νες, π�υ συµπεριλ*!αµε στη µε-
λ)τη µας, σε δ.� µ&ν� η )νν�ια τ�υ Π*θ�υς δεν ε�ναι λανθ*ν�υσα αλλ* απ�τελε�
τ� κ.ρι� θ)µα της εικ&νας. Ανα6)ρ�µαι στη γνωστ� εικ�ν�γρα6ικ� σ.νθεση της
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PG 36, 641: \Eκλ�γεται ] NµνQς �^κ NπQ Nρν	ν µ�ν�ν NλλR κα" τ�G �ε#ρ�ν�ς ε_δ�υς κα" τLς NριστερPς
�ειρ�ς…`τι µ� �πaρ δικα#ων µ�ν�ν NλλR κα" τ	ν bµαρτωλ	ν σ�αγι&$εται… Βλ. και Μπαλτ�γι*ννη,
Eικ�νες, �.π., σσ. 17-20.

54. Μπαλτ�γι*ννη, Eικ�νες, �.π., σσ. 131ε3.
55. Ιερ& Μ�ν� Cεν���ντ�ς, �.π., σ. 76, εικ. 20.
56. D. Bogdanoviç - V. Djuriç - D. Medakoviç, Sur le Mont Athos.Chilandar, Belgrade 1978, σ. 112,

εικ. 92.
57. Ιερ& Μ�ν� Αγ#�υ Πα�λ�υ, �.π., σσ. 26-29, εικ. 8.
58. M�ν. Πατ*πι�ς Kαυσ�καλυ!�της, «Iερ�µ&να5�ς Παρθ)νι�ς � εκ Φ�υρν* των Aγρ*6ων, �

πνευµατικ&ς και (ωγρ*6�ς, � Σκ�.ρτ�ς. M�α σηµα�ν�υσα πνευµατικ� και καλλιτε5νικ� µ�ρ6� τ�υ
Aγ��υ +ρ�υς», Γρηγ�ρι�ς Παλαµ&ς 809 (2005) 503-624.

59. Mendietta, �.π., σ. 25K Σµυρν*κης, �.π., σ. 584K Ε. Τσιγαρ�δας, «Η 5ρ�ν�λ&γηση των τ�ι5�γρα-
6ι4ν τ�υ να�. τ�υ Αγ��υ Αλυπ��υ Καστ�ρι*ς», Ευ�ρ�συν�ν. Α�ι�ρωµα στ�ν Μαν�λη 3ατ$ηδ&κη,
τ. 2, Αθ�να 1992, σ. 654, εικ. 355.

60. Πρωτ�εµ6αν�(εται �δη σε τ�ι5�γρα6�ες των κατακ�µ!4ν της Ρ4µης (κατακ&µ!η της
Priscilla). Για τ�ν τ.π� !λ. Κ. Καλ�κ.ρης, Η Θε�τ�κ�ς εις την Εικ�ν�γρα�#αν της Ανατ�λ�ς και της
∆�σεως, Θεσσαλ�ν�κη 1972, σσ. 59-60K G. A. Wellen, «Maria, Marienbild», Lexikon der christlichen
Iconographie 3 (1971) 158ε3.K A. Cutler, «The Cult of the Galaktotrophousa in Byzantium and Italy»,
JÖB 37 (1987) 335-350K G. Μπαλτ�γι*ννη, «Η Παναγ�α Γλυκ�6ιλ�.σα και τ� “ανακλιν&µεν�ν !ρ)-
6�ς” σε εικ&να τ�υ της Συλλ�γ�ς Λ�!)ρδ�υ», ∆3ΑΕ περ. ∆I, τ. ΙΣΤI (1991-1992) 219-238.

61. Η εικ&να αυτ� µετα6)ρθηκε απ& τα Ιερ�σ&λυµα, απ& τη Λα.ρα τ�υ Αγ��υ Σ*!!α. Απ& τη
θ)ση αυτ� θα �θελα να ευ5αριστ�σω τ�ν πρ�ϊστ*µεν� της 10ης Ε6�ρε�ας Βυ(αντιν4ν Αρ5αι�τ�των
κ. Τα!λ*κη για τ� 6ωτ�γρα6ικ& αντ�γρα6� της εικ&νας π�υ µ�υ πρ�σκ&µισε.

62. Η εικ&να δεν απ�τελε� πρ�ϊ&ν αγι�ρε�τικ�υ εργαστηρ��υ, αλλ* ε�ναι )ργ� κρητικ�. (ωγρ*-
6�υ, � �π���ς δ)5εται επιδρ*σεις απ& τ� καλλιτε5νικ& περι!*λλ�ν της Βενετ�ας, Eικ�νες M�ν�ς Πα-
ντ�κρ&τ�ρ�ς, �.π., σ. 182, εικ. 98.

63. c#ας - Καδ&ς, �.π., σ. 42.
64. Θησαυρ�# τ�υ Aγ#�υ *ρ�υς, �.π., σ. 160.



Παναγ�ας τ�υ Π*θ�υς65. Παρ* τ� γεγ�ν&ς &τι, �δη απ& την Παλαι�λ&γεια περ��-
δ�, η Εκκλησιαστικ� Γραµµατ�λ�γ�α και η Υµν�λ�γ�α !ρ�θ�υν ανα6�ρ4ν στ�
Θε�� Π*θ�ς, συν*ρτηση �σως και των 5αλεπ4ν καιρ4ν, π�υ δι)ρ5εται η αυτ�κρα-
τ�ρ�α, λ&γω της πρ�ϊ�.σας συρρ�κνωσ�ς της, µ&ν� δ.� αγι�ρε�τικες εικ&νες εντ&-
πισα µε τ�ν σ5ετικ& εικ�ν�γρα6ικ& τ.π�: την θαυµατ�υργ� εικ&να της µ�ν�ς
Κ�υτλ�υµ�υσ��υ [εικ. 36] µε τη !αρυσ�µαντη πρ�σωνυµ�α «Η ���ερ& πρ�στασ#α»
(14�ς αι.) 66 και τ�υ Πρωτ*τ�υ (1718) µε την επιγρα6� «∆�ησις τ�υ δ��λ�υ τ�υ
Θε�� Γρηγ�ρ#�υ Ιερ�µ�ν&��υ»67 [εικ. 37].

?νθρ�νη !ρε6�κρατ�.σα: Αντιθ)τως εντυπωσιακ� ε�ναι η παρ�υσ�α τ�υ τ.-
π�υ της Παναγ�ας )νθρ�νης !ρε6�κρατ�.σας68σε µετα!υ(αντιν)ς, κατ* κ.ρι�
λ&γ�, εικ&νες. Ενδεικτικ* ανα6)ρ�υµε δ.� απ& τη µ�ν� Πα.λ�υ, µ�α τ�υ 16�υ
αι., µε την πρ�σωνυµ�α «η Παµµακ&ριστ�ς» και µ�α τ�υ 17�υ αι.69 απ& τη µ�ν�
Jεν�64ντ�ς µε την πρ�σωνυµ�α «Ελε��σα» (!I µισ& 17�υ αι.)70 και απ& τη µ�ν�
Παντ�κρ*τ�ρ�ς µε την πρ�σωνυµ�α «Η π&ντων �αρ&» (17�ς-18�ς αι.)71 [εικ. 38].
Στην εικ&να αυτ� καθ4ς και σε µερικ)ς ακ&µη, απ& τη µ�ν� Πα.λ�υ µε την πρ�-
σωνυµ�α «η Παν�µνητ�ς» (µ)σα 15�υ αι.)72, τη µ�ν� Jεν�64ντ�ς (�σως τ�υ
1609)73, τ� Πρωτ*τ�, µε την πρ�σωνυµ�α «η Παµµακ&ριστ�ς» (αI µισ& 17�υ αι.)74

[εικ. 39], τη µ�ν� Εσ6ιγµ)ν�υ, µε την πρ�σωνυµ�α «Ελε��σα» (1763) [εικ. 40], τη
µ�ν� Jεν�64ντ�ς µε την πρ�σωνυµ�α «η Κυρ#α των Αγγ�λων» (αI µισ& 17�υ
αι.)75 [εικ. 41] και τ� Πρωτ*τ� (1743)76 η Παναγ�α ακ�υµπ*ει πρ�στατευτικ* τ�
)να � και τα δ.� της 5)ρια στ�υς 4µ�υς τ�υ παιδι�. � στ� γ&νατ& τ�υ, κ�νηση α-
π&λυτα 6υσι�λ�γικ� για µ�α µητ)ρα.

Π�λ. συ5ν* δ.� αγγελικ)ς µ�ρ6)ς, µικρ�γρα6ηµ)νες, ηµ�σωµες � �λ&σωµες,
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65. Για τ�ν τ.π� αυτ& � �π���ς απ�τελε� δηµι�.ργηµα των κρητικ4ν (ωγρ*6ων τ�υ 15�υ αι. και
συγκεκριµ)να τ�υ Ανδρ)α Ρ�τ(�υ, !λ. Γ. Σωτηρ��υ, «Θε�τ&κ�ς η Αρακι4τισσα της Κ.πρ�υ (πρ&δρ�-
µ�ς της Παναγ�ας τ�υ Π*θ�υς)», ΑΕ Αd (1953/1954) 87-91e D. Pallas, Die Passion und Bestattung
Christi in Byzanz. Der Ritus, das Bild [Miscellanea Byzantina Monacensia, 2], München 1965, σσ. 174-
175e Μ. Σωτηρ��υ, «Παναγ�α τ�υ Π*θ�υς». Βυ(αντιν� εικ4ν της Μ�ν�ς Σιν*», Πανηγυρικ�ς Τ�µ�ς ε-
π# τη 1400η αµ�ιετηρ#δι της Ιερ&ς Μ�ν�ς τ�υ Σιν&, Εν Αθ�ναις 1971, σσ. κθI-µθde Καλ�κ.ρης, �.π., σσ.
78-80K Ν. Gατ(ηδ*κη, Απ� τ�ν 3&νδακα στη Βενετ#α. Ελληνικ�ς εικ�νες στην Ιταλ#α, 15�ς–16�ς αι.
Κατ&λ�γ�ς �κθεσης, Αθ�να 1993, αρ. 1, 6, 7.

66. Mendietta, �.π., σ. 22K Ιερ* Μ�ν� Κ�υτλ�υµ�υσ��υ (εκδ.), 8ρθ�δ�=#α. Ελληνισµ�ς. Π�ρε#α
στην τρ#τη �ιλιετ#α, τ. ΒI, Cγι�ν +ρ�ς 1996, σ. 124.

67. Κειµ�λια Πρωτ&τ�υ, �.π., 288-290, εικ. 146K 2γι�ν *ρ�ς - Kειµ�λια Πρωτ&τ�υ, �.π., σ. 108,
αρ. 58.

68. 
 τ.π�ς αυτ&ς καθιερ4νεται στην κρητικ� (ωγρα6ικ� τ�υ !I µισ�. τ�υ 15�υ αι., Π. Β�κ�τ&-
π�υλ�ς, Εικ�νες της Κ�ρκυρας, Αθ�να 1990, σ. 25 σηµ. 3.

69. Ιερ& Μ�ν� Αγ#�υ Πα�λ�υ, �.π., σσ. 53-54, εικ. 17, 104, 45.
70. Ιερ& Μ�ν� Cεν���ντ�ς, �.π., σ. 193, εικ. 84.
71. Eικ�νες M�ν�ς Παντ�κρ&τ�ρ�ς, �.π., σ. 256, εικ. 139. Για τ�ν εικ�ν�γρα6ικ& τ.π� !λ. σ. 355

σηµ. 243.
72. Ιερ& Μ�ν� Αγ#�υ Πα�λ�υ,�.π., σ. 48, εικ. 16.
73. Ιερ& Μ�ν� Cεν���ντ�ς, �.π., σ. 134, εικ. 51.
74. Κειµ�λια Πρωτ&τ�υ,�.π., σ. 187-188, εικ. 94.
75. Ιερ& Μ�ν� Cεν���ντ�ς, �.π., σσ 177-178, εικ. 76.
76. Στ� κ*τω µ)ρ�ς τ�υ πλαισ��υ της εικ&νας αναγρ*6εται: «∆)ησις τVν δ�.λων τ�W Θε�W ∆α-



δε&µενες � σε!�(�υσες συν�δε.�υν την Παναγ�α δια6&ρων εικ�ν�γρα6ικ4ν τ.-
πων77. Επιγρ*6�νται συν�θως ως «Μι5α�λ» και «Γα!ρι�λ». Σε µ�α εικ&να της µ�-
ν�ς Lωγρ*6�υ (14�ς αι.)78 [εικ. 42], της Σιµων&πετρας (15�ς αι.) µε την πρ�σωνυ-
µ�α «Ελπ#ς των Απελπισµ�νων»79, της µ�ν�ς Jεν�64ντ�ς τ�υ 14�υ–15�υ αι.80 και
τ�υ 16�υ αι.81, της µ�ν�ς Παντ�κρ*τ�ρ�ς µε την πρ�σωνυµ�α «Ελε��σα»
(15�ς–16�ς αι.)82 [εικ. 43], της µ�ν�ς Ι!�ρων (1535-1545, )ργ� τ�υ Θε�6*νη)83, της
µ�ν�ς Πα.λ�υ, µε την πρ�σωνυµ�α «8δηγ�τρια» (16�ς αι.)84, τ�υ Πρωτ*τ�υ στ�ν
τ.π� της Κυρι4τισσας, µε την πρ�σωνυµ�α «Η Βατ�πεδιν�» (!I µισ& 16�υ αι.)85

[εικ. 44], της µ�ν�ς Jεν�64ντ�ς (1629)86, της �διας µ�ν�ς (!I µισ& 17�υ αι.)87, της
µ�ν�ς Βατ�πεδ��υ, )να απ& τα γνωστ* «νιν�α» της Θε�δ4ρας, (τ)λη 14�υ - αρ5)ς
15�υ αι.) µε την πρ�σωνυµ�α «Η Ελπ#ς των απελπισµ�νων»88 και τ�υ Πρωτ*τ�υ
(1735)89.

Σε �ρισµ)νες, µεταγεν)στερες, παραλλαγ)ς �ι *γγελ�ι τ�π�θετ�.ν στ� κε6*λι
της Παναγ�ας 
δηγ�τριας στ)µµα, &πως στην εικ&να της µ�ν�ς Παντ�κρ*τ�ρ�ς
µε την πρ�σωνυµ�α «Παρ&κλησις» (1783)90, τ�υ Πρωτ*τ�υ µε την πρ�σωνυµ�α
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νιXλ Yερ�µ�ν*5�υ καZ Θε�6*ν�υς µ�να5�WK AΨMΓ ^I�υν��υ IE′». Κειµ�λια Πρωτ&τ�υ, �.π., σ. 297,
εικ. 149K 2γι�ν *ρ�ς - Kειµ�λια Πρωτ&τ�υ, �.π., σ. 109, αρ. 60.

77. Και στην περ�6ηµη εικ&να της 
δηγ�τριας της µ�ν�ς 
δηγ4ν, )τσι &πως τη γνωρ�(�υµε
απ& τη σ5ετικ� µικρ�γρα6�α στ� 6. 39v τ�υ κ4δικα 78 Α 9, γνωστ�. ως ψαλτ�ρα Hamilton (119)
(τ)λη 13�υ αι.), π�υ !ρ�σκεται στ� Κρατικ& Μ�υσε�� τ�υ Βερ�λ�ν�υ, δ.� ηµ�σωµες αγγελικ)ς
µ�ρ6)ς εικ�ν�(�νται σε!�(�υσες εκατ)ρωθεν τ�υ κεντρικ�. συµπλ)γµατ�ς της µητ)ρας και τ�υ
παιδι�., I. Spatharakis, The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts, Leiden 1976, σσ. 45-48,
εικ. 16K A. Grabar, «Une source d’inspiration de l’Iconographie byzantine tardive: les cérémonies
du culte de la Vierge», CahArch 25 (1976) 147, εικ. 3K Vassilaki (ed.), Mother of God, �.π., σ. 388.
αρ. 54.

78. Στ� σηµε�� αυτ& επιθυµ4 να ευ5αριστ�σω τ�ν πρ�ϊστ*µεν� της 10ης E6�ρε�ας Bυ(αντινVν
Aρ5αι�τ�των κ. I. Tα!λ*κη για τ� 6ωτ�γρα6ικ& αντ�γρα6� της εικ&νας.

79. Σιµων�πετρα, �.π., σ. 188, εικ. 106.
80. Ιερ& Μ�ν� Cεν���ντ�ς, �.π., σσ. 78-82, εικ. 2, 22, 23.
81. Η εικ&να αυτ� αντιγρ*6ει, ως πρ�ς τ� γενικ& εικ�ν�γρα6ικ& σ5�µα (απ�υσι*(�υν �ι αρ5*γ-

γελ�ι), τη δεσπ�τικ� εικ&να της 
δηγ�τριας απ& τ� τ)µπλ� τ�υ καθ�λικ�. της µ�ν�ς Σταυρ�νικ�τα,
)ργ� τ�υ Θε�6*νη (1546), Ιερ& Μ�ν� Cεν���ντ�ς, �.π., σσ. 120-122, εικ. 46.

82. Eικ�νες M�ν�ς Παντ�κρ&τ�ρ�ς, �.π., σσ. 96-98, εικ. 45.
83. Gαρακτηριστικ& και ασυν�θιστ� εικ�ν�γρα6ικ& στ�ι5ε�� απ�τελ�.ν �ι πρ�τ�µ)ς των Ευαγ-

γελιστ4ν, �ι �π��ες εγγρ*6�νται στ� 6ωτ�στ)6αν� της Παναγ�ας, Θησαυρ�# τ�υ Aγ#�υ *ρ�υς, �.π.,
σ. 108. Πρ!λ. και την εικ&να απ& τη µ�ν� Παντ�κρ*τ�ρ�ς �σως τ�υ Θε�6*νη, η �π��α µνηµ�νε.εται
στην παρ�.σα µελ)τη, σ. 73, εικ. 11.

84. Ιερ& Μ�ν� Πα�λ�υ, �.π., σσ. 80, 90, εικ. 29. Βλ. και την 
δηγ�τρια τ�υ 18�υ αι., �.π., σ. 212,
εικ. 120.

85. Κειµ�λια Πρωτ&τ�υ, �.π., σσ. 132-133, εικ. 66.
86. ?ργ� πιθαν&ν τ�υ µ�να5�. ΠαPσι�υ, σ.µ6ωνα µε την επιγρα6� στ� κ*τω τµ�µα τ�υ πλαισ�-

�υ, Ιερ& Μ�ν� Cεν���ντ�ς, �.π., σσ. 167, 170-172, εικ. 73.
87. Ιερ& Μ�ν� Cεν���ντ�ς, �.π., σσ. 206-207, εικ. 92, 93.
88. Τσιγαρ�δας, «Φ�ρητ)ς εικ&νες», �.π., σσ. 396-397, εικ. 437.
89. Κειµ�λια Πρωτ&τ�υ, �.π., σσ. 290-292, εικ. 147.
90. Η εικ&να ε�ναι τ�υ (ωγρ*6�υ Μι5α�λ απ& τη Θεσσαλ�ν�κη. Εδ4 µ*λιστα �ι *γγελ�ι κρατ�.ν

ανεπτυγµ)να ειλητ*ρια &π�υ αναγρ*6εται τ� 3αjρε `τι �π&ρ�εις �ασιλ�ως καθ�δρα. 3αjρε `τι �α-
στ&$εις τQν �αστ&$�ντα, !λ. Θησαυρ�" τ�G kAγ#�υ lOρ�υς, �.π., σ. 170.



«Ελε��σα» (1862)91 και σε δ.� εικ&νες της µ�ν�ς Πα.λ�υ (18�ς αι.)92. Η εικ�ν�-
γρα6ικ� αυτ� σ.νθεση απαντ* συ5ν* σε 6�ρητ)ς εικ&νες, πρ�ϊ&ντα αγι�ρε�τικων
εργαστηρ�ων τ�υ 19�υ αι.93

∆εν συν�δε.εται &µως µ&ν� απ& αγγ)λ�υς η Παναγ�α αλλ* και απ& αγ��υς
και µ*ρτυρες �ι �π���ι, κατ* τ� µ)τρ� της αγι&τητ*ς τ�υς, µεσιτε.�υν πρ�ς αυτ�ν
� συναπεικ�ν�(�νται µα(� της για λ&γ�υς δ�γµατικ4ν συσ5ετισµ4ν, &πως στην ει-
κ&να της µ�ν�ς Παντ�κρ*τ�ρ�ς τ�υ 1363, &π�υ συσ5ετ�(εται µε τ�ν Ιω*ννη τ�ν
Πρ&δρ�µ� και τ� µαρτ.ρι� τ�υ, τ� �π���, µε εµ6ατικ& τρ&π�, �ρ�(ει τ�ν κεντρικ&
*3�να της παρ*στασης94 [εικ. 45]. Τ&σ� η µ�ρ6� τ�υ Πρ�δρ&µ�υ &σ� και της !ρε-
6�κρατ�.σας Θε�τ&κ�υ απ�τελ�.ν στ�ι5ε�α αναγωγικ* στ� δ&γµα της Ενσ*ρκω-
σης τ�υ �π���υ καταδεικν.�υν αντ�στ�ι5α την πρ&ρρηση και την εκπλ�ρωση.
Απ�τελ�.ν &µως παρ*λληλα και �ι δ.� αρ5)τυπα ασκητικ�. !��υ. Σε εικ&να της
µ�ν�ς Σταυρ�νικ�τα (16�ς αι.) συναπεικ�ν�(εται µε τ�υς Cγι� Νικ&λα� και Συµε-
4να τ�ν Θε�δ&5�95 [εικ. 46], της µ�ν�ς Jεν�64ντ�ς µε τ�υς Αγ��υς ∆ηµ�τρι� και
Τρ.6ωνα (µ)σα 17�υ αι.)96, της µ�ν�ς Βατ�πεδ��υ µε τ�υς Αγ��υς Νικ&λα� και
∆ηµ�τρι� (1677)97 [εικ. 47].

Την Παναγ�α &µως τη !λ)π�υµε να πρωταγωνιστε� και σε εικ&νες µε σ.νθετα
εικ�ν�γρα6ικ* σ5�µατα, µε !αθ.τερ�υς ν�ηµατικ�.ς συσ5ετισµ�.ς, �ι �π���ι συν-
δ)�υν �ρ*µατα της Παλαι*ς ∆ιαθ�κης µε την απ�κ*λυψη της Καιν�ς98, &πως στην
εικ&να της µ�ν�ς Παντ�κρ*τ�ρ�ς (!I µισ& 16�υ αι.) µε την πρ�σωνυµ�α «8δηγ�-
τρια» και τ�υς Πρ�6�τες εκατ)ρωθεν µε τα σ.µ!�λ* των πρ�εικ�ν�σεων της99, της
µ�ν�ς Πα.λ�υ µε την πρ�σωνυµ�α «Η Κυρ#α των Αγγ�λων» (αρ5)ς 18�υ αι.)100. Σε
µ�α *λλη εικ&να απ& τη µ�ν� Παντ�κρ*τ�ρ�ς, µε την πρ�σωνυµ�α «8δηγ�τρια» (αI
µισ& 15�υ αι.), πλαισι4νεται �λ&γυρα απ& τ�υς Απ�στ&λ�υς και τη ∆)ηση101.

Θα κλε�σ�υµε τη σ.ντ�µη αυτ� περι�γησ� µας µε µ�α αµιγ4ς αγι�ρε�τικη εικα-
στικ� διατ.πωση, αρκετ* νε&τερη, στην �π��α η Παναγ�α καθ�ρ�(ει τ� σηµε�� ε-

H Παναγ#α στις ��ρητ�ς εικ�νες τ�υ Aγ#�υ *ρ�υς 79

91. Πρ4τ� ενυπ&γρα6� )ργ� τ�υ µ�να5�. Gατ(ηγεωργ��υ απ& την Κερασι* τ�υ Αγ��υ +ρ�υς,
Κειµ�λια Πρωτ&τ�υ, �.π., σσ. 324-326, εικ. 168.

92. Ιερ& Μ�ν� Πα�λ�υ, �.π., σ. 195, εικ. 111, 112.
93. Ντ. Παπαστρ*τ�υ, 3&ρτινες Εικ�νες. 8ρθ�δ�=α Θρησκευτικ& 3αρακτικ& (1665-1899), τ. 1,

Αθ�να 1986, σ. 143ε3.
94. Mendietta, �.π., σσ. 338-339K Ιερ& Μ�ν� Παντ�κρ&τ�ρ�ς, �.π., σσ. 66-68, εικ. 27, 28.
95. Πατριν)λλη, �.π., σ. 118, εικ. 42.
96. Τ� εικ�ν�γρα6ικ& αυτ& σ5�µα, µε τ�υς συγκεκριµ)ν�υς αγ��υς, ε�ναι ασυν�θιστ� και πιθα-

ν&ν ε�ναι απ&ρρ�ια της επιθυµ�ας τ�υ παραγγελι�δ&τη της εικ&νας, Ιερ& Μ�ν� Cεν���ντ�ς, �.π., σσ.
182-184, εικ. 79.

97. Εδ4 η Παναγ�α ε�ναι στ�ν τ.π� της Βλα5ερν�τισσας. Η εικ&να αυτ� απ�τελε� ενυπ&γρα6�
)ργ� τ�υ Κωνσταντ�ν�υ Τ(*νε, Τσιγαρ�δας, «Φ�ρητ)ς εικ&νες», �.π., σ. 409, εικ. 347.

98. Τ� εικ�ν�γρα6ικ& αυτ& σ5�µα πρωτ�εµ6αν�(εται στη (ωγρα6ικ� των 6�ρητ4ν εικ&νων �δη
απ& τ�ν 12� αι., &πως δε�5νει η 6�ρητ� εικ&να της µ�ν�ς Σιν* τ�υ αI µισ�. τ�υ 12�υ αι., µε την Παναγ�α
την Κυκκ4τισσα, Σιν&. 8ι θησαυρ�# της Ιερ&ς Μ�ν�ς Αγ#ας Αικατερ#νης, Αθ�να 1990, σ. 105, εικ. 19.

99. Η εικ&να ε�ναι )ργ� σλα!ικ�. εργαστηρ��υ, Eικ�νες M�ν�ς Παντ�κρ&τ�ρ�ς, �.π., σσ. 223-
224, εικ. 120.

100. Ιερ& Μ�ν� Αγ#�υ Πα�λ�υ, �.π., σσ. 164-168, εικ. 88-90.
101. Eικ�νες M�ν�ς Παντ�κρ&τ�ρ�ς, �.π., σσ. 86-88, εικ. 3, 39.



στ�ασης γ.ρω απ& τ� �π��� συνωθε�ται η συν�δε�α των 6ωτ�6&ρων αγι�ρειτ4ν
Πατ)ρων της µ�να5ικ�ς π�λιτε�ας. Η σ.νθεση, γνωστ� ως η Σ�να=η � � 3�ρ�ς
των Αγι�ρειτ�ν Πατ�ρων, γενν�θηκε στη σκ)ψη τ�υ Νικ&δηµ�υ τ�υ Αγι�ρε�τη102

και υλ�π�ι�θηκε αρ5ικ* στη µνηµειακ� (ωγρα6ικ� (Τρ*πε(α µ�ν�ς Βατ�πεδ��υ,
1786, Μακ*ρι�ς Γαλατσι*ν�ς)103. Παραθ)τ�υµε τρεις εικ&νες απ& τ� Πρωτ*τ�, µ�α
τ�υ τ)λ�υς τ�υ 18�υ αι.104 [εικ. 48], µ�α τ�υ 1849 µε την επιγρα6� «Η σ�να=ις των
8σ#ων Πατ�ρων των εν τω *ρει τ�υ 2θω ασκ�σει λαµψ&ντων»105 [εικ. 49] και µ�α
τ�υ 1859106 [εικ. 50].

Αυτ�, εν �λ�γ�ις, ε�ναι η Παναγ�α στα «εικ�νικ& εκτυπ�µατα» τ�υ αγιων.µ�υ
+ρ�υς, π�υ ευωδι*(�υν κερ� και λι!*νι. Ε�ναι η Γλυκ�6ιλ�.σα, η Γαλακτ�τρ�-
6�.σα, η Παναγ�α τ�υ Π*θ�υς, η ∆ε&µενη, «των πρ��ητ�ν τ� κ�ρυγµα και Απ�-
στ�λων τ� κα��ηµα», η )νθρ�νη !ρε6�κρατ�.σα, η σκ)πη και πρ�στασ�α αλλ*,
π*νω απ& &λα, ε�ναι η 
δηγ�τρια µε τ� 5)ρι υψωµ)ν� µπρ�στ* στ� στ�θ�ς σε
µαρτυρ�α και δ)ηση. Αυτ&ς ε�ναι και � εικ�ν�γρα6ικ&ς τ.π�ς, � �π���ς αδιαµ6ι-
σ!�τητα κυριαρ5ε�. Ακ&µη και αν λ*!�υµε υπ&ψιν τ� γεγ�ν&ς &τι �ι περισσ&τερες
εικ&νες, �ι �π��ες )5�υν σωθε�, απ�τελ�.σαν δεσπ�τικ)ς εικ&νες τ)µπλ�υ, &π�υ η
Παναγ�α η 
δηγ�τρια ε�ναι � καν&νας, δεν θεωρ�.µε καθ&λ�υ τυ5α�α την αριθ-
µητικ� υπερ�5� των εικ&νων αυτ�. τ�υ τ.π�υ.

?νας λ&γ�ς θα µπ�ρ�.σε να ε�ναι η παν*ρ5αιη απ�στ�λικ� παρ*δ�ση, π�υ
συν�δε.ει τ�ν συγκεκριµ)ν� εικ�ν�γρα6ικ& τ.π�, τ�υ πι� σε!αστ�. και λατρεµ)-
ν�υ κειµηλ��υ τ�υ Βυ(αντ��υ, της περ�6ηµης εικ&νας της Μ�ν�ς 
δηγ4ν της
Κωνσταντιν�.π�λης, σ)µνωµα και παλλ*δι� της Βασιλε.�υσας και &λης της Βυ-
(αντιν�ς αυτ�κρατ�ρ�ας για αι4νες. Μ�ας εικ&νας π�υ µπρ�στ* της )σκυψαν µε
συντρι!� και ταπε�νωση, κλ�ν�ντες τ�ν αυ5)να της ψυ5�ς τ�υς, αυτ�κρ*τ�ρες,
στρατηγ��, Πατρι*ρ5ες αλλ* και απλ�� πιστ��. Μ�ας εικ&νας θρ.λ�υ, ρι(ωµ)νης
!αθι* στην παρ*δ�ση. Και ε�ναι γνωστ& &τι στ� +ρ�ς �ι παραδ&σεις (�υν. Π�λ.
ε.στ�5α σηµει4νει κ*π�υ )νας σ.γ5ρ�ν�ς αγι�ρε�της µ�να5&ς «η αθωνικ� π�λι-
τε#α �ι�νει τ� παρ�ν µ�σα απ� τ� παρελθ�ν για να τ� παραδ�σει αλ��ητ� στ�
µ�λλ�ν».

?νας δε.τερ�ς λ&γ�ς ε�ναι η π�λυσ�µαντη εικ�ν�γρα6ικ� σηµει�λ�γ�α της,
α6�. πρ&κειται για )να σ5�µα π�υ, µε δωρικ� λιτ&τητα, δ�νει µ�α ε.γλωττη εικα-
στικ� απ&δ�ση τ�υ Gριστ�λ�γικ�. δ&γµατ�ς περ� της σωτηρ�ας δια της Ενανθρ4-
πισης. Στ� 5)ρι της 
δηγ�τριας συγκε6αλαι4νεται και καταγρ*6εται η µαρτυρ�α
για τη σ*ρκωση τ�υ λυτρωτικ�. Λ&γ�υ.
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102. G. Speake, Mount Athos. Renewal in Paradise, USA, Yale University, 2002, σ. 139.
103. Κειµ�λια Πρωτ&τ�υ, �.π., σσ. 315-316.
104. Θησαυρ�# τ�υ Aγ#�υ *ρ�υς, �.π., σ. 604. 2.133. Η εικ&να αυτ� )5ει απ�δ�θε� στ�ν Μακ*ρι�

απ& τη Γαλ*τιστα � στ�ν Νικη6&ρ� των Καρυ4ν, Κειµ�λια Πρωτ&τ�υ, �.π., εικ. 162K 2γι�ν *ρ�ς -
Kειµ�λια Πρωτ&τ�υ, �.π., σ. 107, αρ. 57.

105. Η εικ&να 6)ρει επιγρα6� µε τ� &ν�µα τ�υ Μακαρ��υ Ιερ�µ�ν*5�υ, (ωγρ*6�υ απ& τη Γαλ*-
τιστα, και τη 5ρ�ν�λ�γ�α, Κειµ�λια Πρωτ&τ�υ,�.π., σ. 318, εικ. 165K 2γι�ν *ρ�ς - Kειµ�λια Πρωτ&τ�υ,
�.π., σ. 112, αρ. 64.

106. Κειµ�λια Πρωτ&τ�υ, �.π., σσ. 318, 324, εικ. 166.



Και )νας τρ�τ�ς λ&γ�ς ε�ναι &τι πρ�!*λλει επιτακτικ� η αν*γκη της 
δηγ�τριας
για τ�υς µ�να5�.ς, στ�υς κελικ�.ς τ�υς αγ4νες και στην ασκητικ� τ�υς θε�δρ�µ�α.
Αυτ�ν απ�(ητ�.ν στις ακ�λ�υθ�ες τ�υ νυ5θηµ)ρ�υ, στ�υς .µν�υς, στα τρ�π*ρια
και στ�υς καν&νες107. Στα5υ�λ�γ�.µε ενδεικτικ* : ]δ�γησ�ν, πρQς µεταν�#ας ε�σ�-
δ�υς, τQν �#�ν µ�υ qπαντα…108, `ρµω τLς $ωLς µε _θυν�ν…109, κυ��ρνησ�ν µε Κ�ρη
Nσ�αλ	ς, πρQς ε�ρ�νης `ρµ�ν Nκλυδ�νιστ�ν…110, γν�ρισ�ν µ�ι τρ#��ν Nσ�αλL, τLς
σωτηρ#ας…111, kOδQν τLς $ωLς,…]δQν πρQς θε#αν µε ]δ�γησ�ν…112, τRς τ�G ν��ς
µ�υ, δεινRς Hκτρ�π&ς, δι�ρθωσ�ν Παρθ�νε113, �αστ&σασα Hν Nγκ&λαις τQ Nν�στα-
κτ�ν `µµα114, ] γλυκασµQς τ	ν Nγγ�λων115, �αjρε τ	ν Nγγ�λων r �ασιλ#ς… �ωτ�-
στ�λιστε θρ�νε τ�G κτ#σαντ�ς116, \Aγγ�λων �αρµ�ν�…πρQς ]δQν σωτηρ#ας ]δ�γη-
σ�ν117, θρ�νε �αjρε π&γ�ρυσε Θε�G, κα" θ&λαµε �π�ρτιµε118, rλι�στ&λακτε θρ�νε,
καθ�δρα τ�G �ασιλ�ως119, κ�σµ�υ σε �ασ#λισσαν120, Nκαταν�ητ�ν θαGµα π	ς γα-
λ�υ�εjς τQν ∆εσπ�την121, µητρ�πρεπ	ς κ�ρη Hθ�λασας122, �ρε��τρ���ς bγνε��υ-
σα123, γαλ�υ�εjς µητρ�πρεπ	ς τQν τρ���α τ�G παντ�ς, κα" ��ρεις τ�Gτ�ν, Hν Nγκ&-
λαις bγν�124, Μητ�ρα σε Nν�δει=εν, ] π&ντων Θε�ς125, Hν ταjς �ερσ#, ��ρ�υσα sς ν�-
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107. Απ& την ανε3*ντλητη !ι!λι�γρα6�α σ5ετικ* µε τ� θ)µα αυτ& ενδεικτικ* ανα6)ρ�υµε: Σ. Ευ-
στρατι*δης, Η Θε�τ�κ�ς εν τη Υµν�γρα�#α, Παρ�σι 1930K Π. Σταµατ*κη, Εκκλησιαστικ� � Βυ$αντιν�
Υµν�λ�γ#α και αναλυτικ� ερµηνε#α τ�υ Ακαθ#στ�υ tµν�υ, Εν Αθ�ναις 21940K Κ. ∆ρατσ)λλας, Η Θε�-
τ�κ�ς και � Ακ&θιστ�ς tµν�ς, Τρ�καλα 1957K G. Ενισλε�δ�υ, Η ακ&θιστ�ς εις την Θε�τ�κ�ν υµνωδ#α
� η ψαλµωδ#α των 3αιρετισµ�ν της Θε�τ�κ�υ, Θεσσαλ�ν�κη 1966K Π. Ν. Τρεµπ)λας, Εκλ�γ� Ελληνι-
κ�ς 8ρθ�δ�=�υ Υµν�γρα�#ας, Αθ�ναι 21978K Ν. Τωµαδ*κης, Εισαγωγ� εις την �υ$αντιν�ν �ιλ�λ�-
γ#αν, τ. ΙΙ, Η �υ$αντιν� υµν�γρα�#α και π�#ησις, Αθ�ναι 31965K Κ. Μητσ*κης, Βυ$αντιν� Υµν�γρα-
�#α, τ. Αd, Θεσσαλ�ν�κη 1971K Α. Θε�δ4ρ�υ, «3α#ρε Ν�µ�η Αν�µ�ευτε». 8 Ακ&θιστ�ς tµν�ς στην π#-
στη και την ευσ��εια της 8ρθ�δ�=#ας, Αθ�να 1993K G. Κ�ντ*κη, Εις την Θε�τ�κ�ν συναγωγ� Πατε-
ρικ�ν Ωδ�ν, Πρ�σηγ�ρι�ν και Επιθ�των, Θεσσαλ�ν�κη 1998.

108. Μ�να5&ς Γερ*σιµ�ς Μικραγιανναν�της, «Καν4ν εις την Υπεραγ�αν Θε�τ&κ�ν», Θε�τ�κ&-
ρι�ν, Εν Αγ�ω +ρει 1992, σ. 16.

109. *.π., σ. 22.
110. *.π., σ. 30.
111. *.π., σ. 32.
112. *.π., σ. 59.
113. *.π., σ. 17.
114. Παρακλητικ�, �5. πλ. δI, Σ*!!ατ� εσπ)ρας ∆&3α Απ&στι5. µικρ�. Eσπεριν�..
115. Μικρ&ς Παρακλητικ&ς Καν4ν, Ε3απ�στειλ*ρι�, Παρακλητικ�# Καν�νες εις την Υπεραγ#αν

Θε�τ�κ�ν, Αθ�να, εκδ. Απ�στ�λικ�ς ∆ιακ�ν�ας, 1984, σ. 44 (στ� ε3�ς: Παρακλητικ�# Kαν�νες).
116. Γερ*σιµ�ς Μικραγιανναν�της, �.π., 17.
117. *.π., 21.
118. *.π., 45.
119. Μικρ&ς Παρακλητικ&ς Καν4ν, Ε3απ�στειλ*ρι�, Παρακλητικ�# καν�νες �.π., σ. 45.
120. Νικ�λ*�υ, Καν4ν Ευ5αριστ�ρι�ς πρ�ς την Υπεραγ�αν Θε�τ&κ�ν, Νικ&δηµ�ς Αγι�ρε�της,

Θε�τ�κ&ρι�ν, Θεσσαλ�ν�κη, εκδ. Ρηγ&π�υλ�υ, 2002, σ. 353. Βλ. και Ν. Τωµαδ*κης, «Μικρ&ν Αγι�ρει-
τικ&ν Θε�τ�κ*ρι�ν της Ακαθ�στ�υ Ε�ρτ�ς και τ� Θε�τ�κ*ρι�ν τ�υ Νικ�δ�µ�υ», ΕΕΒΣ ΛΒI (1963)
1-24.

121. Μικρ&ς Παρακλητικ&ς Καν4ν, Ε3απ�στειλ*ρι�, Παρακλητικ�# Kαν�νες, �.π., σ. 45.
122. Γερ*σιµ�ςK Μικραγιανναν�της, �.π., σ. 34.
123. Μηνα#� Αυγ��στ�υ, 15 Αυγ�.στ�υ, µετ* τ�ν Π�λυ)λε�ν, Κ*θισµα εις τ�ν +ρθρ�ν.
124. Καν4ν τ�υ Πρ�δρ&µ�υ, Ωδ� γI, Θε�τ�κ��ν, Τρ�τη πρω�, �5�ς !I, Παρακλητικ�.
125. Γερ*σιµ�ς Μικραγιανναν�της, �.π., σ. 35.
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πι�ν, τQν πρ�αι�νι�ν Θε�ν…126, kIερQς ��ρQς τ	ν Πρ��ητ	ν, π&λαι �ωτι$�µεν�ς,
kAγ#vω Πνε�µατι Κ�ρη πρ��γραψε, τQ τ�G θε#�υ τ�κ�υ σ�υ, Nνερµ�νευτ�ν Θε�τ�-
κε…µυστ�ρι�ν127, ρηµ&των θε�σ��ων kAγν� πρ��ητικ	ν, Hκπλ�ρωσις κα" Dκ�ασις
Hγ�ν�υ Nληθ	ς128, σF τ	ν \Aγγ�λων r δ�=α, Πρ��ητ	ν r δι�πτρα, Πατριαρ�	ν κα"
\Aπ�στ�λων κα��ηµα �αιδρQν . σF µαρτ�ρων 3ριστ�G τQ Hγκαλλ�πισµα, Nσκητ	ν
κα" δικα#ων bγ#ασµα τερπν�ν, κα" τ�G σ�µπαντ�ς κ�σµ�υ r ανακα#νισις129, π&ντες
�w πρ��Lται, σε Μητ�ρα Θε�G Nνεκ�ρυττ�ν, διR συµ��λων παραδ�=ων130, σa γRρ
D��µεν Nκατα#σ�υντ�ν πρ�σ�ειραν… κα" θε#αν µεσ#τριαν131, πρ�σ�υ ε^�κ��ν132 D�εις
παρρησ#αν Κ�ρη πρQς 3ριστQν xν Hκ�ησας133, τQν Π&ντων π�ιητ�ν, Nπ�ρρ�τως
κυ�σασα…134, Γ�ν�ς �ρ�τ	ν, Hκ τ�G σκ�τ�υς Hρρ�σθη τLς bµαρτ#ας, τJL σJL κυ�σει
Παρθεν�µLτ�ρ…135, µ� Hκπ�σωµεν τLς σLς µητρικLς ε^σπλαγ�ν#ας136, Θε�-
κυLτ�ρ137, γενν�σασα Π&ναγνε Nνερµηνε�τως, τQν π&ντων δεσπ�$�ντα…Nνυ-
µν�Gµεν σε, sς σωτηρ#ας Κ�ρη rµjν τ�ν πρ�=εν�ν138. Τ� )5�υµε λ�ιπ&ν εδ4; Ικεσ�ες
για καθ�δ�γηση, ευσπλα5ν�α, µεσιτε�α, πρ�στασ�α εγγ.ηση για τα �π��α απ�τελε� τ�
Nπ’ α�	ν�ς Nπ�κρυ��ν κα" Nγγ�λ�ις �γνωστ�ν µυστ�ρι�ν τ� �π��� δια της Θε�τ&-
κ�υ τ�jς Hπ" γLς πε�αν�ρωται139.

Και η Παναγ�α των .µνων λ�ιπ&ν ε�ναι αυτ� π�υ �δηγε�, κατευθ.νει και κυ-
!ερν* τις ψυ5)ς, ε�ναι η «�αρ& της ψυ��ς» δι&τι η νεκρ� ψυ5� ε�ναι τ� ληµ)ρι τ�υ
θαν*τ�υ. Ε�ναι αυτ� π�υ δε�5νει τ� δρ&µ�, γιατ� καν)νας δρ&µ�ς δεν !γ*(ει στην
ειρ�νη της καρδι*ς παρ* µ�ν*5α � Gριστ&ς 140. Ε�ναι η �ρ�σις ε^σπλαγ�ν#ας κα"
συµπαθ�ς πρ�στασ#α και η εγγ.ηση της σωτηρ�ας ως «θε�κυLτ�ρ». Κα" δ�ρησαι,
sς Nγαθ�, τ�jς σa �µν�λ�γ�Gσι τ�ν πρ�στασ#αν σ�υ Nε#, κα" $	σι κα" θα-
ν�Gσι…141.

Ε.γλωττα αισι&δ�3� και παραµυθητικ& ε�ναι και τ� περιε5&µεν� των πρ�σω-
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126. Γερ*σιµ�ς Μικραγιανναν�της, �.π., σ. 31.
127. *.π., σ. 61.
128. *.π., σ. 35.
129. Καν4ν εις την Υπεραγ�αν Θε�τ&κ�ν. Ψ*λλεται κ*θε Σ*!!ατ� εσπ)ρας µετ* τ� Απ&δειπν�ν

στ� Cγι� +ρ�ς, Νικ&δ�µ�ς Αγι�ρε�της, �.π., σσ. 361-362.
130. Ιωσ�6 τ�υ Υµν�γρ*6�υ, Καν4ν εις την Υπεραγ�αν Θε�τ&κ�ν, Ωδ� γI, Νικ&δηµ�ς Αγι�ρε�-

της, �.π., σ. 17.
131. Γερ*σιµ�ς Μικραγιανναν�της, �.π., σ. 31.
132. Στι5ηρ&ν Θε�τ�κ��ν, Πα.λ�ς � Αµ�ρ��υ !λ. Νικ&δ�µ�ς Αγι�ρε�της, �.π.
133. Γερ*σιµ�ς Μικραγιανναν�της, �.π., σ. 30.
134. *.π., σ. 14.
135. *.π., σ. 63.
136. *.π., σ. 49.
137. *.π., σ. 15.
138. *.π., σ. 54.
139. Θε�τ�κ��ν αναστ*σιµ�ν δI �5�υ, PG 96, 522.Oκτ4η5�ς, �5�ς πλ. !I, Καν4ν Αναστ*σιµ�ς,

π��ηµα ∆αµασκην�., Ωδ� δI.
140. Φ. Κ&ντ�γλ�υ, Μυστικ& 2νθη, Αθ�ναι 1977, σ. 232.
141. Καισαρ��υ ∆απ&ντε, Εγκ�λπι�ν Λ�γικ�ν τ�υτ�στιν tµν�ι εις την Παν�µνητ�ν Θε�τ�κ�ν,

Ενετ�ησιν 1770, Γα!ρι�λ Π. Μαµ�υργι4ργης, µ�να5&ς Επανωση6�της , (Καλλιγρ*6�ς και Εκδ&της),
Π.ργ�ς Ηρακλε��υ, 1988.



νυµι4ν στις αγι�ρε�τικες θε�µητ�ρικ)ς εικ&νες, &ταν !)!αια αυτ)ς δεν σ5ετ�(�νται
µε κ*π�ι� θα.µα � µε κ*π�ια συγκεκριµ)νη τ�π�θεσ�α. Η 
δηγ�τρια, η Ελε�.σα,
η Φυλ*ττ�υσα, η Παρ*κλησις, η Υπερευλ�γηµ)νη, η Π*ντων 5αρ*, η Ελπ�ς των α-
πελπισµ)νων, η Φ�!ερ* Πρ�στασ�α, η Επακ�.�υσα κ.*.

Π�λ.µ�ρ6ες, ευαν*γνωστες και σηµα�ν�υσες �ι εικ�ν�γρα6ικ)ς επιλ�γ)ς στις
εικ&νες της, διαµ�ρ64ν�υν αλληλ)νδετα επ�πεδα θε�λ�γικ�ς σκ)ψης µε την Πα-
ναγ�α στ� κ)ντρ� εν&ς πλ)γµατ�ς συµ!�λισµ4ν, π�υ απ�κρυπτ�γρα6�.ν τα ε-
µπνευσµ)να λειτ�υργικ* και πατερικ* κε�µενα αλλ* κυρ�ως �ι .µν�ι. 
ι εικ�ν�-
γρα6ικ�� τ.π�ι αλλ* και �ι πρ�σωνυµ�ες αντανακλ�.ν τη δυναµικ� και τ� 6ρ&νη-
µα της !ιωτ�ς των µ�να54ν. Μετ* την 
δηγ�τρια, η Γλυκ�6ιλ�.σα ε�ναι αυτ� η
�π��α απαντ* σε ικαν& αριθµ& εικ&νων. Ε�ναι π�λ. συγκινητικ� η πρ�!�λ� της
Παναγ�ας ως τρυ6ερ�ς α6�σιωµ)νης µητ)ρας, σε µ�α π�λιτε�α, σε )ναν µικρ&κ�-
σµ� &π�υ δεν ακ�.σθηκε π�τ) τ� κλ*µα εν&ς παιδι�. α6�. π�τ) δεν γενν�θηκε
κανε�ς. Αναγενν�θηκε &µως. Για τ� λ&γ� αυτ& η Παναγ�α πρ�!*λλεται ως η µητ�-
ρα της $ω�ς142. 
 !ασικ&ς ν�ηµατικ&ς *3�νας, στη συντριπτικ� πλει�ψη6�α των
θε�µητ�ρικ4ν .µνων και των τρ�παρ�ων ε�ναι τ�υ τ�κετ�� τ� µ�γα µυστ�ρι�ν τ�
�π��� απετ)λεσε σωτηρ#ας ε#σ�δ�. Εικ&νες συνεπ4ς και κε�µενα κ�ινων�.ν, πρω-
τ�στως, τ� µ)γα µυστ�ρι� της Ενσ*ρκωσης143.

Στ� σηµε�� αυτ& επισηµα�ν�υµε τ� ε3�ς: Τ&σ� στις εικ&νες &σ� και στ�υς θε-
�µητ�ρικ�.ς .µν�υς, 5ωρ�ς να παραθεωρε�ται, αναθ*λλει µυστικ* και η «πρ�σ-
ληψη» τ�υ θε��υ Π*θ�υς µε ενδεικτικ� συν�πτικ� σηµει�λ�γ�α144, µε πι� 5αρα-
κτηριστικ� τ� στ�5αστικ&, µελαγ5�λικ& !λ)µµα της �διας της Παναγ�ας µε τη
γν4ση τ�υ Π*θ�υς, π�υ απ�τελε� τ�ν κ�ιν& παρ�ν�µαστ� σε &λες τις εικ&νες
της, ακ&µη και σ’ εκε�νες &π�υ εικ�ν�(εται απ�ρρ�6ηµ)νη στη (εστ� αγκαλι*
τ�υ µικρ�. Gριστ�.. ?να !λ)µµα µε 6ιλ*νθρωπη δι*θεση, π�υ εικ�ν�(ει παρ*λ-
ληλα και τ� ακ��µητ� καντ�λι της πρεσ!ε�ας της πρ�ς τ�ν Υι& και Σωτ�ρα. Στις
κατανυκτικ)ς αγι�ρε�τικες ακ�λ�υθ�ες �ι .µν�ι µελ�π�ι�.ν τις ικεσ�ες και σ6η-
ρυλατ�.ν την ελπ�δα. Και �ι εικ&νες (ωντανε.�υν αυτ� την ελπ�δα µε την Πανα-
γ�α �δηγ&, την Παναγ�α τρυ6ερ� µητ)ρα, την Παναγ�α «καθ�δρα τ�υ �ασιλ�ως».
Α6�. ε�ναι αυτ� π�υ γ)ννησε την ελπ�δα. ?τσι αντιλαµ!*ν�νται �ι µ�να5�� την
Παναγ�α, µπρ�στ* στις εικ&νες της �π��ας κ*µπτεται καρδ#ας γ�νυ145 και κα�ει
µ)ρα-ν.5τα η 6λ&γα της πρ�σευ5�ς τ�υ µ�να5ικ�. ανα5ωρητ�, µ�α 6λ&γα τ&σ�
δυνατ� π�υ καταυγ*(ει και τις ψυ5)ς &λων ηµ4ν. Μ�α 6λ&γα π�υ !�ηθ* στην 
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142. Mηνα#� N�εµ�ρ#�υ, 21 N�εµ!ρ��υ, Καν4ν ∆ε.τερ�ς, Ωδ� ηI, � Ειρµ&ς.
143. Ε�ναι 5αρακτηριστικ& και π�λυσ�µαντ� τ� κε�µεν� π�υ )5ει επιλεγε� να κ�σµ�σει την πα-

ρυ6� τ�υ µα6�ρ��υ της Παναγ�ας 
δηγ�τριας στην εικ&να τ�υ Πρωτ*τ�υ (εικ. 6), )ργ� πιθαν&ν τ�υ
∆ι�νυσ��υ εκ Φ�υρν*: 3αjρε r τLς �&ριτ�ς πηγ�, �αjρε r κλjµα= κα" π�λη �^ρ&νι�ς, �αjρε…ΘεQν
συλα��Gσα Hν γαστρ" Παρθ�νε διR πνε�µατ�ς τ�G Παναγ#�υ rµετ�ρα πρ�σ�#$ει…ΘεQν Παρθ�νε
συν�λα�ες …», Κειµ�λια Πρωτ&τ�υ, �.π., σ. 288, εικ. 144, 145K 2γι�ν *ρ�ς - Kειµ�λια Πρωτ&τ�υ,
�.π., σ. 106.

144. Υπ�λε�π�νται αισθητ*, απ& αριθµητικ� *π�ψη, �ι εικ&νες µε τ�ν εικ�ν�γρα6ικ& τ.π� της
Παναγ�ας τ�υ Π*θ�υς.

145. Ιω*νν�υ Ευ5αPτων, Καν4ν εις την Υπεραγ�αν Θε�τ&κ�ν, Νικ&δηµ�ς Αγι�ρε�της, �.π., σ. 200.



υπ)ρ!αση τ�υ 6&!�υ τ�υ θαν*τ�υ. 
 υπ)ρ�5�ς .µν�ς τ�υ Ρωµαν�. τ�υ Μελω-
δ�. (ωγρα6�(ει µε τ�ν εναργ)στερ� τρ&π� την Παναγ�α των αγι�ρε�τικων θε�-
µητ�ρικ4ν εικ&νων :

8^� bπλ	ς γRρ ε�µ" µ�τηρ σ�υ, Σ	τερ εzσπλα�νε.

8^κ ε�κJL γαλ�υ�	 τQν ��ρηγQν τ�G γ&λακτ�ς .

\Aλλ’ �πaρ π&ντων Hγ{ δυσωπ	 σε.

\Eπ�#ησας µε `λ�υ τ�G γ�ν�υς µ�υ κα" στ�µα κα" κα��ηµα.

\Eµa γRρ D�ει r ��κ�υµ�νη σ�υ
Σκ�πην κραται&ν, τεj��ς κα" στ�ριγµα146.
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146. Ρωµαν�. Μελωδ�., Εις την Γ)ννησιν, ��κ�ς κγI, στ�5�ι 3-6, P. Maas – C. A. Trypanis, Sancti
Romani Melodi Cantica, Oxford 1963, σ. 8.



SUMMARY

Maria J. Kazamia-Tsernou

THE VIRGIN ON THE PORTABLE ICONS
OF HOLY MOUNTAIN (Mt. Athos):

ICONOGRAPHIC SEMEIOLOGY

My paper doesn’t aim at the count of the icons of the Virgin found in Mt.
Athos to be classified in a catalog because this would be irrelevant and very tiring
for the restricted time of a paper. Having as a basis the published and available
material, I will try to approach some of these icons morphologically and
semantically without any detained reference to the workshop and the time of
production of each icon, because my aim is to discover the Virgin through the
eyes of the monks. The Virgin who supports them and enstrengthens their
humble souls. On this attempt of mine I will be assisted by, what else, than by the
numerous hymns of our church which reach their apex on the person of the
Virgin. It is well known that the most sublime and theological hymns to the Virgin
have been composed, written down and saved by the athonite monks who return,
in this way, the mother care and protection as evidence of their thanksgivine.

Multiform therefore, legible iconographic options form interkinked stages of
theological thought with the Virgin amidst a complex of symbols, which decode
the inspired liturgical texts and mostly the hymns. The general conclusion which
derives from this indicative research of ours is that the icons as well as the texts
share the great sacrament of Incarnation and project clearly the Virgin as the one
who gave flesh by birth to Saviour Christ.
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Eικ. 12. Παναγ�α η «Παµµακ�ριστ�ς». Σιµων�πετρα 
(αρ��ς 17�υ αι.).

Eικ. 11. Παναγ�α «η π�ντων �αρ�». M�ν� Παντ�κρ�τ�ρ�ς 
(α′ µισ� 16�υ αι.).
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Eικ. 14. Παναγ�α τ�υ Π�θ�υς, παραλλαγ� της Oδηγ�τριας.
M�ν� Bατ�πεδ��υ (�′ µισ� 13�υ αι.).

Eικ. 13. Παναγ�α τ�υ Π�θ�υς, παραλλαγ� της Oδηγ�τριας 
M�ν� Aγ��υ Πα�λ�υ (14�ς αι.).
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Eικ. 16. Παναγ�α τ�υ Π�θ�υς, παραλλαγ� της Oδηγ�τριας.
M�ν� Bατ�πεδ��υ (τ�λη 13�υ αι.).

Eικ. 15. Παναγ�α τ�υ Π�θ�υς, παραλλαγ� της Oδηγ�τριας.
M�ν� Bατ�πεδ��υ (τ�λη 14�υ αι.).
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Eικ. 18. Παναγ�α «Παντ�νασσα». Σιµων�πετρα.
(�′ µισ� 16�υ αι.).

Eικ. 17. Παναγ�α τ�υ Π�θ�υς, παραλλαγ� της Oδηγ�τριας.
M�ν� Aγ��υ Πα�λ�υ (14�ς-15�ς αι.).
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Eικ. 20. Παναγ�α τ�υ Π�θ�υς, παραλλαγ� της Oδηγ�τριας.
M�ν� Παντ�κρ�τ�ρ�ς (�′ µισ� 17�υ αι.).

Eικ. 19. Παναγ�α η «Παραµυθ�α». M�ν� Παντ�κρ�τ�ρ�ς.
(�′ µισ� 16�υ αι.).
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Eικ. 21. Παναγ�α η «�υλ�ττ�υσα». M�ν� Aγ��υ Πα�λ�υ (1383-1384).
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Eικ. 22. M�ν� Παντ�κρ�τ�ρ�ς (τ�λη 14�υ-αρ��ς 15�υ αι.).
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Eικ. 23. M�ν� Bατ�πεδ��υ (τ�λη 13�υ-αρ��ς 14�υ αι.).
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Eικ. 31. Παναγ�α η Γλυκ��ιλ��σα. M�ν� Φιλ�θ��υ 
(µ�σα 14�υ αι.).

Eικ. 30. Παναγ�α η Γλυκ��ιλ��σα. Kυριακ� N�ας Σκ�της 
(�′ µισ� 18�υ αι.).
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Eικ. 33. Παναγ�α η Γαλακτ�τρ����σα.
M�ν� Παντ�κρ�τ�ρ�ς (�′ µισ� 16�υ αι.).

Eικ. 32. Παναγ�α η Γαλακτ�τρ����σα. Xιλανδαριν� κελ� 
(Tυπικαρει�), Kαρυ�ς.
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Eικ. 35. Παναγ�α η Γαλακτ�τρ����σα. Σιµων�πετρα (1702).Eικ. 34. Παναγ�α η Γαλακτ�τρ����σα. M�ν� Γρηγ�ρ��υ
(17�ς αι.).
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Eικ. 37. Παναγ�α τ�υ Π�θ�υς. Πρωτ�τ� (1718).Eικ. 36. Παναγ�α τ�υ Π�θ�υς. M�ν� K�υτλ�υµ�υσ��υ (14�ς αι.).
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Eικ. 39. Παναγ�α «η Παµµακ�ριστ�ς». Πρωτ�τ� 
(α′ µισ� 17�υ αι.).

Eικ. 38. Παναγ�α �νθρ�νη �ρε��κρατ��σα.
M�ν� Παντ�κρ�τ�ρ�ς (17�ς-18�ς αι.).
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Eικ. 41. Παναγ�α η «Kυρ�α των Aγγ�λων».
M�ν�  "εν��#ντ�ς (α′ µισ� 17�υ αι.).

Eικ. 40. Παναγ�α η «Eλε��σα». M�ν� Eσ�ιγµ�ν�υ (1763).
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Eικ. 43. Παναγ�α η «Eλε��σα».
M�ν� Παντ�κρ�τ�ρ�ς (15�ς-16�ς αι.).

Eικ. 42. Παναγ�α η «Oδηγ�τρια». M�ν� Zωγρ���υ
(14�ς αι.).
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Eικ. 45. Παναγ�α και Iω�ννης � Πρ�δρ�µ�ς.
M�ν� Παντ�κρ�τ�ρ�ς (1363).

Eικ. 44. Παναγ�α η «Bατ�πεδιν�». Πρωτ�τ� 
(�′ µισ� 16�υ αι.).
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Eικ. 49. Σ�να�η των Aγι�ρειτ�ν Πατ�ρων. Πρωτ�τ� (1849).Eικ. 48. Σ�να�η των Aγι�ρειτ�ν Πατ�ρων. Πρωτ�τ� 
(τ�λη 18�υ αι.).
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�Aθαν�σι�ς E. Kαραθαν�σης

ΠEPI TΩN METOXIΩN TOY AΓIOY OPOYΣ

ΣTIΣ ΠAPA∆OYNABIEΣ HΓEMONIEΣ

O� �θωρ�υµανικ�ς σ��σεις �πετ�λεσαν τ� �ντικε�µεν� �ρε�νης παλαι�τ�ρων κα� νεωτ�-
ρων �ρευνητ!ν, κυρ�ως P�υµ"νων, π�# γν%ρι&αν τ'ν γλ%σσα, �λλ( κα� τ'ν κυριλλικ'
γρα)' στ'ν *π��α συντ"σσ�νταν τ( +γγρα)α, �). /σ�ν 0ς τ( �ρ1νια τ�2 3γεµ1ν�ς Mατθα�-
�υ Bασσαρ"4α �� γρα)ε5ς, �λλ( κα� �� τυπ�γρ")�ι, �ρησιµ�π�ι�2σαν τ'ν σλα4�νικ' γρα-
)6. Bε4α�ως, παλαι1τερ�ν, �� .Aθαν. Παπαδ1π�υλ�ς-Kεραµε�ς, U. Urechia παρ�υσ�ασαν
συλλ�γ�ς 9λληνικ!ν �γγρ")ων �να)ερ�µ�νων στ�ς σ��σεις α:τ�ς. Στ( σ�ετικ!ς νε%τερα
�ρ1νια * Γ. Tσι�ρ(ν (1938), * T. Bodogae (1940), * P. Na‰turel (1986), * V. Cândea (1991) κα�
* .I. Mαµαλ"κης (1971) +γραψαν, Lσα�τως, γι. α:τ�ς τ�ς σ��σεις1. Kατ( τ'ν τελευτα�α εQκ�-
σαετ�α * συν"δελ)�ς κ. Φλ�ρ�ν Mαριν�σκ�υ, τ�2 K�ντρ�υ Nε�ελληνικ!ν .Eρευν!ν τ�2
.Eθνικ�2 SIδρ�µατ�ς .Eρευν!ν, �)ι�ρωσε τ� πλε5στ�ν τUς �πιστηµ�νικUς �ρε�νης τ�υ στ'ν
µελ�τη τ!ν ρ�υµανικ!ν �γγρ")ων τ!ν �π�κειµ�νων στ( �ρ�ε5α τ!ν �θωνικ!ν µ�ν!ν2.
Πρ"γµατι, στ( �ρ�ε5α α:τ( σ%&�νται Wνω τ!ν 40.000 ρ�υµανικ!ν �γγρ")ων π�# Zπ�γρ"-
)�νται �π� �ερ"ρ�ες, 3γεµ1νες, 4�γι"ρ�υς - ε[ναι µ"λιστα α:τ( π�# µελετ\ &ηλ�τ�πως * κ.
Mαριν�σκ�υ συντεταγµ�να, κατ( τ'ν πλει�ψη)�α τ�υς, στ'ν κυριλλικ' γρα)6. Θ( �^ηγ6-
σ�υµε συντ1µως π!ς πρ��κυψαν �� �θωρ�υµανικ�ς σ��σεις, καρπ�� τ!ν *π��ων ε[ναι τ( �ν
λ1γ_ω +γγρα)α, τ( �π�κε�µενα δηλ. στ( �θωνικ( �ρ�ε5α.

Mετ( τ'ν Àλωση σηµει%θηκε συρρ�' SEλλ6νων λ�γ�ων, �µπ1ρων, κα� στ'ν περ�πτω-
σ6 µας aγι�ρειτ!ν, στ�ς παραδ�υν"4ιες 3γεµ�ν�ες, /π�υ στ� 3µιαυτ1ν�µ� καθεστ%ς τ�υς
ηbραν πεδ�� �ναπτ�^εως τ!ν δραστηρι�τ6των τ�υς. Σταδιακ!ς, cνεκα κα� τ�2 *µ�δ1^�υ

1. U.A. Urechia, Istoria Românilor, τ. VII, B�υκ�υρ�στι 1894d Γ. Tσι�ρ"ν, Σ��σεις τ	ν ρ�υµανικ	ν �ωρ	ν
µετ� τ�� �Aθω κα� δ� τ	ν µ�ν	ν K�υτλ�υµ�υσ��υ, Λα�ρας, ∆��ειαρ��υ κα� �Aγ��υ Παντελε!µ�ν�ς " τ	ν P#-
σων, .AθUναι 1938d Theodor Bodogae, Ajutoarele române≥ti la m™n™stirele din Sfantul Munte Athos, Sibiu 1940 (στ�
9^Uς: Ajutoarele)d Virgil Cândea - Const. Simionescu, Mont Athos, présences roumaines, Bucure≥ti 1979d .Iω. Mαµα-
λ"κης, T$ %Aγι�ν �Oρ�ς δι� µ�σ�υ τ	ν α&#νων, Θεσσαλ�ν�κη 1971. Πρ4λ. τ�ν .Aθαν"σι� Παπαδ1π�υλ�-Kεραµ�α
(�πιµ�λεια), σειρ( Eudoxia Hurmazaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, Texte grece≥ti, B�υκ�υρ�στι
1913. Γι( τ� µ�ναστηριακ� &6τηµα 4λ. τ'ν σ�γ�ρ�νη τUς �π��Uς µελ�τη τ�2 I. Boezoianu, M™n™stirele închinate ≥i
c™lug™rii str™ine, BÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ 1861.

2. Φλ�ρ�ν Mαριν�σκ�υ, Tα µετ'�ια τ�� Bατ�πεδ��υ στ�ν P�υµαν�α, �Iερ� Mεγ�στη M�ν� Bατ�πεδ��υ,
τε2��ς Af, .AθUναι 1997 (στ� 9^Uς: T( µετ1�ια)d * gδι�ς, «T� ρ�υµανικ� *γγρα+α τ�� Πρωτ.τ�υ κα� τ	ν µ�ν	ν
/ηρ�π�τ.µ�υ, K�υτλ�υµ�υσ��υ, ∆ι�νυσ��υ κα� 0I1!ρων τ�� �Aγ��υ �Oρ�υς, Πρ'δρ�µη παρ�υσ�αση», Tετρ.δια
2ργασ�ας, .Aθ6να, KNE-EIE, 1987, �ριθµ. 11 (στ� 9^Uς: «T( ρ�υµανικ( +γγρα)α»).



τ!ν 3γεµ1νων κα� τ!ν Zπηκ1ων τ�υς, �δηµι�υργ6θη 3 συνε�δηση /τι α:τ�� ε[ναι �� συνε-
�ιστ�ς τUς 4υ&αντιν�ρθ�δ1^�υ παραδ1σεως κα�, Lς �κ τ��τ�υ, �ν�λα4�ν, /πως �� 4υ&α-
ντιν�� α:τ�κρ"τ�ρες, τ'ν πρ�στασ�α τ�2 SAγ��υ hOρ�υς, �λλ( κα� τ!ν πρεσ4υγεν!ν Πα-
τριαρ�ε�ων κα� τ!ν µ�ν!ν, �ν γ�νει, τUς SEλληνικUς .Aνατ�λUς. SH αgσθηση α:τ' τ!ν 3γε-
µ1νων κα� τ!ν 4�γι"ρων iταν, �σ)αλ!ς, πρ"^η ε:λα4ε�ας, �λλ( κα� πρ"^η π�λιτικ6,
�)�2, κατ( 4"θ�ς, *ραµατ�&�νταν τ'ν �νασ�σταση τUς 4υ&αντινUς α:τ�κρατ�ρ�ας. SH
�θρ1α συρρ�' aγι�ρειτ!ν, λαϊκ!ν, διδασκ"λων, �µπ1ρων, διακεκριµ�νων �ρ�ιερ�ων -
3λ� τ$ Φαν.ρι ε5ναι 2δ	, +γρα)ε * K�πρι�ς λ1γι�ς M"ρκ�ς Π�ρ)υρ1π�υλ�ς τ� 17023,
�ν�πνευσε τ�ν P�υµ"ν� �στ�ρικ� κα� π�λιτικ� N. Jorga ν( �αρακτηρ�σει α:τ' τ'ν �ναγ�ν-
νηση τ�2 9λληνικ�2 πνε�µατ�ς στ�ς 3γεµ�ν�ες Lς Byzance après Byzance, kτ�ι τ� Bυ&"ντι�
µετ( τ� Bυ&"ντι�4. SO �καδηµαϊκ�ς ∆ι�ν�σι�ς Zακυθην�ς +γραψε �π. α:τ�2 /τι πρ1κειται
γι( µ�α π�λιτιστικ' 4υ&αντιν' συγκ�ντρωση στ�ς 3γεµ�ν�ες5. SH 9λληνικ' �πιρρ�' Wρ�ισε ν(
�ναπτ�σσεται τ�ν 16� αQ. �π� 3γεµ�ν�ας Neagoe Bassarabe κα� Vasile Lupu �ρ�ικ!ς, γι( ν(
συνε�ιστε5 Zπ� τ� )αναριωτικ� καθεστnς �π� τ� 1710 0ς τ� 1821. hHδη �π� τ�ν 16� αQ. �π�
τ'ν 9λληνικ' πληθωρικ' παρ�υσ�α �νεδε��θησαν στ�ς 3γεµ�ν�ες κα� 3γεµ1νες Lς �� .Aλ�-
^ανδρ�ς .Hλ�ας, ∆εσπ1της SHρακλε�δης, Λ�ων T1µσα καθnς κα� 3 �Qκ�γ�νεια Kαντακ�υ-
&ην!ν. T� α:τ� Qσ��ει κα� γι( τ�#ς µητρ�π�λ�τες OZγγρ�4λα��ας, �κ τ!ν *π��ων κατ( τ'ν
περ��δ� 1650-1821 �ριθµ�2νται τ�σσερις-π�ντε πρ�ερ�1µεν�ι �κ τ�2 SAγ��υ hOρ�υς. .Eπ�
τ�2 πρ�κειµ�ν�υ, σηµει%νεται /τι 3 παρε�1µενη �π� τ�#ς 3γεµ1νες πρ�στασ�α πρ�ς τ�
Àγι�ν hOρ�ς �νUκε �π�κλειστικ!ς στ�#ς Qδ��υς κα� �� δωρε�ς τ�υς �πικυρ%ν�νταν �π� τ�
OQκ�υµενικ� Πατριαρ�ε5� κα� p�ι �π� τ'ν µητρ1π�λη OZγγρ�4λα��ας6.

T( ρ�υµανικ( +γγρα)α, εgτε α:τ( �ναπ1κεινται στ�ς aγι�ρειτικ�ς µ�ν�ς εgτε στ( Kρα-
τικ( .Aρ�ε5α τ�2 B�υκ�υρεστ��υ, �να)�ρ�νται, Lς �λ��θη, στ'ν �)ι�ρωση µ�ν!ν, να!ν,
σκητ!ν, �λλ( κα� γαι!ν, λιµν!ν, qρυ�ε�ων, Q�θυ�τρ�)ε�ων, �µπελ%νων, µ�λων, �ωρ�ων µ�
τ�#ς κατ��κ�υς των, συν6θως �θιγγ"ν�υς, κα� λ�ιπ!ν περι�υσιακ!ν στ�ι�ε�ων. .Aνα)�ρ�-
νται, Lσα�τως, στ�ς συ�ν�ς �πι��ρηγ6σεις. SΩς �κ τ��τ�υ, iταν π�λ# )υσικ� ν( συγκεντρω-
θε5 * �ριθµ1ς, κατ( πρ�σ�γγιση 4ε4α�ως, τ!ν 40.000 �γγρ")ων στ( .Aρ�ε5α τ!ν µ�ν!ν κα�
cνας �πρ�σδι1ριστ�ς τ!ν Kρατικ!ν .Aρ�ε�ων B�υκ�υρεστ��υ7. .Aπ� α:τ( Zπε^rηρ�θη σηµα-
ντικ�ς �ριθµ�ς �π� τ�#ς Σ�4ιετικ�#ς κατ( τ'ν περ��δ� 1945-1950, µετ( δηλ. τ'ν �γκαθ�δρυ-
ση τ�2 κ�µµ�υνιστικ�2 καθεστ!τ�ς στ'ν P�υµαν�α. Στ'ν παρ�2σα εQσ6γηση θ( κ"ν�υµε
λ1γ� γι( τ( µετ1�ια τ�2 SAγ��υ hOρ�υς στ�ς 3γεµ�ν�ες µ� 4"ση τ�ς �κδιδ�µ�νες πηγ�ς, µ�λ�-
ν1τι 9κατ�ντ"δες 9λληνικ!ν �ειρ�γρ")ων, Qδ�ως τUς µ�νUς sηρ�π�τ"µ�υ π�# �να)�ρ�νται
στ( µετ1�ια της στ�ς 3γεµ�ν�ες, ε[ναι �κ1µη �καταλ�γ�γρ")ητα.
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Γνωστ1, κα� �στ�ρικ� µετ1�ι στ'ν M�λδα4�α, iταν 3 µ�ν' K�π��υ (τ�2 SAγ��υ .Aθανα-
σ��υ) κα� τ!ν Tρι!ν SIεραρ�!ν στ� .I"σι �)ιερωµ�ν�, περ� τ� 16418 �π� τ�ν Vasile Lupu,
στ'ν *π��α �)ιερ%θηκε κα� * 3γεµ�νικ�ς να�ς στ'ν π1λη Bacau9d �ργ1τερα κα� * Γε%ργι�ς
Στ�)αν�ς τUς M�λδα4�ας στ�ς 2 .Aπριλ��υ 1656 �)ι�ρωσε τ( �ωρι( Tαµασ�νι, Pακιτ�νι, .I�υ-
γκ"νι10d �π� τ( +σ�δα τ!ν τελευτα�ων πληρ%ν�νταν, µ"λιστα, �� διδ"σκαλ�ι τUς σ��λUς
τ!ν Tρι!ν SIεραρ�!ν11. .Eκτ�ς α:τ!ν, στ'ν µ�ν' τ!ν Tρι!ν SIεραρ�!ν �νUκ�ν κτ6µατα,
�µπ�λια, λι4"δια, πανδ��ε5α12, �ν! 3γ��µεν�� της διετ�λεσαν, κατ( καιρ��ς, aγι�ρε5τες πα-
τ�ρες �π� τ�ς µ�ν�ς Γρηγ�ρ��υ, Kαρακ"λ�υ, sηρ�π�τ"µ�υ, Παντελε6µ�ν�ς, Xιλανδαρ��υ13.
Στ'ν Bλα��α, µετ1�ι τ�2 Πρωτ"τ�υ (κα� 9π�µ�νως κα� τ!ν εgκ�σι µ�ν!ν) iταν 3 µ�ν' K�-
τρ�τσ"νι14, π�# �)ι�ρωσε τ�ν M"ϊ� τ�2 1684 * ≤erban Kαντακ�υ&ην1ς, καθnς �� σκUτες
Valenii de Munte µ� σπ�τια, �µπ�λια, �θιγγ"ν�υς, Mic≥ani-P™rli∑a, Budi≥teni, C™scioarele,
C™talulul15. .Aπ� τ'ν µ�ν' K�τρ�τσ"νι, π�# κατεδα)�στηκε τ� 1980 �π� τ�ν Tσα�υσ�σκ�υ,
�νισ�υ1ταν p�ι µ1ν�ν τ� Πρωτ\τ�, �λλ( κα� 3 µ�ν' Λα�ρας π�# ε[�ε µετ1�ι της τ'ν µ�ν'
τUς Παναγ�ας στ� Verzun∑i (Π�υρ&��ντ&ι)16, �)ι�ρωµα τ�2 1773 π�# �π� τ� 1817 ε[�ε κα�
τ'ν �κκλησ�α τ�2 SAγ��υ .Aνδρ��υ στ� .I"σι17. Mα&�, 4ε4α�ως µ� κτ6µατα, �ωρι( κ.λπ.

SH πλ��ν ε:εργετηµ�νη σ� µετ1�ια στ�ς 3γεµ�ν�ες iταν 3 µ�ν' Bατ�πεδ��υ, στ� .Aρ�ε5�
τUς *π��ας, /πως καταµ�τρησε * κ. Φλ�ρ�ν Mαριν�σκ�υ, )υλ"σσ�νται 12.650 ρ�υµανικ(
+γγρα)α �να)ερ1µενα στ( µετ1�ια της18: τ� T™rgul de Floci19 στ'ν �παρ��α Jalomi∑a κ�ντ(
στ�ν ∆��να4η, 3 Γκ1λια (Γκ1λιαν τ!ν 9λληνικ!ν πηγ!ν)20, �)ι�ρωµα τ�2 160021, 3 Soroca
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20. Bodogae, 3.π., σ. 120.
21. Stoicescu, 3.π., σσ. 450-453 κα� τ'ν παλαι1τερη Sever Zotta, «M™n™stirea Golia, Schit™ istoric™», BCMI

XVII (1924) 107-125. Πρ4λ. Mαριν�σκ�υ, T� µετ'�ια, 3.π., σ. 328 κα� σηµ. 12.



(1640)22, 3 Πρ�τσιστα (Παναγ�α)23 �π� Vasile Lupu κα� 3 τ�2 SAγ��υ ∆ηµητρ��υ-Mαυρ�-
µ1λ�υ24 - �� δ�� α:τ�ς - στ� Γαλ"τσι - τ�2 SAγ��υ Nικ�λ"�υ M�ρα (στ'ν M�λδα4�α),
Mπαρµπ1ϊ25 (Παρπ1ϊ�υ τ!ν 9λληνικ!ν πηγ!ν) στ� .I"σι (1669) �π. qν1µατι τ!ν .Aπ�στ1-
λων Π�τρ�υ κα� Πα�λ�υ, 3 Πρ�τσιστα26 (τUς Παναγ�ας στ'ν gδια π1λη, �)ι�ρωµα τ�2
Nικ. Mαυρ�κ�ρδ"τ�υ (1733)27 στ'ν gδια π1λη, στ� Foc≥ani28, 3 M�ρα29, 3 Silesteni30 -
�)ιερ%µατα τ!ν 3γεµ1νων Kωνσταντ�ν�υ κα� .Aντι1��υ Kαντεµ�ρ (1689 κα� 1700 �ντι-
στ���ως), 3 Πρ14ιτσα (1704), 3 π"µπλ�υτη µ�ν' R™chitoasa31 στ�ν ν�µ� Tεκ��τσι, τUς
*π��ας * Mακεδnν 3γ��µεν1ς της Στ�)αν�ς ∆��γκας 4�ηθ�2σε, µ� τ( εQσ�δ6µατ" της,
τ'ν σ��λ' .Aµπελακ�ων κα� *ραµατι&1ταν µ� τ�ν .Aθαν"σι� Xριστ1π�υλ�, τ�ν Kωνστα-
ντ( κα� τ�#ς �δελ)�#ς Kαπεταν"κη τ'ν tδρυση Πανεπιστηµ��υ στ'ν SEλλ"δα. Στ� Bα-
τ�π�δι �νUκε, Lς µετ1�ι της, κα� 3 µ�ν' T&ι�υρτ&�στι (Giurge≥ti) �π. qν1µατι τ�2 SAγ��υ
.Iω"νν�υ τ�2 Πρ�δρ1µ�υ στ�ν ν�µ� Tεκ��τσι καθnς κα� 3 µ�ν' Tσεπ��ϊα32. Kατ( τ'ν
συν6θεια τUς �π��Uς, στ�ς µεγ"λες µ�ν�ς �)ιερ%ν�νταν κα� σκUτες, /πως στ' µ�ν' Γκ1-
λιαν �� σκUτες Crainici33, F™t™ciuni34 u τUς K�ιµ6σεως τUς Θε�τ1κ�υ. Στ'ν περι��'
ZπUρ�αν κα� Wλλες σκUτες �)ιερ%µατα35. Στ'ν Bεσσαρα4�α τ� Bατ�π�δι ε[�ε τ� µετ1�ι
Codrii Serbilor36 (δ"ση τ!ν Σ�ρ4ων), καθnς κα� τ'ν σκ6τη Gr™jdeni στ�ν ν�µ� Burlad37.
`Eνας πρ1�ειρ�ς Zπ�λ�γισµ�ς )�ρει τ� Bατ�π�δι ν( κατ��ει 24 µετ1�ια, /λα µ� κτ6µατα,
λ�µνες, Q�θυ�τρ�)ε5α κ.λπ.

SH M. .I46ρων, στ� .Aρ�ε5� τUς *π��ας * κ. Mαριν�σκ�υ κατ�γραψε περ� τ( 2.200
+γγρα)α38, κατε5�ε στ'ν Bλα��α τ�ν να� Στελ�α π�# �)ι�ρωσε * Στελ�α Σπατ"ργι�ς39, µε-
τα^# 1577-1591 κα� τ'ν πλ��σια µ�ν' τUς SAγ�ας Tρι"δ�ς στ� B�υκ�υρ�στι π�# �)ι�ρωσε *
Radu Mihnea40, γι. α:τ� κα� 3 µ�ν' ε[ναι γνωστ6, 0ς σ6µερα, Lς µ�ν' Radu Voda. SO γι1ς
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τ�υ .Aλ�^ανδρ�ς Cocon �)ι�ρωσε τ'ν µ�ν' Bolintin (1625)41, τ'ν Claracioc42, στ�ν ν�µ�
Vlasca κα� τ'ν Vorniceasa43, * Leon Voda τ'ν µ�ν' Dealu44, στ� Tirgoveste τ� 1630 κα� τ�
gδι� +τ�ς τ�ν να� τ�2 P™r™ul Voevodului45. T�ν .I��λι� τ�2 1642 3 M. .I46ρων �π�κτησε τ'ν
µ�ν' B™lteni46 κ�ντ( στ� B�υκ�υρ�στι κα� τ'ν σκ6τη Valenii de Munte47. Π�λ# �ργ1τερα, *
3γεµnν τUς M�λδα4�ας Γρηγ1ρι�ς Kαλλιµ"�ης (1767-1769) �)ι�ρωσε τ'ν µ�ν' τUς Πρ�τσι-
στας-Raducanu48 (Παναγ�ας). Στ( Kρατικ( .Aρ�ε5α B�υκ�υρεστ��υ 8.342 ρ�υµανικ( +γγρα-
)α �να)�ρ�νται στ( Q4ηριτικ( µετ1�ια Stelea, Tutuna, Socueni, Izvorul, Balteni κα� Jeser49

(µετα^# 1621-1625). M�α π�λ# πρ1σ)ατη +ρευνα τ!ν Q4ηριτ!ν µ�να�!ν, /πως µ� πληρ�)�-
ρε5 * σε4αστ�ς )�λ�ς π. M"^ιµ�ς .I4ηρ�της Nικ�λ1π�υλ�ς, �να4ι4"&ει τ( Q4ηριτικ( µετ1�ια
στ�ς 3γεµ�ν�ες στ( τρι"ντα.

Λιγ1τερα µετ1�ια, σ� σ�γκριση µ� τ�ς µ�ν�ς Bατ�πεδ��υ κα� .I46ρων, µ� �^α�ρεση gσως
τ�2 sηρ�π�τ"µ�υ, κατε5�αν �� 9π1µενες µ�ν�ς. SH Xιλανδαρ��υ, γι( παρ"δειγµα, ε[�ε τ'ν
σκ6τη Baia de Aram™50, κα� µ�α �Qκ�α τ�2 .Aλε^��υ (στ� µετ1�ι τ�2 .Aλε^��υ) στ� B�υκ�υρ�-
στι (1813)51. SH ∆ι�νυσ��υ ε[�ε τ'ν µ�ν' Hotarani52 στ�ν ν�µ� Romana∑i-Olt, 3 K�υτλ�υ-
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112-113. SH µ�ν' �)ιερ%θηκε �π� τ�ν Radu Mihnea στ'ν µ�ν' .I46ρων �π� ε:γνωµ�σ�νη πρ�ς α:τ6ν, �πειδ'
σπ��δασε στ' Bενετ�α κα� τ'ν Π"δ�4α µ� δαπ"νες της.

41. Dum. N™stase, «Les documents roumains des archives du couvent de Simonopetra», Σ�µµεικτα 5 (1983)
239. T� 1627, κατ( τ�ν N™sturel, 3 µ�ν' �)ιερ%θηκε στ'ν Σιµων1πετρα.

42. Moisescu, «Con∑ribujia», 3.π., 249.
43. N™sturel, Le Mont Athos, 3.π., σ. 116. Kτητ1ρισσα τUς µ�νUς iταν 3 Chiajna de Sarulesti.
44. %O.π., σ. 118-121d Tσι�ρ"ν, 3.π., σ. 163d πρ4λ. Moldoveanu, Σ��σεις, 3.π., 168, /π�υ κα� Wλλες λεπτ�µ�-

ρειες.
45. Π�# σηµα�νει τ� µικρ� π�ταµ"κι τ�2 4�ε41δαd 4λ. Moldoveanu, Σ��σεις, 3.π., σ. 168.
46. N™sturel, Le Mont Athos, 3.π., σ. 213.
47. Moldoveanu, Σ��σεις, 3.π.,σ. 171-172. .Aλλ. 3 µ�ν' α:τ6, /πως εgδαµε, ε[�ε �)ιερωθε5 �π� τ�ν  ≤erban

Kαντακ�υ&ην� στ� Πρωτ\τ�d κατ( τ�ν π. I. Moldoveanu Zπ"ρ�ει σ�γ�υση τUς µεγ"λης µ�νUς κα� 9ν�ς κτ6µατ�ςd
α:τ� δηλ. π�# �)ιερ%θηκε στ'ν M. .I46ρων, π�# ε[�ε τ'ν gδια qν�µασ�α.

48. Bodogae, Ajutoarele, 3.π., σ. 442d Moisescu, «Con∑ribujia», 3.π., 250 κα�, κυρ�ως, Coman Vasilescu,
Istoricul bisericii Mon™stirea Raducanu, B�υκ�υρ�στι 1935. SH Πρ�τσιστα-Pαδ�υκ"ν�υ iσαν δ�� µ�ν�ς 9νωµ�νες
σ� µ�α τUς Πρ�τσιστας, κτισµ�νες τ� 1683 3 πρ%τη κα� τ� 1762 3 δε�τερη, Moldoveanu, 3.π.,σ. 174.

49. Moldoveanu, Σ��σεις, 3.π.,σ. 169. SO α:τ�ς �να)�ρει κα� γι( τ'ν Zπ�τιθ�µενη �)ι�ρωση τUς µ�νUς Bι�-
ρ�ς στ'ν M. .I46ρων, 3.π., σσ. 174-175.

50. Radu Cre∑eanu, «Biserica din Baia de Arama», Mitropolia Olteniei 10-12 (1955) 564-564d Bodogae, 3.π.,
155. T�ν .Oκτ%4ρι� τ�2 1787 κα� τ�ν M"ϊ� τ�2 1797 * πρ�ηγ��µεν�ς τUς µ�νUς Mπ"για Mακ"ρι�ς +κτι&ε περι-
τε��ισµα µ� µαστ1ρ�υς τ�2 πρωτ�µ"στ�ρα K%στα κα� N. Γεωργ��υ �π� τ� .Eλµπασ(ν. Bλ. Bασ. I. .Aναστασι"δης
(�πιµ.), «.Aρ�ε5� τUς SI. M. Xιλανδαρ��υ. .Eπιτ�µ�ς µετα4υ&αντιν!ν �γγρ")ων», 0Aθωνικ� Σ�µµεικτα 9 (.Aθ6να
2002) 174, 252 (στ� 9^Uς: 0Aθωνικ� Σ�µµεικτα 9). T� 1788 3 Mπ"για ε[�ε �πωλ�σει τ� πλ��σι� µετ1�ι τ�2 Mερ�σι
π�# δ1θηκε στ'ν πλ��σια µ�ν' Tισµ"νι κα� +τσι 3 µ�ν' Xιλανδαρ��υ στερ�2νταν τUς µ�ναδικUς πρ�σ1δ�υ τηςd
γι. α:τ� /λ�ι �� �πιστ"τες τ!ν �θωνικ!ν µ�ν!ν &ητ�2σαν �π� τ�ν 3γεµ1να SYψηλ"ντη τ'ν �πιστρ�)' της, .Aνα-
στασι"δης, 0Aθωνικ� Σ�µµεικτα 9, 3.π., 174-176. Στ� µετα^# τ� 1791 * Mακ"ρι�ς ε[�ε )�γει �π� τ'ν µ�ν' Mπ"-
για, πρ�)αν!ς γι( &ητε�α κα� �π�τρ�π�ς �µ)αν�&εται * π�λ# εQλικριν'ς δια�ειριστ'ς Γερ"σιµ�ς, vν κρ�ν�υµε �π�
τ� λεπτ�µερ�ς κατ"στι�� �^1δων τ�υ, .Aναστασι"δης, 0Aθωνικ� Σ�µµεικτα 9, 3.π., 194-196. T�ν M"ρτι� τ�2 1800
�µ)αν�&εται Lς 3γ��µεν�ς * .Aντ%νι�ς π�# µ\λλ�ν κρ�νεται Lς �π�τυ�nν στ( καθ6κ�ντ" τ�υ, γι. α:τ� Wρ��ντες
τ�2 τ1π�υ &ητ�2ν �π� τ'ν M. Xιλανδαρ��υ τ'ν �ντικατ"στασ6 τ�υ �π� τ�ν �πιτυ�ηµ�ν� Γερ"σιµ� - 4λ. 0Aθωνικ�
Σ�µµεικτα 9, 3.π., 354-356.

51. Bodogae, 3.π., σ. 157d Moisescu, «Con∑ributia», 3.π., 251.
52. N™stuler, Le Mont Athos, 3.π., σ. 51d Bodogae, 3.π., σ. 167. Πρ4λ. Π. Nικ�λ1π�υλ�ς - N. OQκ�ν�µ�δης,

«SIερ( M�ν' ∆ι�νυσ��υ, Kατ"λ�γ�ς τ�2 .Aρ�ε��υ», Σ�µµεικτα 1 (1966) 259.



µ�υσ��υ - 3 κα� γνωστ' Lς Λα�ρα τUς ρ�υµανικUς �%ρας - τ'ν µ�ν' Clocociov53, στ�ν ν�µ�
Olt, �)ι�ρωµα τ�2 Radu Mihnea u τ�2 υ��2 τ�υ .Aλε^"νδρ�υ Cocon κα� τ'ν µ�ν' τUς K�ι-
µ6σεως τUς Θε�τ1κ�υ54 στ'ν Slatina (18 .I�υν��υ 1641). SH Παντ�κρ"τ�ρ�ς ε[�ε µετ1�ι, �π�
τ� 1623, τ'ν µ�ν' C™scioarele55 στ�ν ν�µ� Ulasca κα� στ'ν M�λδα4�α τ� µετ1�ι Doamnei56

στ� Boto≥ani.
Π"νω �π� 2.500 ρ�υµανικ( +γγρα)α57, καταταγµ�να �π� τ�ν κ. Φλ�ρ�ν Mαριν�σκ�υ,

)υλ"σσ�νται στ'ν µ�ν' sηρ�π�τ"µ�υ κα� �να)�ρ�νται στ'ν περι%νυµη µ�ν' Πλ�υ-
µπ�υwτα, κ�ντ( στ�ν π�ταµ� Colentina, �)ι�ρωµα τ�2 3γεµ1ν�ς Mihnea Turcitul. T� 1666 u
1670 * P™un Vamesul58 �)ι�ρωσε τ'ν µ�ν' τ�2 SAγ��υ Πνε�µατ�ς. SO Zπ�γρα)1µεν�ς ε[δε
9κατ�ντ"δες 9λληνικ!ν �γγρ")ων, 3 �λληλ�γρα)�α κατ( τ� µ\λλ�ν κα� xττ�ν τ!ν SEλλ6-
νων µετ��ιαρ�ων τUς Πλ�υµπ�υwτα, µ� τ'ν µ�ν' τUς µεταν��ας των59. T� 1702 * 3γεµnν τUς
M�λδα4�ας K. ∆��κας �)ι�ρωσε τ'ν µ�ν' ∆"γκ�υ60 κα� 3 �Qκ�γ�νεια Raducanu τ'ν �Qκ�γε-
νειακ' µ�ν' τUς K�ιµ6σεως τUς Θε�τ1κ�υ, γνωστ' Lς Slatina(1759)61. Λ�γεται µ"λιστα /τι
κα� 3 �στ�ρικ' µ�ν' Secu iταν µετ1�ι τUς sηρ�π�τ"µ�υ kδη �π� τ� 1599, �λλ( µ\λλ�ν πρ1-
κειται περ� θρ�λ�υ62.

SH µ�ν' Zωγρ")�υ ε:εργετ6θηκε �π� τ� µετ1�ι της π�# iταν 3 µ�ν' τ�2 SAγ��υ Nικ�-
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53. Bodogae, 3.π., σ. 181d Moisescu, 3.π., 253. Πρ4λ. P. V. N™stuler, «Schitul Clocociov», Revista de istorie
arheologie ≥i filologie XVI (1913) 117-124 (στ� 9^Uς: «Shitul»).

54. Bodogae, 3.π., σ. 181 σηµ. 6, π�# θεωρε5 /τι τ�ν 18� αQ. περιUλθε στ'ν M. sηρ�π�τ"µ�υ.
55. Moisescu, «Con∑ributia», 3.π., 255d Mαµαλ"κης, 3.π., σ. 276. Περ� τ� 1764 3γ��µεν�ς τUς µ�νUς

C™scioarele-Kασιτ&1ρων τ!ν 9λληνικ!ν πηγ!ν - �να)�ρεται * Παντ�κρατ�ρην�ς �ερ�µ1να��ς Nικη)1ρ�ς, *
*π�5�ς διαδ��θηκε τ�ν Παρθ�νι�, π�# W)ησε π�λλ( �ρ�η στ'ν µ�ν6, �ν! * �νεψι1ς τ�υ καπετ(ν Γεωργ"κης &η-
τ�2σε µισθ�#ς qκτn �τ!ν, Jπ�� τ$ν 2δ��λευσεν. SH µ�ν' τ�2 δ�δει �ντ� τ!ν µισθ!ν cνα �µπ�λι - 4λ. .Aντ. Π"ρδ�ς
(�πιµ.), «.Aρ�ε5� τUς SI. M. Παντ�κρ"τ�ρ�ς. .Eπιτ�µ�ς �γγρ")ων 1039-1801, Af M�ρ�ς», 0Aθωνικ� Σ�µµεικτα 5
(.Aθ6να 1998) 167-168.

56. Moldoveanu, Σ��σεις, 3.π., σ. 211. Πρ%τη �)ι�ρωση τ� 1631 στ'ν M. Παντελε6µ�ν�ς, λ�γ� �ργ1τερα πε-
ριUλθε στ'ν M. Παντ�κρ"τ�ρ�ς κα� τ� 1703 π"λι στ'ν Παντελε6µ�ν�ς.

57. Φλ�ρ�ν Mαριν�σκ�υ, T� ρ�υµανικ� *γγρα+α τ�� �Aγ��υ �Oρ�υς, 0Aρ�εL� �IερNς M�νGς  /ηρ�π�τ.µ�υ,
.Aθ6να, KNE / EIE, 1997 (στ� 9^Uς: P�υµανικ� *γγρα+α. /ηρ�π�τ.µ�υ).

58. Moisescu, 3.π., σ. 256d Stoicescu, 3.π., σ. 251-2544. Πρ4λ. St. Nicolaescu, M™n™stirea Xiropotamu ≥i
metocul s™u Plumbuia, Bucure≥ti 1935.

59. Moisescu, «Con∑ributia», 3.π., 256d Stoicescu, 3.π., σ. 444d Mαριν�σκ�υ, P�υµανικ� *γγρα+α. /ηρ�π�τ.-
µ�υ, 3.π., σ. 14. SH µ�ν' qν�µα&1ταν κα� Clatia de la Bucium.

60. Bodogae, Ajutoarele, 3.π., σ. 202d Moisescu, 3.π., 256d Mαµαλ"κης, 3.π., 305. SH ∆"γκ�υ ε[�ε Lς �^"ρτηµ"
της τ'ν µ�ν' Paun Vamesul, τ'ν γνωστ' κα� Lς Clatia. Σ6µερα �π� τUς µ�νUς ∆"γκ�υ εZρ�σκεται τ� .Eθνικ� Θ�α-
τρ� τ�2 .Iασ��υ, 4λ. κα� Stoisescu, 3.π., σσ. 28, 445. SO π. Moldoveanu, Σ��σεις, 3.π., σσ. 225-232, συ&ητε5 τ'ν συµ-
4�λ' τ�2 Kαισαρ��υ ∆απ1ντε στ�ς σ��σεις τUς M. sηρ�π�τ"µ�υ µ� τ( µετ1�ι" της στ�ς 3γεµ�ν�ες.

61. Moisescu, «Con∑ributia», 3.π., σσ. 256, 257d Bodogae, Ajutoarele, 3.π., σσ. 204-205, Bogdan, Daniile, 3.π.,
σ. 29d Mαριν�σκ�υ, P�υµανικ� *γγρα+α /ηρ�π�τ.µ�υ, 3.π., σσ. 272-273. Περ�ληψη τUς �)ιερ%σεως τUς µ�νUς
K�ιµ6σεως τUς Θε�τ1κ�υ στ'ν M. sηρ�π�τ"µ�υ 20 .Oκτ. 1759, 4λ. Π"ρις Γ�υναρ�δης (�πιµ.), «.Aρ�ε5� SI. M. sη-
ρ�π�τ"µ�υ. .Eπιτ�µ�ς µετα4υ&αντιν!ν �γγρ")ων», 0Aθωνικ� Σ�µµεικτα 3 (.Aθ6να 1993) 103-106 (στ� 9^Uς: 0Aθω-
νικ� Σ�µµεικτα 3). T� κε�µεν� ε[ναι γραµµ�ν� �π� τ�ν Kαισ"ρι� ∆απ1ντε /πως κα� τ� Kατ"στι��, /π�υ κατα-
γρ")ει �)ιερωτικ( γρ"µµατα τ�2 µετ����υ.

62. Moldoveanu, Σ��σεις, 3.π., σ. 217. SO 3γ��µεν�ς τUς µ�νUς ∆"γκ�υ .Iωανν�κι�ς Συν"δων παραπ�-
ν�2νταν σ� �πιστ�λ6 τ�υ πρ�ς τ�ν 3γ��µεν� τUς µ�νUς sηρ�π�τ"µ�υ hAνθιµ� /τι �δ�κως κατηγ�ρε5ται �π� τ�#ς
sηρ�π�ταµην�#ς /τι �π� τUς 3γ�υµεν�ας τ�υ 3 sηρ�π�τ"µ�υ «δ�ν ε[δε �αwρι»d γρ")ει, �κ1µη, γι( τ( πρ�4λ6µατα
π�# �ντιµετωπ�&ει �π� τ�ν �ατµ"ν� P�υσσ�τ� - 4λ. Γ�υναρ�δης, 0Aθωνικ� Σ�µµεικτα 3, 3.π., 116-118.



λ"�υ στ'ν µ�ν' ∂arina Iasilor63, π�# τ'ν �π%λεσε τ� 1618 �π� Radu Mihnea, �ν! τ� 1628 (30
.I�υλ��υ) * M�ρων Mπαρν1)σκυ (1626-1629, 1633) �)ι�ρωσε τ'ν µ�ν' τUς K�ιµ6σεως τUς
Θε�τ1κ�υ κ�ντ( στ'ν π1λη Vaslui64 κα� * V. Lupu τ�ν να� τ�2 SAγ��υ Γεωργ��υ στ�
Lipov™∑65 κα� τ'ν µ�ν' Dobrova∑i66 (3 ∆�πρε4ετ&��υ τ!ν πηγ!ν) �π’ qν1µατι τ�2 SAγ��υ
Πνε�µατ�ς. SO .Aντ����ς Cantemir �)ι�ρωσε στ�ς 30 .Iαν�υαρ��υ 1698 τ'ν π�λ# πλ��σια
µ�ν' Capriana67, πηγ' πλ��τ�υ γι( τ'ν Zωγρ")�υ, στ'ν *π��α �νUκε, gσως, κα� 3 σκ6τη
F™st™ci, καθnς γρ")ει * �καδηµαϊκ�ς κ. V. Cândea68.

SH µ�ν' ∆��ειαρ��υ ε[�ε Lς µετ1�ι τ'ν µ�ν' Slobozia, �)ι�ρωµα τ�2 .Iανν"κη Π�-
στελν�κ�υ περ� τ� 1628-9, �ν! τ� 1652 * �δελ)1ς τ�υ κ1µισ�ς .Aπ�στ�λ"κης �)ι�ρωσε
τ'ν σκ6τη Mastanesti-Prohova69d γι. α:τ� κα� 3 ∆��ειαρ��υ κατ��ει π"νω �π� 1.000 ρ�υ-
µανικ( +γγρα)α70 �να)ερ1µενα στ'ν Slobozia71. SH Kαρακ"λ�υ ε[�ε µετ1�ι της τ�ν να�
τ�2 aγ��υ Nικ�λ"�υ, π�# �νUκε στ'ν µητρ1π�λη Πρ�ϊλ"4�υ72. SH Φιλ�θ��υ δ�ν ε[�ε κα-
ν�να µετ1�ι στ�ς 3γεµ�ν�ες. SH Σιµων1πετρα ε[�ε µετ1�ι τ� �ωρι� Scurtesti73, �)ι�ρωµα
τ�2 Π�τρ�υ Παϊσ��υ (1540) κα� τ�ν να� τ�2 aγ��υ Nικ�λ"�υ74, �λλ( κα� τ�ς σκUτες
Bolintin, Be≥telei, Izvorani κα� µ\λλ�ν τ'ν σκ6τη Fl™manda75 Cante 1698d γι. α:τ' τ'ν
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63. Stoicescu, 3.π., σσ. 433, 509 σηµ. 87d Bodogae, 3.π., σ. 219d  N™stuler, Le Mont Athos, 3.π., σσ. 196-197.
.A)ι�ρωµα α:τ' τ�2 Π�τρ�υ τ�2 K�υτσ�2 (1574-1577, 1578-1579, 1582-1591).

64. Bodogae, 3.π., σ. 220, N™stuler, Le Mont Athos, 3.π., σ. 201.
65. Moldoveanu, Σ��σεις, 3.π., σ. 241.
66. Gh. Mihoci, «M™n™stirea Dobrovat», Mitropolia Moldovei ≥i Sucevei XXI /10-11 (1955) 724. E[�ε �)ιερω-

θε5 κα� α:τ' �π� τ�ν V. Lupu περ� τ� 1641-1642.
67. Moldoveanu, Σ��σεις, 3.π., σσ. 242-243 κα� τ'ν µ�ν�γρα)�α τ�2 St. Berechet, «M™n™stirea C™priana», στ�

Comisia monumentelor istorice Sec∑ia Bessarabia, II, Kισιν"�υ 1928, σσ. 103, 108. SH µ�ν' iταν �)ι�ρωµα τ�2 Στε-
)"ν�υ τ�2 Mεγ"λ�υ τUς M�λδα4�ας κα� �ν�σ�υσε τ'ν µ�ν' Zωγρ")�υ 0ς τ� 1913, *π1τε κα� �παλλ�τρι%θηκε
�π� τ�#ς P%σ�υς.

68. V. Cândea, Marturii, 541, �ριθµ. 2038.
69. Moisescu, «Con∑ributia», 3.π., σ. 259d Bodogae, 3.π., σ. 232, Tσι�ρ"ν, 3.π., σ. 240, N™stuler, Le Mont Athos,

3.π., σ. 28d Mαµαλ"κης 3.π., σ. 278. SH σκ6τη, π�# qν�µα&1ταν κα� σκ6τη τ�2 .Aπ�στ�λ"κη, �νισ��θηκε π�λλα-
πλ!ς �π� τ�#ς ≤erban Kαντακ�υ&ην� κα� τ�ν K. Mπασσαρ"µπα.

70. Mαριν�σκ�υ, «T( ρ�υµανικ( �ρ�ε5α», 3.π., σ. 197.
71. Moldoveanu, Σ��σεις, 3.π., σ. 251d Tσι�ρ"ν, 3.π., σσ. 236-237d Mαµαλ"κης 3.π., σ. 278. SH Slobozia ε[�ε µε-

τ1�ι της κα� τ'ν σκ6τη K�υϊµπ��ριλε (Cuibirile) κ�ντ( στ�ν π�ταµ� Jalomita, δωρε( τ�2 Stam. Doiceaca (1726).
72. Moldoveanu, Σ��σεις, 3.π., σσ. 267-268d Mαµαλ"κης 3.π., σ. 279.
73. Bodogae, Ajutoarele 3.π., σ. 251d N™stuler, Le Mont Athos, 3.π., σ. 229. Πρ4λ. κα� τ� σιγιλλι!δες γρ"µµα

τ�2 Πατρι"ρ��υ SIερεµ��υ Bf, M"ρτι�ς 7098 (1590) π�# �να)�ρεται στ'ν �)ι�ρωση στ'ν Σιµων1πετρα τ!ν �ω-
ρ�ων Σ)�υρτ&�στι, Xριστιαν�στι, ∆ραγ�µπρ�στι, .I&4�ρ"νι κα� Σιαντ&1γ�υ �π� τ'ν κυρ�α K"πλιαd 4λ. Kρ. Xρυσ�-
��wδης - Π. Γ�υναρ�δης (�πιµ.), «SIερ( M�ν' Kαρακ"λ�υ, Kατ"λ�γ�ι .Aρ�ε�ων, Af M�ρ�ς», 0Aθωνικ� Σ�µµεικτα 1
(.Aθ6να 1985) 113 (στ� 9^Uς: 0Aθωνικ� Σ�µµεικτα 1, Af M�ρ�ς).

74. SH �κκλησ�α α:τ' κατεδα)�σθηκε �π� τ� κ�µµ�υνιστικ� καθεστnς 4λ. Ioan Moldoveanu, «Bicerici
bucure≥tene demolate în timpul comunismulai», Biserica Ortodox™ Rom™n™ (1993), τε2�. 10-12, 179 (στ� ε^6ς:
«Bicerici»). SH �κκλησ�α �)ιερ%θηκε στ( µ�σα τ�2 16�υ αQ. µ� τ'ν συµ4�λ' τ�2 π�στ�λνικ�υ Γκι%ρµα Πωγω-
νιανUς κα� τUς συ&�γ�υ τ�υ K"πλεα, 3.π. 179. Γι( τ� µετ1�ι τ�2 aγ��υ Nικ�λ"�υ στ� B�υκ�υρ�στι 4λ. τ� σιγιλ-
λι!δες γρ"µµα τ�2 SIερεµ��υ Bf, 6 .Oκτ. 7100 (1591), µ� τ� *π�5� α:τ� καθ�σταται σταυρ�πηγιακ� - ε[�ε �δρυθε5
�π� τ�ν Mι�. Mπ"ν� - 4λ. ∆ηµ. Bαµ4ακ\ς (�πιµ.) «SIερ( M�ν' Σ�µων�ς Π�τρας, Kατ"λ�γ�ς τ�2 �ρ�ε��υ, Bf M�-
ρ�ς» 0Aθωνικ� Σ�µµεικτα 1 (1985) 113-115 (στ� 9^Uς: 0Aθωνικ� Σ�µµεικτα 1, Bf M�ρ�ς).

75. SH σκ6τη Bolintin iταν �)ι�ρωµα τ�2 .Aλε^"νδρ�υ Cocon περ� τ� 1626, 4λ. Bodogae, 3.π., σ. 253d
N™stuler, Le Mont Athos, 3.π., σ. 115d 3 Bolintin ε[�ε �)ιερωθε5 �ρ�ικ!ς στ'ν M. .I46ρων. SH σκ6τη Isvorani, µετ(



µ�ν' Scurtesti, �λλ( κα� τ�ς σκUτες 3 Σιµων1πετρα κατ��ει περ� τ( 1.500 ρ�υµανικ( +γ-
γρα)α76.

SH aγ��υ Πα�λ�υ ε[�ε µετ1�ι τ'ν µ�ν' Jitia u Jitiana, π�# �ν�σ�υε �Qκ�ν�µικ!ς τ'ν
�θωνικ' µ�ν' �π� τ� 1654 0ς τ� 1813, �)ι�ρωµα πιθαν!ς, τUς συ&�γ�υ τ�2 Kωνσταντ�-
ν�υ Radu ≤erban Balasa77d µετ1�ι της iταν 3 σκ6τη Tσι��τ�υρα, κτητ�ρ�α τ�2 Mι�α'λ
Γεννα��υ78, 3 µ�ν' Todireni (Θε�δωριαν��υ τ!ν 9λληνικ!ν πηγ!ν) din Bardujeni, �)ι�-
ρωµα τ�2 Miron Costin (1664), 3 *π��α εZρ�σκεται στ'ν Bεσσαρα4�α79, κα� * να�ς τ�2
aγ��υ ∆ηµητρ��υ στ� Γαλ"τσι80. SH Σταυρ�νικ6τα ε[�ε µετ1�ι τ'ν µ�ν' τ!ν aγ�ων .Aπ�-
στ1λων u .Aρ�ιµανδρ�τ�υ81 κα� τ'ν σκ6τη Calug™reni82, �)ι�ρωµα τ�2 1686, �λλ. �µ)ι-
σ4ητ�υµ�νης τUς �)ιερ%σε%ς τ�υ, κα� τ'ν σκ6τη Cr™sani83, �)ι�ρωµα τ�2 3γεµ1ν�ς Nι-
κ�λ. Mαυρ�κ�ρδ"τ�υ. SH µ�ν' sεν�)!ντ�ς κατε5�ε τ'ν σκ6τη Sdralea84, �ργ1τερα Zπ�
τ� pν�µα Roaba u Robais, �)ι�ρωµα τ�2 4�γι"ρ�υ Barbu Craiovescu µετα^# τ!ν �τ!ν
1500-1520 κα� τ'ν σκ6τη C™ciula∑i85, κ�ντ( στ� B�υκ�υρ�στι, �)ι�ρωµα τ�2 K. Mπασσα-
ρ"µπα - Brîncoveana. SH µ�ν' Γρηγ�ρ��υ ε[�ε µετ1�ι τ'ν µ�ν' Bυ&"ντεα (Bυ&αντ�ς τ!ν
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�π� περιπ�τειες, στ( �ρ1νια τ�2 ≤erban Kαντακ�υ&ην�2, �)ιερ%θηκε στ'ν µ�ν' Michail Voda, �λλ( λ�γ� µετ( ��
`Eλληνες µ�να��� τ'ν �γκατ�λειψαν. SH Flamanda, περ� τ� 1698, �)ιερ%θηκε στ'ν �πισκ�π' Rîmnic,
Moldoveanu, Σ��σεις, 3.π., σ. 279.

76. D. N™stase, «Les documents roumains des archives du couvent athonite de Simonopetra», Σ�µµεικτα 5
(1983) 373-388d ∆ηµ. Bαµ4ακ\ς, 0Aθωνικ� Σ�µµεικτα 1, Bf M�ρ�ς, 3.π., 113-115.

77. Ciuc™ Marcel Dumitra - Dan Livezeanu, «Documente de la Athos privitoare la m™n™stirea Jitianu (Dolj),
1654-1813)», Revista Archivelor 2 (1979).

78. T. Bulat, «Daniile lui Constantin Br™ncoveanu pentru Orient Ortodox», Biserica Ortodox™ Roman™
LXXXII 9-10 (1904) 441-443.

79. Bodogae, 3.π., σ. 261d Stoicescu, 3.π., σσ. 510-514.
80. Moldoveanu, Σ��σεις, 3.π., σσ. 291-292.
81. P. N™sturel, «Le monastère athonite de Stauronikyta et roumains», Revue des Etudes Roumaines 15 (1975)

205. Στ� �ρ�ε5� τUς µ�νUς Σταυρ�νικ6τα �π1κεινται +γγρα)α π�# �)�ρ�2ν τ� µετ1�ι της α:τ1. hEτσι γνωρ�&�υ-
µε /τι * µητρ�π�λ�της OZγγρ�4λα��ας ∆�σ�θε�ς µ� γρ"µµα τ�υ πρ�ς τ'ν µ�ν' Σταυρ�νικ6τα �π� 29 A:γ��στ�υ
1799 συνιστ�2σε ν( *ρισθε5 3γ��µεν�ς στ� �ν λ1γ_ω µετ1�ι Wνθρωπ�ς W^ι�ς κα� �καν1ς, τ�ν *π�5� θ( 4�ηθε5 *
+µπειρ�ς 3γ��µεν�ς τ�2 K�τρ�τσαν��υ Bησσαρ�ων κα� * µ�να��ς Kαλλ�νικ�ς, π�# ε[�αν δι�ρισθε5 �π�τρ�π�ι τ�2
µετ����υ �π� τ�ν 3γεµ1να τUς Bλα��ας .Aλ�^ανδρ� M�υρ��&η - 4λ. .Aντ. Γιαννακ1π�υλ�ς (�πιµ.), «.Aρ�ε5� τUς
SIερ\ς M�νUς Σταυρ�νικ6τα. .Eπιτ�µ' �γγρ")ων 1533-1800», 0Aθωνικ� Σ�µµεικτα 8 (.Aθ6να 2001) 145-146 (στ�
9^Uς: 0Aθωνικ� Σ�µµεικτα 8). Kα� α:τ� γιατ� τ'ν θ�ση τ�2 3γ�υµ�ν�υ διεκδικ�2σαν πρ1σωπα δια4λητ( π�# θ(
τ'ν *δηγ�2σαν σ� �)ανισµ1d aγι�ρε5τες µ"λιστα �γκατεστηµ�ν�ι στ� B�υκ�υρ�στι συνιστ�2σαν στ'ν M. Σταυρ�-
νικ6τα Lς W^ι� 3γ��µεν� τ�ν Kαλλ�νικ� - τ� γρ"µµα Zπ�γρ")�υν * �ρ�ιµανδρ. K�τρ�τσαν��υ κα� �π�τρ�π�ς
τ!ν aγ�ων .Aπ�στ1λων Bησσαρ�ων Λαυρι%της, * Nαθανα'λ Pαδ�υλι%της (µ�ν' Radu Voda), * K�ριλλ�ς Mι�α-
λι%της (µ�ν' Mihnea), * Mατθα5�ς Γρηγ�ρι"της τUς µ�νUς Σπ�ρ�υ κ.W. - 4λ. Γιαννακ1π�υλ�ς, .Aθωνικ� Σ�µµει-
κτα 8, 3.π., 148-150. Tελικ!ς *ρ�σθηκε * Kαλλ�νικ�ς, �κκλησι"ρ�ης, 0ς τ1τε, τUς µ�νUς .Aρ�ιµανδρ�τ�υ µ� τ'ν
4�6θεια Lς )α�νεται, τ�2 σκευ�)�λακ�ς τUς µ�νUς Σταυρ�νικ6τα Γα4ρι6λ, π�# ε[�ε µετα4ε5 γι( τ�ν σκ�π� α:τ�ν
Lς +^αρ��ς στ� B�υκ�υρ�στι, Γιαννακ1π�υλ�ς, 0Aθωνικ� Σ�µµεικτα 8, 3.π., 156, 159. SHγ��µεν�ς τ�2 µετ����υ
διετ�λεσε περ� τ� 1808 κα� * Γρηγ1ρι�ς, µητρ�π�λ�της Σταυρ�υπ1λεως, Σταυρ�νικητιαν�ς * gδι�ς, 4�ηθ��µεν�ς
�π� τ�ν �νεψι1 τ�υ Zα)ε�ρη, 4λ. Γιαννακ1π�υλ�ς, 0Aθωνικ� Σ�µµεικτα 8, 3.π.,157, 158, 162-165, 166-167.

82. Moldoveanu, Σ��σεις, 3.π., σ. 303. Π"ντως * ≤erban Kαντακ�υ&ην�ς �πεκ�ρωσε µ� κηρ14�υλλ� τ'ν
�)ι�ρωσ6 της στ'ν µ�ν' τ�2 .Aρ�ιµανδρ�τ�υ (4/20 .I�υν. 1686).

83. Moldoveanu, Σ��σεις, 3.π., σ. 304. SH σκ6τη iταν �)ι�ρωµα τ�2 Nικ�λ. Mαυρ�κ�ρδ"τ�υ.
84. I. Donat, «Despre schitul Zdralea s™u Roaba, o ctitorie necunoscut™ a Craiovestilor», Arhivele Olteniei

1936, 322-323d Bodogae, 3.π. σ. 273 κα� N™sturel, Le Mont Athos, 3.π., σ. 265.
85. Moisescu, «Con∑ributia», 3.π., σ. 263d Bulat, Daniile, 3.π., 944.



πηγ!ν)86, �)ι�ρωµα στ�ς 17 .Iαν. 1777 τ�2 3γεµ1ν�ς Γρηγ�ρ��υ Γf .Aλε^"νδρ�υ Γκ�κα, τ'ν
µ�ν' aγ��υ Σπυρ�δων�ς u Spirea din Deal u Spirea Veche87, �)ι�ρωµα τ�2 Qατρ�2 Σπυρ�-
δων�ς. Στ'ν µ�ν' .Eσ)ιγµ�ν�υ * µ�γας 41ρνικ�ς Γα4ρι'λ Costache �)ι�ρωσε τ'ν κτητ�-
ρ�α τ�υ στ� Cioc™nesti (1662)88 �π. qν1µατι τ!ν .Aπ�στ1λων Π�τρ�υ κα� Πα�λ�υd τ� �)ι�-
ρωµα α:τ� ταυτ�&εται µ� τ'ν σκ6τη Mπ�υρσ��τσι (Π�υρσ��τ&ι τ!ν πηγ!ν)89, στ�ς �ρ��ς
τ�2 19�υ αQ., * να�ς Badiul στ� Γαλ"τσι π�# * Mι�. K�ν"κης �)ι�ρωσε στ'ν σκ6τη
Floresti90, µετ1�ι κα� α:τ' τUς µ�νUς .Eσ)ιγµ�ν�υ, 3 σκ6τη Galu≥k™ (1809)91, 3 σκ6τη
Golgotha92 τ�2 Ivanesti (1814) κα� 3 µ�ν' Πρ�τσιστα93, στ'ν κωµ1π�λη Tirgu Ocna(1854).

SH µ�ν' Παντελε6µ�ν�ς ε[�ε µετ1�ι τ'ν µ�ν' Doamnei στ� Boto≥ani94, κα� * 3γεµnν
.Iω. Kαλλιµ"�ης τUς M�λδα4�ας (1758-1761) τUς �)ι�ρωσε τ� παρεκκλ6σι Mπ�γδ(ν-Σερ"ϊ
στ'ν Kωνσταντιν��π�λη95 (.I��νι�ς 1760). O� π�λλ�ς ε:εργεσ�ες τ!ν Kαλλιµ"�ηδων96 πρ�-
σ�δωσαν στ'ν µ�ν' τ�ν �αρακτηρισµ� «πριγκιπικ� µ�ναστ6ρι τUς �Qκ�γενε�ας Kαλλιµ"�η-
δων». T�λ�ς, 3 µ�ν' Kωνσταµ�ν�τ�υ ε[�ε µετ1�ι �π. qν1µατι τ�2 aγ��υ Nικ�λ"�υ, κ�ντ(
στ'ν κωµ1π�λη Γκεργκ�τσα �π� Mihnea Turcitul (1577-1583, 1585-159197).

Π��α iταν, /µως, 3 τ��η τ!ν µετ���ων, τ!ν σκητ!ν, π�# �κ"λυπταν cνα 9κατ�µµ�ρι�
στρεµµ"των γUς, ��λια 9^ακ1σια εgκ�σι 9πτ( κτ�σµατα, �"νια, µαγα&ι", �µπελ!νες, κα� �ν
γ�νει τ!ν περι��!ν τ!ν �)ιερωµ�νων πρ�ς τ�ς �θωνικ�ς µ�ν�ς; .Eν περιλ6ψει �να)�ρω /τι
τ( γεγ�ν1τα τ�2 1821 στ�ς 3γεµ�ν�ες ZπUρ^αν 3 �ρ�' τ�2 τ�λ�υς, µ� �ρ�' τ� δι"ταγµα τ�2
3γεµ1ν�ς τUς Bλα��ας Γρηγ�ρ��υ Γκ�κα98, �π� 3 N�εµ4ρ��υ 1822, ν( πληρ%σ�υν τ( µετ1�ια
τ( �ρ�η τUς �%ρας κα� ν( �κδιω�θ�2ν �� `Eλληνες µ�να��� κα� 3γ��µεν�ι �π� τ�ς ρ�υµα-
νικ�ς µ�ν�ς-�)ιερ%µατα. .Aκ�λ��θησαν �� διαµαρτυρ�ες τ!ν aγι�ρειτ!ν99, 3 µερικ' πλη-
ρωµ' πρ�ς τ�ς �θωνικ�ς µ�ν�ς, 3 καταγρα)' �κκαθαριστικ!ν λ�γαριασµ!ν, 3 συνθ6κη τ�2
Akkerman (25 Σεπτ. 1826)100 τ�2 ρωσ�τ�υρκικ�2 π�λ�µ�υ π�# +δωσε �λπ�δες στ�#ς aγι�-
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86. Moldoveanu, Σ��σεις, 3.π.,σσ. 322-323d Bogdan, 3.π., σ. 28.
87. Stoicescu, 3.π., σ. 305d Bogdan, Daniile, 3.π., σ. 28d Moisescu, «Con∑ributia», 3.π., 264d Cândea, Marturii

3.π., σ. 463, �ριθµ. 863.
88. Stoicescu, 3.π., σ. 138d Bodogae, 3.π., σ. 287d Moisescu, «Con∑ributia», 3.π., 205.
89. Moisescu, «Con∑ributia», 3.π., 265.
90. N. Iorga, «Daniile române≥ti la Muntele Athos», Revista Istoric™ 19 (1933) 19-20 (στ� 9^Uς: «Daniile

române≥ti»)d Moldoveanu, Σ��σεις, 3.π., σσ. 338-340. SH µ�ν' Flore≥ti κατε5�ε µετ1�ι� στ� C™rlom™ne≥ti (τ�2 aγ��υ
Nικ�λ"�υ), στ'ν Tρεστι�"ρα, Pεδεπ�&�τ�υλ, Λ�υτσ�νι, Mπ�υρτ��τσι στ�ν ν�µ� Φαλτσ��υ, πρ4λ. Iorga, «Daniile
române≥ti», 3.π., 20. SH µ�ν' Floresti τ� 1802 ε[�ε 9νωθε5 µ� τ� Bursuci κα� τ� Cioc™ne≥ti τ� 1806 - 4λ. Ioan
Antonovici, M™n™stirea Flore≥ti din plasa Simile, jude∑ul Tutova, B�υκ�υρ�στι 1916, σσ. 53-54, �ριθµ. XXXIII.

91. Bogdan, Daniile, 3.π., σ. 11d Bodogae 3.π.,σ. 288.
92. Bogdan, 3.π.d Antonovici, 3.π., σσ. 67-69.
93. Moldeveanu, Σ��σεις, 3.π., σ. 341.
94. Stoicescu, 3.π., σσ. 110-111d Moisescu, «Con∑ributia», 3.π., 261d Bodogae, 3.π., σ. 246d N™stuler, Le Mont

Athos, 3.π., σ. 278.
95. Bodogae, 3.π., σ. 298d Moisescu, «Con∑ributia», 3.π., 266d Mαµαλ"κης 3.π., σ. 317.
96. Bodogae, 3.π., σ. 299 σηµ. 2d Tσι�ρ"ν, 3.π., σ. 276.
97. N™stuler, Le Mont Athos, 3.π., σσ. 282-283.
98. Cezar Bolliac, M™n™≥tirile din Romani. M™n™stirile închinate, B�υκ�υρ�στι 1961, σσ. 83-87.
99. C. N. Tomescu, Mitropolitul Grigorie ival Ungrovlahiei, Chi≥inau, 1927, 171.

100. Gh. Moisescu, M™n™≥tirele închinate din ∂ara Româneasc™ în vremea p™storiei mitropolitului Grigorie
Dasc™lul (1823-1834), B�υκ�υρ�στι 1934, σ. 25.



ρε5τες �κ τUς παρ�υσ�ας τ!ν P%σων, 3 �πιστρ�)' τ!ν µετ���ων στ�#ς aγι�ρε5τες101, 3 κω-
λυσιεργ�α τ!ν P�υµ"νων γι( τ'ν �πιστρ�)6 τ�υς, τ� δι"ταγµα τ�2 1841 κα� 1848 κα� Wλλες
τ!ν �τ!ν 1855, 1857, 1858102 γι( δ6µευση περι�υσι!ν κα�, τ�λ�ς, 3 �π1)αση τ!ν �τ!ν 1862-
1863, �π� K��&α, µ� τ'ν ν�µ�θετικ' συν�λευση π�# πρ��4λεπε τ'ν �:σιαστικ' δ6µευση τ!ν
περι�υσι!ν τ!ν �θωνικ!ν µ�ν!ν103. Bε4α�ως, �π� τ'ν Wλλη δ�ν +λειψαν κα� τ( λ"θη τ!ν
aγι�ρειτ!ν µ� τ�ς κατα�ρ6σεις *ρισµ�νων µετ��ιαρ�ων, τ'ν πλαστ�γρ")ηση �γγρ")ων
κ.λπ.104. .Aπ� τ'ν µακρ( �στ�ρ�α τ!ν ρ�υµαν�αθωνικ!ν σ��σεων +µειναν Lς &!ντα µνηµε5α
�Qκ�δ�µ6µατα, aγι�γρα)�ες, δωρε�ς �κκλησιαστικ!ν σκευ!ν κ.λπ. στ� Àγι�ν hOρ�ς, /λα
µνηµε5α ε:λα4ε�ας �ντ�π�ων 3γεµ1νων, �ρ�1ντων κα� Φαναριωτ!ν.

Π�λ# σηµαντικ� �νδια)�ρ�ν παρ�υσι"&�υν τ( µετ1�ια τ�2 Πρωτ"τ�υ, στ'ν µ�ν Bλα-
��α 3 µ�ν' K�τρ�τσαν��υ, στ'ν δ� M�λδα4�α 3 µ�ν' τ!ν Tρι!ν SIεραρ�!ν, γι( τ( *π�5α +γι-
νε 4ρα�#ς λ1γ�ς στ� πρ!τ� µ�ρ�ς τUς παρ��σης. .Eδ! θ( �να)ερθ�2µε σ� *ρισµ�νες λε-
πτ�µ�ρειες τUς �στ�ρ�ας τ�υς.

Στ� Πρωτ\τ� Zπ"ρ��υν π�λλ�ς πληρ�)�ρ�ες γι( τ'ν µ�ν' τ!ν Tρι!ν SIεραρ�!ν στ�
.I"σι�. Kα� πρ!τα * K!δι^ 33, /π�υ καταγρ")�νται +σ�δα τUς K�ιν1τητ�ς �π� τ'ν µ�ν'
α:τ'ν κα� καλ�πτ�υν τ( +τη 1692, 1694, 1696, 1721, 1722, 1733105, �ν! * K!δι^ 37 �)�ρ\ τ'ν
δια�ε�ρισ6 της τUς περι1δ�υ 1781-1793106. .Eνδια)�ρων ε[ναι κα� * K!δι^ 63 τ�2 Πρωτ"τ�υ
π�# περι��ει Kατ"στι�� τUς κινητUς περι�υσ�ας τUς µ�νUς τ!ν Tρι!ν SIεραρ�!ν (1 Σεπτ.
1780), /π�υ καταγρ")�νται τ( �)ιερ%µατα π�# εZρ�σκ�νται π"νω στ� λε�ψαν� τUς aγ�ας
ΠαρασκευUς τUς N�ας, �λλ( κα� �σηµικ", λατρευτικ( σκε�η, µωσ�ες, µελ�σσια, &!α, �ρυσ1-
4�υλα κ.W.107. .Aπ� τ�ν K%δικα 33 πληρ�)�ρ��µεθα, �π�σης, /τι τ'ν περ��δ� 1692-1696
3γ��µεν�ς τUς µ�νUς iταν * SIερεµ�ας, * *π�5�ς +στελνε δι")�ρα π�σ( στ'ν K�ιν1τητα108,
�ν! τ'ν περ��δ� 1696-1721 �να)�ρ�νται Lς 3γ��µεν�ι �� hAνθιµ�ς Παντ�κρατ�ριν�ς κα�
.Iε&εκι'λ .I4ηρ�της109. .Eνδια)�ρ�ν παρ�υσι"&ει, Lσα�τως, τ� +γγρα)� τ�2 1743, κατ( τ�
*π�5� 3 συντε�ν�α τ!ν γ�υναρ"δων τUς Kωνσταντιν�υπ1λεως �νελ"µ4ανε τ'ν �πιτρ�πε�α
τ!ν µ�ν!ν τ!ν Tρι!ν SIεραρ�!ν κα� K�τρ�τσαν��υ110. T'ν τετραετ�α 1776-1780 3γ��µεν�ς
iταν * Σαµ�υ'λ κα� τ� 1781 �νελ"µ4ανε �π�τρ�π1ς της * .Iωακε�µ111. T� 1784 * 3γ��µεν�ς
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101. Bolliac, 3.π., σ. 239.
102. Recueil des documents diplomatiques concernant la question des monastères grecs, .I��λ. 1863, Παρ�σι.
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(1815).
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.Iγν"τι�ς Λαυρι%της κατηγ�ρ�2νταν �π� τ�ν συνεργ"τη τ�υ Xατ&U Σ"44α /τι µα&� συν6ρ-
γησαν στ'ν σ�ντα^η πλαστ!ν καταστ��ων, γι. α:τ� κα� &ητ�2σε τ'ν συγ�%ρεση τUς SIερ\ς
K�ιν1τητ�ς112. Πρ"γµατι, τ'ν �π��' α:τ'ν πρ�πει ν( σηµει%θηκαν �Qκ�ν�µικ�ς �τασθαλ�ες
στ'ν µ�ν' τ!ν Tρι!ν SIεραρ�!ν κα� τ�2 K�τρ�τσαν��υ, γι. α:τ� 3 Σ�να^η �π�στειλε �^"ρ-
��υς γι( ν( διενεργ6σ�υν �λ�γ��υς στ�#ς λ�γαριασµ��ς της113, &ητ%ντας, µ"λιστα, κα� τ'ν
συνδρ�µ' τ�2 3γεµ1ν�ς τUς M�λδα4�ας .Aλε^"νδρ�υ Mαυρ�κ�ρδ"τ�υ114, τ!ν µητρ�π�-
λιτ!ν Σε4αστε�ας .Aναν��υ κα� EQρην�υπ1λεως Σω)ρ�ν��υ, τ!ν 3γ�υµ�νων τ!ν µ�ν!ν Γκ1-
λιας κα� ∆�πρ�4ετ&��υ, τ!ν �µπ1ρων Kυρι"κη .Aναστασ��υ κα� .Aνδρ�α ΠαυλU115 κα� τ�2
3γεµ1ν�ς τUς Bλα��ας Mι�α'λ Σ��τσ�υ116. Σηµειωτ��ν /τι 3 Mεγ"λη Σ�να^η σκ1πευε ν(
�ντικαταστ6σει τ�ν 3γ��µεν� τUς µ�νUς K�τρ�τσαν��υ .Iγν"τι� sηρ�π�ταµ�τη117. T�ν
.Aπρ�λι� τ�2 1793 3γ��µεν�ς τUς µ�νUς τ!ν Tρι!ν SIεραρ�!ν iταν * Kωνστ"ντι�ς Γρηγ�-
ρι"της κα� �� µ�ν�ς τ�2 SAγ��υ hOρ�υς &ητ�2σαν µ� γρ"µµα τ�υς ν( τ�ν στηρ�^�υν �ντ1πι�ι
Wρ��ντες κα� �κκλησιαστικ��118. T� 1806 3γ��µεν�ς iταν * Σερα)ε�µ Kαρακαλλην�ς π�#
παρ�µεινε 0ς τ� 1813, µ� δι"λειµµα τ'ν διετ�α 1811-1813, *π1τε τ�ν �ντικαθιστ�2σε * �ρ�ι-
µανδρ�της .Iγν"τι�ς119, τ�ς δ�σ�ληψ�ες τ�2 *π���υ kλεγ^αν aγι�ρε5τες +^αρ��ι π�# +)θασαν
στ� .I"σι�, γι( τ�ν σκ�π� α:τ1ν120. T'ν τετραετ�α 1814-1818 3γ��µεν�ς iταν * .Iνν�κ�ντι�ς,
π�# συν�τα^ε µ"λιστα λεπτ�µερ!ς λ�γαριασµ�#ς δια�ειρ�σεως121.

{Aς σηµειωθε5 /τι ZπUρ^αν περιπτ%σεις κατ( τ�ς *π�5ες στ'ν δι��κηση τ!ν µετ���ων
Φαναρι!τες 3γεµ1νες παρεν�4αιναν κα� δι1ρι&αν �πιτρ1π�υς στ�ς δ�� µ�ν�ς, /πως, γι( πα-
ρ"δειγµα, τ� 1793 π�# �π�τρ�π�ι τUς µ�νUς τ!ν Tρι!ν SIεραρ�!ν iσαν * πρ%ην µ�γας λ�γ�-
θ�της N. P�υσ�τ�ς π�# µα&� µ� τ�ν µητρ�π�λ�τη OZγγρ�4λα��ας .I"κω4� kλεγ^αν τ�#ς λ�-
γαριασµ�#ς τ�2 3γ�υµ�ν�υ .Iγνατ��υ Λαυρι%τ�υ, π�# εgδαµε παραπ"νω122. T�ν .I��νι� τ�2
1819 3γ��µεν�ς iταν * Σερα)ε�µ Kαρακαλλην1ς, π�# κα� α:τ�ν εgδαµε παραπ"νω κα� π�#
παρ�µεινε 0ς τ( δραµατικ( γεγ�ν1τα τ�2 1821123.

Στ� K�τρ�τσ"νι �παντ�2µε, �ρ�ικ!ς, 3γ��µεν� τ�ν .Iγν"τι� sηρ�π�ταµην� π�# ε[�ε
�κλεγε5 τ�ν Σεπτ�µ4ρι� u .Oκτ%4ρι� τ�2 1776124. SH gδια µ�ν' �ντιµετ%πι&ε π�λλ( πρ�4λ6-
µατα κατ( τ� 1784, *π1τε, /πως εgδαµε λ�γ� παραπ"νω, 3 Σ�να^η �π�στειλε �^"ρ��υς γι(
διεν�ργεια �λ�γ�ων στ�#ς λ�γαριασµ��ς τ�υς125. Στ�ς 20 Φε4ρ�υαρ��υ 1785 3γ��µεν1ς της
iταν * Σερα)ε�µ Bατ�πεδην�ς126 κα� 3 Σ�να^η &ητ�2σε τ'ν στ6ρι^6 τ�υ �π� τ�#ς 3γεµ1νες
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112. Γ"σπαρης, 0Aθωνικ� Σ�µµεικτα 2, 3.π., 47.
113. %O.π.
114. %O.π., 48.
115. %O.π., 49, 57.
116. %O.π., 49. T�ν �ντικατ�στησε * Σερα)ε�µ Bατ�πεδην1ς, 3.π., 56, 57.
117. %O.π., 49.
118. %O.π., 158-161.
119. %O.π., 134-135, 137, 145.
120. %O.π., 137.
121. %O.π., 146-151. T� 1816 Lς 3γ��µεν�ς )�ρεται κα� * µνηµ�νευθε�ς Σερα)ε�µ, 3.π., 149-152.
122. %O.π., 156-157.
123. %O.π., 163.
124. %O.π., 69-70d �δ! �να)�ρ�νται κα� �� Zπ��ρε%σεις τ�υ τ1σ�ν πρ�ς τ'ν µ�ν6, /σ�ν κα� πρ�ς τ'ν Σ�να^η.
125. %O.π., 47, 49d 4λ. �δ! κα� σηµ. 8-11.
126. %O.π., 54, /π�υ κα� λεπτ�µ�ρειες γι( τ�ς Zπ��ρε%σεις τ�υ.



τUς Bλα��ας Mι�. Σ�2τσ� κα� M�λδα4�ας .Aλ�^ανδρ� Mαυρ�κ�ρδ\τ�, τ�2 *π���υ * νε�ε-
κλεγε�ς 3γ��µεν�ς «ZπUρ^ε τ&ιρ"κι τ�2 �ν µακαρ�|α τrU λ6^ει γιν�µ�ν�υ �ειµν6στ�υ α:τα-
δ�λ)�υ της Γρηγ�ρ��υ Γκ�κα 4�ε41δα»127. T�ν .I��νι� τ�2 1791 3γ��µεν�ς δι�ρ�σθηκε *
∆α4�δ Λαυρι%της στ'ν θ�ση τ�2 .Iγνατ��υ κα� µ"λιστα γι( c^ι +τη128, �λλ. cνα �ρ1ν� �ργ1-
τερα, τ� 1792, 3 Σ�να^η �π�στελνε �^"ρ��υς γι( +λεγ�� τ!ν �Qκ�ν�µικ!ν κα� µ� Zπ1δει^η
πρ�ς τ�ν ∆α4�δ ν( παραιτηθε5129. T�ν M"ϊ� τ�2 1798 �παντ�2µε 3γ��µεν� τ�ν Xρ�σανθ�
Λαυρι%τη, �ν! τ� 1797 ε[�ε πρ�ηγηθε5 * Bησσαρ�ων Λαυρι%της130. T� 1811 κα� 1817 * Bησ-
σαρ�ων �^ηκ�λ��θησε ν( ε[ναι 3γ��µεν�ς, µ�λ�ν1τι τ� 1813 �παντ�2µε Lς 3γ��µεν� κα�
τ�ν Mατθα5� Γρηγ�ρι"τη, 3γ��µεν� 0ς τ1τε, τUς µ�νUς Σπ�ρ�υ µα&� µ� �^"ρ��υς aγι�ρει-
τικ!ν µ�ν!ν131, �ν! κατ( τ� 1814 �ντικαταστ"θηκε �π� τ�ν .Iγν"τι� Φιλ�θεwτη132. T'ν πε-
ρ��δ� 1819-1825 3γ��µεν�ς iταν * Xαρ�των K�υτλ�υµ�υσιαν1ς133. T� 1837-1838 3γ��µεν�ς
iταν * Θε�)"νης ∆��ειαρ�της κα� τ� 1839 * Mελ�τι�ς Παντ�κρατ�ριν�ς µ� «συµπρ"κτ�-
ρα» τ�ν Συν�σι� Σταυρ�νικητιαν1134.

.O)ε�λ�υµε, π"ντως, ν( σηµει%σ�υµε, κα� �δ! στ'ν περ�πτωση τ�2 K�τρ�τσαν��υ, /τι
στ'ν δι��κηση τ!ν µ�ν!ν παρεν�4αιναν Φαναρι!τες 3γεµ1νες, /πως συν�4η τ�ν Φε4ρ�υ-
"ρι� τ�2 1819, *π1τε * 3γεµnν τUς Bλα��ας .Aλ�^ανδρ�ς Σ�2τσ�ς �ντικατ�στησε τ�#ς δ��
�^"ρ��υς τ�2 K�τρ�τσαν��υ µ� λαϊκ��ς135. .Eκε5ν�, �π�σης, π�# +�ει �νδια)�ρ�ν κα� δε�-
�νει τ�ν 4αθµ� τUς 4�ηθε�ας π�# �λ"µ4αναν �� �θωνικ�ς µ�ν�ς �π� τ� K�τρ�τσ"νι κα�
τ�#ς Tρε5ς SIερ"ρ�ες, ε[ναι ν( µελετηθε5 * K!δι^ 34 τ�2 Πρωτ"τ�υ, στ�ν *π�5� καταγρ"-
)�νται �� �λεηµ�σ�νες τUς περι1δ�υ 1694-1742, π�# στ�λν�νταν στ'ν SIερ( K�ιν1τητα
�π� τ'ν Bλα��αd εQδικ1τερ�ν, µ"λιστα, /τι /λες �� �λεηµ�σ�νες τUς περι1δ�υ 1733-1742
π�# στ�λν�νταν στ� Àγι�ν hOρ�ς πρ��ρ��νταν �π� τ� K�τρ�τσ"νι136. hAλλ�ι, �π�σης, π1-
ρ�ι γι( τ'ν SIερ( K�ιν1τητα iσαν τ( π�σ( τ!ν �ν�ικ�ων τ!ν µ�ν!ν κα� τ!ν µετ���ων
τ�υς, µ�α Qδ�α τ'ν *π��α +�ει * )ιλ�στωρ κα� )ιλ�αγι�ρε�της �ναγν%στης �π� τ� Kατ"-
στι�� �σ1δων κα� �^1δων τUς K�ιν1τητ�ς τ�2 SAγ��υ hOρ�υς στ'ν M�λδ�4λα��α τUς πε-
ρι1δ�υ 1776-1784, /π�υ κα� τ( qν1µατα τ!ν 3γ�υµ�νων τ!ν µ�ν!ν κα� τ( �π�στελλ1µε-
να π�σ"137. Kα� ε[ναι )υσικ� �� δ�� α:τ�ς µ�ν�ς ν( 4�ηθ�2ν κα� τ�#ς �ντ�π��υς - �να)�-
ρ�υµε, γι( παρ"δειγµα, /τι στ� K�τρ�τσ"νι παρε5�ε τ�ς Zπηρεσ�ες τ�υ * Qατρ�ς Mαν�λ"-
κης138 κα� /τι �π� τ( +σ�δ" τ�υ συντη-ρ�2νταν κα� 3 SEλληνικ' Σ��λ' B�υκ�υρεστ��υ139,
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127. Γ"σπαρης, 0Aθωνικ� Σ�µµεικτα 2, 3.π., 56-57, /π�υ +γγρα)α κα� πρ�ς τ�ν πρ%ην 3γ��µεν� .Iγν"τι� sη-
ρ�π�ταµην� κα� τ�ν Σερα)ε�µ.

128. %O.π., 64-67, 74, 75, 120, 122-127.
129. %O.π., 74-75, 120-121, 122-126, 127-128.
130. %O.π., 79, 128-129, 130-131.
131. %O.π., 128-134. .Eδ! π�λλ�ς πληρ�)�ρ�ες γι( τ'ν &ω' τ!ν aγι�ρειτ!ν στ� K�τρ�τσ"νι, τ�ς σ��σεις τ�υς

µ� τ�#ς �ντ�π��υς Wρ��ντες, τ�ς Wλλες µ�ν�ς, τ�ν ρ1λ� τ!ν �^"ρ�ων, τ�ν µεγ"λ� σεισµ� τ�2 1808.
132. %O.π., 138, 140-141, 146-147.
133. %O.π., 155, 161.
134. %O.π., 160, 163, 165. T� 1846 �π�τρ�π�ς iταν * Γρηγ. Brînoveanu, 3.π., 153, 154.
135. %O.π., 155.
136. %O.π., 17.
137. %O.π., 119-120.
138. %O.π., 141.
139. %O.π. M6πως πρ1κειται γι( τ'ν A:θεντικ' .Aκαδηµ�α B�υκ�υρεστ��υ;



/πως εgδαµε, Wλλωστε, συν�4αινε κα� µ� τ( +σ�δα τUς µ�νUς τ!ν Tρι!ν SIεραρ�!ν στ� .I"-
σι�, �π� τ( *π�5α πληρ%ν�νταν κα� �� `Eλληνες διδ"σκαλ�ι τUς σ��λUς τUς µ�νUς
α:τUς140.

SH µελ�τη τUς π�ρε�ας τ!ν aγι�ρειτικ!ν µετ���ων στ�ς παραδ�υν"4ιες 3γεµ�ν�ες �π�-
τελε5 cνα &ητ��µεν� τUς �ρε�νης, �)�2 Zπ"ρ��υν π�λλ( θ�µατα γι( περαιτ�ρω +ρευνα,
/πως: 3 π�ιµαντικ' δρ"ση τ!ν µ�να�!ν, τ( τυπικ" τ�υς, 3 περι�υσ�α τ�υς, 3 δι��κηση, *
ρ1λ�ς τ!ν µητρ�π�λιτ!ν OZγγρ�4λα��ας, τ!ν �πι�ωρ�ων �πισκ1πων, τ!ν παρεπιδηµ��-
ντων u �)ησυ�α&1ντων SEλλ6νων �νωτ�ρω κληρικ!ν κα� πρ�παντ1ς, 3 δια�ρ�νικ' �^"ρτη-
σ6 τ�υς �π� τ'ν SIερ( K�ιν1τητα u τ�ς �θωνικ�ς µ�ν�ς, τ!ν *π��ων iσαν µετ1�ια.
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EΠIMETPO

Στ'ν παρ��σα εQσ6γηση �να)�ρθηκε π�λλ"κις 3 qν�µασ�α µ�ν!ν κα� σκητ!ν κατ( τ�ς
9λληνικ�ς πηγ�ς. ∆ε�γµατ�ς �"ρη παραθ�τ�υµε �δ! κατ"λ�γ� συνδρ�µητ!ν SEλλ6νων aγι�-
ρειτ!ν 3γ�υµ�νων σ� µ�ν�ς κα� σκUτες µετ1�ια �θωνικ!ν µ�ν!ν. SO κατ"λ�γ�ς �λ6)θη �π�
τ'ν +κδ�ση Λε8ικ$ν τ	ν 2νδ'8ων Uνδρ	ν τ	ν 2ν τVG 7στ�ρ�Wα τ�� ESτρ�π��υ… παρ� Nε�+�-
τ�υ ∆��κα, τ'µ�ς δε�τερ�ς, Bι�ννη 1807.

O7 2ν ταLς ε&ς τ$ %Aγι�ν �Oρ�ς τ�� �Aθων�ς

�O 0Aρ�. τ	ν Tρι	ν �Iεραρ�	ν κ�ρι�ς Σερα+ε�µ J Kαρακαλλιν'ς.
�O *8αρ��ς κ�ρι�ς Συν�σι�ς Xελανδιριν'ς.
�O 0Aρ�ιµ. τGς 2ν τVG εSαγεL Mεγ�στVη Λα�ρWα [π�κειµ�νης µ�νGς Dγ�υµενε�σας Π�υρ\��ντ\ι

κα� J συνεπιστατ!σας κ�ρι�ς �Aνθιµ�ς �7 Λαυρι	ται.

O7 2ν ταLς τVG �IερWN M�νVG Bατ�πεδ��υ 

O7 πρ�ηγ�υµενε�σαντες Γκ'λιαν αSτ.δελ+�ι J 0Aρ�ιµανδρ�της κ�ρι�ς Mεθ'δι�ς κα� κ�ρι�ς
Γρηγ'ρι�ς.

�O 2+ηµ�ρι�ς κ�ρι�ς Mεθ'δι�ς.
�O 2λλ'γιµ�ς �Hγ��µεν�ς Παρπ�_�υ κ�ρι�ς K�ριλλ�ς.
O7 2κ τGς τ	ν 0I1!ρων 0Aρ�ιµ. ε&ς τ�ς 2ν �OκνVη µ�ν�ς κ�ρι�ς Mελ�τι�ς.

O7 2ν ταLς τVG �IερWN M�νVG Zωγρ.+�υ 

�O 0Aρ�ιµ. ∆�πρ�1ετ\��υ κ�ρι�ς 0Aγ.πι�ς.
�O 0Aρ�ιµ. τGς Kαπρι.νας κ�ρι�ς �Aνθιµ�ς.
�O 2λλ'γιµ�ς 0Aρ�ιµ. κ�ρι�ς Γερ.σιµ�ς J Pακιτ#σσας Bατ�πεδιν'ς.
�O 0Aρ�ιµ. M�ρων κα� Πρ�τ\ιστας κ�ρι�ς Zα�αρ�ας Zα�αρ�ας Bατ�πεδιν'ς.
�O 0Aρ�ιµ. τGς 2ν Γαλ.τ\ι Πρ�τ\ιστας κ�ρι�ς Φιλ'θε�ς Bατ�πεδιν'ς.

O7 2ν ταLς τVG �IερWN M�νVG τ�� aγ��υ Πα�λ�υ 

�O 2λλ'γ. 0Aρ�ιµ. Θε�δωριαν��υ κ�ρι�ς 0Aθαν.σι�ς.
�O τGς 2ν Γαλ.τ\ι τ�� aγ��υ ∆ηµητρ��υ κ�ρι�ς 0Iωανν�κι�ς.

O7 2ν ταLς τVG τ�� ΣωτGρ�ς Xριστ�� �IερWN M�νVG τVG 2πικεκληµ�νVη 0Eσ+ιγµ�ν�υ 

O7 2ν τVG τ�� Φλωρεστ��υ Dγ�υµενε�ων κ�ρι�ς ∆ανι�λ 0Eσ+ιγµεν�της.
�O Π�υρσ�υτ\��υ �Hγ��µεν�ς κ�ρι�ς Παρθ�νι�ς 0Eσ+ιγµεν�της.
�O 7ερ�µ'να��ς κ�ρι�ς Λ�υκNς 0Eσ+ιγµεν�της.
�O Jσι#τατ�ς 7ερ�µ. κ�ρι�ς 0Iωανν�κι�ς K�ν.κης 0Eσ+ιγµεν�της.
�O 2ν τVG τ�� /ηρ�π�τ.µ�υ �Hγ��µεν�ς T.γκ�υ κ�ρι�ς �Iερεµ�ας.
�O 2ν τVG P#σων �Hγ��µεν�ς ∆'µνας κ�ρι�ς Θε�+.νης.
�O 2ν τVG τ�� Γρηγ�ρ��υ �Hγ��µεν�ς Bυ\αντ�δ�ς.
�O 2ν τVG τ�� ∆��ειαρ��υ �Hγ��µεν�ς κ�ρι�ς Nεκτ.ρι�ς.
�O δ��λ�ς τ	ν δ��λων τ�� Θε�� Π.τερ ∆ι�ν�σι�ς �&κ�υµενικ$ς J γνωστ'ς.
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RÉSUMÉ

Ath. E. Karathanassis

SUR LES MÉTOCHIA ATHONITES EN TERRE ROUMAINE

L’auteur signale en terre métochia que les monastères athonites possédaient en
terre roumaine et répertorie des informations sur les sites et lieux que, dès la
première moitié du XVIe s., divers dignitaires roumains avaient légués aux
monastères, du Mont Athos (villages, églises, monasteres, vignobles et champs).
Signes de leur dévotion et de leur attachement à l’esprit orthodoxe, ces donnations
constituaient un héritage athonite en terre roumaine. Les princes Phanariotes,
respectant cette même tradition, avaient cédé à leur tour au Mont Athos de grandes
propriétés. Toutefois le pouvoir abusif de certains higoumènes de ces métochia
avaient souvent entraîné l’intervention des autorités athonites qui cherchaient à
limiter ces excès et abus de pouvoir. Les représentants de l’autorité (exarchats)
faissaient respecter la loi dans ces métochia jusqu’à la veille de la Révolution de
1821 inspirée par Alex. Ypsilantis et déclanchée dans les pays roumains. Toutes ces
propriétés ont été sécularisées par un acte dicté par le roi Alex. Cuza en 1860-62, en
dépit des protestations des autorités athonites.
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K. Λ���ρδ�υ-Tσιγαρ�δα

BΥ�ΑΝΤΙΝEΣ ΕΠΕΝ∆YΣΕΙΣ ΕΙΚOΝΩΝ

ΣΤO AΓΙ�Ν OΡ�Σ

Oι �ρυσ�ς, αργυρεπ��ρυσες � αργυρ�ς επενδ�σεις εικ"νων, π$υ σ�µερα τις $-
ν$µ&'$υµε «π$δι�ς» � «π$υκ&µισα», απ$τελ$�ν ιδια�τερη κατηγ$ρ�α �ργων τ��νης
της *υ'αντιν�ς περι"δ$υ. Tα �ργα αυτ& ��$υν µακρι& παρ&δ$ση στη *υ'αντιν�
τ��νη, η $π$�α πιθαν"τατα �/θανε µ��ρι την παλαι$�ριστιανικ� περ�$δ$, και π$λ-
λ& *υ'αντιν& κε�µενα κ&ν$υν µνε�α εικ"νων µε επ�νδυση �ρυσ� � αργυρ� � εικ"-
νων µε �ρυσ& και αργυρ& δι&λιθα πλα�σια, διακ$σµηµ�να εν�$τε µε σµ&λτα.

H επ�νδυση καλ�πτει συν�θως τµ�µατα της εικ"νας µε ελ&σµατα, �ρυσ& � αρ-
γυρ&, πλ$�σια διακ$σµηµ�να για να της πρ$σδ0σει λ&µψη και τιµ�. Πρ"κειται για
α/ιερ0µατα πιστ0ν π$υ ε�τε παραγγ�λλ$νται απ" τ$ν δωρητ� συγ�ρ"νως µε την
εικ"να, ε�τε παραγγ�λλ$νται για να κ$σµ�σ$υν µια παλαι"τερη εικ"να. Kαι στις
δ�$ περιπτ0σεις θεωρ$�νται υλ$π$ιηµ�νη δ�ηση τ$υ α/ιερωτ$�, $ $π$�$ς µε τ$ν
τρ"π$ αυτ" δε��νει την ευλ&*ει& τ$υ και επικαλε�ται τη *$�θεια των θε�ων πρ$-
σ0πων της εικ"νας για την ε�σ$δ" τ$υ στ$ν Παρ&δεισ$.

Σηµει0ν$υµε "τι στ$υς *υ'αντιν$�ς �ρ"ν$υς, µε αν&λ$γες επενδ�σεις διακ$-
σµ$�σαν και &λλα 2�λινα ιερ& αντικε�µενα, "πως σταυρ$�ς, στα�0σεις ιερ0ν *ι-
*λ�ων, λειψαν$θ�κες, σταυρ$θ�κες κ.&. Σηµει0ν$υµε "τι η τε�νικ� αυτ� π$υ στην
αρ�αι"τητα �ρησιµ$π$ιε�ται για την επικ&λυψη των ενδυµ&των στα αγ&λµατα των
θε0ν, απαντ& και σε αγ&λµατα θε�ων µ$ρ/0ν στ$υς να$�ς της δυτικ�ς Eυρ0πης
κατ& τ$ν Mεσα�ωνα.

Tα �ργα αυτ& της µικρ$τε�ν�ας κ�νησαν τ$ ενδια/�ρ$ν των µελετητ0ν στ$ τ�-
λ$ς τ$υ 19$υ αι. και στις αρ��ς τ$υ 20$� αι., "ταν $ ρ0σ$ς µελετητ�ς της *υ'αντι-
ν�ς τ��νης N. Kondakov επισηµα�νει τη σηµασ�α τ$υς. M��ρι τ$ 1975 π&ντως τ$
θ�µα αυτ" δεν υπ&ρ�$υν µελ�τες ειδικ& για τις επενδ�σεις εικ"νων αλλ& µ"ν$ α-
να/$ρ�ς γι8 αυτ�ςσε &ρθρα και µ$ν$γρα/�ες απ" επιστ�µ$νες $ι $π$�$ι ασ�$λ�θη-
καν µε τις εικ"νες π$υ ε��αν δε�θε� επ�νδυση � µε τη *υ'αντιν� µικρ$τε�ν�α. Tη
�ρ$νι& αυτ� (1975), $ A. Grabar µε τ$ν κατ&λ$γ" τ$υ Les revêtements en or et en
argent des icônes byzantines du Moyen Âge, π$υ εκδ�δει τ$ Eλληνικ" Iνστιτ$�τ$
στη Bενετ�α, συµπληρ0νει αυτ" τ$ επιστηµ$νικ" κεν" και δ�νει τη δυνατ"τητα να
παρ$υσιασθ$�ν απ$δε�2εις σ�ετικ& µε τη θρησκευτικ� σηµασ�α των επενδ�σεων



και κυρ�ως να γ�νει µια γενικ� τα2ιν"µιση και �ρ$ν$λ"γηση στα �ργα π$υ διασ0-
θηκαν. <κτ$τε ακ$λ$�θησαν παρ$υσι&σεις &λλων &γνωστων �ργων, αυ2&ν$ντας
τ$ν αριθµ" των γνωστ0ν επενδ�σεων και τις γν0σεις µας γι8 αυτ�ς.

Aπ" τ$ µ��ρι σ�µερα γνωστ" και δηµ$σιευµ�ν$ υλικ" διαπιστ0νει κανε�ς "τι
εικ"νες µε *υ'αντιν�ς επενδ�σεις ��$υν *ρεθε� ως τ0ρα στην Eλλ&δα και τα λ$ιπ&
Bαλκ&νια, την Iταλ�α, τη Pωσ�α κα� τη Γεωργ�α, αλλ& και σε µητρ$π"λεις και συλ-
λ$γ�ς της δυτικ�ς Eυρ0πης. Aπ" αυτ�ς, $ι περισσ"τερες αν�κ$υν � απ$δ�δ$νται
στην περ�$δ$ των Παλαι$λ"γων (13$ς-15$ς αι.). Aν&µεσ& τ$υς, πρωτε�$υσα θ�ση
κατ��$υν $ι επενδ�σεις εικ"νων τ$υ Aγ�$υ >ρ$υς και κυρ�ως της I. M. Bατ$πεδ�-
$υ, η $π$�α διαθ�τει δεκατ�σσερις *υ'αντιν�ς επενδ�σεις σ’ �να σ�ν$λ$ περ�π$υ
δεκαεπτ& γνωστ0ν *υ'αντιν0ν επενδ�σεων στ$ ?γι$ν >ρ$ς και πεν�ντα π�ντε
ως τ0ρα σε "λ$ τ$ν κ"σµ$.

O αριθµ"ς των εικ"νων π$υ δ��θηκαν π$λ�τιµη επ�νδυση την περ�$δ$ των
Παλαι$λ"γων /α�νεται αυ2ηµ�ν$ς, γεγ$ν"ς π$υ απ$δ�δεται στην πρ$τ�µηση π$υ
υπ�ρ�ε πρ$ς τη γλυπτικ� και δη τα αν&γλυ/α κατ& την παλαι$λ"γεια αναγ�ννη-
ση. ∆εν µπ$ρ$�µε "µως να αγν$�σ$υµε τ$ν παρ&γ$ντα τ��η π$υ πρ�πει να �παι2ε
ρ"λ$ στ$ν αριθµ" των επενδ�σεων π$υ διασ0θηκαν και τ$ γεγ$ν"ς "τι ε�ναι /υσι-
κ" να ��$υν σωθε� περισσ"τερες παλαι$λ"γειες εικ"νες απ" αυτ�ς παλαι$τ�ρων ε-
π$�0ν �ωρ�ς αυτ" να καθ$ρ�'ει την παραγωγ� � τις τ&σεις µιας επ$��ς.

Π$λ�τιµες δι&λιθες επενδ�σεις �/εραν λατρευτικ�ς εικ"νες της Aυλ�ς, πλ$υ-
σ�ων ιδιωτ0ν και κυρ�ως λατρευτικ�ς και θαυµατ$υργ�ς των να0ν. Για τ$ν λ"γ$
αυτ", π$λλ�ς /$ρ�ς $ι κτ�τ$ρες να0ν σε π"λεις � µ$ν�ς /ρ$ντ�'$υν $ι κατε2$��ν
λατρευτικ�ς εικ"νες τ$υ να$� π$υ πρ$σ/�ρ$υν, να /�ρ$υν ε2 αρ��ς την π$λ�τιµη
επ�νδυση. Παρ&δειγµα η λατρευτικ� εικ"να της µ$ν�ς Βατ$πεδ�$υ, η εικ"να της
Παναγ�ας Βηµατ&ρισσας (εικ. 1) καθ0ς και πρ$σκυνηµατικ� εικ"να τ$υ Ευαγγε-
λισµ$� της �διας µ$ν�ς (εικ. 2).

Π$λλ�ς /$ρ�ς π&νω στην επ�νδυση δηλ0ν$νται $ι κτ�τ$ρες κ&π$τε µε απει-
κ"νισ� τ$υς σε στ&ση δε�σεως και συ�ν"τερα µε α/ιερωµατικ� επιγρα/� π$υ
τ$υς µνηµ$νε�ει, για να τ$νισθε� µε τ$ν τρ"π$ αυτ" απ" π$ι$ν συγκεκριµ�να γ�νε-
ται η δ�ηση. Oι µ$ν�ς τ$υ Aγ�$υ >ρ$υς και ιδια�τερα η I. M. Bατ$πεδ�$υ υπ�ρ2αν
απ$δ�κτες επ0νυµων αναλ"γων δωρε0ν. Ανα/ερ"µαστε στις κτητ$ρικ�ς επιγρα-
/�ς τεσσ&ρων επενδ�σεων: της Παναγ�ας Βηµατ&ρισσας την $π$�α πρ$σ�/ερε $
ηγ$�µεν$ς της µ$ν�ς Θε$στ�ρικτ$ς στ$ τ�λ$ς τ$υ 12$υ αι. (εικ. 3), της Παναγ�ας
�δηγ�τριας (εικ. 4), την $π$�α πρ$σ�/εραν $ι αρ�"ντισες απ" τη Β�ρ$ια, Παπα-
δ$π$υλ�να και Αριαν�τισσα, της Παναγ�ας Eλπ�δας των Aπελπισµ�νων (εικ. 5),
δωρε& της ?ννας Παλαι$λ$γ�νας, Kαντακ$υ'ιν�ς Φιλανθρωπιν�ς, κ"ρης τ$υ
πρωτ$στρ&τ$ρ$ς και µετ& µεγ&λ$υ δ$�κα Aλε2�$υ ∆$�κα Φιλανθρωπιν$�, η $-
π$�α γ�νεται τ$ 1395 η δε�τερη σ�'υγ$ς τ$υ Mαν$υ�λ ΓJ, αυτ$κρ&τ$ρα της Tραπε-
'$�ντ$ς, και τ�λ$ς της εικ"νας των απ$στ"λων Π�τρ$υ και Πα�λ$υ (εικ. 6), δωρε-
&ς τ$υ Ανδρ$ν�κ$υ Παλαι$λ"γ$υ, δεσπ"τ$υ της Θεσσαλ$ν�κης τ$ν 15$ αι.

Oι επενδ�σεις, π$υ υλ$π$ι$�ν τρ"π$ν τινα την ηθικ� λ&µψη των εικ"νων, /α�-
νεται "τι ��αιραν ιδια�τερης τιµ�ς και σε*ασµ$� κατ& τη *υ'αντιν� περ�$δ$, "πως
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πρ$δ�δει τ$ γεγ$ν"ς "τι διασ0'$νται «εκ/ρ&σεις» τ$υς, δηλαδ� περιγρα/�ς τ$υς,
γραµµ�νες απ$ λ$γ�$υς, "πως $ Mαν$υ�λ Φιλ�ς, $ι $π$�$ι /ανερ0ν$υν τ$ν θαυ-
µασµ" αλλ& και τ$ν σε*ασµ" τ$υς. Σε*ασµ" &λλωστε πρ$δ�δει και τ$ γεγ$ν"ς "τι
σε περιπτ0σεις εικ"νων µε ιδια�τερη λατρε�α, "ταν η επ�νδυση /θαρε�, δεν την α-
/αιρ$�ν για να την αντικαταστ�σ$υν, αλλ& την επικαλ�πτ$υν µε ν�α. Nαρακτηρι-
στικ" παρ&δειγµα απ$τελ$�ν τα τµ�µατα των π�ντε επενδ�σεων π$υ διασ0'ει η
εικ"να της Παναγ�ας Βηµατ&ρισσας της µ$ν�ς Βατ$πεδ�$υ.

E2&λλ$υ, τ$ γεγ$ν"ς "τι υπ&ρ�$υν επενδ�σεις π$υ ��$υν επανα�ρησιµ$π$ιη-
θε�, "ταν $ι αρ�ικ�ς εικ"νες για τις $π$�ες πρ$$ρ�'$νταν �&θηκαν, δηλ0νει τη ση-
µασ�α π$υ διατηρ$�σαν $ι επενδ�σεις αυτ�ς για τ$υς πιστ$�ς. Ανα/�ρ$µαι σε
τρεις εικ"νες απ" τ$ Βατ$π�δι: της Παναγ�ας �δηγητρ�ας τ$υ 18$υ αι. (εικ. 4), η
$π$�α ��ει δε�θε� την επ�νδυση αναλ"γ$υ θ�µατ$ς εικ"νας τ$υ 14$υ αι., τ$υ Nρι-
στ$� Παντ$κρ&τ$ρ$ς τ$υ 18$υ αι. επ�σης (εικ. 7), η $π$�α ��ει δε�θε� επ�νδυση
τ$υ 14$υ αι., της Παναγ�ας Παρ&κλησης (εικ. 8), εικ"νας τ$υ 17$υ αι., η $π$�α ��ει
δε�θε� επ�νδυση τ$υ δε�τερ$υ µισ$� τ$υ 14$υ αι. καθ0ς και τη σ�γ�ρ$νη εικ"να
τ$υ αγ. Ιω&νν$υ τ$υ Nρυσ$στ"µ$υ (εικ. 9) της I. M. Nελανδαρ�$υ, η $π$�α /�ρει
επ�νδυση τ$υ 14$υ αι. Ωστ"σ$ σε*ασµ" /ανερ0νει και τ$ γεγ$ν"ς "τι µικρ�ς /θ$-
ρ�ς επιδι$ρθ0ν$νται µε νε0τερες πρ$σθ�κες, πρ$κειµ�ν$υ να διατηρηθε� η επ�ν-
δυση εν �ρ�σει, και µ&λιστα �ρησιµ$π$ι0ντας κ&π$τε υλικ& απ" παλαι"τερες ε-
πενδ�σεις. Xαρακτηριστικ" παρ&δειγµα ε�ναι η επ�νδυση της Παναγ�ας Ελαι$-
*ρ�τισσας της I. M. Bατ$πεδ�$υ τ$υ τ�λ$υς τ$υ 14$υ αι. (εικ. 10), στην $π$�α �-
�$υν �ρησιµ$π$ιηθε� /ωτ$στ�/ανα π$υ �ρ$ν$λ$γ$�νται στα µ�σα τ$υ 13$υ αι.

Η µεγ&λη επιθυµ�α των πιστ0ν να κ$σµηθε� µια εικ"να συνδυασµ�νη µε τ$ υ-
ψηλ" κ"στ$ς της κατασκευ�ς µιας αργυρ�ς επ�νδυσης, αν&γκασαν τ"σ$ τ$υς αγ$-
ραστ�ς "σ$ και τ$υς τε�ν�τες, να κατα/�γ$υν π$λ� νωρ�ς σε µιµ�σεις επενδ�σεων
απ" γ�ψ$. Xαρακτηριστικ" παρ&δειγµα πρ$σ/�ρει µικρ� εικ"να τ$υ αγ�$υ ∆ηµη-
τρ�$υ τ$υ 13$υ-14$υ αι., π$υ σ0'εται στη µ$ν� Bατ$πεδ�$υ.

H �ναρ2η της �ρ�σης π$λ�τιµων επενδ�σεων σε εικ"νες τ$π$θετε�ται µε *&ση
τα σω'"µενα �ργα, στην αµ�σως µετ& την εικ$ν$µα��α περ�$δ$. Σ�µ/ωνα "µως µε
"σα γνωρ�'$υµε για τα π$λ�τιµα µεταλλικ& τ�µπλα τ$υ 6$υ αι., πρ�πει �δη την
παλαι$�ριστιανικ� περ�$δ$ να υπ�ρ�αν εικ"νες π$υ ε��αν δε�θε� π$λ�τιµες επεν-
δ�σεις, των $π$�ων δεν γνωρ�'$υµε µε ασ/&λεια τη µ$ρ/�. H παρ$υσ�α π&ντως
σε υστερ$*υ'αντιν�ς επενδ�σεις εικ$ν$γρα/ικ0ν σ�ηµ&των π$υ απαντ$�ν στην
Sστερη Aρ�αι"τητα, "πως τ$ εικ$ν$γρα/ικ" σ��µα στ$ $π$�$ �να πρ"σωπ$ � µια
σ�νθεση πλαισι0νεται απ" α/ηγηµατικ�ς σκην�ς � πρ"σωπα π$υ συνδ�$νται µα'�
τ$υ, µας κ&ν$υν να υπ$θ�τ$υµε "τι τα στ$ι�ε�α αυτ& διατηρ�θηκαν στις επενδ�-
σεις κατ& την παλαι$�ριστιανικ� περ�$δ$ και µετα*ι*&στηκαν στη *υ'αντιν�, εκ-
/ρ&'$ντας τη συντηρητικ"τητα π$υ �αρακτηρ�'ει τα εικ$ν$γρα/ικ& σ��µατα σε
αυτ� τη µ$ρ/� της µικρ$τε�ν�ας.

�ι περισσ"τερες απ" τις *υ'αντιν�ς επενδ�σεις εικ"νων π$υ σ0θηκαν, "πως
λ��θηκε πι$ π&νω, αν�κ$υν � απ$δ�δ$νται στην περ�$δ$ των Παλαι$λ"γων (13$ς-
15$ς αι.). Στ$ σ�ν$λ" τ$υς µε ε2α�ρεση την πρ0τη επ�νδυση της Βηµατ&ρισσας
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τ$υ 12$υ αι., $ι επενδ�σεις τ$υ Αγ�$υ >ρ$υς αν�κ$υν σε αυτ� την περ�$δ$. H ση-
µαντικ� α�2ηση των εικ"νων π$υ δ��θηκαν π$λ�τιµη επ�νδυση, η $π$�α παρατη-
ρε�ται στην υστερ$*υ'αντιν� περ�$δ$, ��ει απ$δ$θε�, "πως ανα/�ραµε, στην πρ$-
τ�µηση π$υ υπ�ρ�ε πρ$ς τη γλυπτικ� και δη τα αν&γλυ/α κατ& την παλαι$λ"γεια
αναγ�ννηση. Πιστε�$υµε "µως "τι υπ&ρ�$υν και π$λλ$� &λλ$ι λ"γ$ι για την α�2η-
ση των θρησκευτικ$� �αρακτ�ρα δωρε0ν, $ι $π$�$ι συνδ�$νται µε τ$υς κινδ�ν$υς
και την α*ε*αι"τητα της 'ω�ς κατ& την επ$�� αυτ� και την αν&γκη απ"κτησης
*ε*αι"τητ$ς για τη µ�λλ$υσα επ$υρ&νια 'ω�. Aλλ& και τυ�α�α γεγ$ν"τα π$υ �-
�$υν σ��ση µε την καλ�τερη διατ�ρηση νε"τερων �ργων και την καταστρ$/� απ"
/θ$ρ& � &λλ$υς λ"γ$υς των �ργων παλαι"τερων επ$�0ν, µπ$ρε� να πρ$σ/�ρ$υν
σ�µερα �δα/$ς για λανθασµ�να συµπερ&σµατα.

Oι επενδ�σεις κατ& την παλαι$λ"γεια επ$�� στ$ ?γι$ >ρ$ς καλ�πτ$υν τ$ *&-
θ$ς γ�ρω απ" τη θε�α µ$ρ/� � τη σ�νθεση π$υ /�ρει η εικ"να και τ$ πλα�σι" της.

Στην αρ�� αυτ�ς της περι"δ$υ κ�ρι$ τε�νικ" �αρακτηριστικ" της διακ"σµη-
σης των επενδ�σεων ε�ναι "τι συνδυ&'$υν στ$ �δι$ �ργ$ π$ικιλ�α τε�νικ0ν, "πως
τ$ δι&τρητ$ και τ$ �2εργ$ αν&γλυ/$, µε � �ωρ�ς σµ&λτ$, τ$ �αµηλ" αν&γλυ/$ και
τ$ επιπεδ"γλυ/$ µε λακωτ" σµ&λτ$. Xαρακτηριστικ" παρ&δειγµα ε�ναι η επ�νδυ-
ση της εικ"νας της Παναγ�ας �δηγ�τριας της µ$ν�ς Βατ$πεδ�$υ (εικ. 4). Πρ$ς τ$
τ�λ$ς της περι"δ$υ των Παλαι$λ"γων (τ�λ$ς 14$υ αι. – πρ0τ$ �µισυ τ$υ 15$υ αι.),
γ�νεται ευρε�α �ρ�ση µιας &λλης τε�νικ�ς π$υ θεωρε�ται παραλλαγ� της συρµατε-
ρ�ς τε�νικ�ς και απαντ& σε �2ι επενδ�σεις µ$ν0ν τ$υ Aγ�$υ >ρ$υς, µετα2� των $-
π$�ων και η επ�νδυση της εικ"νας τ$υ αγ. Ιω&ννη Θε$λ"γ$υ στη µ$ν� της Μ.
Λα�ρας (εικ. 11). H τε�νικ� αυτ� $ν$µ&στηκε απ" γ&λλ$υς µελετητ�ς filigranes en
ruban, δηλαδ� συρµατερ� µε ταιν�ες. Πρ"κειται για «κ&λυψη της επι/&νειας µε
λε�$ µεταλλικ" �λασµα, �ρυσ", αργυρ" � επι�ρυσωµ�ν$, π&νω στ$ $π$�$, λεπτ�ς
ταιν�ες, �ωρ�ς περιελ�2εις, απ" αν&λ$γ$ υλικ", ε�ναι κ$λληµ�νες κ&θετα και δηµι-
$υργ$�ν δ��τυ κυψελ�δων σ�ηµατ�'$ντας π$ικ�λα κ$σµ�µατα, κυρ�ως γεωµετρικ$�
�αρακτ�ρα». Oι κυψελ�δες αυτ�ς παραµ�ν$υν κεν�ς, αν και θα µπ$ρ$�σαν να δε-
�θ$�ν σµ&λτ$. Παρ&λληλα, την �δια επ$�� γ�νεται �ρ�ση �υτ$� σµ&λτ$υ σε εικ$νι-
στικ& δι&�ωρα µε εγ�&ρακτη τε�νικ�, στην κ&λυψη κυρ�ως τ$υ *&θ$υς αλλ& και
λεπτ$µερει0ν τ$υ θ�µατ$ς, "πως στις επενδ�σεις των εικ"νων τ$υ Xριστ$� Πα-
ντ$κρ&τ$ρ$ς (εικ. 7), της Παναγ�ας Παρ&κλησης (εικ. 8) και των απ$στ"λων Π�-
τρ$υ και Πα�λ$υ (εικ. 6), "λες της I. M. Bατ$πεδ�$υ.

Oι επενδ�σεις µε αν&γλυ/η διακ"σµηση ε�ναι κατασκευασµ�νες απ" µεταλλι-
κ& ελ&σµατα, αργ�ρ$υ, κ&π$τε επι�ρυσωµ�ν$υ, π$υ, "ταν πρ$$ρ�'$νται για τ$ *&-
θ$ς της εικ"νας, ε�ναι συν�θως ενια�α, κ$µµ�να σ�µ/ωνα µε τις αν&γκες τ$υ 'ω-
γρα/ικ$� θ�µατ$ς και "ταν πρ$$ρ�'$νται για τ$ πλα�σι$ και για τις '0νες π$υ τ$
συνδ�$υν µε τ$ *&θ$ς, ��$υν τη µ$ρ/� ταινι0ν. �ι ψη/ιδωτ�ς /$ρητ�ς εικ"νες δ�-
�$νται επ�νδυση µ"ν$ στα πλα�σια (εικ. 13) µε διακ"σµηση αν&λ$γη των υπ$λ$�-
πων επενδ�σεων. Oι δ�$ /$ρητ�ς ψη/ιδωτ�ς εικ"νες π$υ ��ει σ�µερα η µ$ν� Βα-
τ$πεδ�$υ διασ0'$υν την επ�νδυση, εν0 δ�$ αν&λ$γες εικ"νες στη µ$ν� Wεν$/0-
ντ$ς την ��$υν �&σει.
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O διακ$σµητικ"ς τ&πητας µε εµπ�εστα κ$σµ�µατα, "πως αυτ"ς της επ�νδυσης
της εικ"νας της Παναγ�ας Oδηγ�τριας (εικ. 4), πρ�πει να κατασκευ&'$νταν π&νω
σε ενια�$ �λασµα, απ" τ$ $π$�$ ��$υν α/αιρεθε� τα µ�ρη π$υ αντιστ$ι�$�ν στ$ θ�-
µα της εικ"νας. Π&νω στ$ν τ&πητα π$υ καλ�πτει τ$ *&θ$ς τ$π$θετ$�νται τα /ω-
τ$στ�/ανα της µ$ρ/�ς � των µ$ρ/0ν της 'ωγρα/ικ�ς συνθ�σεως π$υ ε�ναι συν�-
θως �ντ$να �2εργα. Mε τ$ν �δι$ τρ"π$ απ$δ�δ$νται $ι επιγρα/�ς και τα συµπιλ�-
µατα π$υ συν$δε�$υν τ$ κ�ρι$ εικ$νιστικ" θ�µα της εικ"νας. >λα *ρ�σκ$νται σε
δι&�ωρα, κυκλικ& � παραλληλ"γραµµα και πλαισι0ν$υν τη µ$ρ/�, ενσωµατωµ�να
συν�θως στ$ �λασµα τ$υ *&θ$υς � πρ$σηλωµ�να σε αυτ".

Στα πλα�σια, τα ελ&σµατα µε τη µ$ρ/� ταινι0ν ε�ναι �ωρισµ�να σε παραλλη-
λ"γραµµα συν�θως δι&�ωρα, στα $π$�α εναλλ&σσ$νται /υτικ& και εικ$νιστικ& θ�-
µατα, εν0 σε κ&π$ιες σπ&νιες περιπτ0σεις υπ&ρ�$υν µ"ν$ /υτικ& κ$σµ�µατα. Tα
εικ$νιστικ& θ�µατα, τα κατασκε�α'αν &λλ$τε π&νω στις επιµ�κεις ταιν�ες ελασµ&-
των µα'� µε τα /υτικ& και &λλ$τε π&νω σε µικρ$� µεγ�θ$υς ελ&σµατα, σε �ωρι-
στ�ς µικρ�ς µ�τρες, $π"τε τα κ&ρ/ωναν στ$ πλα�σι$ σε �0ρ$ (εικ. 8), "π$υ τ$ �λα-
σµα ε��ε µε�νει αδιακ"σµητ$. H τε�νικ� αυτ� της επιµ�ρ$υς κατασκευ�ς των εικ$-
νιστικ0ν δια�0ρων επ�τρεπε την παραγωγ� τ$υς απ" δια/$ρετικ$�ς τε�ν�τες �
εργαστ�ρια και σε κ&π$ιες περιπτ0σεις την επαν&�ρησ� τ$υς. ?λλωστε υπ�ρ�ε
παρ&δ$ση απ" τη µεσ$*υ'αντιν� περ�$δ$ στ$ν τρ"π$ αυτ" διακ"σµησης τ$υ
πλαισ�$υ των επενδ�σεων, α/$� τα εικ$νιστικ& δι&�ωρα τα διακ$σµηµ�να µε πε-
ρ�κλειστ$ σµ&λτ$, π$υ �ρησιµ$π$ι$�σαν σε κ&π$ιες επενδ�σεις, κατασκευ&'$νταν
σε δια/$ρετικ& εργαστ�ρια. Παρατηρε�ται µ&λιστα "τι π$λλ& απ" τα δι&�ωρα αυ-
τ& ε�ναι παλαι"τερα των επενδ�σεων π$υ διακ$σµ$�ν, "πως της επενδ�σεως της
εικ"νας τ$υ αγ�$υ Iω&νν$υ τ$υ Θε$λ"γ$υ π$υ *ρ�σκεται στη Mεγ�στη Λα�ρα (εικ.
11). T$ �δι$ συµ*α�νει και µε κ&π$ια &λλα π$λ� συνηθισµ�να στις επενδ�σεις κ$-
σµ�µατα π$υ συµπλ�ρωναν τη διακ"σµηση των δια�0ρων µε /υτικ& θ�µατα: τα
κ$µ*ι"σ�ηµα ε2&ρµατα. Tα κ$µ*ι"σ�ηµα αυτ& κ$σµ�µατα π$υ απαντ$�ν και στα
/ωτ$στ�/ανα αλλ& και στ$ *&θ$ς των επενδ�σεων (εικ. 2, 4) ε�ναι συν�θως κα-
λυµµ�να µε π$λ�πλ$κ$υς /υτικ$�ς πλ$�µ$�ς � δισ�ιδε�ς ταιν�ες π$υ σ�ηµατ�'$υν
ψαθωτ�ς επι/&νειες (εικ. 7). Oι πλ$�µ$� αυτ$� διευκ$λ�ν$υν τη δι&τρητη τε�νικ�
π$υ συ�ν& �ρησιµ$π$ιε�ται για την κατασκευ� τ$υς (εικ. 4). Σπ&νια απαντ$�ν
κ$µ*ι"σ�ηµα ε2&ρµατα µε εικ$νιστικ& θ�µατα (εικ. 8), εν0 σπ&νια ε�ναι επ�σης τα
ρ$µ*"σ�ηµα ε2&ρµατα (εικ. 7). H σ��ση των κ$µ*ι"σ�ηµων αυτ0ν κ$σµηµ&των µε
τα αντ�στ$ι�α κ$µ*ι"σ�ηµα κ$σµ�µατα µαρµ&ρινων τ�µπλων π$υ απαντ$�ν απ"
τ$ν 11$ αι. στ$υς *υ'αντιν$�ς να$�ς, "πως τ$ καθ$λικ" τ$υ $σ�$υ Λ$υκ& στη Φω-
κ�δα, /α�νεται να ε�ναι στεν�.

<να &λλ$ διακ$σµητικ" στ$ι�ε�$ των επενδ�σεων απ" την αρ�� της περι"δ$υ
των Παλαι$λ"γων ε�ναι η �ρ�ση �υτ$� σµ&λτ$υ π$υ συµπληρ0νει τα επιπεδ"γλυ-
/α κ$σµ�µατα στ$υς τ&πητες τ$υ *&θ$υς και τ$υ πλαισ�$υ κ&π$ιων επενδ�σεων,
στα �2εργα δι&τρητα κ$µ*�α π$υ τ$υς διακ$σµ$�ν καθ0ς και στις επιπεδ"γλυ/ες
επιγρα/�ς, κυρ�ως τις α/ιερωµατικ�ς (εικ. 4). Στ$ δε�τερ$ µισ" τ$υ 14$υ αι. και
στ$ν 15$ αι., η �ρ�ση τ$υ �υτ$� σµ&λτ$υ απαντ& µε δια/$ρετικ� µ$ρ/�. A/αιρε�-
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ται τ$ *&θ$ς γ�ρω απ" τ$ θ�µα π$υ απ$δ�δεται �τσι επιπεδ"γλυ/$ µε εγ�&ρακτες
τις λεπτ$µ�ρειες, εν0 µε µικρ�ς επ&λληλες εγ�αρ&2εις δηµι$υργ$�νται /ωτ$σκι&-
σεις. Σµ&λτ$ καλ�πτει τ$ *&θ$ς, η επι/&νεια τ$υ $π$�$υ κ&π$ιες /$ρ�ς σκαλ�'ε-
ται ελα/ρ& για να µπ$ρ�σει να τ$ συγκρατ�σει καλ�τερα. H τε�νικ� αυτ�, π$λ�
γνωστ� και στ$ µ&ρµαρ$, ε/αρµ"στηκε σε δι&/$ρα τµ�µατα των επενδ�σεων, "-
πως εικ$νιστικ& δι&�ωρα και /ωτ$στ�/ανα. ∆ιαπιστ0θηκε επ�σης "τι τ$ σµ&λτ$
απαντ& εκτ"ς τ$υ *αθυκ�αν$υ (εικ. 6) και σε &λλα δ�$ �ρ0µατα, πρ&σιν$ και
κ"κκιν$ σε 'ωηρ$�ς τ"ν$υς. Tα �ρ0µατα αυτ& συνδυασµ�να µε τ$ υπ"λευκ$ τ$υ
αργ�ρ$υ δηµι$υργ$�ν τετρα�ρωµ�α. H τε�νικ� τ$υ π$λ��ρωµ$υ λακωτ$� σµ&λ-
τ$υ, απαντ& και σε &λλα �ργα θρησκευτικ�ς µικρ$τε�ν�ας, "πως τ$ δισκ$π"τηρ$
τ$υ Θωµ& Πρελ$�µπ$υ της I. M. Bατ$πεδ�$υ, �ρ$ν$λ$γηµ�ν$ στ$ δε�τερ$ µισ"
τ$υ 14$υ αι., "π$υ δεν περι$ρ�'εται να καλ�πτει τ$ *&θ$ς αλλ& �ρωµατ�'ει και
κ&π$ια σηµε�α των θεµ&των.

Tα εικ$νιστικ& δι&�ωρα ��$υν δ�$ τ�π$υς θεµ&των π$υ απ$δ�δ$νται αν&-
γλυ/α: τις συνθ�σεις και τις µεµ$νωµ�νες µ$ρ/�ς αγ�ων σε πρ$τ$µ�. Oι µεµ$νω-
µ�νες µ$ρ/�ς (εικ. 13), π$λλ�ς /$ρ�ς ��$υν απ$δ$θε� µε �να ιδια�τερα υψηλ" επ�-
πεδ$ τ��νης, �τσι 0στε να «��$υν τη θ�ση τ$υς στην ιστ$ρ�α της *υ'αντιν�ς γλυ-
πτικ�ς». <�$υν µ&λιστα θεωρηθε� εκπρ"σωπ$ι των καλλιτε�νικ0ν τ&σεων της
παλαι$λ"γειας επ$��ς, "πως απ$δεικν�$υν συγκρ�σεις µε γλυπτ& παλαι$λ"γειων
να0ν της Kωνσταντιν$υπ"λεως. Kατ& τ$ν Grabar, «τα µικρ& αυτ& αν&γλυ/α, ε-
2αιρετικ�ς εκτ�λεσης και α2ι$πρ"σεκτης τε�ν$τρ$π�ας στην �κ/ραση των πρ$σ0-
πων και των κιν�σεων ε�ναι αριστ$υργ�µατα της *υ'αντιν�ς µικρ$γλυπτικ�ς».
Eπ�σης, κ&π$ιες απ" τις αν&γλυ/ες σκην�ς (εικ. 14), π$υ κ$σµ$�ν τα πλα�σια, πα-
ρ$υσι&'$υν αντιπρ$σωπευτικ& �αρακτηριστικ& της τ��νης των Παλαι$λ"γων, "-
πως δυναµισµ" και εκ/ραστικ"τητα στις κιν�σεις. H υψηλ� αυτ� τε�ν$τρ$πικ�
π$ι"τητα των εικ$νιστικ0ν αναγλ�/ων στα πλα�σια των επενδ�σεων, διατηρε�ται
µ��ρι και τ$ν 15$ αι.

Στις θρησκευτικ�ς συνθ�σεις π&νω στα πλα�σια των επενδ�σεων κυριαρ�$�ν
δ�$ εικ$ν$γρα/ικ$� κ�κλ$ι: τ$υ ∆ωδεκ&$ρτ$υ και τ$υ *�$υ της Παναγ�ας. O κ�-
κλ$ς τ$υ ∆ωδεκα"ρτ$υ απαντ& συν$λικ& σε τρεις αν&µεσα στις επενδ�σεις τ$υ
Aγ�$υ >ρ$υς: της Παναγ�ας Oδηγ�τριας (εικ. 4), της ψη/ιδωτ�ς εικ"νας της
Σταυρ0σεως (εικ. 15), και $ι δ�$ της I. M. Bατ$πεδ�$υ, και της εικ"νας τ$υ αγ�$υ
Iω&νν$υ τ$υ Xρυσ$στ"µ$υ της I. M. Xιλανδαρ�$υ (εικ. 9). Στ$ ?γι$ >ρ$ς $ κ�-
κλ$ς τ$υ *�$υ της Θε$τ"κ$υ απαντ& στη δε�τερη �ρ$ν$λ$γικ& επενδυση π$υ δ�-
�θηκε η εικ"να της Παναγ�ας Bηµατ&ρισσας στη µ$ν� Bατ$πεδ�$υ (εικ. 1) στα µ�-
σα τ$υ 14$υ αι. T$ µ$ναδικ" δε�γµα µε τ$ν κ�κλ$ τ$υ αγ�$υ Mανδηλ�$υ, τ$ $π$�$
πλαισι0νει εικ"να τ$υ αγ�$υ Mανδηλ�$υ π$υ *ρ�σκεται στη µ$ν� τ$υ αγ�$υ Bαρ-
θ$λ$µα�$υ στη Γ�ν$*α, επιτρ�πει να υπ$θ�σ$υµε "τι στη διακ"σµηση των επεν-
δ�σεων �ρησιµ$π$ι$�σαν και &λλ$υς εικ$ν$γρα/ικ$�ς κ�κλ$υς π$υ δεν ��$υν
σωθε�.

Παρ&λληλα, �ρησιµ$π$ι$�νται τα θ�µατα της ∆ε�σεως (εικ. 6) και της Eτ$ιµα-
σ�ας τ$υ Θρ"ν$υ (εικ. 12) τα $π$�α συν�θως καταλαµ*&ν$υν την &νω $ρι'"ντια
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πλευρ& τ$υ πλαισ�$υ � τ$ κ�ντρ$ της και πλαισι0ν$νται απ" δι&�ωρα µε µεµ$νω-
µ�ν$υς απ$στ"λ$υς και αγ�$υς σε πρ$τ$µ�. K&π$τε $ Παντ$κρ&τ$ρας αντικαθι-
στ&ται απ" την παρ&σταση τ$υ Aγ�$υ Mανδηλ�$υ (εικ. 16) π$υ µα'� µε τ$υς απ$-
στ"λ$υς συνδ�εται µε τη διακ"σµηση τ$υ επιστυλ�$υ των *υ'αντιν0ν τ�µπλων. �ι
$λ"σωµ$ι &γι$ι, "πως $ι &γι$ι Iωακε�µ και Iωσ�/ π$υ απαντ$�ν στ$ πλα�σι$ της
επ�νδυσης της ψη/ιδωτ�ς εικ"νας της αγ. ?ννας της Bατ$πεδ�$υ (εικ. 12), /α�νε-
ται να ε�ναι σπ&νι$ι αυτ�ν την περ�$δ$.

H π$ικιλ�α των σκην0ν απ" τ$ν �δι$ εικ$ν$γρα/ικ" κ�κλ$, π$υ συναντ$�µε
στις επενδ�σεις, /ανερ0νει "τι $ τε�ν�της δι�θετε πλ$�σι$ εικ$ν$γρα/ικ" υλικ". H
επιλ$γ� των θεµ&των σε κ&θε επ�νδυση συν�θως δεν ακ$λ$υθ$�σε τη �ρ$ν$λ$γι-
κ� σειρ& των γεγ$ν"των � τη θε$λ$γικ� σηµασ�α τ$υς και πρ�πει µ&λλ$ν να απ$-
δ$θε� στις πρ$τιµ�σεις τ$υ κτ�τ$ρ$ς της επ�νδυσης.

Tα /ωτ$στ�/ανα, τα $π$�α &λλ$τε ε�ναι εσωµατωµ�να στην επ�νδυση τ$υ *&-
θ$υς (εικ. 8) και &λλ$τε ε�ναι κατασκευασµ�να �ωριστ& και ε�ναι πρ$σηλωµ�να
γ�ρω απ" τα κε/&λια των µ$ρ/0ν, διακ$σµ$�νται συν�θως µε /υτικ& κ$σµ�µατα
και κ$µ*ι"σ�ηµα ε2&ρµατα. Tα θ�µατ& τ$υς δεν συνδ�$νται π&ντα µε τ$ θεµατ$-
λ"γι$ των &λλων τµηµ&των της επ�νδυσης αλλ& παρ$υσι&'$υν πρωτ$τυπ�ες, "πως
τα /ωτ$στ�/ανα στην εικ"να της Παναγ�ας, δωρε&ς της αρ�"ντισσας Παπαδ$-
π$υλ�νας (εικ. 4). Tα /ωτ$στ�/ανα στην εικ"να της Ελαι$*ρ�τισσας (εικ. 10) της
�διας µ$ν�ς, π$υ ε�ναι επ�σης 2ε�ωριστ& κ$µµ&τια, ε�ναι παλαι"τερης κατασκευ�ς
και πρ�πει να πρ$�ρ�$νται απ" παλαι"τερ$ �ργ$, στ$ $π$�$ πιθαν0ς µ"ν$ τα /ω-
τ$στ�/ανα �/εραν επ�νδυση. <νας απ" τ$υς κ�ρι$υς λ"γ$υς κατασκευ�ς τ$υς 2ε-
�ωριστ& υπ�ρ2ε η �ρ�ση των αργυρ0ν /ωτ$στε/&νων ως µ$ναδικ� επ�νδυση της
εικ"νας, γεγ$ν"ς π$υ µε�ωνε ασ/αλ0ς τ$ κ"στ$ς µιας δωρε&ς. ?/θ$να σ�ετικ&
παραδε�γµατα πρ$σ/�ρ$υν εικ"νες στ$υς µετα*υ'αντιν$�ς κυρ�ως �ρ"ν$υς.

Στ$ δε�τερ$ µισ" τ$υ 14$υ αι. και στ$ πρ0τ$ µισ" τ$υ 15$υ, δι&στηµα κατ& τ$
$π$�$ γ�νεται συ�ν� �ρ�ση της τε�νικ�ς της συρµατερ�ς µε ταιν�ες, η διακ"σµηση
των επενδ�σεων ακ$λ$υθε� τα �δια σ��µατα, αλλ& τα περισσ"τερα διακ$σµητικ&
θ�µατα απ$δ�δ$νται µε τη ν�α τε�νικ�. Tα /υτικ& θ�µατα ��$υν τη µ$ρ/� πλ$�-
µ0ν και ελ�κων π$υ καταλ�γ$υν σε π$λ�λ$*α /�λλα. Tα θ�µατα αυτ& συν�θως
περικλε�$νται σε δ��τυ γεωµετρικ0ν σ�ηµ&των "πως ρ"µ*$ι, κυκλ�σκ$ι, αλλ& και
καρδι"σ�ηµα κ$σµ�µατα. Στα πλα�σια κυρ�ως η διακ"σµηση γ�νεται µε δ�$ τε�νι-
κ�ς: τη συρµατερ� και αυτ� τ$υ αναγλ�/$υ. Tα κ$µ*ι"σ�ηµα ε2&ρµατα στ$ πλα�-
σι$ παραµ�ν$υν διακ$σµηµ�να µε την πρ$ηγ$�µενη αν&γλυ/η � δι&τρητη τε�νικ�
(εικ. 16), εν0 αν&γλυ/α απ$δ�δ$νται και τα θ�µατα στα εικ$νιστικ& δι&�ωρα.

Τ0ρα α2�'ει να ε2ετ&σ$υµε τ$ θ�µα των εργαστηρ�ων π$υ κατασκε�α'αν τα
�ργα αυτ&. Oι επενδ�σεις εικ"νων, κατασκευασµ�νες απ" π$λ�τιµα µ�ταλλα, απ$-
τελ$�ν, "πως ε�ναι /υσικ", κλ&δ$ της αργυρ$�ρυσ$�$Zας και τα εργαστ�ρι& τ$υς
�ταν εγκατεστηµ�να κυρ�ως σε µεγ&λα αστικ& κ�ντρα τα $π$�α θα µπ$ρ$�σαν να
τα συντηρ�σ$υν $ικ$ν$µικ&. ∆υστυ�0ς καν�να �ργ$ δεν /�ρει ενδε�2εις τ$υ εργα-
στηρ�$υ � τ$υ τ"π$υ παραγωγ�ς τ$υ. K�ρι$ παραγωγικ" κ�ντρ$ π$λυτ�µων επεν-
δ�σεων θεωρε�ται η Kωνσταντιν$�π$λη, η $π$�α δι�θετε τ$ν πλ$�τ$ και τα εργα-

Bυαντιν�ς επενδ�σεις εικ�νων στ� �γι�ν �ρ�ς 137



στ�ρια για να ικαν$π$ι�σει τ$ αγ$ραστικ" της κ$ιν" αλλ& και τις αν&γκες παραγ-
γελι0ν απ" την περι/�ρεια και τ$ ε2ωτερικ".

K$ιν& τε�ν$τρ$πικ& στ$ι�ε�α στη διακ"σµηση επενδ�σεων $δ�γησαν στη δια-
π�στωση "τι υπ&ρ�ει κ$ιν" καλλιτε�νικ" ρε�µα, επηρεασµ�ν$ απ" τη σ�γ�ρ$νη γλυ-
πτικ� π$υ δι�πει την αργυρ$�ρυσ$�$Zα στις επενδ�σεις των εικ"νων, αλλ& και γε-
νικ0τερα των στα�0σεων των ιερ0ν *ι*λ�ων και &λλων ιερ0ν αντικειµ�νων, "πως
$ι σταυρ$� ευλ$γ�ας. T$ ρε�µα αυτ", συνδυασµ�ν$ και µε στ$ι�ε�α ιστ$ρικ& � στ$ι-
�ε�α απ" την παρ&δ$ση, $δ�γησε, "πως επισηµ&ναµε σε παλαι"τερες µελ�τες µας,
στ$ν εντ$πισµ" παραγωγικ$� κ�ντρ$υ αργυρ0ν επενδ�σεων στη Θεσσαλ$ν�κη. Tα
εργαστ�ρια επενδ�σεων πρ�πει να συνεργ&'$νταν µε τα εργαστ�ρια /$ρητ0ν ει-
κ"νων π$υ ε�ναι γνωστ" "τι δι�θετε η π"λη εκε�νη την επ$��. H �ρευν& µας &λλω-
στε γ�ρω απ" τ$ν ρ"λ$ της Θεσσαλ$ν�κης ως κ�ντρ$υ µικρ$τε�ν�ας τ$ν 14$ αι. $-
δ�γησε στ$ν εντ$πισµ" σηµαντικ�ς παραγωγ�ς π$ικ�λων αντικειµ�νων µικρ$τε-
�ν�ας απ" δι&/$ρα υλικ& π$υ ικαν$π$ι$�σαν τις αν&γκες των κατ$�κων της π"λε-
ως, αλλ& και τις αν&γκες των πρ$σκυνητ0ν, των εµπ"ρων και των στρατιωτικ0ν,
π$υ την επισκ�πτ$νταν. Παρ&λληλα τα εργαστ�ρια αυτ& κ&λυπταν τις αν&γκες σε
ε�δη π$λυτελε�ας των µ$ν0ν τ$υ Aγ�$υ >ρ$υς και των γειτ$νικ0ν περι$�0ν και
δη των µικρ"τερων αλλ& πλ$�σιων π"λε0ν τ$υς, "πως η B�ρ$ια, η A�ρ�δα, η Kα-
στ$ρι&, στις $π$�ες �ταν εγκατεστηµ�ν$ι σηµαντικ$� *υ'αντιν$� &ρ�$ντες. H απ"-
δ$ση στη Θεσσαλ$ν�κη ως τ0ρα, ενν�α επενδ�σεων εικ"νων και µιας επενδ�σεως
Σταυρ$� (εικ. 2, 4, 6, 16), απ$ τις $π$�ες $ι περισσ"τερες εντ$π�στηκαν στ$ ?γι$
>ρ$ς και δη στη µ$ν� τ$υ Bατ$πεδ�$υ, επι*ε*αι0νει "τι $ι εκε� ευρισκ"µενες µ$-
νες ε��αν ιδια�τερα στεν$�ς δεσµ$�ς µε την π"λη τ$υ Aγ�$υ ∆ηµητρ�$υ. Tα �ργα
αυτ& καλ�πτ$υν µια �ρ$νικ� περ�$δ$ εν"ς περ�π$υ αι0να (απ" τ$ δε�τερ$ µισ"
τ$υ 13$υ αι. µ��ρι τ$ πρ0τ$ τ�ταρτ$ τ$υ 15$υ αι.), επι*ε*αι0ν$ντας �τσι "τι υπ�ρ-
�ε παρ&δ$ση στην παραγωγ� αργυρ0ν επενδ�σεων στην π"λη.

Mετ& την κατ&ληψη απ" τ$υς T$�ρκ$υς των δ�$ µεγ&λων αστικ0ν κ�ντρων
της *υ'αντιν�ς αυτ$κρατ$ρ�ας, της Kωνσταντιν$�π$λης και της Θεσσαλ$ν�κης, η
παραγωγ� εικ"νων µει0θηκε � και σταµ&τησε εντελ0ς στα κ�ντρα αυτ&, µε συν�-
πεια τη µε�ωση � τη διακ$π� της παραγωγ�ς και των επενδ�σε0ν τ$υς. Θα πρ�πει
ωστ"σ$ να δε�θ$�µε τη δηµι$υργ�α ν�ων µικρ"τερων παραγωγικ0ν κ�ντρων επεν-
δ�σεων σε &λλες π"λεις της περι/�ρειας, π$υ ε��αν � απ�κτησαν παρ&δ$ση στην
αργυρ$�ρυσ$�$Zα και σε µ$ν�ς εντ"ς των $ρ�ων τ$υ πρ0ην *υ'αντιν$� κρ&τ$υς
αλλ& και στις $ρθ"δ$2ες γειτ$νικ�ς �0ρες. ∆ιαπιστ0σαµε επ�σης "τι και στ$ ?γι$ν
>ρ$ς, και µ&λιστα στην I. M. Bατ$πεδ�$υ, πρ�πει να δηµι$υργ�θηκαν εργαστ�ρια
αργυρ$�ρυσ$�$Zας τα $π$�α δραστηρι$π$ι�θηκαν στη µετα*υ'αντιν� περ�$δ$ και
κατασκε�α'αν � επιδι"ρθωναν επενδ�σεις εικ"νων.

Συν$ψ�'$ντας, $ι µελ�τες µας π&νω στις σω'"µενες επενδ�σεις τ$υ Aγ�$υ
>ρ$υς $δ�γησαν στις ε2�ς διαπιστ0σεις: Στις µ$ν�ς τ$υ ?θω σ0'εται �νας σηµα-
ντικ"ς αριθµ"ς επενδ�σεων εικ"νων απ" &ργυρ$ και επι�ρυσωµ�ν$ &ργυρ$ της
*υ'αντιν�ς περι"δ$υ, ιδ�ως της επ$��ς των Παλαι$λ"γων (13$ς-15$ς αι.). �ι πε-
ρισσ"τερες *ρ�σκ$νται στη µ$ν� Βατ$πεδ�$υ, αλλ& σηµαντικ& δε�γµατα σ0'$νται
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και σε &λλες µ$ν�ς, "πως στη µ$ν� Μεγ�στης Λα�ρας και στη µ$ν� Nελανδαρ�$υ.
Πρ"κειται για τ$ µεγαλ�τερ$ σ�ν$λ$ π$υ σ0'εται στ$ν �δι$ �0ρ$ και η καλλιτε-
�νικ� τ$υ π$ι"τητα ε�ναι ε2αιρετικ�, δι"τι κ&θε επ�νδυση πρ$�ρ�εται απ" σηµα�-
ν$ντες και πλ$�σι$υς δωρητ�ς, των $π$�ων συ�ν& γνωρ�'$υµε και τ$ "ν$µα.

Η µελ�τη των επενδ�σεων αυτ0ν µας επ�τρεψε να /θ&σ$υµε σε $ρισµ�να συ-
µπερ&σµατα σ�ετικ& µε τη σηµασ�α τ$υς, τη µ$ρ/� τ$υς και την ε2�λι2� τ$υς, την
τε�νικ� και τ$ θεµατ$λ"γι$ της διακ$σµ�σε0ς τ$υς, καθ0ς και τα εργαστ�ρια και
τα κ�ντρα παραγωγ�ς τ$υς στην Kωνσταντιν$�π$λη και τη Θεσσαλ$ν�κη.
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M�να��ς M��ιµ�ς 
I�ηρ�της (Nικ�λ�π�υλ�ς)

TA EN AΓI�Ω OPEI TOY AΘΩNOΣ AΓIAΣMATA

T� �Aγι
ν �Oρ
ς, πεπ
ιηµ�ν
ν �π� τ
� Θε
� µ� ���νταστ
ν �ραι�τητα κα� �-
περ!γραπτ
ν καλλ
ν#ν, τυγ%�νει �ς γνωστ�ν κλ'ρ
ς τ'ς (Yπεραγ!ας ∆εσπ
!νης *-
µ+ν Θε
τ�κ
υ κα� .Aειπαρθ�ν
υ Mαρ!ας. Πρ

ρισθ�ν δ� τ
�τ
 δι. α34νι
ν �µν�ω-
δ!αν τ
� Y5
� A6τ'ς, �π� τ+ν πρ
αιρ
υµ�νων ν7 �σκ#σ
υν τ8ν παρθεν!αν, κατ�-
στη 9 πυρσ�ς τ'ς .Oρθ
δ
:!ας κα� τ+ν %ειµα;
µ�νων 9 λιµ#ν.

(O �Aθως 9µ
λ
γ
υµ�νως <:υµν#θη �ρκ
=ντως �π� τ+ν κατ7 καιρ
>ς λ
γιω-
τ�των κα� σ
�ωτ�των τ
� κ�σµ
υ? παρ7 τα�τα πιστε=
µεν @τι 
6δ�π
τε θ7 δυ-
νηθB' τις ν7 περιγρ�ψBη κατ. �:!αν τ� Dκπαγλ
ν τ'ς �υσικ'ς καλλ
ν'ς κα� τ� µεγα-
λεF
ν α6τ
�. T� �Oρ
ς τ'ς Παναγ!ας, τ� µ�γα κα=%ηµα τ
� *µετ�ρ
υ Gλληνικ
�
Dθν
υς, εHναι �περ!γραπτ
ν κα� �νε:�ντλητ
ν!

�Oταν * Kυρ!α *µ+ν Θε
τ�κ
ς <��νη ε3ς τ�ν �Oσι
ν Π�τρ
ν τ�ν .Aθων!την,
τ�ν πρ+τ
ν τ
� (Aγ!
υ �Oρ
υς *συ%αστ8ν ε3ς τ8ν <νδ
τ�την α6τ
� περι
%8ν κατ7
τ�ν 8
ν α3., τ
� Dδωκε µεγ�λας κα� %αρ
π
ι
>ς �π
σ%�σεις περ� τ
� �Oρ
υς τ
=-
τ
υ? λ�γ
υσα συγκεκριµ�νως τ7 κατωτ�ρω λ�για, @πως τ7 �να��ρει 9 µ�γας
.Aρ%ιεπ!σκ
π
ς Θεσσαλ
ν!κης �Aγι
ς Γρηγ�ρι
ς 9 ΠαλαµQς, ε3ς τ�ν �π. α6τ
�
συγγρα��ντα B!
ν τ
� (Oσ!
υ Π�τρ
υ τ
� .Aθων!τ
υ:

�Eστιν �ρ�ς 
π� Eρ�πης κ�λλιστ�ν �µ�� κα� µ�γιστ�ν, πρ�ς Λι��ην τετραµµ�-
ν�ν, 
π� π�λ� τε τ�ς θαλ�ττης ε!σω πρ�ϊ$ν% τ��τ� τ�ς γ�ς &π�σης 'π�λε(αµ�νη,
τ)* µ�να+ικ)* πρ�π�ν καταγ�γι�ν πρ�σκληρ*σαι δι�γνων /γωγε% τα�τ� 0ρα, κα�
1δια2τατ�ν 
νδια2τηµα τ��τ� '3ι�ρωσα 
µαυτ5�% κα� 6Aγι�ν τ�ντε�θεν κεκλ7σεται%
κα� τ*ν 
π� ατ�� δ8 τ�ν πρ�ς τ�ν κ�ιν�ν 'νθρ�π�ις π�λ�µι�ν 
παναιρ�µ�νων
'γ*να, πρ�π�λεµ7σω δι9 �2�υ παντ$ς% κα� π�ντως /σ�µαι τ��τ�ις, 0µα+�ς σ�µµα-
+�ς, τ*ν πρακτ�ων :3ηγητ7ς, τ*ν µ; πρακτ�ων <ρµηνευτ7ς, κηδεµ�ν, 1ατρ$ς, τρ�-
3ε�ς, =ν 0ρα ���λει τρ�37ν τε κα� 1ατρε2αν, >ση τε πρ�ς σ*µα τε2νει κα� τ��τ� συ-
νιστ?@ τε κα� λυσιτελεB, κα� >ση τ� πνε�µα διανιστ?@ τε κα� C�ννυσι, κα� µ; τ�� κα-
λ�� διαπεσεBν συγ+ωρεB% συστ7σω δ8 0ρα κα� τ)* YD)* κα� Θε)* µ�υ, �Gς Hν γ�ν�ιτ�
καλ*ς καταλ�σαι τ5�δε τ�ν �2�ν, τ*ν ατ�Bς Iµαρτηµ�νων τελε2αν 
(αιτησαµ�νη
παρ� ατ�� τ;ν 03εσιν1.

1. Bλ. (Aγ!
υ Γρηγ
ρ!
υ τ
� ΠαλαµQ, Λ$γ�ς ε1ς τ�ν B2�ν τ�� LOσ2�υ Π�τρ�υ τ�� �Aθων2τ�υ,
�Aγι
ν �Oρ
ς, Dκδ
σις (IερQς M
ν'ς Σταυρ
νικ#τα, 1991, σσ. 28, 30.



T7ς �νωτ�ρω λ
ιπ�ν �π
σ%�σεις τ7ς Dδωκεν, [%ι \λλ
ς τ!ς, �λλ. * 3δ!α M#τηρ
τ
� Θε
�, * Bασ!λισσα τ
� 
6ραν
� κα� τ'ς γ'ς, κα� <πληρ4θησαν <πακρι]+ς ε3ς
τ
>ς <ν �Aθ�ω M
ναστ7ς κατ7 τ8ν µακρα!ων
ν 5στ
ρ!αν τ'ς (Aγιων=µ
υ τα=της
M
να%ικ'ς Π
λιτε!ας.

Mετα:> τ+ν π
λλ+ν δωρε+ν τ'ς (Yπεραγ!ας Θε
τ�κ
υ πρ�ς τ
>ς (Aγι
ρε!τας,
συγκαταλ�γ
νται �σ�αλ+ς κα� τ7 <ν (Aγ!�ω �Oρει τ
� �Aθων
ς (Aγι�σµατα, µ� τ7
9π
Fα 9 συγγρα�ε>ς �σ%
λεFται �π� π
λλ+ν <τ+ν. E3ς τ8ν ε3σ#γησ!ν µας θ7 �να-
�ερθ+µεν <π� µ�ρ
υς ε3ς τ�ν σπ
υδαF
ν τ
�τ
ν πνευµατικ�ν τε κα� �λικ�ν (Aγι
-
ρειτικ�ν πλ
�τ
ν, <πι�υλασσ�µεν
ι ν7 <κδ4σωµεν πρ
σε%+ς �λ
κληρωµ�νην
περ� α6τ+ν <ργασ!αν, πρ�ς µεγαλυτ�ραν συµ]
λ8ν ε3ς τ8ν δ�:αν τ
� περιων=µ
υ
�Aθων
ς κα� τ8ν πλ
υσιωτ�την πρ
σ�
ρ7ν α6τ
� πρ�ς τ8ν �ν7 τ8ν 
3κ
υµ�νην
(Aγ!αν, Kαθ
λικ8ν κα� .Oρθ�δ
:
ν *µ+ν .Eκκλησ!αν.

E3ς τ� �Aγι
ν �Oρ
ς, �δελ�
! µ
υ, <πικρατεF * \π
ψις @τι @λα τ7 ^δατα α6τ
�
εHναι (Aγι�σµατα. A6τ� τ
�τ
 <τ�νι;ε π
λλ�κις κα� 9 �ε!µνηστ
ς (Iερ
µ�να%
ς
.Aθαν�σι
ς .I]ηρ!της (1885-1973), @στις λ!αν ε6στ�%ως <%αρακτηρ!σθη �π� π
λλ+ν
�ς µ!α σπ
υδα!α κα� α6θεντικ8 µ
ρ�8 τ
� (Aγι
ρειτικ
� M
να%ισµ
� κατ7 τ�ν
20�ν α3.

E3ς @,τι ��
ρcQ τ8ν 3δικ#ν µας <ργασ!αν περ� τ+ν <ν �Aθ�ω (Aγιασµ�των, <πε:η-
γ
�µεν @τι, <νεργ
�ντες µ� δι�κρισιν κα� σε]ασµ�ν πρ�ς τ8ν (Iερ7ν Παρ�δ
σιν
τ
� (Iερ
� *µ+ν T�π
υ, περιωρ!σθηµεν ν7 καταγρ�ψωµεν �ς (Aγι�σµατα <κεFνα
κα� µ�ν
ν τ7 ^δατα π
> �ν�]λυσαν d καθηγι�σθησαν δι. <πισ#µων θαυµ�των τ'ς
Πρ
στ�τιδ
ς α6τ
� (Yπεραγ!ας ∆εσπ
!νης *µ+ν Θε
τ�κ
υ κα� \λλων (Aγ!ων τ'ς
.Eκκλησ!ας µας, 
eτινες κα� 
fτ
ι τυγ%�ν
υν �ληθεFς µετ7 τ8ν Θε
τ�κ
ν Πρ
στ�-
ται τ'ς (IερQς τα=της κι]ωτ
�? τ'ς κι]ωτ
� τ+ν <θνικ+ν κα� θρησκευτικ+ν µας
παραδ�σεων!

M� τ8ν λ�:ιν (Aγ!ασµα ε3ς τ8ν Παλαι7ν ∆ιαθ#κην <%αρακτηρ!;ετ
 9 ε3δικ�ς
<κεFν
ς %+ρ
ς, Dνθα �π'ρ%
ν * %ρυσ8 λυ%ν!α κα� * Tρ�πε;α τ'ς Πρ
θ�σεως (Bg
Παραλ. 26, 18)? γενικ+ς δ� 9 Nα�ς (∆αν. 11, 31).

Σ#µερ
ν, λα
γρα�ικ+ς, * λ�:ις (Aγ!ασµα, <κτ�ς �π� τ8ν Dνν
ιαν τ
� *γιασµ�-
ν
υ ^δατ
ς, σηµα!νει κα� τ�ν (Iερ�ν τ�π
ν �π. @π
υ �να]λ=;ει θαυµατ
υργικ+ς
τ� 3αµατικ�ν ^δωρ. �Eνεκεν τ
=τ
υ, ε3ς τ�ν (Eλλαδικ�ν %+ρ
ν D%
υν πρ
�λθει κα�
π
λλ7 τ
πων=µια, @πως: «στ� LAγ2ασµα, στ� LAγιασµατ�κι, στ� LAγι�σµατα».

T� ^δωρ Gν�ς (Aγι�σµατ
ς δ�ν πρ�πει ν7 συγ%�ηται µ� τ�ν µικρ�ν d µεγ�λ
ν
(Aγιασµ�ν π
> γ!νεται ε3ς τ8ν .Eκκλησ!αν µας. (Ως γνωστ�ν, 9 µικρ�ς (Aγιασµ�ς γ!-
νεται τακτικ+ς ε3ς κ�θε πρωτ
µην!αν, κα� <κτ�κτως ε3ς κ�θε �σθ�νειαν κα� �ν�-
γκην. (O δ� µεγ�λ
ς, δ=
 µ�ν
ν �
ρ7ς τ�ν %ρ�ν
ν: µ!αν κατ7 τ� Gσπ�ρας τ'ς πα-
ραµ
ν'ς τ+ν Φ4των (ταπειν+ς, ε3ς τ=π
ν τ
� ]απτ!σµατ
ς τ
� .Iω�νν
υ τ
�
Πρ
δρ�µ
υ), κα� \λλην κατ7 τ8ν κυρ!αν *µ�ραν τ+ν Φ4των (µετ7 παjkησ!ας κα�
πρ
π
µπ'ς, ε3ς τ=π
ν τ
� ]απτ!σµατ
ς τ
� Kυρ!
υ *µ+ν .Iησ
� Xριστ
�). Tελε!ως
δια�
ρετικ8 εHναι κα� * %ρ'σις α6τ+ν.

Πλησ!
ν τ+ν (Aγιασµ�των d κα� \νωθεν α6τ+ν συν#θως <κτ!;
ντ
 ναmδρια
κα� �κ
λ
=θως µεγ�λ
ι να
!, <:ελισσ�µενα �κ
λ
=θως ε3ς µεγ�λα Πρ
σκυν#µατα
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κα� θεραπευτικ7 κ�ντρα. T� (Aγ!ασµα π�ντ
τε D%ει κα� κ�π
ι
ν �Aγι
ν Πρ
στ�-
την, @στις τ� <:#γαγε κατ7 θαυµατ
υργικ�ν τρ�π
ν. O5 .Oρθ�δ
:
ι Xριστιαν
�
9µ
λ
γ
υµ�νως πρ
σ�ρ%
νται µ� µεγ�λην ε6λ�]ειαν @π
υ �π�ρ%ει (Aγ!ασµα, eνα
π!
υν nλ!γ
ν, ν7 kαντισθ
�ν, ν7 τ� λ�]
υν ε3ς �ιαλ!δια κα� ν7 τ� µετα��ρ
υν �ς
ε6λ
γ!αν ε3ς τ�ν 
Hκ
ν α6τ+ν.

B�σει �νασκα�ικ+ν <ργασι+ν, <νεργηθεισ+ν ε3ς δια��ρ
υς ]ασιλικ7ς τ'ς
(Eλλ�δ
ς, καθoς κα� ε3ς δι��
ρα µνηµεFα τ'ς A3γ=πτ
υ, Συρ!ας, K=πρ
υ κα�
�λλα%
�, pλθ
ν ε3ς �+ς π
ικ!λα κτ!σµατα-(Aγι�σµατα, τ7 9π
Fα διακρ!ν
νται2: α)
ε3ς παλαι
%ριστιανικ7 ((Aγι�σµατα συνηνωµ�να µετ7 �ιαλ+ν, (Aγι�σµατα λ
υ-
τρ+νες, Mαρτ=ρια (Aγι�σµατα κα� α6τ
τελ' (Aγι�σµατα) κα� ]) ε3ς ]υ;αντιν�. T7
]υ;αντιν7 (Aγι�σµατα �π
τελ
�ν συν�%ειαν τ+ν παλαι
%ριστιανικ+ν.

A5 πηγα� τ+ν (Aγιασµ�των τ
� (Aγ!
υ �Oρ
υς συν#θως περι]�λλ
νται µ�
�ραι�µ
ρ�α τ
:
ειδ' κτ!σµατα, καθoς κα� µ� qπλQ τ
ια�τα @ταν τ7 �να]ρ=
ντα
^δατα πρ

ρ!;
νται δι7 π
λλαπλ'ν %ρ'σιν. Mερικ7 <: α6τ+ν δι
%ετε=
νται ε3ς
παραδ
σιακ7ς κρ#νας κα� rτερα ε3ς δε:αµεν�ς. �Oταν πρ�κειται δι7 �ρ�ατα, τ7
περισσ�τερα <: α6τ+ν ��ρ
υν µ
ν
κ�µµατ
ν µαρµ�ριν
ν περιστ�µι
ν µετ7 σιδη-
ρ
� d :υλ!ν
υ σκεπ�σµατ
ς.

E3ς γενικ7ς γραµµ�ς, θ
λωτ7 κτ!σµατα µετ7 πρ
θαλ�µων κα� <σ
%+ν ε3ς τ
>ς
τ
!%
υς (<κτισµ�να µ� λ!θ
υς, πυρ�τ
υ]λα κα� σ%ιστ�πλακας), π�τριναι κρ'ναι,
qψιδωτ
� εsσ
δ
ι, π�τρινα δ�πεδα κα� πε;
=λια, µαρµ�ριναι γ
�ρναι, µεταλλικ
�
κρ
υν
!, σιδερ�νι
ι κρ!κ
ι, σιδηρQ κα� :=λινα κιγκλιδ4µατα, µπακιρ�νι
ι µαστρα-
π�δες, nρει%�λκιν
ι σταυρ
� κα� rτερα κ
ιν7 %αρακτηριστικ7 τ+ν @π
υ γ'ς (Aγια-
σµ�των συµπληρ4ν
υν τ8ν @λην ε3κ�να κα� τ+ν (Aγι
ρειτικ+ν (Aγιασµ�των? µ�
τ8ν δια�
ρ7ν @τι τ7 (Aγι
ρειτικ7 (Aγι�σµατα D%
υν µ!αν :ε%ωριστ8ν πνευµατικ8ν
κα� �λικ8ν �:!αν <ντ�ς τ
� Θε
�υλ�κτ
υ τ
=τ
υ T�π
υ, τ
� 9π
!
υ κα� *µεFς, %�-
ριτι Θε
�, τυγ%�ν
µεν 
3κ#τ
ρες <π� σειρ7ν <τ+ν.

(H πνευµατικ8 κα� �λικ8 �:!α τ+ν (Aγιασµ�των τ
=των εHναι �νεκτ!µητ
ς.
�Aπειρα θα=µατα κα� 3ατρεFαι σωµατικα! τε κα� ψυ%ικα!, ε3ς M
να%
=ς τε κα�
λαϊκ
=ς, D%
υν καταγρα�' ε3ς τ8ν (Aγι
ρειτικ8ν 5στ
ρ!αν. Π
λλ7 (Iερ7 Kαθι-
δρ=µατα τ'ς .Aθωνικ'ς Π
λιτε!ας Dλυσαν δι7 τ+ν (Aγιασµ�των πρ
]λ#µατα
;ωτικ'ς σηµασ!ας. .Aναµ�ι]�λως, <κεF π
> �π�ρ%ει ^δωρ, <κεF �π�ρ%ει κα�
;ω#.

(O �Aθως, �ς πρ
ελ�%θη, εHναι µ!α µακρ7 %ερσ�νησ
ς µ�σα ε3ς τ8ν θ�λασσαν
κα� �ς <κ τ
=τ
υ τ7 �να]ρ=
ντα ^δατα Dπρεπε ν7 εHναι περιωρισµ�να? παρ7
τα�τα, δυν�µεθα ν7 εsπωµεν @τι <παρκ
�ν δι7 τ7ς �ν�γκας τ+ν M
να%+ν, κα�
α6τ� n�ε!λεται ε3ς τ8ν πρ�ν
ιαν τ'ς Kυρ!ας Θε
τ�κ
υ, vτις τυγ%�νει κληρ
�%
ς
τ
� ]ασιλικωτ�τ
υ κα� θε!
υ τ
=τ
υ �Oρ
υς <κ π�ντων τ+ν τ'ς γ'ς nρ�ων.
A6τ� λ�γ
µεν τ� �Oρ
ς, @περ «I 3�σις 
( 'ρ+�ς 
ργαστ7ρι�ν 'ρετ�ς κατεσκε�α-
σε»3 πρ�ς κατ
ικ!αν qγ!ων �νδρ+ν? κα� σ>ν τ�+ %ρ�ν�ω κατ�στη «'πρ�σµ�+ητ�ς
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2. Bλ. ∆ηµ#τρι
ς Λ
υκQτ
ς, «(Aγ!ασµα», Θ.H.E., τ. 1
ς, .Aθ'ναι 1962, στ. 214-218.
3. Nικη��ρ
ς 9 Γρηγ
ρQς.



τ�ς �Oρθ�δ�(2ας �Aκρ$π�λις…»4, «'ρετ*ν πασ*ν καταγ�γι�ν»5, «�Vκ�ς Θε�� κα�
π�λη �ραν��»6 δι7 τ
>ς θ�λ
ντας σωθ'ναι!

Kαιρ�ς @µως ν7 ε3σ�λθωµεν ε3ς τ� κυρ!ως θ�µα µας, γνωστ
π
ι
�ντες σ>ν τ
Fς
\λλ
ις δι7 πρ4την �
ρ7ν κα� τ�ν πλ#ρη κατ�λ
γ
ν τ+ν <ν (Aγ!�ω �Oρει τ
� �Aθω-
ν
ς (Aγιασµ�των. T+ν (Aγιασµ�των, τ
ν!;
µεν, π
> µαρτυρ
�νται δι7 θαυµ�των
�ς τ
ια�τα, κα� @σα ]ε]α!ως * (Aγι
ρειτικ8 ]ι]λι
γρα�!α κα� * δι7 στ�µατ
ς πα-
ρ�δ
σις τ+ν Γερ�ντων µQς δι�σωσαν. Πρ�ς τ
�τ
 �κ
λ
υθ
�µεν δε
ντ
λ
γικ+ς
τ8ν 3σ%=
υσαν 5εραρ%ικ8ν τ�:ιν τ+ν (Iερ+ν M
ν+ν µετ7 τ+ν �π� τ8ν δεσπ
τε!αν
α6τ+ν Σκητ+ν, Kελλ!ων κα� Kαλυ]+ν.

IΕΡA M{ΝH MΕΓIΣΤΗΣ ΛΑYΡΑΣ

1. LAγ2ασµα τ�� LOσ2�υ �Aθανασ2�υ τ�� �Aθων2τ�υ X τ�ς Zω�δ$+�υ Πηγ�ς ε1ς δα-
σικ;ν περι�+;ν τ�ς LI. M�ν�ς Mεγ2στης Λα�ρας

Πρ�κειται δι7 σπ
υδαF
ν πρ
σκ=νηµα, κε!µεν
ν ε3ς δ!ωρ
ν �π�στασιν πε;B'
δυτικ+ς τ'ς (I. M
ν'ς Mεγ!στης Λα=ρας, τ� 9π
F
ν �ν�]λυσε θαυµαστ+ς �ς k=α:
κατ7 τ� Dτ
ς 962 δι7 σταυρ
ειδ
�ς κτυπ#µατ
ς τ'ς k�]δ
υ τ
� (Oσ!
υ .Aθανασ!-

υ τ
� Tραπε;
υντ!
υ <π� ]ρ�%
υ. T
�τ
 <γ�νετ
 καθ. �π�δει:ιν τ'ς Kυρ!ας Θε
-
τ�κ
υ, vτις τ
� <νε�αν!σθη Dµπρ
σθ�ν τ
υ, π
ρευ
µ�ν
υ ε3ς Kαρυ�ς, πρ
κειµ�ν
υ
ν7 συµ]
υλευθB' τ
>ς <κεF Γ�ρ
ντας περ� τ
� τρ�π
υ συνε%!σεως τ'ς 
3κ
δ
µ'ς
τ'ς M
ν'ς, λ�γ�ω <:αντλ#σεως τ+ν στ
ι%ειωδ+ν τρ
�!µων σ!τ
υ κα� <λα!
υ ε3ς τ8ν
τ�τε <γειρ
µ�νην Λα=ραν. E3ς τ�ν τ�π
ν τ
� (Aγι�σµατ
ς 9 �Oσι
ς �ν#γειρε
ναmδρι
ν τ'ς Zω
δ�%
υ Πηγ'ς, κατ. <ντ
λ8ν τ'ς Θε
τ�κ
υ, �ς κα� µικρ�ν �να-
παυτ#ρι
ν %�ριν τ+ν 9δ
ιπ�ρων. Tελευτα!α �νακα!νισις τ+ν κτισµ�των κα� τ
�
γ=ρωθεν α6τ+ν %4ρ
υ <γ�νετ
 κατ7 τ8ν δεκαετ!αν τ
� Dτ
υς 1990. E3ς τ� <ν λ�γ�ω
(Aγ!ασµα �π�ρ%ει κα� πρ�σ]ασις δι. n%ηµ�των.

2. LAγ2ασµα τ�� LOσ2�υ �Aθανασ2�υ τ�� �Aθων2τ�υ ε1ς τ� Λαυριωτικ�ν K�θισµα
τ�� Tιµ2�υ Πρ�δρ$µ�υ

T� K�θισµα τ
� Tιµ!
υ Πρ
δρ�µ
υ ε�ρ!σκεται δυτικ+ς τ'ς κυρι�ρ%
υ (I.
M
ν'ς Mεγ!στης Λα=ρας, κα� δ8 ε3ς nλ!γην �π�στασιν πρ� τ+ν πυλ+ν α6τ'ς? �νη-
γ�ρθη δ� �π� τ
� (Oσ!
υ .Aθανασ!
υ τ
� .Aθων!τ
υ �ς *συ%αστ#ρι
ν α6τ
� κα�
τ
� ε6σε]
�ς Bασιλ�ως Nικη��ρ
υ ΦωκQ. T� (Aγ!ασµα �ν�]λυσε δι7 πρ
σευ%'ς
τ
� (Aγ!
υ ε3ς τ�ν α�λει
ν %+ρ
ν τ
� Kαθ!σµατ
ς, <γγ>ς τ'ς ε3σ�δ
υ τ
υ, κατ7 τ�
�ριστερ�ν α6τ'ς µ�ρ
ς. T� κτ!σµα τ
� (Aγι�σµατ
ς εHναι νε4τερ
ν κα� �π
τε-
λεFται �π� µ!αν λιθ�κτιστ
ν θ
λωτ8ν σ#ραγγα, µ#κ
υς 4 �ς Dγγιστα µ. Γραπτ7ς
µαρτυρ!ας περ� τ
� �νωτ�ρω (Aγι�σµατ
ς ε�ρ!σκ
µεν ε3ς τ7 παλαι7 Πρ
σκυνητ�-
ρια τ'ς M
ν'ς.
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4. M� θαυµασµ�ν κηρ=σσεται.
5. .Aνδρ�νικ
ς Bg 9 Παλαι
λ�γ
ς.
6. Π�πας .Iνν
κ�ντι
ς 9 Γg.



3. LAγ2ασµα τ*ν LAγ2ων Tρι*ν LIεραρ+*ν (Bασιλε2�υ τ�� Mεγ�λ�υ, Γρηγ�ρ2�υ τ��
Θε�λ$γ�υ κα� �Iω�νν�υ τ�� Xρυσ�στ$µ�υ) ε1ς τ;ν LP�υµανικ;ν Σκ7την τ�� Tι-
µ2�υ Πρ�δρ$µ�υ

.Aνα]ρ=ει <ν �ρ�ατι ]�θ
υς 9-10 περ!π
υ µ., πλησ!
ν τ+ν τει%+ν τ'ς µεσηµ-
]ριν'ς πλευρQς τ'ς Λαυριωτικ'ς (P
υµανικ'ς Σκ#της τ
� Tιµ!
υ Πρ
δρ�µ
υ, ε3ς
τ� µ�σ
ν περ!π
υ τ+ν <κεF περι]
λ!ων. T� ^δωρ τ
υ �πεδε!%θη δι. <µ�αν!σεως τ+ν
(Aγ!ων Tρι+ν (Iεραρ%+ν εsς τινα πρ
σευ%�µεν
ν <ν�ρετ
ν M
να%�ν κατ7 τ7 Dτη
1880-1885 <ν καιρ�+ µεγ�λης :ηρασ!ας <ν (Aγ!�ω �Oρει, καθ. �ν * Σκ#τη α^τη δ�ν
δι�θετεν ^δωρ 
�τε δι7 νQµα καθoς λ�γεται. (H στ�θµη τ
� (Aγι�σµατ
ς διατη-
ρεFται π�ντ
τε σταθερ�.

4. LAγ2ασµα τ�� LOσ2�υ Π�τρ�υ τ�� �Aθων2τ�υ ε1ς τ�ν «6Aγι�ν Π�τρ�ν»

E�ρ!σκεται ε3ς δ!ωρ
ν �π�στασιν πε;B' µεσηµ]ριν+ς τ'ς (I. M
ν'ς Mεγ!στης
Λα=ρας κα� δ8 ε3ς τ
π
θεσ!αν ε6�ερ
ν κα� ε6#λι
ν, Dνθα τ� Σπ#λαι
ν τ
� (Oσ!
υ
κα� τ� παρ. α6τ�+ Kελλ!
ν, σεµνυν�µεν
ν <π� τB' µν#µBη α6τ
�. T� (Aγ!ασµα �να-
]ρ=ει ε3ς �π�στασιν 100 περ!π
υ µ. πρ� τ
� kηθ�ντ
ς Kελλ!
υ, <π� τ'ς 9δ
� Λα=-
ρας-�Aγι
ς Π�τρ
ς, κα� µετα��ρεται µ�σ�ω µακρ
στ�ν
υ σ#ραγγ
ς 8 περ!π
υ µ. ε3ς
µ!αν λιθ�κτιστ
ν κρ#νην, Dργ
ν τ
� 19
υ α3. (H ^παρ:ις τ'ς πηγ'ς �να��ρεται κα�
ε3ς τ�ν B!
ν τ
� (Oσ!
υ, �σκ#σαντ
ς �ς πρ
ελ�%θη κατ7 τ�ν 8
ν α3. M�λιστα 9
δα!µων τ'ς π
νηρ!ας, <µ�ανισθε�ς �ς �Aγγελ
ς �ωτ�ς, <πε%ε!ρησεν <ν καιρ�+ ν7
�
]!σBη ε3ς συνεργασ!αν κα� µ� \λλ
 π
νηρ�ν πνε�µα τ�ν �Oσι
ν, λ�γων @τι δ�ν
εHναι �ρεστ�ν ε3ς τ�ν Θε�ν ν7 κατ
ικB' <κεF, κα� ε3ς �π�δει:ιν α6τ
� τ� παραjk�
ν
^δωρ �νεκ�πη µ�λις τ� δι�τα:εν. (O �Oσι
ς @µως �ντελ#�θη τ8ν π
νηρ!αν κα� δι7
τ'ς ταπειν4σεως �πεµ�κρυνε τ�ν π
νηρ�ν.

5. M�ρ�ν τ�� LOσ2�υ Nε2λ�υ τ�� Mυρ��λ7τ�υ ε1ς τ�ν «6Aγι�ν NεBλ�ν»

(O �Oσι
ς πατ8ρ *µ+ν NεFλ
ς <: (Aγ!
υ Π�τρ
υ Kυν
υρ!ας τ'ς Πελ
π
νν#σ
υ
�σκ#τευσε κατ7 τ7 Dτη 1601-1651 <ντ�ς Σπηλα!
υ ε3ς τ� �κρ4τατ
ν µ�ρ
ς τ
�
�Oρ
υς κα� µ�λιστα <π� �π
κρ#µν
υ τ
π
θεσ!ας, �περκειµ�νης τ'ς θαλ�σσης περ�
τ7 60 µ. Mετ7 τ8ν 9σ!αν κ
!µησ!ν τ
υ �ν�]λυσεν <κ τ
� τ��
υ τ
υ µ=ρ
ν, τ� 9π
F
ν
<ν εsδη kυακ!
υ κατ#ρ%ετ
 <π� π
λλ7 Dτη ε3ς τ8ν θ�λασσαν. (H k
# τ
υ Dπαυσε κα-
τ�πιν πρ
σευ%'ς τ
� (Oσ!
υ .Aκακ!
υ τ
� Kαυσ
καλυ]!τ
υ, λ�γ�ω τ+ν π
λλ+ν �ι-
λ
νικει+ν, σκανδ�λων κα� ��νων �κ�µη π
> συν�]ησαν τ�+ καιρ�+ <κε!ν�ω µετα:>
δια��ρων καπετανα!ων κα� ναυτικ+ν, π
> Dσπευδ
ν µ� τ7 καmκια α6τ+ν δι7 ν7 τ�
λ�]
υν κα� ν7 τ� πωλ#σ
υν ε3ς τ
>ς Xριστιαν
=ς. T7 s%νη τ'ς k
'ς τ
� µ=ρ
υ δια-
κρ!ν
νται κα� σ#µερ
ν <π�νω ε3ς τ7 ]ρ�%ια π
> δι#ρ%ετ
, rως τ'ς θαλ�σσης.

6. LAγ2ασµα τ�� LOσ2�υ �Aκακ2�υ X τ�ς LAγ2ας Tρι�δ�ς ε1ς τ;ν Σκ7την τ*ν Kαυσ�-
καλυ�2ων

(O �Oσι
ς .Aκ�κι
ς �κµασεν <ν τB' Σκ#τBη τ+ν Kαυσ
καλυ]!ων περ� τ� τ�λ
ς
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τ
� 17
υ µ� �ρ%7ς τ
� 18
υ α3. Kατ7 τ8ν παρ�δ
σιν, θλι]�µεν
ς 9 �Oσι
ς δι7 τ8ν
τ
� ^δατ
ς στ�ρησιν, vτις pτ
 µ�γα <µπ�δι
ν δι7 τ8ν πρ�
δ
ν τ'ς Σκ#της, �ν'λθε
µετ7 τ
� µαθητ
� τ
υ Tιµ
θ�
υ ε3ς τ�π
ν �ψηλ�ν α6τ'ς κα� κατ�πιν πρ
σευ%'ς
Dπλη:ε µ� τ� γερ
ντικ�ν τ
υ kα]δ!
ν τ7 ]ρ�%ια τρεFς �
ρ�ς? τ�τε α6τ
µ�τως �ν#-
%θησαν τρεFς πηγα!, <κ τ+ν 9π
!ων �ν�]λυσεν \�θ
ν
ν κα� γλυκ=τατ
ν ^δωρ, δι.

f �δρε=εται rως σ#µερ
ν @λη * Σκ#τη τ+ν Kαυσ
καλυ]!ων. .Eπ� πλ�
ν, Dσωθεν
τ'ς 9µων=µ
υ Kαλ=]ης τ
υ ε�ρ!σκετ
 κα� µικρ�ν �ρ�αρ, κτισθ�ν παρ. α6τ
�, πε-
ρι�%
ν �π� τ�τε �ναλλ
!ωτ
ν ^δωρ ((Aγ!ασµα).

7. LAγ2ασµα τ�� LOσ2�υ Γερ�ντ2�υ τ�� B�υλευτηρι�τ�υ ε1ς τ� Iσυ+αστ7ρι�ν τ��
LAγ2�υ Παντελε7µ�ν�ς τ�ς Σκ7της LAγ2ας �Aννης

T� *συ%αστ#ρι
ν τ
� (Aγ!
υ Παντελε#µ
ν
ς ε�ρ!σκεται ε3ς τ�π
ν �ψηλ�ν κα�
δ=σ]ατ
ν \νωθεν τ'ς Σκ#της (Aγ!ας �Aννης, �π�%
ν �π. α6τ'ς µιQς περ!π
υ �ρας
δρ�µ
ν πε;B'. (O 5δρυτ#ς τ
υ �Oσι
ς Γερ�ντι
ς, @στις �κµασε κατ7 τ�ν 14
ν α3., διε-
τ�λεσεν *γ
=µεν
ς τ'ς π�λαι π
τ� (I. M
ν'ς τ+ν B
υλευτηρ!ων, Dνθα τ� Kελλ!
ν
τ
� (Aγ!
υ .Eλευθερ!
υ κ�τωθεν τ'ς Σκ#της. T� (Aγ!ασµα �ν�]λυσε δι7 πρ
σευ%'ς
τ
� (Oσ!
υ \νωθεν τ
� *συ%αστηρ!
υ. �Yστερ
ν @µως, <πειδ8 9 �π
τακτικ�ς α6τ
�
�ρ%ισε ν7 καλλιεργB' δι. α6τ
� κ'π
ν, * πηγ8 <:ηρ�νθη. Πρ
σευ%ηθε�ς κα� π�λιν 9
�Oσι
ς <��νη ε3ς α6τ�ν * Kυρ!α Θε
τ�κ
ς λ�γ
υσα: «�Eγf σ�� /δωκα τ� gδωρ
πρ�ς π$σιν κα� �+� πρ�ς καλλι�ργειαν κ7π�υ, περισπ*ντ�ς τ�ν ν��ν τ�� 
ν Iσυ-
+2?α h*ντ�ς M�να+��, 
λλ� 1δ��, 'ν��λυσε π�λιν κ�τωθεν τ�� Iσυ+αστηρ2�υ σ�υ,
κα� /+ε ατ� πρ�ς 'ναγκα2αν +ρ�σιν». T� <κ δευτ�ρ
υ �να]λ�σαν ^δωρ �να]ρ=ει
<ν �ρ�ατι ]�θ
υς 5,50 µ. ε3ς τ8ν ]�σιν Gν�ς µεγ�λ
υ ]ρ�%
υ, σ%ηµατ!;
ντ
ς µικρ�ν
Σπ#λαι
ν. .Aπ� τ
� kηθ�ντ
ς *συ%αστηρ!
υ �π�%ει περ� τ7 40-50 µ. T� (Aγ!ασµα
τ
�τ
 εHναι σταθερ�ν κα� θεραπευτικ�ν δι7 τ
>ς π�ν
υς τ+ν n�θαλµ+ν.

8. LAγ2ασµα τ*ν LOσ2ων ∆ι�νυσ2�υ τ�� LP7τ�ρ�ς κα� Mητρ�3�ν�υς ε1ς τ;ν Mικρ9ν
LAγ2αν �Aνναν

O5 δ=
 
fτ
ι �Oσι
ι �κµασαν κατ7 τ7 τ�λη τ
� 16
υ µ� �ρ%7ς τ
� 17
υ α3.,
�γωνισθ�ντες �σκητικ+ς <ντ�ς Σπηλα!
υ τ'ς MικρQς (Aγ!ας �Aννης, κειµ�ν
υ περ�
τ7 15 περ!π
υ µ. κ�τωθεν τ'ς Kαλ=]ης K
ιµ#σεως τ'ς Θε
τ�κ
υ. T� <ν λ�γ�ω
Σπ#λαι
ν D%ει µεταπ
ιηθ' ε3ς �ραι�τατ
ν ναmδρι
ν τ+ν (Oσ!ων. .E: Gν�ς σηµε!
υ
τ'ς nρ
�'ς τ
� Σπηλα!
υ k�ει nλ!γ
ν ^δωρ, @περ συλλεγ�µεν
ν καταλλ#λως, δ!δε-
ται �ς ε6λ
γ!α ε3ς τ
>ς πρ
σερ%
µ�ν
υς ε6λα]εFς πρ
σκυνητ�ς. Περ� α6τ
�, �ν
κα� δ�ν D%
µεν γραπτ7ς d πρ
�
ρικ7ς µαρτυρ!ας π
> ν7 τ� κατ
%υρ4ν
υν �ς
(Aγ!ασµα, θεωρ
�µεν @τι D%ει τ8ν %�ριν τ+ν (Aγ!ων.

9. LAγ2ασµα ε1ς τ� Kελλ2�ν τ�� LAγ2�υ Mεγαλ�µ�ρτυρ�ς ∆ηµητρ2�υ τ�� Mυρ��λ7-
τ�υ ε1ς τ;ν Kερασι�ν

(H Kερασι7 εHναι * �ρ%αι
τ�ρα γνωστ8 <ν (Aγ!�ω �Oρει Kελλιωτικ8 συν
ικ!α. Mε-
τα:> τ+ν Kελλ!ων α6τ'ς εHναι κα� α6τ� τ
� Mεγαλ
µ�ρτυρ
ς (Aγ!
υ ∆ηµητρ!
υ,
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τ� 9π
F
ν συναντ+µεν πρ+τ
ν <: @λων κατ7 τ8ν �π� Λα=ρας <κεF µετ�]ασ!ν µας.
T� (Aγ!ασµα ε�ρ!σκεται [πισθεν τ
� (Iερ
�, κατ7 τ� ν�τι
ν µ�ρ
ς, Dνθα �π�ρ%ει
µ!α τις µικρ7 θ
λωτ8 στ�ρνα. Kαθoς @µως δεικν=ει κτιστ�ς �π�γει
ς α�λα:, διερ-
%�µεν
ς κατ7 µ'κ
ς τ
� (Iερ
�, τ� (Aγ!ασµα �να]ρ=ει ]
ρει�τερ
ν κα� κ�τωθεν
τ
� Nα
�. T� κτ!σµα τ
� (Aγι�σµατ
ς εHναι Dργ
ν τ
� 19
υ α3. T� (Aγ!ασµα εHναι
\γνωστ
ν π�τε �ν�]λυσε κα� �π� π
!
υ (Aγ!
υ. Πρ
�αν+ς �ν�]λυσεν �π� τ
�
(Aγ!
υ ∆ηµητρ!
υ, ε3ς �ν τιµQται τ� Kελλ!
ν? \λλ
ς <π!σης <ντα�θα τιµ4µεν
ς
�Aγι
ς εHναι κα� 9 �Aγι
ς MηνQς. Συµ�4νως µ� µαρτυρ!ας, ε3ς τ� µ�ρ
ς τ
�τ

�π'ρ%ε κατ7 τ�ν 17
ν α3. * �µπελικ8 τ'ς (I. M
ν'ς Mεγ!στης Λα=ρας.

10. LAγ2ασµα τ�� LOσ2�υ Nεκταρ2�υ τ�� Kαρε�τ�υ ε1ς τ� Kελλ2�ν τ*ν �Aρ+αγγ�-
λων X τ�� �I�γαρη Kαρυ*ν

T� Λαυριωτικ�ν Kελλ!
ν τ+ν .Aρ%αγγ�λων τ'ς π
λ!%νης τ+ν Kαρυ+ν κα�
πρωτευ
=σης τ'ς .Aθωνικ'ς Π
λιτε!ας ��!σταται κ�τωθεν τ
� .Aντιπρ
σωπε!
υ
τ'ς (I. M
ν'ς ∆
%ειαρ!
υ. .Eντα�θα <µ�νασεν �π� τ�ν Γ�ρ
ντα ∆ι
ν=σι
ν .I�γα-
ρην 9 �Oσι
ς Nεκτ�ρι
ς 9 Kαρε4της, κ
ιµηθε�ς τ8ν 5ην ∆εκεµ]ρ!
υ 1500. T�
(Aγ!ασµα τ
� (Oσ!
υ �να]ρ=ει <ν �ρ�ατι ]�θ
υς 12 µ. ε3ς nλ!γην �π�στασιν ν
τ!ως
τ
� Kελλ!
υ, <ν µ�σ�ω περι]
λ!
υ.

IΕΡA M{ΝH BΑΤ{ΠΑΙ∆I{Υ

11. LAγ2ασµα τ�ς Παναγ2ας Kτιτ�ρ2σσης X Bηµαταρ2σσης 
ντ�ς τ�ς LI. M�ν�ς Bατ�-
παιδ2�υ

K�τωθεν τ'ς (Aγ!ας Tραπ�;ης τ
� Kαθ
λικ
� τ'ς (I. M
ν'ς Bατ
παιδ!
υ
�π�ρ%ει �ρ�αρ κεκαλυµµ�ν
ν. Συµ�4νως µ� µ!αν �ρ%α!αν παρ�δ
σιν, @τε �ρηµ4-
θη * M
ν8 �π� .Aρ�]ων ]αρ]�ρων κατ7 τ�ν 10
ν α3., 9 ]ηµατ�ρης τ'ς M
ν'ς
�Aγι
ς Σ�]]ας πρ�ν συλη�θB' �π. α6τ+ν Djkιψεν ε3ς τ� �ρ�αρ τ8ν <��στι
ν E3κ�να
τ'ς M
ν'ς Kτιτ�ρισσαν d Bηµατ�ρισσαν, 9µ
� µετ7 τ
� Σταυρ
� τ
� Mεγ�λ
υ
Kωνσταντ!ν
υ κα� µιQς �νηµµ�νης λαµπ�δ
ς, κα� �κ
λ
=θως �σ��λισε τ� �ρ�αρ.
Mετ7 π�ρ
δ
ν 70 <τ+ν, <λευθερωθε�ς �π� τ
� Nικη��ρ
υ ΦωκQ ε3ς Kρ#την κα�
<πανελθoν <ντα�θα, �ν��ερεν ε3ς τ
>ς πατ�ρας τ� γεγ
ν�ς? <κεFν
ι, <ρευν#σαντες
µετ7 πρ
σ
%'ς, εfρ
ν τ8ν E3κ�να µετ7 τ
� Σταυρ
� ν7 στ�κ
υν ε3ς nρθ!αν στ�σιν
<π�νω ε3ς τ� ^δωρ, τ8ν δ� λαµπ�δα �νηµµ�νην. (H θαυµατ
υργ�ς α^τη E3κoν
ε�ρ!σκεται σ#µερ
ν ε3ς τ� σ=νθρ
ν
ν τ
� (Iερ
� B#µατ
ς.

12. LAγ2ασµα τ�� LAγ2�υ Mεγαλ�µ�ρτυρ�ς Γεωργ2�υ τ�� Tρ�παι�3$ρ�υ ε1ς δα-
σικ;ν περι�+;ν τ�ς LI. M�ν�ς Bατ�παιδ2�υ

E�ρ!σκεται δυτικ+ς τ'ς (I. M
ν'ς Bατ
παιδ!
υ κα� 
6%� µακρ7ν τ
� δασ
ν
-
µε!
υ α6τ'ς, πλησ!
ν µικρ
� kε=µατ
ς. T� (Aγ!ασµα �να]ρ=ει <κ kωγµ'ς ]ρ�%
υ
τιν�ς, κα� �κ
λ
=θως µετα��ρεται µ�σ�ω µικρQς τ
:
ειδ
�ς σ#ραγγ
ς ε3ς µ!αν λι-
θ�κτιστ
ν θ
λωτ�ν κρ#νην, πρ�ς �ν�παυσιν τ+ν διερ%
µ�νων. Περ� τ7 50 µ. πα-

T9 
ν LAγ2)ω �Oρει τ�� �Aθων�ς LAγι�σµατα 155



ραπλε=ρως α6τ
� �π�ρ%
υν <ρε!πια παλαι
� κτ!σµατ
ς κα� πε;
=λια. .Eπ!σης nλ!-
γ
ν τι ]
ρει�τερ
ν, ε3ς τ8ν θ�σιν «πλακαρι�», σ�4;εται κα� ε�ς παλαι�ς Nα�ς τ
�
(Aγ!
υ Γεωργ!
υ, καθoς κα� <ρε!πια \λλων κτισµ�των.

13. LAγ2ασµα τ�� LOσ2�υ �Aγαπ2�υ τ�� Bατ�παιδιν�� ε1ς τ;ν K�λιτσ��ν

(O �Oσι
ς .Aγ�πι
ς <]!ωσεν �σκητικ+ς �ς �π
τακτικ�ς Γ�ρ
ντ
ς ε3ς τ8ν πε-
ρι
%8ν τ'ς K
λιτσ
�ς κατ7 τ7 µ�σα τ
� 18
υ α3. E3ς �π�στασιν 250 περ!π
υ µ.
�νατ
λικ+ς τ
� σηµε!
υ π
> διασταυρ
�ται * qµα:ιτ8 9δ�ς K
λιτσ
�ς µετ7 τ'ς
τ
� Bατ
παιδ!
υ-Kαρυ+ν σ�4;εται τ� Σπ#λαι�ν τ
υ, τ� 9π
F
ν σκ�πει µ
ν
κ�µµα-
τ
ς <π!πεδ
ς ]ρ�%
ς 8 περ!π
υ τ.µ. κα� π�%
υς 0,50 µ. E3ς �ρκετ8ν �π�στασιν NA
τ
� Σπηλα!
υ �να]ρ=ει κα� τ� (Aγ!ασµα τ
� (Oσ!
υ, ��ιστ�µεν
ν περ� τ7 700 µ.
ε3ς ε6θεFαν γραµµ8ν ]
ρε!ως τ
� Kελλ!
υ τ+ν (Aγ!ων .Aναργ=ρων K
λιτσ
�ς.
.Aκρι]�στερ
ν, τ
�τ
 �να]ρ=ει πλησ!
ν λ�κκ
υ κα� µ�λις 5 µ. \νωθεν τ'ς 9δηγ
=-
σης ε3ς Bατ
πα!δι
ν �τραπ
�. .Aπ� τ+ν µεγ�λων ]ρ�%ων, π
> συναντ+µεν καθ.
9δ�ν, ��!σταται περ� τ7 300 ]#µατα. Kατ7 τ7 τελευταFα Dτη * πηγ8 D%ει καλυ�θ'
�π� %ωµ�των, δι� κα� %ρB#;ει <πιδι
ρθ4σεως d κα� καλλιεργε!ας. Π�ρι: α6τ'ς δια-
κρ!ν
νται λιθ�κτιστα πρ
στατευτικ7 πε;
=λια, γεγ
ν�ς π
> �ανερ
F @τι τ� <ν
λ�γ�ω (Aγ!ασµα πρ�τερ
ν pτ
 π
λ> γνωστ�ν κα� πρ
σιτ�ν ε3ς τ
>ς διερ%
µ�ν
υς.
�Aλλως τε α6τ� διασ�4;ει κα� * παρ�δ
σις. Kατ7 τ8ν *µετ�ραν γν4µην 9 �Oσι
ς
.Aγ�πι
ς πρ�πει ν7 εH%ε πλησ!
ν τ
� (Aγι�σµατ
ς κα� rτερ
ν Σπ#λαι
ν? sσως %ειµε-
ριν�ν, ε3ς τ8ν περι
%8ν τ+ν µεγ�λων ]ρ�%ων, δια�
ρετικ+ς δ�ν δικαι
λ
γεFται *
<ντα�θα ^παρ:!ς τ
υ.

14. LAγ2ασµα τ�� LAγ2�υ Mεγαλ�µ�ρτυρ�ς Γεωργ2�υ τ�� Tρ�παι�3$ρ�υ ε1ς τ� Kελ-
λ2�ν τ*ν �Aρ+αγγ�λων K�λιτσ��ς

T� Kελλ!
ν τ+ν .Aρ%αγγ�λων, τιµ4µεν
ν πρ�τερ
ν ε3ς τ�ν �Aγι
ν Γε4ργι
ν,
ε�ρ!σκεται ε3ς �π�στασιν 100 περ!π
υ µ. N∆ τ
� π=ργ
υ τ'ς K
λιτσ
�ς. T� (Aγ!α-
σµα �να]ρ=ει <ν �ρ�ατι ]�θ
υς 2,50 µ., τ� 9π
F
ν εHναι <στεγασµ�ν
ν <ντ�ς λιθ
-
κτ!στ
υ θ
λωτ
� κτ!σµατ
ς, ��ρ
ν %ρ
ν
λ
γ!αν <π� µαρµαρ!νης πλακ�ς τ� Dτ
ς
1915? * %ρ
ν
λ
γ!α α^τη συµπ!πτει µ� τ8ν <κ ]�θρων �νακα!νισιν τ
� �π�ρ%
ντ
ς
Kελλ!
υ.

15. LAγ2ασµα τ�� LAγ2�υ Mεγαλ�µ�ρτυρ�ς Γεωργ2�υ τ�� Tρ�παι�3$ρ�υ ε1ς τ� �µ�-
νυµ�ν Kελλ2�ν K�λιτσ��ς

(O �Aγι
ς Γε4ργι
ς εHναι πρ
στ�της π
λλ+ν (Aγι
ρειτικ+ν καθιδρυµ�των,
καθoς κα� nρ
�=λα: @λης τ'ς %ερσ
ν#σ
υ τ
� (Aγ!
υ �Oρ
υς. M�λιστα ε3ς τ� αg
τρ
π�ρι
ν τ
� αg καν�ν
ς τ'ς θg ��δ'ς τ'ς .Aκ
λ
υθ!ας τ
υ (23 .Aπριλ!
υ) ψ�λλ
-
µεν ε3ς p%
ν αg. Φωτ!;
υ, �ωτ!;
υ: Γλυκ�τατ�ν δρ$σ�ν, �ρη σταλ�(ατε% κα� σ�,
κατ� 
(α2ρετ�ν σκ2ρτα, τ� �ρ�ς τ� 6Aγι�ν% +$ρευε ν�ν, κα� 'γ�λλ�υ 3αιδρ*ς% εmρες
κα� γ�ρ, κρ�τιστ�ν τ� µ�γαν, Γε�ργι�ν nρ�3�λακα. T� Kελλ!
ν τ
� (Aγ!
υ Γεωρ-
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γ!
υ ε�ρ!σκεται N∆ τ
� π=ργ
υ τ'ς K
λιτσ
�ς, �π�%
ν �π� τ'ς θαλ�σσης περ� τ7
800 µ. ε3ς ε6θεFαν γραµµ#ν. Kατ7 τ8ν παρ�δ
σιν εHναι παλαι�ν, ��ρ
ν κα� %ρ
ν
-
λ
γ!αν <π� τ
� Nα
� τ� Dτ
ς 1613. T� (Aγ!ασµα �να]ρ=ει ε3ς ]ρα%+δες µ�ρ
ς, nλ!-
γ
ν τι %αµηλ�τερ
ν τ
� Kελλ!
υ? συγκεκριµ�νως περ� τ7 100 µ. πρ� τ'ς ε3σ�δ
υ
τ
υ, πλησ!
ν µικρ
� kε=µατ
ς. Συµ�4νως µ� τ8ν παρ�δ
σιν, κατ7 τ
>ς παλαι
>ς
%ρ�ν
υς @τε 
5 
3κ#τ
ρες τ
� Kελλ!
υ �νε;#τ
υν <πιµ�νως ^δωρ ε3ς τ8ν περι
%#ν,
�κ
υσαν τ8ν �ων8ν τ
� (Aγ!
υ, λ�γ
ντ
ς: «διατ� κ
πι�;ετε τ�σ
ν; D%ετε ^δωρ? ν7
σκ�ψητε ε3ς τ� τ�δε σηµεF
ν κα� θ7 ε^ρητε!». Πρ�γµατι, σκ�ψαντες ε3ς τ� �π
δει-
%θ�ν σηµεF
ν κα� µετακιν#σαντες καθoς �α!νεται nλ!γα ]ρ�%ια, εfρ
ν �ρκετ�ν
^δωρ διαυγ�στατ
ν, δρ
σερ�ν κα� π
λ> %ωνευτικ�ν? τ
�τ
 σ#µερ
ν δι
%ετε=εται
ε3ς µ!αν νε�κτιστ
ν µικρ7ν δε:αµεν8ν κ�τωθεν τ'ς πηγ'ς τ
� (Aγι�σµατ
ς, δι7 τ7
<κεF περι]�λια.

16. LAγ2ασµα τ�� LAγ2�υ Mεγαλ�µ�ρτυρ�ς Πρ�κ�π2�υ ε1ς τ� �µ�νυµ�ν Bατ�παι-
διν�ν Kελλ2�ν

T� Kελλ!
ν τ
� (Aγ!
υ Πρ
κ
π!
υ ε�ρ!σκεται ε3ς �π�στασιν *µισε!ας περ!π
υ
�ρας πε;B' δυτικ+ς τ'ς (I. M
ν'ς Bατ
παιδ!
υ. T� (Aγ!ασµα �να]ρ=ει <ν µικρ�+
�ρ�ατι περ� τ7 80 περ!π
υ µ. δυτικ+ς τ
� Kελλ!
υ, πλησ!
ν λ�κκ
υ. T
�τ
 <�ανε-
ρ4θη πρ�ν τ
� 1900, �ν#µερ
ν τ'ς G
ρτ'ς τ
� (Aγ!
υ, κα� θεωρεFται �ς «µικρ�ν
LAγ2ασµα»? µ�λιστα κατ7 τ� θ�ρ
ς <:υπηρετεFται δι. α6τ
� κα� rτερ
ν <κεF Kελ-
λ!
ν, τιµ4µεν
ν ε3ς τ8ν K
!µησιν τ'ς Θε
τ�κ
υ.

17. LAγ2ασµα τ�� LAγ2�υ LIερ�µ�ρτυρ�ς LYπατ2�υ ε1ς τ� �µ�νυµ�ν Bατ�παιδιν�ν
Kελλ2�ν

T� Kελλ!
ν τ
� (Aγ!
υ (Yπατ!
υ (<πισκ�π
υ Γαγγρ+ν) ε�ρ!σκεται ε3ς �π�στα-
σιν 250 περ!π
υ µ. κ�τωθεν τ
� (Aγ!
υ Πρ
κ
π!
υ. T� (Aγ!ασµα �να]ρ=ει περ� τ7
50 µ. ]
ρε!ως τ
� Kελλ!
υ, ε3ς µικρ�ν λ�κκ
ν. Kατ7 τ� Dτ
ς 1930 <κτ!σθη \νωθεν
α6τ
� <π!µηκες πρ
στατευτικ�ν κτ!σµα, δι7 τ8ν στερ�ωσιν τ
� <δ��
υς? 9 %+ρ
ς
@µως Dσωθεν τ
� (Aγι�σµατ
ς εHναι στεν�ς. T� (Aγ!ασµα πηγ�;ει �π� µικρ
� ]�-
θ
υς κα� συγκεντρ
�ται ε3ς µικρ7ν α6γ
ειδ' γ
=ρναν, vτις �περ%ειλ!;ει <λα�ρ+ς.
Συµ�4νως µ� παλαι7ν παρ�δ
σιν, <ντα�θα D;Bη ε�ς M
να%�ς nν�µατι .Aθαν�σι
ς,
@στις δ�ν εH%εν ^δωρ? <ν καιρ�+ δ� π
> pτ
 �σθεν8ς �κ
υσε τ8ν �ων8ν τ
� (Aγ!
υ,
λ�γ
ντ
ς ν7 σκ�ψBη nλ!γ
ν ε3ς <κεFν
 τ� σηµεF
ν κα� θ7 ε^ρBη τ� π
θ
=µεν
ν, @πως
κα� <γ�νετ
. T� Kελλ!
ν εHναι παλαι�ν. (O δε=τερ
ς κατ7 σειρ7ν Nα�ς τ
υ, @στις
D%ει κτισθ' \νωθεν τ
� παλαι
�, ��ρει %ρ
ν
λ
γ!αν κατασκευ'ς τ� Dτ
ς 1873.

18. LAγ2ασµα τ*ν LAγ2ων �Aναργ�ρων ε1ς τ� �µ�νυµ�ν Kελλ2�ν K�λιτσ��ς

T� Kελλ!
ν τ+ν (Aγ!ων .Aναργ=ρων ε�ρ!σκεται ]
ρε!ως τ
� π=ργ
υ τ'ς K
λι-
τσ
�ς κα� συνδ�εται στεν+ς µ� τ�ν Mακεδ
νικ�ν .Aγ+να. T� (Aγ!ασµα �να]ρ=ει
<ν µικρ�+ �ρ�ατι, ε3ς �π�στασιν 50 περ!π
υ µ. δυτικ+ς τ
� Kελλ!
υ. Πρ�τερ
ν
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<στεγ�;ετ
 <ντ�ς θ
λωτ
� κτ!σµατ
ς, καταjkε=σαντ
ς τ� 1958 λ�γ�ω κατ
λισθ#σε-
ως τ'ς περι
%'ς �π� µεγ�λης νερ
π
ντ!ας. ∆�ν τυγ%�νει γνωστ�ν τ� π�τε κα� δι7
π
!
υ τρ�π
υ �ν�]λυσε. T� Kελλ!
ν @µως πρ�πει ν7 εHναι παλαι�ν, δεδ
µ�ν
υ @τι
πλησ!
ν τ
υ σ�4;
νται <λαι�δενδρα µεγ�λης *λικ!ας.

IΕΡA M{ΝH IΒHΡΩΝ

19. LAγ2ασµα τ�ς Παναγ2ας Π�ρταϊτ2σσης ε1ς τ�ν α1γιαλ�ν τ�ς LI. M�ν�ς �I�7ρων

(H 5στ
ρ!α τ
� (Aγι�σµατ
ς τ'ς σε]ασµ!ας τα=της (I. M
ν'ς τ+ν .I]#ρων εHναι
παλαι7 κα� συνδ�εται µ� τ8ν <ν (Aγ!�ω �Oρει Dλευσιν τ'ς περιων=µ
υ �ν7 τ�ν nρθ�-
δ
:
ν κ�σµ
ν θαυµατ
υργ
� E3κ�ν
ς τ'ς Παναγ!ας Π
ρταϊτ!σσης τ� Dτ
ς 1004,
<ν *µ�ρcα Tρ!τBη τ
� Π�σ%α. Kατ7 τ8ν παρ�δ
σιν, τ
�τ
 �ν�]λυσεν ε3ς τ� σηµεF
ν
Dνθα 9 �Oσι
ς Γα]ρι8λ τ8ν �κκ
=µ]ησεν, @ταν <:'λθεν <κ τ'ς θαλ�σσης. E�ρ!σκε-
ται δ� ε3ς �π�στασιν 250 περ!π
υ µ. NA τ'ς M
ν'ς, ε3ς τ� µ�σ
ν περ!π
υ Gν�ς κ
λ-
π!σκ
υ. Περ� τ7 70 µ. ]
ρε!ως α6τ
� κεFται τ� �νακαινισθ�ν K�θισµα τ'ς Πανα-
γ!ας Π
ρταϊτ!σσης µετ7 τ
� <κεF θαυµασ!
υ Nα
� της, κα� ε3ς �ν�λ
γ
ν �π�στα-
σιν ν
τ!ως α6τ
� τ� δε=τερ
ν νε4ρι
ν τ'ς M
ν'ς. T� κτ!σµα τ
� (Aγι�σµατ
ς
εHναι παλαι�ν Dργ
ν, µ� <:α!ρετ
ν �ρ%ιτεκτ
νικ8ν κατασκευ8ν κα� µ� πρ�τυπα ]υ-
;αντιν�. Πρ� α6τ
� �π�ρ%ει πρ
σκυνητ�ρι
ν τ'ς Παναγ!ας Π
ρταϊτ!σσης, µ�
%ρ
ν
λ
γ!αν κατασκευ'ς τ� Dτ
ς 1886. (O <σωτερικ�ς %+ρ
ς τ
� κτ!σµατ
ς �π
τε-
λεFται <κ τεσσ�ρων θαλ�µων. E3ς τ�ν πρ+τ
ν θ�λαµ
ν �π�ρ%ει .Aντ!γρα�
ν τ'ς
<�εστ!
υ E3κ�ν
ς τ'ς (I. M
ν'ς .I]#ρων Kυρ!ας Π
ρταϊτ!σσης, <ν4πι
ν τ'ς 9π
!ας
κρ�µαται �κ
!µητ
ς κανδ#λα. T� (Aγ!ασµα �να]ρ=ει �διακ�πως <κ µιQς 9ρατ'ς
kωγµ'ς ]ρ�%
υ ε3ς τ�ν πυθµ�να τ
� <σωτερικ
� θαλ�µ
υ, κα� �κ
λ
=θως ε3σ�ρ-
%εται δι7 µιQς θυρ!δ
ς ε3ς τ�ν δε=τερ
ν θ�λαµ
ν. (H �περ%ε!λισ!ς τ
υ 9δηγεFται
µ�σ�ω %ωνευτικ
� α�λακ
ς ε3ς τ8ν θ�λασσαν, �π�%
υσαν σ#µερ
ν <κ τ'ς πηγ'ς
περ� τ7 15 µ.

20. LAγ2ασµα τ�� LOσι�µ�ρτυρ�ς �Iακ���υ ε1ς τ;ν �I�ηριτικ;ν Σκ7την τ�� Tιµ2�υ
Πρ�δρ$µ�υ

(H .I]ηριτικ8 Σκ#τη τ
� Tιµ!
υ Πρ
δρ�µ
υ κεFται ε3ς �π�στασιν *µισε!ας
�ρας πε;B' N∆ τ'ς κυρι�ρ%
υ (I. M
ν'ς .I]#ρων κα� ε3ς �ψ�µετρ
ν 250 µ. �π� θα-
λ�σσης. (O (Oσι
µ�ρτυς .I�κω]
ς, @στις µετ7 τ+ν δ=
 µαθητ+ν τ
υ .Iακ4]
υ ∆ια-
κ�ν
υ κα� ∆ι
νυσ!
υ M
να%
� <µαρτ=ρησαν <ν .Aδριαν
υπ�λει κατ7 τ� Dτ
ς
1520, θεωρεFται νε4τερ
ς κτ#τωρ α6τ'ς. Συµ�4νως µ� τ�ν B!
ν τ
υ, �π
��ρων

fτ
ς κα� λυπ
=µεν
ς δι7 τ8ν τ
� ^δατ
ς στ�ρησιν κατ7 τ
>ς θεριν
>ς κυρ!ως
µ'νας, <:#γαγε δι7 πρ
σευ%'ς διαυγ�στατ
ν ^δωρ, καλ
=µεν
ν «LAγ2ασµα τ��
LAγ2�υ �Iακ���υ». T
�τ
 ε�ρ!σκεται ε3ς τ8ν µεσηµ]ριν8ν πλευρ7ν τ'ς Σκ#της, µε-
τα:> τ
� παλαι
� Kυριακ
� α6τ'ς κα� τ'ς 9µων=µ
υ Kαλ=]ης. E3ς τ� σηµεF
ν
π
> �να]ρ=ει �π�ρ%ει µ!α περ!τε%ν
ς λιθ�κτιστ
ς κρ#νη µετ7 µικρQς Dσωθεν δε-
:αµεν'ς, Dργ
ν τ
� 18
υ µ� 19
υ α3.
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21. LAγ2ασµα τ*ν Tρι*ν Nε�σι�µαρτ�ρων Eθυµ2�υ, �Iγνατ2�υ κα� �Aκακ2�υ ε1ς τ;ν
Kαλ��ην τ�� LAγ2�υ Nικ�λ��υ τ�ς �I�ηριτικ�ς Σκ7της τ�� Tιµ2�υ Πρ�δρ$µ�υ

(H Kαλ=]η τ
� (Aγ!
υ Nικ
λ�
υ ε�ρ!σκεται <π� τ'ς µεσηµ]ριν'ς πλευρQς τ'ς
Σκ#της. .Eντα�θα <κ�ρησαν M
να%
� κα� �γων!σθησαν �σκητικ+ς τρεFς Dνδ
:
ι
N�
ι (Oσι
µ�ρτυρες τ
� Xριστ
�: E6θ=µι
ς, .Iγν�τι
ς κα� .Aκ�κι
ς? 
eτινες, κατη-
%ηθ�ντες <ν (Aγ!�ω �Oρει �π� τ
� <ν δευτ�ρcα <:
ρ!cα διατελ
�ντ
ς .Eθν
ϊερ
µ�ρτυ-
ρ
ς (Aγ!
υ Γρηγ
ρ!
υ Eg (1809-1819), <µαρτ=ρησαν ε3ς Kωνσταντιν
=π
λιν. (O
�Oσι
ς E6θ=µι
ς τ8ν 22αν Mαρτ!
υ 1814, 9 �Oσι
ς .Iγν�τι
ς τ8ν 8ην .Oκτω]ρ!
υ
1814, κα� 9 �Oσι
ς .Aκ�κι
ς τ8ν 1ην Mαm
υ 1816. .Eν τB' Kαλ=]Bη τα=τBη �θλησεν
<π!σης κα� 9 Nε
σι
µ�ρτυς .Oν
=�ρι
ς, µαρτυρ#σας ε3ς X!
ν τ8ν 4ην .Iαν
υαρ!
υ
1818. T� (Aγ!ασµα �να]ρ=ει <ν �ρ�ατι 8 περ!π
υ µ. ε3ς τ� �π�γει
ν τ'ς Kαλ=]ης.
T� �ρ�αρ τ� δι#ν
ι:εν 9 Γ�ρων τ+ν Nε
σι
µαρτ=ρων, (Iερ
µ�να%
ς Nικη��ρ
ς,
@στις <%ρηµ�τισε κα� Πνευµατικ�ς τ
� (Aγ!
υ Γρηγ
ρ!
υ Eg. Kαθoς λ�γεται, µ8
ε�ρoν 
fτ
ς ^δωρ κατ7 τ8ν γεν
µ�νην δι�ν
ι:ιν, Dλα]ε τ8ν E3κ�να τ+ν \λλ
τε
�π
τακτικ+ν τ
υ (Aγ!ων κα� τ8ν κατε]!]ασεν ε3ς τ�ν πυθµ�να τ
� �ρ�ατ
ς, λ�γων:
«�E9ν δ8ν 
�γ�λητε νερ$ν, κα� 
γf ε1ς τ� <(�ς δ8ν θ�λω σ@ς 
�γ�λ5η 'π� 
δ* µ�-
σα». T8ν Gπ
µ�νην, σπε=σαντες <π� τ
� �ρ�ατ
ς, εHδ
ν τ
�τ
 πλ'ρες ^δατ
ς, τ8ν
δ� E3κ�να τ+ν Nε
σι
µαρτ=ρων <πιπλ�
υσαν <π� τ
=τ
υ. N7 σηµειωθB' @τι, @ταν *
στ�θµη τ
� �ρ�ατ
ς κατ�ρ%εται, διακρ!νεται ε3ς τ�ν πυθµ�να α6τ
� µαρµαρ4δης
]ρ�%
ς, σ%ηµατ!;ων ε3ς τ� µ�σ
ν τ
υ µ�γα Σταυρ�ν, καθoς κα� τ�σσαρας µικρ
τ�-
ρ
υς περ� τ� κ�ντρ
ν, <: �ν �να]ρ=ει τ� (Aγ!ασµα.

22. LAγ2ασµα τ�� LAγ2�υ LIερ�µ�ρτυρ�ς Xαραλ�µπ�υς ε1ς τ� �µ�νυµ�ν �I�ηριτικ�ν
Kελλ2�ν/K�θισµα

T� Kελλ!
ν/K�θισµα τ
� (Iερ
µ�ρτυρ
ς Xαραλ�µπ
υς ε�ρ!σκεται <π� κατα-
�=τ
υ λ
�!σκ
υ B∆ τ'ς (I. M
ν'ς .I]#ρων κα� ε3ς �π�στασιν 20g τ'ς �ρας πε;B'
�π. α6τ'ς. T� (Aγ!ασµα �να]ρ=ει <ν �ρ�ατι ]�θ
υς 10 µ., δε:ι�θεν τ'ς ]
ρε!
υ
ε3σ�δ
υ τ
� Kελλ!
υ. Συµ�4νως µ� τ8ν παρ�δ
σιν, ε3ς τ� Kελλ!
ν τ
�τ
 δ�ν
�π'ρ%εν ^δωρ κα� 
5 
3κ#τ
ρες α6τ
� �ναγκ�;
ντ
 ν7 τ� µετα��ρ
υν µετ7 π
λ-
λ
� κ�π
υ <κ τ
� παραjk�
ντ
ς %ειµ�jk
υ? παρεκ�λ
υν @µως τ�ν �Aγι
ν Xαρ�-
λαµπ
ν ν7 τ
>ς <:
ικ
ν
µ#σBη Dστω κα� nλ!γ
ν τ
ι
�τ
ν, πρ�ς σωµατικ8ν α6τ+ν
παραµυθ!αν. (O �Aγι
ς �πακ
=σας �ς �α!νεται ε3ς τ7 δε#σεις α6τ+ν, <νε�αν!σθη
µ!αν τ+ν *µερ+ν, εsτε <ν 9ρ�σει, εsτε <ν <νυπν!�ω, \γνωστ
ν π+ς, κα� �π�δει:εν
α6τ
Fς σηµεF�ν τι <ν µ�σ�ω τ
� λ
�!σκ
υ, Dνθα εfρ
ν πλ
=σι
ν ^δωρ. T� �ρ�αρ
τ
� (Aγι�σµατ
ς εHναι κατ7 τ� σ=νηθες <στεγασµ�ν
ν <ντ�ς τετραπλε=ρ
υ θ
λω-
τ
� κτ!σµατ
ς. Περ� τα 10 µ. ν
τ!ως τ
� (Aγι�σµατ
ς ε�ρ!σκεται 9 νε�κτιστ
ς
Nα�ς τ
� (Iερ
µ�ρτυρ
ς? ε3ς τ8ν 3δ!αν θ�σιν <σ�4;ετ
 µ�%ρι πρ� τιν
ς 9 παλαι�ς
Nα�ς, \νωθεν τ'ς θ=ρας τ
� 9π
!
υ �π'ρ%εν <π� σ
υ]Q * %ρ
ν
λ
γ!α 1876.
.Eντα�θα µQλλ
ν πρ�κειται δι7 %ρ
ν
λ
γ!αν �νακαιν!σεως, δεδ
µ�ν
υ @τι * µετα-
�ερθεFσα ε3ς τ8ν M
ν8ν <��στι
ς E3κoν τ
� (Aγ!
υ (διαστ. 0,54×0,80 µ.) εHναι πα-
λαι
τ�ρα. Συγκεκριµ�νως, <π. α6τ'ς �ναγρ��
νται τ7 G:'ς: Ψυ+5� hε��σ5η, Xαρ�-
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λαµπες τρισµ�καρ/ �1κτρ�ς M�+α+�ς Γν7σι�ς �I�ηρ2της/ Π�ρ3�ρι�ς τ�qν�µα rς 
κ
Φωκ2δ�ς/ τ;ν σ;ν 3εραυγ5�, τε�(αι[ς] σεπτ;ν ε1κ$να/ ∆ι� vς κατ� 0µ3ω� C*σιν α1�ν
µ�ι δ2δ�υ% (1837)/ Kα� τ;ν 0ληκτ�ν σαBς λιταBς εκληρ2αν.

IΕΡA M{ΝH XΙΛΑΝ∆ΑΡI{Υ (ΣΕΡΒΙΚH)

23. LAγ2ασµα τ�� LOσ2�υ Συµεfν τ�� Mυρ��λ7τ�υ (Στε3�ν�υ Aw Nεµ�νια, Mεγ�-
λ�υ Z�υπ�ν�υ τ�ς Σερ�2ας) 
ντ�ς τ�ς LI. M�ν�ς Xιλανδαρ2�υ

(O �Oσι
ς Συµε4ν, πατ8ρ τ
� \λλ
υ <θν�ρ%
υ τ'ς Σερ]!ας (Aγ!
υ Σ�]]α, εHναι
9 5δρυτ8ς τ'ς δυναστε!ας τ+ν Nεµανιδ+ν. Ofτ
ς παραιτηθε�ς τ
� �:ι4µατ
ς <γ�-
νετ
 M
να%�ς, ;#σας �κ
λ
=θως µ� µεγ�λην ταπε!νωσιν κα� π
λλ7ς <λεηµ
σ=νας.
(H 9σιακ8 α6τ
� κ
!µησις <γ�νετ
 τ8ν 13ην Φε]ρ
υαρ!
υ τ
� Dτ
υς 1199 ε3ς τ8ν (I.
M
ν8ν Xιλανδαρ!
υ. (O τ��
ς τ
υ ε�ρ!σκεται ε3ς τ8ν ν
τ!αν πλευρ7ν τ
� Kαθ
λι-
κ
�. Mετ7 τ8ν �νακ
µιδ8ν τ+ν 5ερ+ν τ
υ λειψ�νων <]λ�στησεν <κ τ
� τ��
υ τ
υ
κλ'µα, �ς σ=µ]
λ
ν τ'ς �διαλε!πτ
υ πρεσ]ε!ας τ
υ πρ�ς τ�ν Θε�ν? µ�λιστα τ7
*γιασµ�να τα�τα στα�=λια θεραπε=
υν τ8ν στειρ�τητα τ+ν γυναικ+ν κα� τ8ν �τε-
κν!αν, κατ�πιν σ%ετικ
� καν�ν
ς. Πλησ!
ν τ
� τ��
υ τ
υ πρ�ς �νατ
λ7ς ε�ρ!σκε-
ται �ρ�αρ ]�θ
υς 18 περ!π
υ µ. (µ� :=λινα µ�γκανα), τ� ^δωρ τ
� 9π
!
υ �ν�-
]λυσε δι7 θα=µατ
ς τ
� (Aγ!
υ. T� <ν λ�γ�ω �ρ�αρ �νεκαιν!σθη τ�ν 18
ν α3.? πρ
-
σετ�θη δ� \νωθεν α6τ
� κα� ε�ς [ρ
�
ς κατ7 τ� 1812. O5 κ!
νες τ
� �π
στ�γ
υ
τ
� �ρ�ατ
ς πρ
�ρ%
νται �π� τ� παλαι�ν Kαθ
λικ�ν, π
> �ν#γειρεν 9 �Aγι
ς
Σ�]]ας. �Aνωθεν τ
� �ρ�ατ
ς πρ�ς τ8ν πλευρ7ν τ
� κωδων
στασ!
υ ε�ρ!σκεται
κα� τ� παλαι�ν Kελλ!
ν τ
� (Aγ!
υ Συµεoν µ� µεταγενεστ�ρας πρ
σθ#κας, Dνθα
πρ
σ��τως <νεκαινι�σθη κα� Παρεκκλ#σι
ν πρ�ς τιµ8ν α6τ
�.

24. LAγ2ασµα τ�� LAγ2�υ LIερ�µ�ρτυρ�ς Xαραλ�µπ�υς ε1ς τ�ν �Aρσαν@ν τ�ς LI.
M�ν�ς Xιλανδαρ2�υ

.Aνα]ρ=ει ε3ς τ�π
ν πεδιν�ν κα� ε��
ρ
ν περ� τ7 150 µ. N∆ τ
� π=ργ
υ τ
�
Σ�ρ]
υ ]ασιλ�ως Mιλ
=τιν (]ασιλε=σαντ
ς �π� τ
� Dτ
υς 1282 rως τ
� 1321). E3ς
nλ!γην �π�στασιν B∆ α6τ
� �π�ρ%
υν <ρε!πια παλαι
� Kελλ!
υ τ
� (Aγ!
υ Xα-
ραλ�µπ
υς, πρ
στ�τ
υ τ
� (Aγι�σµατ
ς. ∆υστυ%+ς τ� πλ'ρες 5στ
ρικ�ν τ
� θα=-
µατ
ς <%�θη, @τε τ�ν 17
ν α3. * (I. M
ν8 Xιλανδαρ!
υ περι�πεσεν ε3ς παρακµ8ν
κα� µαρασµ�ν? τ�τε 9 �ριθµ�ς τ+ν Σ�ρ]ων <µει4θη κα� <πεκρ�τησαν περ� τ� Dτ
ς
1762 
5 B
=λγαρ
ι. O5 Σ�ρ]
ι η6:#θησαν, <πεκρ�τησαν κα� �ν�λα]
ν <κ ν�
υ τ8ν
δι
!κησιν µετ7 τ� 1896. E3ς τ8ν πηγ8ν τ
� (Aγι�σµατ
ς D%ει �νεγερθ' �ραι�τατ
ν
θ
λωτ�ν ]υ;αντιν�ν κτ!σµα, συγκε!µεν
ν <κ δ=
 δια�
ρετικ+ν θαλ�µων. T�
(Aγ!ασµα �να]ρ=ει ε3ς τ�ν µικρ�τερ
ν θ�λαµ
ν, @στις εHναι παρ�πλευρ
ς τ
� κυ-
ρ!ως κτ!σµατ
ς κα� κλειστ�ς? <κεFθεν 9δηγεFται µ�σ�ω τρι+ν θυρ!δων ε3ς τ�ν δε=τε-
ρ
ν, D%
ντ
ς σ%'µα �ν
ικτ'ς δε:αµεν'ς (διαστ. 2,70×4 µ.). E3ς σηµεF
ν %αµηλ�ν
τ'ς �νατ
λικ'ς πλευρQς τ
� κτ!σµατ
ς εHναι κε%αραγµ�νη <π� µαρµαρ!νης π�τρας
* %ρ
ν
λ
γ!α 1721 d 1781. �Oµως * <π�νδυσις διακεκ
µµ�νων ]
λ]+ν ε3ς τ8ν µε-
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γαλυτ�ραν �%η]�δα <π� τ'ς µεσα!ας πλευρQς τ
� κτ!σµατ
ς κ.\., �ν�γ
νται ε3ς τ�
τ�λ
ς τ
� 17
υ µ� �ρ%7ς 18
υ α3., @τε Dλα]ε %4ραν γενικ8 <πισκευ8 τ'ς M
ν'ς.
�Eµπρ
σθεν τ
� κτ!σµατ
ς διατηρεFται κα� �ν µνηµεF
ν τ'ς �=σεως –µ!α µεγ�λη
πλ�ταν
ς– περι�ερε!ας 8 περ!π
υ µ. ε3ς ]�σιν α6τ'ς, µαρτυρ
�σα �σ�αλ+ς τ8ν
παλαι�τητα τ
� (Aγι�σµατ
ς. �Aλλ
τε <κ τ'ς θαυµατ
υργ
� τα=της πηγ'ς �ν�]λυ-
;ε πλ
=σι
ν ^δωρ. T
�τ
 �λαττ4θη µετ7 τ�ν σεισµ�ν τ
� 1938, π
> καθoς λ�γεται
Dπλη:ε τ8ν περι
%#ν.

IΕΡA M{ΝH K{ΥΤΛ{ΥΜ{ΥΣI{Υ

25. LAγ2ασµα τ�� LAγ2�υ Mεγαλ�µ�ρτυρ�ς Παντελε7µ�ν�ς ε1ς τ;ν �µ�νυµ�ν K�υτ-
λ�υµ�υσιαν;ν Σκ7την

(H Σκ#τη τ
� (Aγ!
υ Παντελε#µ
ν
ς κεFται ε3ς �π�στασιν 20g λεπτ+ν τ'ς �ρας
πε;B' �νατ
λικ+ς τ'ς κυρι�ρ%
υ M
ν'ς, <π� τ'ς ]
ρε!
υ πλευρQς τ
� .I]ηριτικ
�
λ�κκ
υ. T� (Aγ!ασµα πηγ�;ει θαυµαστ+ς ε3ς τ� µ�σ
ν περ!π
υ τ'ς Σκ#της, πλη-
σ!
ν τ
� Kυριακ
�, θεµελιωθ�ντ
ς τ� Dτ
ς 1790. Συγκεκριµ�νως �να]ρ=ει <κ kωγ-
µ'ς τιν
ς συµπαγ
�ς µαρµαρ!ν
υ πετρ4µατ
ς δυτικ+ς τ
� κωδων
στασ!
υ, κα�
�κ
λ
=θως µ�σ�ω µακρ
στ�ν
υ λιθ
κτ!στ
υ σ#ραγγ
ς 36 µ., διαν
ι%θε!σης περ� τ�
Dτ
ς 1881, µετα��ρεται ε3ς µ!αν θ
λωτ8ν δε:αµεν#ν, καλ=πτ
υσαν @λην τ8ν δυ-
τικ8ν πλευρ7ν τ
� κωδων
στασ!
υ. .Aκ
λ
=θως, <κ τ'ς �περ%ειλ!σεως α6τ
� πλη-
ρ
�νται \λλαι δ=
 µικρ�τεραι δε:αµενα� τ
� 3δ!
υ κτ!σµατ
ς. Συµ�4νως µ� τ8ν
παρ�δ
σιν τ� (Aγ!ασµα τ
�τ
 �ν�]λυσε δι7 θα=µατ
ς τ
� (Aγ!
υ Παντελε#µ
ν
ς
ε3ς <π
%8ν µεγ�λης λειψυδρ!ας, κατ�πιν 9λ
νυκτ!
υ �γρυπν!ας τ+ν πατ�ρων τ'ς
Σκ#της. E3ς τ8ν �ρ%8ν εH%ε %ρ+µα γ�λακτ
ς, @πως τ� γ�λα π
> Djkευσεν �ντ�
αeµατ
ς κατ7 τ�ν �π
κε�αλισµ�ν τ
� (Aγ!
υ. (H λ'ψις τ
� (Aγι�σµατ
ς γ!νεται
��. Gν�ς κρ
υν
�, ε�ρισκ
µ�ν
υ ε3ς τ8ν ]
ρε!αν πλευρ7ν τ
� κωδων
στασ!
υ.
Π�ντως, rως σ#µερ
ν εHναι σταθερ�ν κα� \λλ
τε ���κ
ν
µ
�ντ
 δι. α6τ
� �πασαι
σ%εδ�ν α5 Kαλ=]αι τ'ς Σκ#της.

IΕΡA M{ΝH ΠΑΝΤ{ΚΡAΤ{Ρ{Σ

26. LAγ2ασµα τ�ς Παναγ2ας Γερ�ντ2σσης ε1ς τ�ν α1γιαλ�ν τ�ς LI. M�ν�ς Παντ�κρ�-
τ�ρ�ς

Πρ�κειται δι7 �ρ�αρ ]�θ
υς 3 µ. �π� τ'ς <πι�ανε!ας τ'ς γ'ς, τ� 9π
F
ν ε�ρ!-
σκεται ε3ς τ8ν �νατ
λικ8ν πλευρ7ν τ+ν περι]
λ!ων τ'ς (I. M
ν'ς Παντ
κρ�τ
ρ
ς
κα� ε3ς �π�στασιν 30 µ. �π� τ'ς θαλ�σσης. T� �ρ�αρ εHναι <στεγασµ�ν
ν <ντ�ς τε-
τραπλε=ρ
υ qψιδωτ
� κτ!σµατ
ς (κι�σκι), ε3ς τ8ν δυτικ8ν πλευρ7ν τ
� 9π
!
υ
�π�ρ%ει πρ
σκυνητ�ρι
ν τ'ς Παναγ!ας Γερ
ντ!σσης, Dνθα τακτικ+ς �ν�πτεται
κανδ#λα. Kατ7 τ8ν παρ�δ
σιν, <ν καιρ�+ <πιδρ
µ'ς τιν
ς τ+ν Σαρακην+ν * θαυ-
µατ
υργ�ς E3κoν τ'ς M
ν'ς Παναγ!α * Γερ�ντισσα <jk!�θη �π� τινων ]αρ]�ρων
<ντ�ς τ
� �ρ�ατ
ς, κα� ε�ρ�θη µετ7 80 <τ+ν δι. 9δηγ!ας τ+ν συγγεν+ν Gν�ς <:
α6τ+ν. (O δυστυ%8ς συγγεν#ς των, ε3ς τ8ν πρ
σπ�θει�ν τ
υ καθoς εHπ
ν ν7 κατα-
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κ�ψBη ε3ς τµ#µατα τ8ν E3κ�να δι7 ν7 �ν�ψBη τ8ν καπν
σ=ριγγ� τ
υ, �π4λεσε τ8ν
@ρασ!ν τ
υ κα� ε3ς τ� τ�λ
ς * ψυ%# τ
υ δ�ν <:#ρ%ετ
 <κ τ
� σ4µατ
ς? ε6τυ%+ς
@µως pλθεν ε3ς συνα!σθησιν κα� <µεταν�ησεν. �Oταν 
5 πατ�ρες <νετ�πισαν τ�
�ρ�αρ, τ� 9π
F
ν µ�%ρις Gν�ς σηµε!
υ εH%ε σκεπασθ' �π� λ!θων κα� %ωµ�των,
εfρ
ν τ8ν E3κ�να nρθ!αν <ντ�ς τ
� ^δατ
ς κα� µ�λιστα Dµπρ
σθεν α6τ'ς �κ
!µη-
τ
ν κανδ#λαν. (H E3κoν α^τη ε�ρ!σκεται σ#µερ
ν <π� µαρµαρ!ν
υ πρ
σκυνηταρ!-

υ <ντ�ς τ
� Kαθ
λικ
� M
ν'ς.

E3ς τ7 θα=µατα τ'ς Παναγ!ας Γερ
ντ!σσης �να��ρεται κα� * �π
κ�λυψις ε3ς
τ�ν γερ
ντ�τερ
ν M
να%�ν τ'ς 3δ!ας M
ν'ς µιQς περι�ραγµ�νης πηγ'ς, κ�τωθεν
τ'ς Παντ
κρατ
ριν'ς Σκ#της τ
� Πρ
�#τ
υ .Hλι
�. A^τη <�ανερ4θη περ� τ� Dτ
ς
1930, <ν καιρ�+ π
> pτ
 nλιγ
στ�ν τ� π�σιµ
ν ^δωρ ε3ς τ8ν M
ν#ν, κα� rνεκεν τ
=-
τ
υ <τελ
�ντ
 �γρυπν!αι κα� πρ
σευ%α� �π� τ+ν πατ�ρων δι7 τ8ν <:ε=ρεσ!ν τ
υ.

27. LAγ2ασµα τ�ς LYπεραγ2ας Θε�τ$κ�υ ε1ς τ� Παντ�κρατ�ριν�ν Kελλ2�ν τ�� «�A-
(ι$ν 
στιν» Kαψ�λας

(H Kαψ�λα εHναι µ!α δασ4δης *συ%αστικ8 Dρηµ
ς d µQλλ
ν µ!α Kελλιωτικ8
συν
ικ!α κειµ�νη ]
ρε!ως τ+ν Kαρυ+ν, καθoς κα� ]
ρε!ως τ'ς κ
!της τ
� λ�κκ
υ
τ
� ��Aδην. A^τη διαιρεFται ε3ς δ=
 µ�ρη: τ� �ν �ν#κει ε3ς τ8ν (I. M
ν8ν Παντ
κρ�-
τ
ρ
ς κα� τ� \λλ
 ε3ς τ8ν (I. M
ν8ν Σταυρ
νικ#τα. T� Παντ
κρατ
ριν�ν Kελλ!
ν
τ
� «�A(ι$ν 
στιν» ε�ρ!σκεται κ�τωθεν τ'ς Σκ#της τ
� (Aγ!
υ .Aνδρ�
υ (Σεραγ!
υ)
κα� εHναι ��ιερωµ�ν
ν ε3ς τ8ν K
!µησιν τ'ς Θε
τ�κ
υ. Kατ7 τ8ν παρ�δ
σιν,
<ντα�θα <διδ�%θη 9 µαθητ8ς τ
� Γ�ρ
ντ
ς τ
� Kελλ!
υ �π� .Aγγ�λ
υ τ8ν συµπλ#-
ρωσιν τ
� Θε
µητ
ρικ
� ^µν
υ �A(ι$ν 
στιν yς 'ληθ*ς µακαρ2hειν Σε τ;ν Θε�τ$-
κ�ν κ.λπ. περ� τ� Dτ
ς 980, @τε �νεγε!ρετ
 * (I. M
ν8 .I]#ρων. T� (Aγ!ασµα �να-
]ρ=ει <ν �ρ�ατι ]�θ
υς 12-14 µ., ε3ς �π�στασιν 1,70 µ. ]
ρε!ως τ
� (Iερ
� B#µατ
ς
τ
� Nα
� τ
� Kελλ!
υ. .E�ανερ4θη δ� τ
�τ
 παλαι�θεν, κατ�πιν π
λλ+ν κα�
θερµ+ν 5κεσι+ν τ+ν 
3κητ�ρων τ
υ M
να%+ν πρ�ς τ8ν Πρ
στ�τιδα τ'ς (Aγιων=-
µ
υ M
να%ικ'ς Π
λιτε!ας τ
� �Aθων
ς (Yπεραγ!αν Θε
τ�κ
ν. O5 πατ�ρες τ
�
Kελλ!
υ, στερ
=µεν
ι π
σ!µ
υ ^δατ
ς, �ναγκ�;
ντ
 καθoς λ�γεται ν7 µετα]α!-
ν
υν πρ�ς τ
�τ
 ε3ς τ�ν παρακε!µεν
ν λ�κκ
ν, rως @τ
υ <�ανερ4θη * Kυρ!α Θε-

τ�κ
ς εsς τινα <ν�ρετ
ν <: α6τ+ν M
να%�ν, �π
δεικν=
υσα τ� σηµεF
ν π
>
�π'ρ%εν \�θ
ν
ν ^δωρ, κα� δ8 µαλακ�ν κα� δρ
σερ�ν, @πως συνε%!;ει ν7 εHναι
rως σ#µερ
ν.

28. LAγ2ασµα τ�� LOσ2�υ Θε�32λ�υ τ�� Mυρ��λ7τ�υ ε1ς τ;ν Παντ�κρατ�ριν;ν Kα-
λ��ην τ�� LAγ2�υ Bασιλε2�υ Kαψ�λας

(H 5στ
ρικ8 Kαλ=]η τ
� (Aγ!
υ Bασιλε!
υ ε�ρ!σκεται ε3ς τ8ν περι
%8ν τ'ς \νω
Kαψ�λας. .Eδ+ �σκ#τευσεν 9 πρ�4ην .I]ηρ!της M
να%�ς �Oσι
ς Θε��ιλ
ς 9 Mυ-
ρ
]λ#της, καλλιτ�%νης 28 nγκωδ+ν κωδ!κων. E3ς τ8ν α6τ8ν Kαλ=]ην <κ�ρη �ς
Mεγαλ�σ%ηµ
ς M
να%�ς 9 �Oσι
ς Nικ�δηµ
ς 9 (Aγι
ρε!της, καθoς κα� 9 �Aγι
ς
Γερ�σιµ
ς 9 <ν Kε�αλλην!cα κατ7 τ8ν τ
πικ8ν παρ�δ
σιν. (O �Oσι
ς Θε��ιλ
ς
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<κ
ιµ#θη τ8ν 8ην .I
υλ!
υ 1548. Πρ�ν κ
ιµηθB' Dδωκεν τ8ν G:'ς <ντ
λ8ν ε3ς τ�ν µα-
θητ#ν τ
υ .Iσα�κ: «6Oταν 'π�θ�νω, µ; �µ�λ�γ7σ5ης τ��τ� ε1ς �δ�να, 'λλ� �δ8 τ9
/θιµα τ�ς τα3�ς 
κτελ�σ5ης, µ$ν�ν δ�σε σ+�ιν2�ν ε1ς τ�zς π$δας µ�υ κα� σ�ρ� µε
κα� C2ψ� µε ε1ς τ� δ�σ�ς ε1ς µ�ρ�ς κρ�3ι�ν, {να µ8 3�γωσι τ9 θηρ2α% πλ;ν λειτ�υρ-
γ2ας κα� µνηµ$συνα π�2ησ�ν >σα δυνηθ5�ς». (O δ� καλ�ς µαθητ8ς α6τ
� <:ετ�λεσε
τ8ν <ντ
λ8ν τ
� ∆ιδασκ�λ
υ τ
υ, k!ψας τ� λε!ψαν�ν τ
υ ε3ς �ν �π�κρυ�
ν µ�ρ
ς
τ
� δ�σ
υς. �Oµως µετ. 
6 π
λ> ε�ρ�θη �κ�ραι
ν �π� M
να%+ν .I]ηριτ+ν κα�
Παντ
κρατ
ριν+ν κα� <ναπετ�θη Dνδ
ν τ
� Nα
� τ
� (Aγ!
υ Bασιλε!
υ, κ�τωθεν
τ'ς qψFδ
ς τ
� (I. B#µατ
ς, %ωρ�ς ν7 <πι%ειρηθB' rως σ#µερ
ν * <κτα�# τ
υ. Kατ7
µαρτυρ!ας α6τ
πτ+ν, rως τ+ν �ρ%+ν τ
� περασµ�ν
υ α3+ν
ς �π'ρ%εν ε3ς τ�ν
<:ωτερικ�ν τ
F%
ν καλαµ�νι
ς σωλ#ν, πρ�ς περισυλλ
γ8ν τ
� µ=ρ
υ π
> Djkεεν
<κ τ
� 5ερ
� τ
υ λειψ�ν
υ. E3ς δ� τ�ν τ�π
ν π
> <σ=ρθη τ� πρ+τ
ν �ς νεκρ�ς,
�ν�]λυσεν (Aγ!ασµα. T
�τ
 ε�ρ!σκεται περ� τ7 50 µ. ε3ς ε6θεFαν �π�στασιν κ�τω-
θεν τ
� Kελλ!
υ, <ντ�ς µικρ
� λ�κκ
υ. T� �να]ρ�
ν ^δωρ συγκεντρ
�ται τ�
πρ+τ
ν ε3ς µικρ7ν �π�γει
ν δε:αµεν#ν, κα� <κεFθεν µ�σ�ω λιθ
κτ!στ
υ θ
λωτ'ς σ#-
ραγγ
ς 4,50 µ. µετα��ρεται ε3ς \λλην µεγαλυτ�ραν 2,50 µ. D:ωθεν α6τ'ς, <κ τ'ς
9π
!ας π
τ!;
νται τ7 περι]�λια τ
� Kελλ!
υ.

29. LAγ2ασµα τ�ς LYπεραγ2ας Θε�τ$κ�υ ε1ς τ;ν Παντ�κρατ�ριν;ν Kαλ��ην τ�� Γε-
νεθλ2�υ τ�ς Θε�τ$κ�υ Kαψ�λας

(H Kαλ=]η τ
� Γενεθλ!
υ τ'ς Θε
τ�κ
υ ε�ρ!σκεται ε3ς τ� κ�ντρ
ν περ!π
υ τ'ς
*συ%αστικ'ς Kαψ�λας. Kατ�4κησαν δ� <ν α6τB' τ� πρ+τ
ν �Eλληνες, κα� εsς τινα
<π
%8ν κατ7 τ�ν παρελθ�ντα α3+να (P+σ
ι κα� (P
υµ�ν
ι. Σ#µερ
ν κατ
ικεFται
π�λιν �π� (Eλλ#νων. (O �π�ρ%ων Nα�ς τ'ς Kαλ=]ης εHναι Dργ
ν Gλληνικ'ς κατα-
σκευ'ς? @µως τ7 �π�λ
ιπα κτ!ρια, π
> �α!ν
νται νε4τερα, εHναι kωσικ'ς κατα-
σκευ'ς. T� (Aγ!ασµα �να]ρ=ει ε3ς �π�στασιν 50 µ. BA τ'ς Kαλ=]ης, πλησ!
ν λ�κ-
κ
υ. EHναι δ� �στ#ρευτ
ν, �ν κα� π
λλα� πηγα� τ'ς Kαψ�λας στηρε=
υν τ� θ�ρ
ς.
�Oπως διεπιστ4θη, τ
�τ
 �να]ρ=ει �π� µεγ�λ
υ ]�θ
υς. .Aπ� τ'ς πηγ'ς µετα��-
ρεται µ�σ�ω µακρ
στ�ν
υ λιθ
κτ!στ
υ σ#ραγγ
ς ε3ς µ!αν µεγ�λην �π�ργει
ν δε:α-
µεν#ν, <κ τ'ς 9π
!ας �δρε=
νται π
λλ7 .Aσκητ#ρια. Συµ�4νως µ� τ8ν παρ�δ
σιν,
τ
�τ
 �ν�]λυσε κατ�πιν <µ�αν!σεως τ'ς (Yπεραγ!ας Θε
τ�κ
υ ε3ς δ=
 �Eλληνας
M
να%
=ς. Ofτ
ι δ�ν εH%
ν ^δωρ κα� <σκ�πευ
ν ν7 �να%ωρ#σ
υν <κεFθεν δι7 τ7
Bατ
παιδιν7 µ�ρη? @µως <µ�ανισθεFσα * Kυρ!α Θε
τ�κ
ς τ
>ς πρ
�τρεψε ν7 πα-
ραµε!ν
υν, λ�γ
υσα τ
=τ
ις ν7 σκ�ψ
υν ε3ς τ� τ�δε σηµεF
ν κα� θ7 ε^ρ
υν τ� π
-
θ
=µεν
ν, @πως κα� <γ�νετ
? παρ7 τα�τα, *ττηθ�ντες �ργ�τερ
ν �π� τ
� π
νη-
ρ
�, �νε%4ρησαν καθoς λ�γεται <κ τ
� Kελλ!
υ των.

IΕΡA M{ΝH ZΩΓΡAΦ{Υ (B{ΥΛΓΑΡΙΚH)

30. LAγ2ασµα (κρ7νη) 
ντ�ς τ�ς LI. M�ν�ς Zωγρ�3�υ

E�ρ!σκεται <π� τ'ς �νατ
λικ'ς πτ�ρυγ
ς τ'ς (I. M
ν'ς Zωγρ��
υ, µετα:> τ
�
Kαθ
λικ
� κα� τ
� παρεκκλησ!
υ τ'ς K
ιµ#σεως τ'ς Θε
τ�κ
υ κα� κ�τωθι τ'ς <πι-
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�ανε!ας τ'ς α6λ'ς.T� κτ!σµα τ'ς κρ#νης �π
τελεFται <κ τρι+ν κυρ!ως θαλ�µων. (O
πρ+τ
ς θ�λαµ
ς π
> �να]ρ=ει τ� (Aγ!ασµα εHναι κλειστ�ς κα� D%ει δε!γµατα ]υ;α-
ντιν'ς κατασκευ'ς? �π
]αστ�;εται δ� ε3ς τ� µ�σ
ν ��. Gν�ς λευκ
� κ!
ν
ς. O5 \λλ
ι
δ=
 εHναι GνιαF
ι κα� <πικ
ινων
�ν δι7 µιQς συνε%
µ�νης κατω�ερ
�ς κλ!µακ
ς 10
]αθµ!δων. (H κρ#νη τ
� (Aγι�σµατ
ς κ
σµεFται µ� �ν�γλυ�
ν <ντετ
ι%ισµ�νην πλ�-
κα (διαστ. 1,43×0,60 µ.) ε3ς σ%'µα nρθ
γων!
υ παραλληλ
γρ�µµ
υ, vτις %ωρ!;εται
περ!π
υ ε3ς δ=
 sσα µετα:= των τµ#µατα. T� κ�ντρ
ν της κατ�%ει καλλ!γραµµ
ς δι-
κ��αλ
ς �ετ�ς, ��ρων ]ασιλικ8ν µ!τραν. (H %ρ
ν
λ
γ!α κατασκευ'ς τ'ς κρ#νης
(1773) <πισηµα!νεται ε3ς σ=γ%ρ
ν
ν µ� τ8ν κατασκευ#ν της κε�αλαι
γρ�µµατ
ν κε!-
µεν
ν ε3ς τ8ν kωσικ#ν, <ντετ
ι%ισµ�ν
ν <π� µαρµαρ!νης πλακ�ς (διαστ. 0,86×0,40 µ.)
ε3ς τ� �ψηλ�τερ
ν σηµεF
ν τ'ς κ�γ%ης π
> ε�ρ!σκεται 9 κρ
υν�ς. T� <πιγρα�ικ�ν
τ
�τ
 κε!µεν
ν D%ει �ς G:'ς: + EIΣ ∆O}AN AΓIAΣ/ OMOOYΣIAΣ, ZΩOΠOIOY,

A∆IAIPETOY/ TPIA∆OΣ, ΠATPOΣ, YIOY KAI AΓIOY ΠNEYMATOΣ AMHN. KATA/

ΣKEYAΣMENO TO AΓIAΣMA ∆IA ∆AΠANHΣ…/ ΘEO∆ΩPOY KAI THΣ ΣYZYΓOY TOY…

AΠO TON ∆O}AΣMENO/ XAPIN THΣ ΘAYMATOYPΓHΣ TOY ΣΩTHPIAΣ AΠO TA

EAPINA/ Y∆ATA… ETOΣ AΨOΓ (1773) IOYNIOY 10H. T� (Aγ!ασµα συνδ�εται µ� τ8ν
eδρυσιν τ'ς (I. M
ν'ς Zωγρ��
υ. A^τη κατ7 τ8ν παρ�δ
σιν 5δρ=θη �π� τρι+ν
α6ταδ�λ�ων ε6γεν+ν τ'ς .A%ρ!δ
ς: Mωϋσ�ως, .Aαρoν κα� .Iω�νν
υ, ε3ς τ
>ς %ρ�-
ν
υς τ
� Λ�
ντ
ς ΣTg τ
� Σ
�
� (886-912). Kατ7 πQσαν @µως πιθαν�τητα 5δρυτ8ς
τ'ς M
ν'ς τα=της εHναι 9 «Γε�ργι�ς � hωγρ�3�ς», @στις �π
σηµει
�ται ε3ς τ� Ag
Tυπικ�ν τ
� (Aγ!
υ �Oρ
υς τ� Dτ
ς 972. Λ�γεται λ
ιπ�ν @τι 
5 κτ#τ
ρες α6τ'ς, <ν�+
περιε��ρ
ντ
 �π� µ�ρ
υς ε3ς µ�ρ
ς δι7 τ8ν <πιλ
γ8ν τ'ς τ
π
θεσ!ας �νεγ�ρσε4ς
της, παρετ#ρησαν <κ τ
� µακρ�θεν ε3ς τ� µ�ρ
ς τ
� (Aγι�σµατ
ς π
λλ
>ς καπν
=ς,
�νερ%
µ�ν
υς ε3ς τ�ν 
6ραν�ν? <:�λα]
ν δ� τ
�τ
 �ς θεF
ν σηµεF
ν κα� �πε��σισαν
ν7 τ8ν �νεγε!ρ
υν ε3ς <κεFν
 τ� µ�ρ
ς. E3ς τ8ν συν�%ειαν, δι7 θα=µατ
ς κα� π�λιν,
τ8ν ��ι�ρωσαν ε3ς τ�ν �Aγι
ν Mεγαλ
µ�ρτυρα Γε4ργι
ν? µ�λιστα ε3ς τ8ν <ν λ�γ�ω
M
ν8ν �π�ρ%
υν κα� τρεFς παλαια� θαυµατ
υργ
� E3κ�νες τ
υ. �Oσ
ν δι7 τ8ν �ν�-
]λυσιν τ
� (Aγι�σµατ
ς, τ
�τ
 πρ
�αν+ς εHναι Dργ
ν τ
� 3δ!
υ d κα� τ'ς Kυρ!ας
Θε
τ�κ
υ. Π�ντως ε3ς τ8ν πηγ8ν δ�ν �π�ρ%ει Dνδει:ις ε3ς π
F
ν �Aγι
ν �ν#κει? ε3 µ8
µ�ν
ν µ!α παλαι7 κ�πως παρ�στασις τ
� πρ4τ
υ (Aγι�σµατ
ς τ
� (Oσ!
υ .Aθανα-
σ!
υ τ
� .Aθων!τ
υ ε3ς Mεγ!στην Λα=ραν, καθoς κα� µ!α \λλη νεωτ�ρα <κ ψη�!δων
τ'ς Zω
δ�%
υ Πηγ'ς. .Aπ
µ!µησις τ'ς κρ#νης τ
� (Aγι�σµατ
ς εHναι κα� * κρ#νη
τ
� (Aγ!
υ Tρ=�ων
ς, ε�ρισκ
µ�νη �ριστερ�θεν τ'ς κυρ!ας ε3σ�δ
υ της D:ωθεν τ'ς
M
ν'ς.

31. LAγ2ασµα (B�υλγαρικ; κρ7νη) τ�� LAγ2�υ Mεγαλ�µ�ρτυρ�ς Γεωργ2�υ τ�� Tρ�-
παι�3$ρ�υ ε1ς τ9ς Kαρυ�ς

E�ρ!σκεται ν
τ!ως τ'ς κεντρικ'ς πλατε!ας τ+ν Kαρυ+ν, �π�ναντι <µπ
ρικ+ν
καταστηµ�των κα� ε3ς �π�στασιν 80 περ!π
υ µ. κ�τωθεν τ
� .Aντιπρ
σωπε!
υ τ'ς
(I. M
ν'ς Zωγρ��
υ. EHναι µ!α καγκελ��ρακτ
ς περ!τε%ν
ς κρ#νη (διαστ. 4×4 πε-
ρ!π
υ µ.). .Oν
µ�;εται B
υλγαρικ#, δι�τι κατεσκευ�σθη �π. α6τ'ς τ'ς M
ν'ς
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πρ�ς παρηγ
ρ!αν τ+ν <κεFθεν διερ%
µ�νων. E3ς τ8ν παρ�δ
σιν τ+ν Zωγρα�ιτ+ν
τ� ^δωρ τ'ς κρ#νης τα=της εHναι (Aγ!ασµα τ
� (Aγ!
υ Γεωργ!
υ. T
�τ
 �να]ρ=ει
<κ ]αθ�ων κα� ε3ς δ=
 σηµεFα µετα:> τ
� .Aντιπρ
σωπε!
υ κα� τ'ς κρ#νης, �τ
ι ε3ς
τ�ν σηµεριν�ν α�λει
ν %+ρ
ν �π
θ#κης 
3κ
δ
µικ+ν �λικ+ν. .Aκ
λ
=θως, µετα-
��ρεται µ�σ�ω µακρ
στ�ν
υ λιθ
κτ!στ
υ σ#ραγγ
ς ε3ς µ!αν �π�γει
ν κατ7 τ� 1/3
δε:αµεν#ν, Dµπρ
σθεν τ'ς 9π
!ας εHναι <κτισµ�νη * κρ#νη. E3ς τ� κ�ντρ
ν περ!π
υ
τ'ς <µπρ
σθ!ας πλευρQς α6τ'ς εHναι <ντετ
ι%ισµ�νη µ!α λιθ!νη πλ�:, ��ρ
υσα
�ν�γλυ�
ν παρ�στασιν τ
� (Aγ!
υ Γεωργ!
υ (ε3ς πρ
τ
µ8ν) κα� %ρ
ν
λ
γ!α κατα-
σκευ'ς τ'ς κρ#νης τ� Dτ
ς 1890.

IΕΡA M{ΝH ∆{�ΕΙΑΡI{Υ

32. LAγ2ασµα τ*ν Παµµεγ2στων Tα(ιαρ+*ν Mι+α;λ κα� Γα�ρι;λ 
ντ�ς τ�ς LI. M�ν�ς
∆�+ειαρ2�υ

T� (Aγ!ασµα τ+ν .Aρ%αγγ�λων �να]ρ=ει <ν �ρ�ατι ]�θ
υς 20 περ!π
υ µ. ε3ς τ�ν
α�λει
ν %+ρ
ν τ'ς (I. M
ν'ς ∆
%ειαρ!
υ, δυτικ+ς τ
� Kαθ
λικ
�. E�ρ!σκεται δ�
τ
�τ
 ε3ς τ� sδι
ν κτ!ρι
ν π
> στεγ�;ει κα� τ8ν <κ µ
ν
λ!θ
υ λευκ
� µαρµ�ρ
υ �ι�-
λην τ
� (Aγιασµ
�, µετ7 πρ
σκυνηταρ!
υ τ+ν .Aρ%αγγ�λων. (O θ�λ
ς α6τ'ς στηρ!;ε-
ται ε3ς nκτo κι
ν!σκ
υς κα� εHναι 5στ
ρηµ�ν
ς µ� σκην7ς π
> D%
υν σ%�σιν κυρ!ως µ�
τ� ^δωρ κα� τ7 σπ
υδαι�τερα γεγ
ν�τα τ'ς M
ν'ς. O5 δ=
 �κραF
ι κ!
νες τ'ς δυ-
τικ'ς ε3σ�δ
υ τ'ς �ι�λης ��ρ
υν �ς <πιστ=λι
ν µ!αν µαρµαρ!νην πλ�κα, �ναγρ�-
�
υσαν µ� κε�αλαι
γρ�µµατ
ν γρα�8ν τ� 5στ
ρικ�ν τ
� (Aγι�σµατ
ς, �τ
ι: TOYTO

TO AΓIACMA ANEBΛYCEN/ EΠI THC BAΣIΛEIAC AN∆PONIKOY TOY ΠAΛAIO/ΛOΓOY,

KATA TO �ΩH (1330): ETOC ACΘENOYNTΩN/ TOTE TΩN A∆EΛΦΩN THΣ MONHΣ YΠO

THΣ ∆IAΦΘOPAC TOY KATIONTOC AΠO TOY OPOYC Y∆ATOC, EΠICTANTEΣ ON/ AP

OI ΘYOI TA}IAPXAI, EYΛABEI TINI MONAXΩ ΘEO∆OYΛΩ AP/XITEKTONI THC

MONHC, YΠE∆Y}AN TON TOΠON AYTOY KAI EΠI THC BAΣ/IΛEIAC ΣOYΛTAN

MOYΣTAΦA ANEKAINIΣΘH, KAI EK BAΘPΩN ANHΓEPΘH MET/A THC ΦIAΛHC KAI

TΩN ΣTYΛΩN KAI THΣ AΨI∆OC EYΦYΩC EK MAPMAPΩN KATACKEYACΘENTΩN KAI

KAΛΛΩΠICΘENTΩN YΠO TOY ΠANOCIΩTATOY ΠPOHΓOYMENOY KYPIOY IΩ/CHΦ

XIOΠOΛITOY ∆I’ E}O∆ΩN AYTOY, EIC MNHMOCYNON TΩN AYTOY ΓENNHTOPΩN, KAI

TΩN EΛE/HCANTΩN, KAI KOΠIACANTΩN, KYPIOY ΠOPΦYPIOY HΓOYMENEYωNTOC

KAI EΠITPOΠEYONTOC/ EN TH MONH KYPIOY KYPIΛΛOY ΠPOHΓOYMENOY, KAI

KYPIOY ∆IONYCIOY ΓEPONTOC. 1765.

IΕΡA M{ΝH ΦΙΛ{ΘE{Υ

33. LAγ2ασµα τ�ς Παναγ2ας Γλυκ�3ιλ��σης ε1ς τ�ν �Aρσαν@ν τ�ς LI. M�ν�ς Φιλ�-
θ��υ

T� (Aγ!ασµα τ'ς <�εστ!
υ E3κ�ν
ς Παναγ!ας Γλυκ
�ιλ
=σης τ'ς (I. M
ν'ς Φιλ
-
θ�
υ συνδ�εται µ� τ8ν θαυµαστ8ν Dλευσ!ν της <ν (Aγ!�ω �Oρει, @πως συν�]η κα� µ� τ8ν
Παναγ!αν Π
ρταmτισσαν. (H Γλυκ
�ιλ
�σα <jk!�θη κα� α^τη �π� ε6σε]
�ς τιν
ς γυ-
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ναικ�ς ε3ς τ8ν θ�λασσαν <ν καιρ�+ τ'ς E3κ
ν
µα%!ας (726-840), πρ�ς δι�σωσιν <κ τ'ς
]ε]ηλ4σεως. Πρ
σ
ρµισθεFσα δ� α^τη ε3ς τ�ν λιµ�να τ'ς (I. M
ν'ς Φιλ
θ�
υ (* eδρυ-
σ!ς της �ν�γεται κατ7 τ7 τ�λη τ
� 10
υ α3.), �ν�]λυσεν (Aγ!ασµα ε3ς τ�ν τ�π
ν @π
υ
τ� πρ+τ
ν <στ�θη. T
�τ
 ε�ρ!σκεται ε3ς �π�στασιν 100 περ!π
υ µ. �νατ
λικ+ς τ
�
�ρσανQ τ'ς M
ν'ς, ��ιστ�µεν
ν �π. α6τ'ς 50g λεπτ7 τ'ς �ρας πε;B'. T� (Aγ!ασµα
εHναι παραθαλ�σσι
ν. .Aνα]ρ=ει µ�λις 2,5 µ. �π� τ'ς θαλ�σσης κα� δ8 <κ kωγµ'ς
]ρ�%
υ τιν�ς, @στις εHναι <νσωµατωµ�ν
ς ε3ς τ7 θεµ�λια Gν�ς τετραπλε=ρ
υ θ
λωτ
�
κτ!σµατ
ς, κεκαλυµµ�ν
υ κατ7 τ� σ=νηθες µ� σ%ιστ�πλακας. T� κτ!σµα τ
� (Aγι�-
σµατ
ς �νεκαιν!σθη κατ7 τ7 Dτη 1965 κα� 1990? πρ
σπ�θειαι �σα=τως δι7 τ�ν πε-
ραιτ�ρω καλλωπισµ�ν τ
υ κατε]λ#θησαν κα� κατ7 τ8ν τελευτα!αν πενταετ!αν.

IΕΡA M{ΝH ΣIΜΩΝ{Σ ΠEΤΡΑΣ

34. LAγ2ασµα τ�� LOσ2�υ Σ2µων�ς τ�� Mυρ��λ�τ�υ 
γγzς τ�ς LI. M�ν�ς Σ2µων�ς
Π�τρας

(O �Oσι
ς Σ!µων 9 Mυρ
]λ=της, 5δρυτ8ς τ'ς 9µων=µ
υ (I. M
ν'ς τ'ς Π�τρας,
�σκ#τευσεν <ντ�ς Σπηλα!
υ, κειµ�ν
υ περ� τ7 250 µ. ε3ς ε6θεFαν γραµµ8ν ]
ρε!ως
α6τ'ς. (O �Oσι
ς �νεπα=θη τ8ν 28ην ∆εκεµ]ρ!
υ 1257. .Eκ τ
� τ��
υ τ
υ �ν�]λυ-
σε µ=ρ
ν, δι. 
f �ργ�τερ
ν <θεραπε=θη κα� * θυγ�τηρ τ
� Σ�ρ]
υ ]ασιλ�ως .Iω-
�νν
υ O�γγλες. �Aνωθεν τ
� Σπηλα!
υ ε�ρ!σκεται τ� K�θισµα τ
� (Oσ!
υ Σ!µω-
ν
ς (κτ!σµα τ
� Dτ
υς 1869), τ� 9π
F
ν <κ�η τ� θ�ρ
ς τ
� 1990, σωθ�ντ
ς µ�ν
ν
τ
� (I. Nα
�. E3ς �π�στασιν 150 περ!π
υ µ. BA τ
� Kαθ!σµατ
ς �να]ρ=ει <ν µ�σ�ω
δρυ+ν κα� ]αmων τ� λεγ�µεν
ν «0νω LAγ2ασµα τ�� LOσ2�υ Σ2µων�ς», τ� 9π
F
ν µε-
τα��ρεται ε3ς µικρ7ν <κεF δε:αµεν8ν µ�σ�ω λιθ
κτ!στ
υ σ#ραγγ
ς µ#κ
υς 10 περ!-
π
υ µ. Παλαι�τερ
ν <: α6τ
� �δρ
δ
τεFτ
 * M
ν#, σ#µερ
ν µ�ν
ν τ� K�θισµα
τ
� (Oσ!
υ. �E%
µεν <π!σης κα� τ� λεγ�µεν
ν «κ�τω LAγ2ασµα τ�� LOσ2�υ Σ2µω-
ν�ς», �να]ρ�
ν περ� τ7 50 µ. %αµηλ�τερ
ν. E3ς τ� σηµεF
ν <κεFν
 �π�ρ%ει πρ�ς
�δρ
µ�στευσιν σκαλιστ�ν π�τριν
ν κ
!λωµα, κα� \νωθεν α6τ
� µικρ�ν πεπαλαιω-
µ�ν
ν κτ!σµα. �Oπως διεπιστ4θη �µ��τερα τ7 (Aγι�σµατα πηγ�;
υν <κ τ'ς 3δ!ας
�λ�]ας? µ�λιστα µερικ7 �π
στραγγ!δια κ�µν
υν <µ�αν' τ8ν παρ
υσ!α των κα� ε3ς
\λλα δ=
 κατ4τερα σηµεFα τ'ς περι
%'ς, πρ�ν καταλ#:
υν ε3ς τ8ν θ�λασσαν. Ση-
µειωτ�
ν κα� τ
�τ
? ε3ς �π�στασιν 1 περ!π
υ %λµ. \νωθεν τ'ς M
ν'ς τα=της �να-
]ρ=ει nλ!γ
ν ^δωρ, nν
µα;�µεν
ν «νερ� τ�� Iγ�υµ�ν�υ», δ!%ως ν7 θεωρ'ται
(Aγ!ασµα. Kατ7 τ8ν παρ�δ
σιν �ν�]λυσε δι7 πρ
σευ%'ς *γ
υµ�ν
υ τιν�ς κατα-
]ληθ�ντ
ς �π� δ!ψης, <ν καιρ�+ π
> δι#ρ%ετ
 <κεFθεν µετ7 τ
� �π
τακτικ
� τ
υ.

IΕΡA M{ΝH AΓI{Υ ΠΑYΛ{Υ

35. LAγ2ασµα τ�� LOσ2�υ Πα�λ�υ τ�� }ηρ�π�ταµην�� 
γγzς τ�ς LI. M�ν�ς LAγ2�υ
Πα�λ�υ

(O �Oσι
ς Πα�λ
ς �ηρ
π
ταµ!της d �ηρ
π
ταµην�ς, κτ#τωρ δ=
 περι�#µων
(Aγι
ρειτικ+ν (I. M
ν+ν �ηρ
π
τ�µ
υ κα� (Aγ!
υ Πα=λ
υ, pτ
 γ�ν
ς α6τ
κρατ
-
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ρικ'ς 
3κ
γενε!ας κα� D;ησεν ε3ς τ�ν �Aθωνα πρ�ν τ� Dτ
ς 958. Πρ�ς τ� τ�λ
ς κυ-
ρ!ως τ'ς ;ω'ς τ
υ εfρεν *συ%!αν ε3ς �ν µικρ�ν Σπ#λαι
ν, κε!µεν
ν µ�λις 40 µ. BA
τ'ς (I. M
ν'ς (Aγ!
υ Πα=λ
υ κα� λ!αν <γγ>ς τ'ς <κεFθεν διερ%
µ�νης qµα:ιτ'ς
9δ
�. M�λιστα σ#µερ
ν \νωθεν τ
� Σπηλα!
υ �νεγε!ρεται �π� τ+ν (Aγι
παυλιτ+ν
�ν µ
ν
κ�µαρ
ν ναmδρι
ν πρ�ς τιµ8ν τ
� (Oσ!
υ (διαστ. 5×3 περ!π
υ µ.). �Eσωθεν
τ
� Σπηλα!
υ πηγ�;ει κα� (Aγ!ασµα, τ� 9π
F
ν κατ7 τ8ν παρ�δ
σιν �ν�]λυσεν ε3ς
τ�ν καιρ�ν τ
υ. T� (Aγ!ασµα µετα��ρεται µ�σ�ω µακρ
στ�ν
υ ]υ;αντιν'ς σ#ραγ-
γ
ς ε3ς παλαι�ν τινα δε:αµεν8ν τ
� <γγ>ς �µυντικ
� π=ργ
υ τ'ς M
ν'ς, κα� �κ
-
λ
=θως δι7 σωλ#νων ε3ς µ!αν περ!τε%ν
ν κρ#νην µ� σ=νθετ
ν γλυπτ�ν δι�κ
σµ
ν
ε3ς τ�ν α�λει
ν %+ρ�ν της (περ� τ7 10 µ. ]
ρε!ως τ
� Kαθ
λικ
�), δι7 τ
>ς πατ�-
ρας κα� τ
>ς πρ
σκυνητ�ς. (H κρ#νη α^τη, παρ. @λ
ν π
> D%ει Gνια!αν κατασκευ-
#ν, ��ρει <π. α6τ'ς δ=
 <πιγρα�7ς �να�ερ
µ�νας ε3ς τ� sδι
ν πρ�σωπ
ν. (H πρ4-
τη <πιγρα�8 ε�ρ!σκεται <π� τ'ς πρ
µετωπ!δ
ς κα� * δευτ�ρα ε3ς τ� µ�σ
ν περ!π
υ
κα� \νωθεν τ
� κρ
υν
�, �τ
ι: α) ∆IA ANΘIMOY APXIMAN(∆PITOY) EΓENETO H

ΠAPOYΣA KPHNH - 1816 MAPTIOY, κα� ]) ΠPOΣTAΣIA KAI ∆AΠANH/ A∆PAw EIMI

TOY ANΩ EIPH/MENOY KAI NEA POH/ EMΠIΠΛAΣΘE OI ∆IΨON/TEΣ TOY E} EMOY/

EYXEΣΘ� EIPHNHN TΩ/ AITIΩ EK Θ(E)OY: 1817. (H τρ!τη %ρ
ν
λ
γ!α 1890 εHναι µε-
ταγενεστ�ρας %�ρα:ις.

IΕΡA M{ΝH ΣΤΑΥΡ{ΝΙΚHΤΑ

36. LAγ2ασµα τ�� «LAγ2�υ Nικ�λ��υ τ�� Στρειδ@» ε1ς τ�ν �Aρσαν@ν τ�ς LI. M�ν�ς
Σταυρ�νικ7τα

T� κα=%ηµα τ'ς (I. M
ν'ς Σταυρ
νικ#τα εHναι * ψη�ιδωτ8 E3κoν τ
� (Aγ!
υ
Nικ
λ�
υ <πισκ�π
υ M=ρων τ'ς Λυκ!ας τ
� Θαυµατ
υργ
�, �νελκυσθεFσα <κ
τ'ς θαλ�σσης �π� τ+ν Σταυρ
νικητιαν+ν πατ�ρων περ� τ� Dτ
ς 1580. Kατ7 δ=

�νεπι]ε]αι4τ
υς παραδ�σεις α^τη <jk!�θη ε3ς τ8ν θ�λασσαν, εsτε �ς δι�σωσµα
ναυαγ!
υ τιν�ς, εsτε �ς �ντικε!µεν
ν ληστε!ας �π� πειρατ+ν, ��
� πρ+τ
ν ��B#-
ρεσαν τ� περικ�λυµµα α6τ'ς κα� τ7 ��ιερ4µατα. (H E3κoν �νεσ=ρθη Dµπρ
σθεν
τ
� �κρωτηρ!
υ Σταυρ�ς, τ� 9π
F
ν ε�ρ!σκεται κ�τωθεν τ
� M
ναστηρ!
υ. E3ς
τ� µ�τωπ
ν τ
� (Aγ!
υ �π'ρ%ε µ�γα [στρακ
ν, <κ τ
� 9π
!
υ * E3κoν Dλα]ε τ8ν
πρ
σωνυµ!αν «6Aγι�ς Nικ$λα�ς � Στρειδ@ς». �Oταν �νεσ=ρθη <κ τ'ς θαλ�σσης
<τ
π
θετ#θη καθoς λ�γεται <π� π�τρας, Dνθα ψαλλ
µ�νης τ'ς Παρακλ#σεως τ
�
(Aγ!
υ �ν�]λυσε πηγ8 ^δατ
ς. (Ωσα=τως, @ταν �πεσπ�σθη ε3ς τ8ν M
ν8ν τ�
[στρακ
ν <κ τ'ς E3κ�ν
ς, �πεκαλ=�θη µ!α kωγµ#, δ!δ
υσα τ8ν <ντ=πωσιν @τι
�π'ρ%εν 
6λ8 δι7 πελ�κεως ε3ς τ� µ�τωπ
ν τ
� (Aγ!
υ, <κ τ'ς 9π
!ας Djkευσεν
α�µα. Π�ρι: τ'ς πηγ'ς τ
� (Aγι�σµατ
ς �νηγ�ρθη 9 σηµεριν�ς .AρσανQς τ'ς
M
ν'ς, �π�%ων περ� τ7 5g λεπτ7 τ'ς �ρας πε;B' NA α6τ'ς. T� κτ!σµα τ
�τ
 <γν4-
ρισε κατ7 τ� παρελθ�ν π
λλ7ς µετατρ
π7ς κα� �νακαιν!σεις. T� (Aγ!ασµα �να-
]ρ=ει [ντως <κ ]ρ�%
υ ε3ς τ� ]�θ
ς τ
� .AρσανQ, κατ7 τ� �ριστερ�ν µ�ρ
ς? εHναι
δ� γλυκ> ε3ς τ8ν γε�σιν κα� π�ντ
τε σταθερ�ν. (H �δρ
µ�στευσις γ!νεται ε3ς τ�
sδι
ν σηµεF
ν <ντ�ς σκαλιστ
� πετρ!ν
υ κ
ιλ4µατ
ς 1 τ.µ., πλησ!
ν τ
� 9π
!
υ
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�π�ρ%ει κα� πρ
σκυνητ�ρι
ν τ
� (Aγ!
υ µετ7 κανδ#λας. (H δ� �περ%ε!λισ!ς τ
υ
9δηγεFται µ�σ�ω �π
γε!
υ α�λακ
ς ε3ς τ8ν <γγ>ς θ�λασσαν, @πως συµ]α!νει κα�
ε3ς \λλα παραθαλ�σσια (Aγι�σµατα.

37. LAγ2ασµα τ�� Tιµ2�υ Πρ�δρ$µ�υ ε1ς τ� �µ�νυµ�ν Σταυρ�νικητιαν�ν Kελλ2�ν

T� Kελλ!
ν τ
� Tιµ!
υ Πρ
δρ�µ
υ ε�ρ!σκεται ε3ς ]ρα%4δη τ�π
ν BA τ'ς κυ-
ρι�ρ%
υ (I. M
ν'ς Σταυρ
νικ#τα, πλησ!
ν τ'ς 9δ
� π
> 9δηγεF ε3ς τ8ν (I. M
ν8ν
Παντ
κρ�τ
ρ
ς. .Aπ� τ'ς πρ4της M
ν'ς �π�%ει περ� τ� 1/4 τ'ς �ρας πε;B'. (O Nα-
�ς τ
υ τιµQται ε3ς τ8ν .Aπ
τ
µ8ν τ
� Tιµ!
υ Πρ
δρ�µ
υ (29 A6γ
=στ
υ) κα�
καθoς �α!νεται <κτ!σθη 9µ
� µετ7 τ
� Kελλ!
υ κατ7 τ7ς �ρ%7ς τ
� 17
υ α3.
�Eµπρ
σθεν τ'ς <:ωτερικ'ς θ=ρας τ
� Kελλ!
υ κα� ε3ς �π�στασιν 50 περ!π
υ µ.
N∆ α6τ
� �π�ρ%ει Σπ#λαι
ν <κ γρανιτ4δ
υς ]ρ�%
υ 6 περ!π
υ τ.µ., ε3ς τ� ]�θ
ς
τ
� 9π
!
υ �να]ρ=ει ^δωρ, nν
µα;�µεν
ν «LAγ2ασµα τ�� Πρ�δρ$µ�υ». (Ωσα=τως
δε:ι�θεν τ'ς ε3σ�δ
υ τ
� Σπηλα!
υ �π�ρ%ει κα� πρ
σκυνητ�ρι
ν τ
� (Aγ!
υ µετ7
κανδ#λας. Kατ7 τ8ν παρ�δ
σιν τ� (Aγ!ασµα �ν�]λυσεν <ν καιρ�+ λειψυδρ!ας περ�
τ� Dτ
ς 1812, κατ�πιν παρακλ#σεων τ
� Γ�ρ
ντ
ς τ
� Kελλ!
υ πρ�ς τ�ν T!µι
ν
Πρ�δρ
µ
ν. ∆ι7 τ8ν �δρ
ληψ!αν τ
� (Aγι�σµατ
ς τ� Σπ#λαι
ν %ωρ!;εται ε3ς τ�
µ�σ
ν δι7 τ
!%
υ, σ%ηµατ!;
ν 
^τω µικρ7ν δε:αµεν#ν, <κ τ'ς 9π
!ας �δρε=
νται
δ=
 Kελλ!α τ'ς M
ν'ς: α6τ� τ
� Tιµ!
υ Πρ
δρ�µ
υ κα� τ� Kελλ!
ν τ+ν Tρι+ν (Iε-
ραρ%+ν, τ� 9π
F
ν ε�ρ!σκεται ε3ς �π�στασιν 10g λεπτ+ν τ'ς �ρας πε;B' B∆ α6τ'ς.
.Eπ� πλ�
ν, δι. �π
γε!
υ α�λακ
ς τ�µν
ντ
ς τ8ν Dµπρ
σθεν τ
� Σπηλα!
υ διερ%
-
µ�νην �τραπ�ν, * �περ%ε!λισις τ
� (Aγι�σµατ
ς 9δηγεFται ε3ς \λλην µεγαλυτ�ραν
δε:αµεν8ν κ�τωθεν τ
� δρ�µ
υ, <κ τ'ς 9π
!ας π
τ!;
νται κα� τ7 περι]�λια τ
�
πρ4τ
υ Kελλ!
υ.

IΕΡA M{ΝH �ΕΝ{ΦΩΝΤ{Σ

38. LAγ2ασµα τ�� LAγ2�υ Mεγαλ�µ�ρτυρ�ς Γεωργ2�υ τ�� Tρ�παι�3$ρ�υ ε1ς τ�ν
α1γιαλ�ν τ�ς LI. M�ν�ς }εν�3*ντ�ς

Περ� τ� Dτ
ς 1010, <π� τ'ς <π
%'ς τ
� (Oσ!
υ �εν
�+ντ
ς κτ#τ
ρ
ς τ'ς 9µω-
ν=µ
υ τα=της (I. M
ν'ς, ��!%θη ε3ς τ�ν α3γιαλ�ν α6τ'ς * θαυµατ
υργ�ς E3κoν
τ
� (Aγ!
υ Γεωργ!
υ τ
� Tρ
παι
��ρ
υ, kι�θεFσα ε3ς τ8ν θ�λασσαν <ν καιρ�+
τ'ς E3κ
ν
µα%!ας, @πως <γ�νετ
 κα� µ� \λλας περι�#µ
υς (Aγι
ρειτικ7ς E3κ�-
νας. E3ς τ� µ�ρ
ς π
> πρ
σωρµ!σθη * E3κoν τ
� Πρ
στ�τ
υ τ+ν �εν
�ωντιν+ν
κα� nρ
�=λακ
ς τ
� �Aθων
ς (Aγ!
υ Γεωργ!
υ, �ν�]λυσεν <κ δια��ρων σηµε!ων
9λ�κληρ
ς π
ταµ�ς. A5 πηγα� αfται κεFνται ε3ς �π�στασιν 200 περ!π
υ µ. δυ-
τικ+ς τ'ς κεντρικ'ς ε3σ�δ
υ τ'ς M
ν'ς, [πισθεν τ+ν παρ7 τ8ν θ�λασσαν περι-
]
λ!ων της, µετα:> �αι
κιτρ!ν
υ ]ρ�%
υ κα� κυπαρ!σσων. (H γε�σ!ς των εHναι
���λµυρ
ς, δι� κα� Dλα]
ν τ8ν πρ
σωνυµ!αν «}υν9 Nερ9 X }υν$»? D%
υν @µως
θεραπευτικ7ς 3δι�τητας, κυρ!ως δι7 τ7ς νε�ρικ7ς παθ#σεις. Kατ7 τ� π�λαι
�π'ρ%εν <ντα�θα ναmδρι
ν τ
� (Aγ!
υ Γεωργ!
υ κα� δε:αµεν8 π
> συνεκε-
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ντρ
�τ
 τ� 3αµατικ�ν τ
�τ
 ^δωρ? κατηργ#θησαν @µως δι7 πατριαρ%ικ
� σιγιλ-
λ!
υ, κατ�πιν <νεργει+ν τ'ς κυρι�ρ%
υ M
ν'ς, rνεκεν τ'ς συjk
'ς πλ#θ
υς κ�-
σµ
υ κα� δ8 π
λλ�κις γυναικ+ν. Tελευτα!ως �νηγ�ρθη <ντα�θα µικρ�ν πρ
σκυ-
νητ�ρι
ν µετ7 κρ#νης, Dµπρ
σθεν τ
� 9π
!
υ δι�ρ%εται * µεγαλυτ�ρα π
σ�της
τ+ν *γιασµ�νων τ
=των �δ�των. Tα�τα ε3ς τ� σ=ν
λ�ν των δ�ν εHναι 9ρατ�, δι�-
τι δι�ρ%
νται κ�τωθεν ]
τσ�λων. MελετQται @µως κα� * <κ ν�
υ �ν�γερσις Nα
�
πρ�ς τιµ8ν τ
� Mεγαλ
µ�ρτυρ
ς ε3ς �π�στασιν 4-5 µ. �π� τ'ς θαλ�σσης, κα�
\νωθεν τ
� ]ρ�%
υ τ'ς κυριωτ�ρας πηγ'ς τ
� (Aγι�σµατ
ς ε3ς τ7ς �πωρε!ας τ
�
]
υν
�.

39. LAγ2ασµα τ*ν LAγ2ων Θε�δ�ρων ε1ς τ� �µ�νυµ�ν }εν�3ωντιν�ν K�θισµα

T� K�θισµα τ+ν (Aγ!ων Θε
δ4ρων κεFται ε3ς τ�π
ν �ρεµ
ν κα� �ναπαυτικ�ν
]
ρε!ως τ'ς κυρι�ρ%
υ (I. M
ν'ς �εν
�+ντ
ς, �π�%
ν �π. α6τ'ς περ� τ� 1 %λµ. ε3ς
ε6θεFαν γραµµ#ν. (H <κ ]�θρων �ν�γερσ!ς τ
υ �ν�γεται ε3ς τ� Dτ
ς 1873, ]�σει
<ντετει%ισµ�νης κτητ
ρικ'ς <πιγρα�'ς <π� τ'ς ν
τ!ας πλευρQς τ
� Nα
� τ
υ. T�
(Aγ!ασµα �να]ρ=ει <ν �ρ�ατι ]�θ
υς 6 µ., ε3ς �π�στασιν 50 περ!π
υ µ. �νατ
λικ+ς
τ
� Kαθ!σµατ
ς κα� ε3ς τ�π
ν καλλιεργ#σιµ
ν. Kατ7 τ8ν παρ�δ
σιν τ
�τ
 �ν�-
]λυσεν, \γνωστ
ν π�τε, δι7 θα=µατ
ς τ+ν (Aγ!ων Θε
δ4ρων. Σηµειωτ�
ν @τι ε3ς
τ8ν <ντα�θα περι
%8ν δ�ν �π�ρ%ει rτερ
ν πηγαF
ν ^δωρ. T� �ρ�αρ πρ
�αν+ς
εHναι παλαι�ν κα� ^περθεν α6τ
� πρ�πει ν7 �π'ρ%ε στ�γαστρ
ν. T� \ν
ιγµ� τ
υ
πρ�ς τ� <π�νω µ�ρ
ς εHναι στεν�ν, <ν�+ @σ
ν κατερ%�µεθα πρ�ς τ�ν πυθµ�να δια-
πλατ=νεται? εHναι δ� <κτισµ�ν
ν δι. nγκωδ+ν λ!θων. Tελευτα!α �νακα!νισις τ
�
�περγε!
υ κτ!σµατ
ς τ
� �ρ�ατ
ς κα� τ
� περι]�λλ
ντ
ς %4ρ
υ <γ�νετ
 �π� τ+ν
�εν
�ωντιν+ν τ� 2004.

IΕΡA M{ΝH ΓΡΗΓ{ΡI{Υ

40. LAγ2ασµα τ�� LOσ2�υ Γρηγ�ρ2�υ τ�� N��υ 0νωθεν τ�ς LI. M�ν�ς Γρηγ�ρ2�υ

(O �Oσι
ς Γρηγ�ρι
ς 9 N�
ς, µαθητ8ς τ
� (Aγ!
υ Γρηγ
ρ!
υ τ
� Σιναmτ
υ, εHναι
9 5δρυτ8ς τ'ς <π� qλικτ=π
υ Gνια!
υ ]ρ�%
υ 9µων=µ
υ (I. M
ν'ς κατ7 τ� Dτ
ς
1310, καθoς κα� τ'ς (I. M
ν'ς Γκ
ρνι7κ ε3ς τ8ν Σερ]!αν. Πρ�ν τ8ν eδρυσιν τ'ς <ν
(Aγ!�ω �Oρει M
ν'ς �σκ#τευσεν <ντ�ς Σπηλα!
υ, �π�%
ν περ� τ7 20g τ'ς �ρας πε;B'
NA α6τ'ς, πρ�ς τ8ν πλευρ7ν τ'ς (I. M
ν'ς ∆ι
νυσ!
υ. E3ς �π�στασιν 30 µ. �π.
α6τ
� ε�ρ!σκεται τ� σ=γ%ρ
ν
ν τ
� (Oσ!
υ K�θισµα τ'ς K
ιµ#σεως τ'ς Θε
τ�-
κ
υ, Dνθα κατ7 τ8ν παρ�δ
σιν D;ησεν <ν καιρ�+ 9 �Oσι
ς .Aκ�κι
ς 9 Kαυσ
καλυ-
]!της. T� Σπ#λαι
ν τ
� (Oσ!
υ Γρηγ
ρ!
υ εHναι διαστ. 7-8 τ.µ. Πρ�ν ε3κ
σαετ!ας
<στερε4θη κα� διεµ
ρ�4θη Dσωθεν <πιτυ%+ς �π� τ+ν Γρηγ
ριατ+ν. EHναι δ� <ντυ-
πωσιακ�ν? 3διαιτ�ρως * µ
ν�λιθ
ς qψιδωτ8 nρ
�# τ
υ, �π
]αστα;
µ�νη περιτ�-
%νως �π� λ!θων τ'ς περι
%'ς. Παρ7 τ8ν εsσ
δ�ν τ
υ �π�ρ%ει µ!α �ψηλ8 κυπ�ρισ-
σ
ς, σηµατ
δ
τ
�σα <κ τ
� µακρ�θεν τ8ν �σκητικ8ν τα=την παλα!στραν. Περ� τ7
20-25 µ. \νωθεν τ
� Σπηλα!
υ �να]ρ=ει Dκ τιν
ς kωγµ'ς συµπαγ
�ς ]ρ�%
υ π�σι-
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µ
ν ^δωρ κα� καθαρ�ν. (H πηγ8 α^τη θεωρεFται * µεγαλυτ�ρα κα� σπ
υδαι
τ�ρα
τ'ς M
ν'ς. Kατ7 τ8ν παρ�δ
σιν �ν�]λυσε δι7 πρ
σευ%'ς τ
� (Oσ!
υ, δι�τι 9 τ�-
π
ς pτ
 \νυδρ
ς. T� �να]ρ�
ν ^δωρ µετα��ρεται µ�σ�ω λιθ
κτ!στ
υ σ#ραγγ
ς 4
περ!π
υ µ. D:ωθεν ε3ς µ!αν µικρ7ν δε:αµεν#ν, κα� �κ
λ
=θως δι7 σωλ#νων ε3ς
\λλην µεγαλυτ�ραν πλησ!
ν τ'ς M
ν'ς. Σηµειωτ�
ν <π!σης, @τι ε3ς �π�στασιν 80
περ!π
υ µ. κ�τωθεν τ
� kηθ�ντ
ς Kαθ!σµατ
ς τ'ς Παναγ!ας �π�ρ%ει µ!α τις µι-
κρ7 πηγ#, τ� ^δωρ τ'ς 9π
!ας µQλλ
ν πρ
�ρ%εται <κ τ'ς �λ�]ας τ
� (Aγι�σµατ
ς?
δι
%ετε=εται δ� κα� τ
�τ
 κατ7 τ�ν α6τ�ν τρ�π
ν ε3ς τ8ν µεγ�λην δε:αµεν8ν τ'ς
M
ν'ς.

IΕΡA M{ΝH EΣΦΙΓΜEΝ{Υ

41. LAγ2ασµα τ�� LAγ2�υ Γρηγ�ρ2�υ τ�� Παλαµ@ 
γγzς τ�ς LI. M�ν�ς �Eσ3ιγµ�ν�υ

(O �Aγι
ς Γρηγ�ρι
ς 9 ΠαλαµQς .Aρ%ιεπ!σκ
π
ς Θεσσαλ
ν!κης �σκησεν <κ
νε�τητ
ς ε3ς δι��
ρα (Iερ7 Kαθιδρ=µατα τ'ς .Aθωνικ'ς γ'ς, κα� ε3ς τ8ν <π
%#ν
τ
υ �νεδε!%θη 9 µ�γιστ
ς �περασπιστ8ς τ+ν (Aγι
ρειτ+ν *συ%αστ+ν ε3ς τ7ς τ�τε
�να�υε!σας θε
λ
γικ7ς Dριδας. ∆ι. �ν δι�στηµα (1335-1338) διετ�λεσεν *γ
=µε-
ν
ς τ'ς (I. M
ν'ς .Eσ�ιγµ�ν
υ, ε3ς τ8ν 9π
!αν <πετ�λεσεν nν
µαστ7 θα=µατα.
Mετα:> α6τ+ν �να��ρεται <κ παραδ�σεως, @τι κα� τ� ]ασικ�ν ^δωρ τ'ς M
ν'ς
�ν�]λυσεν d η6:#θη δι7 θα=µατ�ς τ
υ. T
 (Aγ!ασµα τ
�τ
 �να]ρ=ει <ν �ρ�ατι
]�θ
υς 5 µ. κα� ε3ς �π�στασιν 400 �ς Dγγιστα µ. NA τ'ς M
ν'ς, πλησ!
ν kε=µα-
τ
ς. .EκεFθεν µετα��ρεται µ�σ�ω µακρ
στ�ν
υ σ#ραγγ
ς 150 περ!π
υ µ. ε3ς κατω-
�ερ�ς µ�ρ
ς, κα� �κ
λ
=θως µ�σ�ω λιθ
κτ!στ
υ α�λακ
ς κα� πηλ!νων �γωγ+ν ε3ς
µ!αν <σωτερικ8ν τ'ς M
ν'ς κρ#νην, δε:ι�θεν τ'ς κεντρικ'ς π=λης. ∆ι
%ετε=εται
<π!σης κα� ε3ς \λλ
υς <σωτερικ
>ς %4ρ
υς, καθoς κα� ε3ς µ!αν δε:αµεν8ν D:ω-
θεν τ'ς M
ν'ς. Σηµειωτ�
ν @τι �ν µ�ρ
ς τ
� �δραγωγε!
υ, πρ�ς τ� µ�ρ
ς τ'ς
πηγ'ς, εHναι �π� τ�ν καιρ�ν τ
� (Aγ!
υ. M�λιστα κατ7 µ'κ
ς τ'ς σ#ραγγ
ς
�π�ρ%
υν διαδ
%ικ+ς 3-4 λιθ�κτιστα ]
ηθητικ7 �ρ�ατα, πρ�ς καθαρισµ�ν της.
Tελευτα!ως, δι7 τ8ν �σ�αλεστ�ραν µετα�
ρ7ν τ
� ^δατ
ς <τ
π
θετ#θη ε3ς τ�
τ�λ
ς τ'ς σ#ραγγ
ς �ν
:ε!δωτ
ς σωλ8ν µ� π
λλ7ς καθ. 9δ�ν λ#ψεις, πρ�ς <:υπη-
ρ�τησιν κα� τ+ν περι]
λ!ων τ'ς M
ν'ς. Xρησιµ
π
ιεFται <π!σης κα� µ!α �ντλ!α,
µ� τ8ν ]
#θειαν τ'ς 9π
!ας µετα��ρεται ε3ς µ!αν <�εδρικ8ν δε:αµεν8ν 500 κυ-
]ικ+ν ε3ς τ�ν \νωθεν τ'ς M
ν'ς λ��
ν, πλησ!
ν τ
� Kαθ!σµατ
ς τ'ς Zω
δ�%
υ
Πηγ'ς.

IΕΡA M{ΝH AΓI{Υ ΠΑΝΤΕΛΕHΜ{Ν{Σ ((PΩΣΙΚ{Y)

42. LAγ2ασµα (κρ7νη τ�ς Zω�δ$+�υ Πηγ�ς) 
ντ�ς τ�ς LI. M�ν�ς LAγ2�υ Παντελε7-
µ�ν�ς (LPωσικ��)

E�ρ!σκεται <π� τ'ς ]
ρε!
υ πλευρQς τ'ς (I. M
ν'ς Παντελε#µ
ν
ς ((Pωσικ
�),
�π�ναντι τ
� �ψηλ
� κωδων
στασ!
υ. EHναι διαστ. 3x3 περ!π
υ µ., τ
:
ειδ8ς κα�
\νευ γλυπτ
� διακ�σµ
υ. E3ς τ� \νω µ�ρ
ς κ
σµεFται δι7 µιQς �ργυρ
κε%ρυσωµ�-

170 M�να+�ς M�(ιµ�ς �I�ηρ2της (Nικ�λ$π�υλ�ς)



νης E3κ�ν
ς τ'ς Zω
δ�%
υ Πηγ'ς, δ
ρυ�
ρ
υµ�νης �π� .Aγγ�λων, Dργ
ν τ
�
19
υ α3. E3ς δ� τ7 κ�τω \κρα της eστανται ε3ς 9λ�σωµ
ν παρ�στασιν δ=
 qπλαF
κα� νε4τεραι E3κ�νες: τ
� (Oσ!
υ .Aθανασ!
υ τ
� .Aθων!τ
υ κα� τ'ς Θε
τ�κ
υ. (H
κρ#νη λαµ]�νει �π. ε6θε!ας ^δωρ <κ µιQς κα� µ�ν
ν πηγ'ς, ��ισταµ�νης περ� τ7
10g τ'ς �ρας πε;B' \νωθεν τ'ς M
ν'ς. (H �περ%ε!λισις τ'ς πηγ'ς δι
%ετε=εται ε3ς
τ8ν κεντρικ8ν δε:αµεν8ν τ
� M
ναστηρ!
υ. T� ^δωρ τ'ς κρ#νης θεωρεFται (Aγ!α-
σµα. Kατ7 τ8ν παρ�δ
σιν τ+ν (P4σων <θεραπε=θη <: α6τ
� πρ�ν π
λλ+ν <τ+ν ε�ς
πλ
=σι
ς 9µ
γεν#ς των, παραµε!νας <ντα�θα �ρκετ�ν καιρ�ν. M�λιστα 9 sδι
ς ��-
ρεται κα� �ς δωρητ8ς τ'ς E3κ�ν
ς τ'ς Zω
δ�%
υ Πηγ'ς.

43. LAγ2ασµα τ�ς Zω�δ$+�υ Πηγ�ς ε1ς τ� �µ�νυµ�ν Kελλ2�ν τ�ς LI. M�ν�ς LAγ2�υ
Παντελε7µ�ν�ς (LPωσικ��)

E3ς �π�στασιν µιQς κα� πλ�
ν �ρας πε;B' �νατ
λικ+ς τ'ς (I. M
ν'ς (Aγ!
υ Πα-
ντελε#µ
ν
ς ((Pωσικ
�) κεFται τ� λεγ�µεν
ν Παλαι
µ
ν�στηρ
ν, �τ
ι * π�λαι (I.
M
ν8 τ
� (Aγ!
υ Παντελε#µ
ν
ς τ
� Θεσσαλ
νικ�ως, πλησ!
ν τ
� 9π
!
υ �π�ρ-
%ει <ντυπωσιακ8 τε%νητ8 λ!µνη. Περ� τ� 1 %λµ. ]
ρε!ως α6τ'ς eσταται <ν <ρειπ!
ις
τ� kωσικ�ν Kελλ!
ν τ'ς Zω
δ�%
υ Πηγ'ς, �π
τε�ρωθ�ν ε3ς µ!αν µεγ�λης <κτ�σε-
ως πυρκαϊ7ν τ
� Dτ
υς 1990. T� Kελλ!
ν τ
�τ
 εH%εν �ραι�τατ
ν Nα�ν κα� �π
-
γε!
υς %4ρ
υς. E3ς �π�στασιν 3 µ. δυτικ+ς α6τ
� ε�ρ!σκεται �ρ�αρ ]�θ
υς 6 πε-
ρ!π
υ µ., κεκαλυµµ�ν
ν �π� µπ�;ων κατ7 τ� 1990/91, ε3ς τ� 9π
F
ν �να]ρ=ει τ�
λεγ�µεν
ν (Aγ!ασµα τ'ς Zω
δ�%
υ Πηγ'ς. T
�τ
 πρ
�αν+ς �ν�]λυσε δι7 θα=µα-
τ
ς τ'ς Θε
τ�κ
υ, τ
� 9π
!
υ 9 %ρ�ν
ς κα� 9 τρ�π
ς τυγ%�νει \γνωστ
ς ε3ς *µQς.
E3ς περ!πτωσιν �νακαιν!σεως τ
� Kελλ!
υ, καλ�ν εHναι ν7 διαν
ι%θB' <κ ν�
υ τ�
�ρ�αρ τ
�τ
, πρ�ς κ
ιν�ν qγιασµ�ν κα� δ�:αν τ'ς Πρ
στ�τιδ
ς τ
� �Aθω π
> τ�
<:#γαγεν.

.Eντα�θα %�ριτι Θε
� κλε!ει 9 κατ�λ
γ
ς τ+ν <ν (Aγ!�ω �Oρει τ
� �Aθων
ς
(Aγιασµ�των, �ριθµ
υµ�νων \νω τ+ν τεσσαρ�κ
ντα. (O �ριθµ�ς των �σ�αλ+ς
δ�ν εHναι µικρ�ς. .Eνδ�%εται @µως ν7 εHναι κα� κατ7 π
λ> µεγαλ=τερ
ς, δεδ
µ�ν
υ
@τι 9 �Aθως D%ει �περ%ιλιετ' 5στ
ρ!αν κα� κρ=πτει π
λλ7 Gπτασ�ρ�γιστα µυστικ�?
9 δ� πανδαµ�τωρ %ρ�ν
ς εHναι �συναγ4νιστ
ς τ
Fς πQσι.

T� �Aγι
ν �Oρ
ς �ς τ�π
ς κα� τρ�π
ς παρ
υσι�;ει [ντως µ!αν 3διαιτερ�τητα.
E3ς @,τι ��
ρQ τ7 ^δατα τ'ς .Aθωνικ'ς %ερσ
ν#σ
υ, τα�τα ε3ς τ� σ=ν
λ�ν των
εHναι <πι�ανειακ�. A6τ� τ
6λ�%ιστ
ν D%ει �π
δει%θ' κατ�πιν δια��ρων µελετ+ν?
�ν κα� µ�%ρι τ
�δε δ�ν D%ει γ!νει πλ#ρης <πιστηµ
νικ8 µελ�τη. Mετα:> τ+ν <πι�α-
νειακ+ν τ
=των �δ�των �π�ρ%
υν ]ε]α!ως κα� πηγα� µεγ�λ
υ ]�θ
υς, %αρακτη-
ρι;�µεναι �ς «M�ννες», αeτινες D%
υν σταθερ7ν παρ
%#ν. (H συγκ�ντρωσις nµ-
]ρ!ων �δ�των ε3ς δε:αµεν�ς, κυρ!ως ε3ς �ν=δρ
υς τ�π
υς κατ7 τ� N∆ \κρ
ν τ'ς
%ερσ
ν#σ
υ, καθoς κα� * κατασκευ8 τε%νητ+ν λιµν+ν πρ�ς ^δρευσιν, \ρδευσιν
κ.λπ., �π� τ+ν δια��ρων (Iερ+ν Kαθιδρυµ�των, τ
�τ
 εHναι γν4ρισµα τ
� π�λαι
τε κα� ν�ν %ρ�ν
υ <ν (Aγ!�ω �Oρει. (O �Aθως @µως <νδ�%εται ν7 �δρ
δ
τ'ται κα� δι.
�π
γε!
υ π
ταµ!
υ kε!θρ
υ, <ρ%
µ�ν
υ <κ τ
� µακρ�θεν. E3ς τ8ν <ν λ�γ�ω σκ�ψιν
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9δηγ
=µεθα <κ τ
� κατωτ�ρω γεγ
ν�τ
ς: Kατ7 τ� 1963 δασεργ�ται �λ
τ�µ
ι τ'ς
(I. M
ν'ς Γρηγ
ρ!
υ εHδ
ν ε3ς τ8ν θ�σιν «Kαψ�λι» τ
� Γρηγ
ριατικ
� ]
υν
�
(�π�ναντι τ'ς Φιλ
θεϊτικ'ς Tσ
=κας) ν7 <:�ρ%ηται π
λ> ^δωρ 9µ
� µετ7 �=λλων
n:υQς, µ8 �παρ%
=σης τα=της ε3ς <κεFν
 τ� �ψ�µετρ
ν!

Mερικ7 <κ τ+ν (Aγι
ρειτικ+ν �δ�των D%
υν 3δικ#ν των ταυτ�τητα. .Eπ� παρα-
δε!γµατι, 9 3ατρ
�ιλ�σ
�
ς .Iω�ννης K
µνην�ς %αρακτηρ!;ει �ς G:'ς �ρισµ�να <:
α6τ+ν ε3ς τ� περισπ
=δαστ
ν π�νηµ� τ
υ «Πρ�σκυνητ�ρι�ν τ�� LAγ2�υ �Oρ�υς
τ�� �Aθων�ς», τυπωθ�ν <ν Dτει 1701: κατ�ψυ+ρ�ς * κρ#νη τ
� (Aγ!
υ .Aθανασ!
υ
τ'ς (I. M
ν'ς Mεγ!στης Λα=ρας? θαυµασι�τατ�ν τ� �ρ�αρ τ+ν .Aρ%αγγ�λων τ'ς (I.
M
ν'ς ∆
%ειαρ!
υ? 
λα3ρ$τερ�ν κα� :γιειν$τερ�ν τ� �ντιπ�ραν τ
� M
ναστηρ!
υ
^δωρ τ'ς (I. M
ν'ς (Aγ!
υ Πα=λ
υ? εqρωστ�ν κα� γλυκ�τατ�ν τ� ^δωρ τ'ς (I.
M
ν'ς Kωνσταµ
ν!τ
υ? ε1ς 'ν�ψυ(ιν κα� θεραπε2αν τ�ς δ2ψης των… κα� π2ν�υσι
κα� τ�zς συγ+ωρ��ν τ� ^δωρ τ'ς Σκ#της (Aγ!ας �Aννης.

.Eπ!σης λ!αν ε6εργετικ7 κα� nν
µαστ7 τυγ%�ν
υν κα� rτερα ^δατα, @πως: τ�
�Aθ�νατ� νερ� κρ#νη ��ισταµ�νη 20g λεπτ7 τ'ς �ρας πε;B' ]
ρε!ως τ'ς (I. M
ν'ς
Mεγ!στης Λα=ρας κα� <γγ>ς τ'ς qµα:ιτ'ς 9δ
�? τ7 Kρ�α νερ9 \νωθεν τ'ς Kερα-
σιQς? τ� Bασιλικ� νερ� Λαυριωτικ8 κρ#νη κειµ�νη πρ�ς δυσµ7ς τ
� <ν KαρυαFς
Παντ
κρατ
ριν
� κ
νακ!
υ – µετ7 τ8ν µεγ�λην πληµµ=ραν κα� κατ
λ!σθησιν τ'ς
περι
%'ς <ν Dτει 1905 τ� ^δωρ τ
�τ
 �ν�]λυσε κ�τωθεν τ
� kηθ�ντ
ς κ
νακ!
υ?
τ� Πρ*τ� νερ� ��ιστ�µεν
ν <ν �ρια!cα �π
στ�σει �π� τ'ς (I. M
ν'ς Xιλανδαρ!-

υ? τ� Σωτ7ρι� νερ� X Πηγ; τ�� Σωτ�ρ�ς - Σπ�σ��α �$ντα ε3ς τ� Xιλανδαριν�ν
K�θισµα τ'ς (Aγ!ας Tρι�δ
ς? τ� Kαλ� νερ� - Xαρ$σια �αντ9 ��ιστ�µεν
ν 20g λε-
πτ7 τ'ς �ρας πε;B' ]
ρε!ως τ'ς π�λαι (I. M
ν'ς τ
� (Aγ!
υ Παντελε#µ
ν
ς τ
�
Θεσσαλ
νικ�ως κα� �κρι]�στερ
ν περ� τ7 200 µ. κ�τωθεν τ
� kωσικ
� Kελλ!
υ
τ'ς Zω
δ�%
υ Πηγ'ς? τ� LAγιασµατ�κι τ'ς (I. M
ν'ς Kαρακ�λλ
υ – πρ�κειται
δι7 τ� <κ π
λλ+ν πηγ+ν µετα�ερ�µεν
ν ^δωρ ε3ς τ8ν M
ν8ν <: �π
στ�σεως 2
περ!π
υ %λµ. κ.\.

.Aντιθ�τως µ� τ7 �γιειν7 ^δατα �π�ρ%
υν κατ7 τ� σ=νηθες κα! τινα �κατ�λ-
ληλα πρ�ς π�σιν, ]αρυν�µενα �π� ]λα]ερ+ν στ
ι%ε!ων δι7 τ�ν nργανισµ�ν τ
�
�νθρ4π
υ, @πως: τ� ^δωρ κ�τωθεν τ+ν Kατ
υνακ!ων εHναι �αρµακερ�ν? τ� ^δωρ
τ'ς Kαλλι�γρας εHναι π
λ> �σ]εστ
�%
ν κα� συµ�4νως µ� τ8ν παρ�δ
σιν �π�θα-
ν
ν κατ7 τ� π�λαι π
λλ
� M
να%
� <: α6τ
�? * πηγ8 κ�τωθεν τ
� Λαυριωτικ
�
Kελλ!
υ τ
� Mυλ
π
τ�µ
υ δηµι
υργεF στ
µα%ικ7 πρ
]λ#µατα, γεγ
ν�ς π
> �ν�-
γκα;ε τ�ν <κεF <:�ριστ
ν Πατρι�ρ%ην Kωνσταντιν
υπ�λεως .Iωακε�µ τ�ν Γg ν7 µε-
τα��ρBη ^δωρ πρ�ς π�σιν <κ τ
� µακρ�θεν κ.\.

T7 (Aγι�σµατα 9µ
λ
γ
υµ�νως �π
τελ
�ν µ!αν 3διαιτ�ραν κατηγ
ρ!αν παρ
υ-
σ!ας �δ�των ε3ς 
5
νδ#π
τε γενικ+ς %+ρ
ν. Tα�τα D%
υν µ!αν :ε%ωριστ8ν γε�σιν,
δια�
ρετικ8ν τ
� συν#θ
υς ^δατ
ς, κα� εHναι %ρ#σιµα πρ�ς διατρ
�8ν �ναγκα!αν
κα� σωµατικ8ν κυ]�ρνησιν. T� κυρι4τερ
 γν4ρισµα π
> τ7 διακρ!νει εHναι * θαυ-
µατ
υργικ# των 3δι�της, δι� κα� ε6στ�%ως %αρακτηρ!;
νται �π� τ+ν πιστευ�ντων
�ς 0µισθα 1ατρεBα. �Oπως κατεδε!%θη, ε3ς τ� �Aγι
ν �Oρ
ς τ� ^δωρ τ+ν περισσ
τ�-
ρων (Aγιασµ�των %ρησιµ
π
ιεFται δι7 π
λλαπλ'ν %ρ'σιν κα� δ8 µ� τ� �παιτ
=µε-
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ν
ν σ�]ας? καθoς κα� <ν τB' Bασιλευ
=σBη, π
> <�ηµ!;ετ
 δι7 τ� πλ'θ
ς τ+ν (Aγια-
σµ�των της (\νω τ+ν 500).

.Eν κατακλεFδι σηµει
�µεν @τι �πασαι α5 ]ι]λι
γρα�ικα� παραπ
µπα!, σηµει4-
σεις, θα=µατα, �ωτ
γρα�ικ�ν �λικ�ν κ.\. π
> ��
ρ
�ν τ8ν <ργασ!αν τα=την, �π
-
τελ
�ν παρ�ρτηµα τ
� �π� Dκδ
σιν *µετ�ρ
υ π
ν#µατ
ς, �π� τ�ν τ!τλ
ν: T9 
ν
LAγ2)ω �Oρει τ�� �Aθων�ς LAγι�σµατα.
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SUMMARY

Father Maximos Iviritis (Nikolopoulos)

THE HOLY MOUNTAIN’S HOLY WATER SPRINGS

This study of the Holy Mountain’s Holy water springs is the first of its kind and
contains references to more than 40 Holy sites in and around the Athonite
monasteries.

Without a doubt the Holy water springs are an important part of the material
and spiritual wealth of the Orthodox Tradition. They strengthen and saintify the
faithful, just as the sacred and miraculous Icones, Holy Relics etc., and justly
deserve to be publicised.

The Holy water springs are a special blessing and consolation for the Athonite
fathers and pious pilgrims, and are an important contribution to the holiness of the
Athonite peninsula and its surrounding seas. They have their origins in the visible
miracles performed by the Protector of the Athonite monastic way of life, the Most
Holy Theotokos and all the Saints who are daily celebrated in this sacred place.

In this study an attempt is made to describe the structure of the Holy water
springs, their exact location or area where they are located, record the healings and
other miracles, and present bibliographical references, photographic material,
sketches etc.

All this wealth of material with be published in a separate book entitled: «The
Holy Mountain of Athos’ Holy Water Springs». A supplement to this book is the
talk published in this volume of the Proceedings of the Society for Macedonian
Studies.
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Φλ�ρ�ν Mαριν	σκ�υ -
Iερ�µ�να��ς Iερ�νυµ�ς �εν��ωντιν�ς

ΣXEΣEIΣ THΣ MONHΣ �ENOΦΩNTOΣ

ME TH BΛAXIA KAI TH MOΛ∆ABIA.

ΠPO∆POMH ΠAPOYΣIAΣH1

�H �Iερ� M�ν� �εν���ντ�ς, �πως κα� τ� Πρωτ�τ� κα� �λα τ� �π�λ�ιπα  µ�-
ναστ!ρια τ�" �Aγ$�υ &Oρ�υς, ε'(ε στεν�τατες σ()σεις, *π� τ�ν 16� α+., κυρ$ως µ/
τ� Bλα($α κα� λιγ�τερ� µ/ τ� M�λδα2$α.

Παρ�υσι34ω, σ/ συνεργασ$α µ/ τ�ν 5ερ�µ�να(� �Iερ7νυµ� �εν��ωντιν�, µ$α
πρ7τη ε+κ�να α9τ�ν τ�ν σ()σεων, τ�σ� µ/ 23ση τ�ν �π3ρ(�υσα 2ι2λι�γρα�$α,
�σ� κα� µ/ 23ση τ�ν :γγρ3�ων, κυρ$ως τ�ν ρ�υµανικ�ν, 125 σ/ *ριθµ�, καθ>ς
κα� *ντικειµ)νων π�? σ74�νται στ� µ�ναστ!ρι.&E(�υν *@ι�π�ιηθεC µερικ�ς κα� 36
Fγγρα�α τ�" Gλληνικ�" *ρ(ε$�υ π�? *��ρ�"ν (κα�) στ� µετ�(ια τQς M�νQς στ�
Bλα($α2.

�εκιν� τ�ν περιγρα�� τ�ν σ()σεων τQς µ�νQς µ/ τ� Bλα($α, µ/ τ�ν παρ�υσ$α-
ση τ�ν �ρηµατικ�ν 
νισ��σεων τ�" πριγκιπ3τ�υ α9τ�" πρ�ς τ� µ�ναστ!ρι, *��"
:πισηµ3νω τ� γεγ�ν�ς �τι, �πως κα� σ/ π�λλ/ς Rλλες περιπτ7σεις, �π3ρ(�υν π�λ-
λ/ς συγκε(υµ)νες πληρ���ρ$ες – κυρ$ως παλαι�τ)ρων συγγρα�)ων, π�? δ/ν πα-
ραπ)µπ�υν σ/ Fγγρα�α. T�ν$4ω, :π$σης, �τι τ� Fγγρα�α στ� Sπ�Cα *να�)ρ�µαι
δ/ν περιλαµ23ν�υν µ�ν� (ρηµατικ� 2�!θεια, *λλ� κ3ν�υν λ�γ� κα� γι� κτ!µατα,
*µπ)λια κ.λπ.

�H πρ7τη :ν$σ(υση �α$νεται ν� F(ει γ$νει γUρω στ� 1500, πρ�ν π3ντως τ�"
Fτ�υς 1520. �O µπ3ν�ς τQς Kραγι�2ας, Mπ3ρµπ�υ, µ)λ�ς τQς γνωστQς �+κ�γ)νειας
Kραγι�2)σκ�υ, W Sπ�$α 2�!θησε π�λ? τ� µ�ναστ!ρι3, (3ρισε σZ α9τ� π�σ� τ�ν
2.000 Rσπρων. T�ν πρ3@η α9τ� δ/ν τ�ν F(�υµε :ντ�π$σει στ�?ς σ(ετικ�?ς ρ�υµα-
νικ�?ς καταλ�γ�υς :γγρ3�ων *λλ� µ�ν� στ� ρ�υµανικ� 2ι2λι�γρα�$α, συγκεκρι-

1. ZEκ�ρ34ω τ�ς θερµ)ς µ�υ ε9(αριστ$ες πρ�ς �λη τ�ν �εν��ωντιν� *δελ��τητα, γι� τ�ν :@α$ρε-
τη �ιλ�@εν$α κα� τ� πνε"µα συνεργασ$ας π�? :π)δει@ε τ� τελευταCα (ρ�νια, *π� τ�τε δηλαδ� π�?
Rρ(ισα ν� *σ(�λ�"µαι µ/ τ� ρ�υµανικ� *ρ(εC� της.

2. T� :πε@εργ3στηκε W συνεργ3τρι3 µ�υ �ιλ�λ�γ�ς κα &Aννα Στε�αν3τ�υ.
3. Bλ. Radu Cre∑eanu, «Danii f™cute de Craiove≥ti ≥i de Craioveni la Locurile Sfinte ≥i la Muntele

Athos», Mitropolia Olteniei 7-8 (1975) 519-531.



µ)να στ� 2ι2λ$� τ�" Tε�δ�ρ Mπ�δ�γκ3ε. ZAνα�)ρω σZ α9τ� τ� σηµεC� �τι S
Mπ3ρµπ�υ, S Sπ�C�ς θεωρεCται κτ!τωρ τQς µ�νQς, ε'ναι *π� τ� πρ�τα ^ν�µατα
π�? µνηµ�νεU�νται κ3θε µ)ρα *π� τ�?ς Πατ)ρες. ΣUγ(ρ�ν�ι 5στ�ρικ�� α9@3ν�υν
τ� π�σ� τQς :ν$σ(υσης σ/ 9.000 Rσπρα4. Πι� σ$γ�υρη ε'ναι W :ν$σ(υση τ�" µ�να-
στηρι�", µ/ 1.000 Rσπρα, τ� Fτ�ς 1512, τ�ν Sπ�$α πραγµατ�π�$ησε S Nεαγκ�ε
Mπασαρ3µπ, κτ!τωρ �λ�υ τ�" �Aγ$�υ &Oρ�υς, �πως *π�καλεCται. T� πρ�τ�
Fγγρα��, τ� Sπ�C� *να�)ρει (ρηµατικ� π�σ� κα� σ74εται σ/ ρ�υµανικ/ς συλ-
λ�γ/ς, �)ρει Wµερ�µην$α 3 A9γ�Uστ�υ 16075. M/ α9τ� S Wγεµ�νας P3δ�υ Σερ-
µπ�ν δωρ$4ει στ� µ�ν� τ� π�σ� τ�ν 9.000 Rσπρων :τησ$ως καθ>ς κα� 700 Rσπρα
στ�ν µ�να(� S Sπ�C�ς θ� :ρ(�ταν γι� τ�ν ε`σπρα@η τ�ν (ρηµ3των. T� Fγγρα��
δ/ν *να�)ρει παλαι�τερη :ν$σ(υση τ�ν Sπ�$α θ� συν)(ι4ε S συγκεκριµ)ν�ς Wγε-
µ�νας.

Στ�ς 23 ZI�υν$�υ 1636 S γνωστ�ς Wγεµ�νας MατθαC�ς Mπασαρ3µπ, S Sπ�C�ς
παρα(7ρησε *ρκετ� (ρυσ�2�υλα �π/ρ τQς µ�νQς, :νισ(Uει τ� µ�ναστ!ρι µ/ τ�
π�σ� τ�ν 10.000 Rσπρων :τησ$ως, σ?ν 1.000 Rσπρα γι� τ�ν µ�να(� π�? θ� :ρ(�-
ταν ν� τ� παραλ32ει6. ΣZ α9τ� τ� Fγγρα�� �µως S Wγεµ�νας θυµ$4ει Rλλα 13 πα-
λαι�τερα (ρυσ�2�υλα, (ρ�ν�λ�γηµ)να µετα@? 1515 (�ταν Wγεµ�νας �πQρ@ε S Nε-
αγκ�ε Mπασαρ�µπ) κα� 1611 (�ταν Wγεµ�νας aταν S P3δ�υ M$(νεα), Rλλα δU�
(ωρ�ς ν� *να�)ρει τ� (ρ�ν�λ�γ$α τ�υς, καθ>ς κα� τ� Fγγρα�� τ�ν κτητ�ρων, µ)-
λη τQς �+κ�γ)νειας Kραγι�2)σκ�υ. bOλα aταν �θαρµ)να τ� 1636 κα� S MατθαC�ς
*ντικαθιστ� τ�ν +σ(? α9τ�ν µ/ τ� δικ� τ�υ Fγγρα��7.

T�ν 1η Mαc�υ 1658, M$(νεα P3δ�υ µ/ Fγγρα�� τ�υ, στ� Sπ�C� θ� :παν)λθ�υ-
µε8, S Wγεµ�νας M$(νεα P3δ�υ, S Sπ�C�ς :πικυρ7νει παλαι�τερες Wγεµ�νικ/ς :νι-
σ(Uσεις, τ�ς Sπ�Cες *να�)ρει *ναλυτικ3 λ�γdω τQς �θ�ρ�ς τ�ν παλαι�τ)ρων :γγρ3-
�ων, κ3ν�ντας λ�γ� κα� γι� (ρ!µατα π�? πρ�σ�εραν �5 πρ�κ3τ�(�$ τ�υ. ∆υ-
στυ(�ς τ� π�σ� δ/ν �α$νεται καλ� στ� Fγγρα�� τ�υ. Πρ��αν�ς πρ�κειται π3λι
γι� 10.000 Rσπρα.

ZAπ� τ�ν Gπ�µεν� α+�να �π3ρ(ει W :ν$σ(υση τ�" Wγεµ�να τQς M�λδα2$ας
ZAλε@3νδρ�υ �Yψηλ3ντη, τ�" Fτ�υς 1787 (τ� Fγγρα�� σ74εται στ� µ�ν� σ/ Gλλη-
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4. Bλ. Ioan Moldoveanu, Contribu∑i la istoria rela∑iilor ∑™rilor române cu Muntele Athos (1650-1863),
B�υκ�υρ)στι 2002, σ. 374.

5. Bλ. C.D.∂.R. τ. Bf, B�υκ�υρ)στι 1974, *ρ. 216, σσ. 121-122.
6. Bλ. C.D.∂.R. τ. ∆f, B�υκ�υρ)στι 1981, *ρ. 779, σσ. 358-359.
7. Πρ�κειται γι� τ� (ρυσ�2�υλα τ�ν: Nεαγκ�ε Mπασαρ�µπ (τ�" Fτ�υς 1515), τ�" Bλ3δισλα2 Γf

(τ�" Fτ�υς 1525), τ�" P3δ�υ *π� τ� ZA��υµ3τ4ι (τ�" Fτ�υς 1528), τ�" P3δ�υ M�να(�" (τ�" Fτ�υς
1532-sic), τ�" Bλ�δ Bιντ$λα *π� τ� Σλ3τινα (τ�" Fτ�υς 1535), τ�" ZAλε@3νδρ�υ Bf M$ρτσεα (τ�" Fτ�υς
1577), τ�" M$(νεα τ�" ZEκτ�υρκισµ/ (τ�" Fτ�υς 1578), τ�" Στε�3ν�υ τ�" Kω��" (τ�" Fτ�υς 1592),
τ�" Mι(α�λ τ�" γεννα$�υ (τ�" Fτ�υς 1595), τ�" Συµε>ν M�2$λα (τ�" Fτ�υς 1602), τ�" P3δ�υ Σερ-
µπ�ν (τ�" Fτ�υς 1611), τ�" ZAλε@3νδρ�υ ZIλι�ς (Wγεµ�νευσε µετα@? 1616-1618 κα� τ� 1627), τ�" Γα-
2ρι�λ M�2$λα (τ�" Fτ�υς 1616 - δ/ν :πικυρ7θηκε �µως S δι�ρισµ�ς τ�υ *π� τ�?ς T�Uρκ�υς), καθ>ς
κα� τ� Fγγρα�� τ�ν κτητ�ρων, µ)λη τQς �+κ�γ)νειας Kραγι�2)σκ�υ, �λα �θαρµ)να.

8. ZAρ. M�νQς 1. ∆ηµ�σιεUθηκε *π� τ�ν Grigore Nandri≥, Documente slavo-române din mân™stirile
Muntelui Athos, B�υκ�υρ)στι 1936, *ρ. 41, σσ. 228-236 (σλα2�νικ� πρωτ�τυπ� κα� ρ�υµανικ� µετ3-
�ραση).



νικ� µετ3�ραση9), S Sπ�C�ς παρα(ωρεC στ� µ�ναστ!ρι τ� π�σ� τ�ν 300 γρ�σ$ων
π�? πρ�)ρ(�νται *π� τ� �Aλατ�ρυ(εCα κα� Rλλα 200 *π� τ� Fσ�δα τ�" Tελωνε$�υ
κ3θε (ρ�ν�. T� π�σ� α9τ� :πικUρωσαν κα� Rλλ�ι Wγεµ�νες τQς M�λδα2$ας: S
ZAλ)@ανδρ�ς M�υρ�U4ης στ�ς 20 ZOκτω2ρ$�υ 179210, S ZAλ)@ανδρ�ς Kαλλιµ3(ης
στ�ς 5 Φε2ρ�υαρ$�υ 179611, S KωνσταντCν�ς �Yψηλ3ντης στ�ς 17 Σεπτεµ2ρ$�υ
180012. Στ�ς 8 Mαc�υ 1803 S ZAλ)@ανδρ�ς M�υρ�U4ης *ντικαθιστ� τ� (ρ!µατα µ/
500 iλατ�λιθ�υς τ�ν (ρ�ν�13, πρ3@η π�? :πικυρ7νει στ�ς 30 ZI�υν$�υ 1813 S
Σκαρλ3τ�ς Kαλλιµ3(ης14. Στ�ς 12 ZAπριλ$�υ 1820 S Mι(α�λ Σ�Uτ4�υ :πικυρ7νει
µ/ τ� σειρ3 τ�υ τ�ν *π�στ�λ� iλατι�": 500 iλατ�λιθ�ι j 40.000 ^κ3δες15. ∆/ν
:ντ�π$σαµε στ� ρ�υµανικ� *ρ(εC� kνα (ρυσ�2�υλ� τ�" Wγεµ�να τQς Bλα($ας ZIω-
3ννη Kαρατ4� µ/ Wµερ�µην$α 14 Mαc�υ 1813, µ/ τ� Sπ�C�, *��" :πικυρ7νει πα-
λαι�τερες :νισ(Uσεις, παρα(ωρεC στ� µ�ν� :πιπλ)�ν 200 γρ�σια π�? πρ�)ρ(�νταν
*π� kνα καρα2ανσερ3ϊ τ�" B�υκ�υρεστ$�υ, τ� Sπ�C� *να�)ρει S Victor
Langlois16. �O Kαρατ4�ς (3ρισε στ� µ�ν� κα� kναν :πιτ3�ι�, στ�ν Sπ�C� θ� :πα-
ν)λθ�υµε.

&E(�υµε ν� κ3ν�υµε, δηλαδ!, µ/ µ$α :ντυπωσιακ� σταθερ�τητα στ� (ρηµα-
τικ� :ν$σ(υση τQς µ�νQς �εν���ντ�ς *π� τ�?ς Wγεµ�νες τQς Bλα($ας κα� σ/ µι-
κρ�τερ� π�σ�στ� τQς M�λδα2$ας, *νε@αρτ!τως :�ν τ� Fγγρα�α σ74�νται στ� µ�-
ναστ!ρι j στ� P�υµαν$α, j F(�υν �θαρεC j (αθεC 17.

mAς περ3σ�υµε τ7ρα στ�ν 
ν�σ�υση τ�ν �διων ��ε��δων σ! σ��ση µ! κατα-
σκευαστικ" #ργα % µ! &στ�ρηση ��ρων στ� µ�ν� �εν���ντ�ς.

�H πρ7τη *να��ρ� θ� γ$νει γι� τ�ν 5στ�ρηση στ� παλαι� Kαθ�λικ�, Fργ� τ�"
4ωγρ3��υ ZAντων$�υ, *λλ� κα� Gν�ς δευτ)ρ�υ, W Sπ�$α Fγινε τ� 1544. ZEκεCν�ι π�?
πρ�σ�εραν τ� (ρ!µατα γι� τ�ν 5στ�ρηση aταν S 2�ρνικ�ς KωνσταντCν�ς κα� S
*δελ��ς τ�" P3δ�υ. E+δικ� γι� τ�?ς (�ρ�?ς W (ρηµατ�δ�τηση Fγινε *π� τ�ν Mιλ-
µ3ν�, S Sπ�C�ς (αρακτηρ$4εται nς ν)�ς κτ!τωρ. T� 1563, τ�ν ZOκτ72ρι�, �ιλ�τε-
(ν!θηκαν κα� �5 τ�ι(�γρα�$ες τQς λιτQς *π� τ�ν µ�να(� Θε��3νη, µ/ δαπ3νες τ�"
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9. ZAρ. M�νQς 101.
10. ZAρ. M�νQς I.
11. ZAρ. M�νQς VI.
12. ZAρ. M�νQς II.
13. ZAρ. M�νQς III.
14. ZAρ. M�νQς V.
15. ZAρ. M�νQς IV.
16. Victor Langlois, Le Mont Athos et ses monastères, Παρ$σι 1867, σ. 79. ZE@3λλ�υ στ�ς σσ. 77-79,

S Langlois *να�)ρει τ� περισσ�τερα Fγγρα�α τ�" ρ�υµανικ�" *ρ(ε$�υ στ� Sπ�Cα παραπ)µπ�υµε στ�
παρ�ν κε$µεν�.

17. �O 5ερ�µ�να(�ς �Iερ7νυµ�ς :ντ�πισε στ� Gλληνικ� *ρ(εC� π�λ? :νδια�)ρ�υσα :πιστ�λ� π�?
στ)λνει τ� 1842 S @εν��ωντιν�ς µ�να(�ς Παγκρ3τι�ς πρ�ς τ�ν :π$σης @εν��ωντιν� Γρηγ�ρι�, �π�υ
*να�)ρεται στ�ν τρ�π� µ/ τ�ν Sπ�C� Fγγρα�α π�? *π�τελ�"ν σ!µερα τ� ρ�υµανικ� *ρ(εC� �θ3να-
νε στ� µ�ναστ!ρι *π� τ� P�υµαν$α. ∆ια234ω kνα µικρ� *π�σπασµα: …T� σεντ��κι µ! τ" �αρτι" ν"
τ� δ�σετε τ/� π4τερ 7Iωαννικ�/ω ν" µ�9 τ� ��ρ:η. ;Eντεκα �ρυσ���υλα κα� παλεα<ς ��ταρνετ=�αις
(>ρι�θεσ�ες δηλαδ+) κα� @λλα σιν�τια εAναι εCς Dναν τενεκ!ν µ�σα στ� σενδ��κι. �H ν�α ��ταρνετ=�α
κα� τ� �ρυσ���υλ�ν τ�9 �Yψηλ4ντη µ! τ+ν Gσηµ�νιαν ���λαν (τ�9 #τ�υς 1777) εAναι εCς τ�ν Π��τ-
��υ.
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Rρ(�ντα τQς K3τω Bλα($ας, Nιλκ�υµ3ν�υ κα� τQς συ4Uγ�υ τ�υ &Aγα18. �Ως µ)γας
2�ρνικ�ς, µετα@? 10 ZIαν�υαρ$�υ 1542 - 28 Φε2ρ�υαρ$�υ 1545p στ� ρ�υµανικ�
Fγγρα�α :µ�αν$4εται S K�3δαp Rλλωστε, �πως *π)δει@ε S Π)τρε Nαστ�υρ)λ19,
K�3δα *π�τελεC �π�κ�ριστικ� τ�" Kωνσταντ$ν�υ. �O K�3δα ε'(ε qντως kναν
*δελ��, τ�ν P3δ�υ, π�? aταν κ�µισ�ς. &Iσως σ/ παλαι�τερη µ�ρ�� τQς :πιγρα�Qς
ν� ^ν�µα4�ταν K�ντ�ς. �Ως πρ�ς τ�ν Mιλµ3ν�, µακαρ$της τ� 1545, j τ�ν Nικ�λµ3-
ν�υ �π3ρ(�υν περισσ�τερες :κδ�(/ς γι� τ�ν ταUτισ! τ�υς, �πως �τι λεγ�ταν N�λ
K�µαν, qν�µα Rγνωστ� �µως στ�?ς 5στ�ρικ�Uς. �O Π)τρε Nαστ�υρ/λ συµ�ωνεC µ/
τ�ν Rπ�ψη τ�" γνωστ�" 5στ�ρικ�" τ�" B�υκ�υρεστ$�υ, ZAνδρ)ι Πιπ$δι, S Sπ�C�ς
θεωρεC �τι πρ�κειται γι� τ� `δι� Rτ�µ�, Nι3γκ�υ µπ3ν�υ, δηλαδ� Nεαγκ�ε µπ3ν�υ
τQς Kραγι�2ας (S Sπ�C�ς aταν µ)γας µπ3ν�ς µετα@? 1560-1563) κα� τ� σU4υγ� τ�υ
&Aνκα *π� τ� K�γι3νι, συγγεν�ς τQς �+κ�γ)νειας Kραγι�2)σκ�υ20. &Aλλα µ)λη, συ-
γκεκριµ)να τ� *δ)λ�ια Mπ3ρµπ�υλ, ∆3ντσι�υλ, Π3ρ2�υ κα� P3δ�υ, *ν!γειραν j
5στ�ρησαν kνα *π� τ� Gπτ� παρεκκλ!σια π�? ε'(ε W µ�ν� κατ� τ�ν :π�(� τ�" ZIω-
3νν�υ K�µνην�" κα� γιZ α9τ�ν τ�ν λ�γ� aταν 4ωγρα�ισµ)ν�ι π3νω σ/ kνα *π�
α9τ� τ� παρεκκλ!σια, τ� Sπ�C� σ!µερα δ/ν σ74εται. &Iσως ν� πρ�κειται γι� τ�
παρεκκλ!σι τ�" �Aγ$�υ Λα43ρ�υ, �π�υ σ74�νται `(νη σλα2�νικQς :πιγρα�Qς.

Στ�ν παλαι� ε`σ�δ� τ�" παρεκκλησ$�υ τ�" �Aγ$�υ ∆ηµητρ$�υ, :νσωµατωµ)ν�
στ� παλαι� Kαθ�λικ�, π3νω *π� τ�ν κεντρικ� ε`σ�δ� τ�υ, �π3ρ(ει W πρ�σωπ�-
γρα�$α τ�" Πρ)δα, κα� α9τ�ς µ)λ�ς τQς �+κ�γ)νειας Kραγι�2)σκ�υ, *νιψι�ς τ�"
Nεαγκ�ε Mπασαρ3µπ, µ/ σηµαντικ� συµ2�λ� στ�ν κατασκευ� j στ�ν 5στ�ρηση
τµ!µατ�ς τ�" Kαθ�λικ�", –:��σ�ν ε'ναι 5στ�ρηµ)ν�ς :κεC (δ$πλα στ�ν παλαι�
ε`σ�δ�, σ/ στ3ση µ�λλ�ν 5κεσ$ας πρ�ς τ�ν κεντρικ�, �π)ρθυρ�, Fνθρ�ν� bAγι� ∆η-
µ!τρι�)–, rν κα� δ/ν γνωρ$4�υµε σ/ π�ι� *κρι2�ς.

�O MατθαC�ς Mπασαρ�µπ πρ)πει ν� πραγµατ�π�$ησε µ/ τ� σειρ3 τ�υ τ)τ�ι�υ
ε`δ�υς Fργα. ΓιZ α9τ�ν τ�ν λ�γ� S  `δι�ς κα� W σU4υγ�ς τ�υ bEλενα ε'ναι 4ωγρα�ι-
σµ)ν�ι στ�ν :@ων3ρθηκα τ�" παλαι�" Kαθ�λικ�", κρατ7ντας στ� ()ρια τ�υς τ�
πρ�πλασµ3 τ�υ. ZEκτιµ�ται *π� Sρισµ)ν�υς 5στ�ρικ�?ς �τι :ν$σ(υσε γενικ� τ� µ�-
ν!, :ν� 4ωγρ3�ισε στ� Kαθ�λικ� τ�ν κUκλ� τQς ZAπ�κ3λυψης, τ�ν Sπ�C� δηµ�σ$-
ευσε κα� S K�νδ3κω2 τ� 190221.

mAς περ3σ�υµε τ7ρα σ/ Rλλη µ�ρ�� :ν$σ(υσης Gν�ς iγι�ρε$τικ�υ µ�ναστη-
ρι�" *π� τ�?ς Wγεµ�νες, *π� Rρ(�ντες κα� *π� iπλ�?ς µ�να(�?ς τQς Bλα($ας j
τQς M�λδα2$ας. Πρ�κειται γι� τ�ν *�ι)ρωση ρ�υµανικ�ν µ�ν�ν, :κκλησι�ν j
σκητ�ν πρ�ς τ� Πρωτ�τ� j πρ�ς µ$α µ�ν� τ�" �Aγ$�υ &Oρ�υς. Στ� συγκεκριµ)νη
περ$πτωση F(�υµε ν� κ3ν�υµε µ/ τ� σκ!τη Zδρ4λεα j P�4µπα, *π� τ� qν�µα
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18. Bλ. στ�ν τ�µ� �Iερ" M�ν+ �εν���ντ�ς. ECκ�νες, bAγι�ν &Oρ�ς 1998, σ. 28 (τ� κε�3λαι�
«�Iστ�ρ$α» π�? �π�γρ3�ει S Kρ$των Xρυσ�(�cδης).

19. Petre S. N™sturel, Le Mont Athos et les Roumains, P7µη 1986, σ. 262, �π�υ κα� W σ(ετικ� 2ι-
2λι�γρα�$α.

20. Bλ. Andrei Pippidi, Tradi∑ia politic™ bizantin™ in ™rile române in secolele XVI-XVIII, B�υκ�υ-
ρ)στι 1983, σ. 158, σηµ. 67.

21. Bλ. Teodor Bodogae, Ajutoarele române≥ti la  mân™stirile din Sfântul Munte Athos, Σιµπ$�υ
1940, σ. 273.



κ3π�ι�υ Wγ�υµ)ν�υ στ� Bλα($α, π�? 2ρ$σκεται στ�ν ν�µ� ∆�λ4, 200 περ$π�υ
(λµ. δυτικ� *π� τ� B�υκ�υρ)στι. Λ$γα λ�για γι� τ� σκ!τη α9τ!22: 5δρυτ!ς της
aταν S µπ3ν�ς Mπ3ρµπ�υ Kραγι�2)σκ�υ, πρ�ν *π� τ� 1520, Fτ�ς στ� Sπ�C� S
Nεαγκ�ε Mπασαρ�µπ τQς παρα(ωρεC τ� πρ�τ� (ρυσ�2�υλ�. T� π�ι�ς *�ι)ρωσε
τ� σκ!τη στ� µ�ν� �εν���ντ�ς δ/ν ε'ναι σ$γ�υρ�. ∆/ν @)ρ�υµε, δηλαδ!, µ/ σι-
γ�υρι3, :�ν S κτ!τωρ της τ�ν *�ι)ρωσε στ� bAγι�ν &Oρ�ς j κ3π�ι�ς Rλλ�ς *@ιω-
µατ�"(�ς µεταγεν)στερ�ς. �H *�ι)ρωση Fγινε �µως πρ�ν *π� τ�ς 3 A9γ�Uστ�υ
1607, �ταν S Wγεµ�νας P3δ�υ Σερµπ�ν *�ι)ρωσε στ� µ�ν� �εν���ντ�ς τ� (ω-
ρι� P)τσικα κα� Σ$λιστεα (δηλαδ� τ� παλαι�(7ρι) Πλ�π�υλ(�υϊ), µα4� µ/ kναν
23λτ�23. A9τ� �µως *π�τελ�"σαν τ� 2ασικ� περι�υσ$α τQς σκ!της Zδρ3λεα.
ZEκτιµ�ται �τι W Zδρ3λεα ε'ναι τ� πρ�τ� :κκλησιαστικ� tδρυµα τQς P�υµαν$ας
π�? *�ιερ7θηκε στ� bAγι� &Oρ�ς24. &Iσως στ�ς *ρ(/ς τQς Wγεµ�ν$ας τ�"  Mατθα$-
�υ Mπασαρ�µπ W σκ!τη :�θ3ρη κα� :πισκευ3σθηκε *π� τ�ν ντ�πι� Wγ�Uµεν�
Πα(7µι� (*ργ�τερα ^ν�µ3σθηκε P�µπ�υ), S Sπ�C�ς κα� τ�ν *�ι)ρωσε γι� δεUτε-
ρη ��ρ� στ� µ�ν� �εν���ντ�ς, �πως *ντλ�"µε *π� µεταγεν)στερ� Fγγρα�� τ�"
1703, τ� Sπ�C� *π)στειλε S KωνσταντCν�ς Mπραγκ�2ε3ν�υ25. Σ/ µ$α καταγρα��
τ�" Fτ�υς 1837, �π3ρ(ει περιγρα�� γι� τ�ν κακ� κατ3σταση τQς @Uλινης :κκλη-
σ$ας26.

T� 1854 *νηγ)ρθη πι� κ�ντ� στ� (ωρι� Kατσι�υλατ)στι µ$α ν)α, π)τρινη
:κκλησ$α27, τ�ν Sπ�$α *νακ3λυψα τ� 2005 κατ� τ� δι3ρκεια *π�στ�λQς. Στ�ν
N3ρθηκα *ναγρ3�εται τ� Fτ�ς 1855, :ν� στ�ν Πρ�σκ�µιδ� *να�)ρ�νται τ�σ� πα-
λαι�� �σ� κα� νε�τερ�ι κτ!τ�ρες.

Στ� M�υσεC� τQς µ�νQς Zιτι3ν�υ, τ7ρα, πρ7ην µετ�(ι τQς µ�νQς τ�" �Aγ$�υ
ΠαUλ�υ, σ74εται τ� µ�ν� γνωστ� *ντικε$µεν� π�? πρ�)ρ(εται *π� τ� Zδρ3λεα.
Πρ�κειται γι� µ$α ε+κ�να τ�" *ρ(3γγελ�υ Γα2ρι!λ, τ�" 18�υ α+., W Sπ�$α *π�τελεC
τµQµα, ε+κ�νας τ�" E9αγγελισµ�", �πως δια234�υµε σ/ kνα κατ3λ�γ�28.

�Ως πρ�ς τ�ν *κ$νητη περι�υσ$α τQς σκ!της, γι� τ�ν Sπ�$α γ$νεται λ�γ�ς σ/
π�λλ� Fγγρα�α τ�" ρ�υµανικ�" *ρ(ε$�υ τQς µ�νQς �εν���ντ�ς, *να�)ρ�υµε �τι
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22. Bλ. τ� µικρ�µ�ν�γρα�$α τ�" Ion Donat, Despre schitul Zdralea sau Roaba. O ctitorie
necunoscuta a Craiovestilor, Kραγι�2α 1935. Bλ. :π$σης Nicolae Stoicescu, Bibliografia localit™∑ilor ≥i
monumentelor, feudale din Romania. I. ∂ara Româneasc™, τ. Af, Kραγι�2α 1970, σ. 389, �π�υ κα� W 2ι-
2λι�γρα�$α µ)(ρι τ� Fτ�ς τQς κυκλ���ρ$ας τ�" 2ι2λ$�υ.

23. Bλ. C.D.∂.R. τ. Bf, *ρ. 216, σσ. 121-122.
24. Donat, N.π., σ. 3.
25. T� σ(ετικ� Fγγρα�� σ74εται στ� ρ�υµανικ� *ρ(εC� τQς µ�νQς, µ/ Wµερ�µην$α 28 ZOκτω2ρ$�υ

κα� *ρ. 12. �O Donat δηµ�σιεUει περ$ληψη τ�" `δι�υ :γγρ3��υ *λλ� µ/ Wµερ�µην$α 30 ZOκτω2ρ$�υ -
2λ. περ$ληψη *ρ. 13, σ. 10. Στ� παρ3ρτηµα τ�" κειµ)ν�υ τ�υ S Donat δηµ�σιεUει τ�ς (σUντ�µες) περι-
λ!ψεις 44 :γγρ3�ων σ(ετικ� µ/ τ�ν περι�υσ$α τQς σκ!της. T� πρωτ�τυπα Sρισµ)νων :γγρ3�ων σ7-
4�νται στ� µ�ναστ!ρι.

26. ;O.π., σ. 4.
27. Bλ. ε+κ. *ρ. 18.
28. Bλ. Teodora Voinescu, Comori de art™ bisericeasc™. Colectia Arhiepiscopiei Craiovei de la

mân™stirea Jitianu - Craiova, Kραγι�2α 1980, σ. 45, ε+κ. 1. �H πρ�σπ3θεια τ�" Φ. M. ν� �ωτ�γρα�$σει
τ�ν ε+κ�να *π)τυ(ε λ�γω *ρνητικQς στ3σης τ�" Wγ�υµ)ν�υ τQς µ�νQς.



ε`τε *π� *γ�ρ)ς, *π� δωρε)ς j *π� *νταλλαγ)ς, W σκ!τη ε'(ε *ρκετ� (ωρι3, κτ!-
µατα, *γρ�κτ!µατα, �+κ�πεδα, *µπ)λια. O5 περι�()ς, �π�υ κατ� καιρ�?ς �5 µ�να-
(�$ της ε'(αν *κ$νητη περι�υσ$α, :κτ�ς *π� τ� (ωρι� P)τσικα κα� Σ$λιστεα Πλ�-
π�υλ�υϊ π�? πρ�αν)�ερα κα� π�? ε'(αν µ$α σηµαντικ� Fκταση29, ε'ναι �5 G@Qς: ∆�-
µπρ)στι, Zδρ)λεα, δ$πλα στ� σκ!τη, Kαλαρ3σ�υ (:νσωµατωµ)ν� στ� σηµεριν� (ω-
ρι� ∆αµπ�υλ)νι), Kατσι�υλατ)στι, Mαρ�τ$ν�υ, Mπεκ)τ�υ, Mπ�4αν)στι, Πλ�πι,
X�υρ)4ι. ZEκτ�ς *π� τ� κτ!µατα, W σκ!τη ε'(ε λ$µνες µ/ ψ3ρια, kναν µUλ� κα� µε-
ρικ� σπ$τια στ�ν Kραγι�2α.

�Ως πρ�ς τ�?ς Qγ�υµ�ν�υς τQς σκ!της P�3µπας, µ/ 23ση τ� Gλληνικ� Fγγρα�α
τQς µ�νQς30, *να�)ρ�υµε τ� G@Qς ^ν�µατα:

XρUσανθ�ς τ� 183031

Zα(αρ$ας τ� 183532

Παγκρ3τι�ς 5ερ�δι3κ�ν�ς στ� δι3στηµα 183733-1847
Mακ3ρι�ς στ� δι3στηµα 1849-185434.
MατθαC�ς �εν��ωντιν�ς *π� τ� τ)λη τ�" 185435 µ)(ρι τ� 1860 (πρ�ν τ�ς 6

A9γ�Uστ�υ)36

Παcσι�ς *π� τ�ν Auγ�υστ� 186037 µ)(ρι τ� 186238

T7ρα, σ/ Fγγρα�� τ�" ρ�υµανικ�" *ρ(ε$�υ39, *να�)ρεται κα� µ$α δεUτερη
:κκλησ$α, �π� κατασκευ� τ� 1778, W Sπ�$α λεηλατ!θηκε *π� τ�?ς T�Uρκ�υς τ�
1821. X3ρη σ/ kνα :νθ�υσι7δη 5ερ)α :ντ�π$σαµε �τι *π)µεινε *π� α9τ�ν στ� (ω-
ρι� Kατσι�υλατ)στι, δ$πλα στ� νεκρ�τα�εC�. &Iσως *π� kνα σηµεC� κα� µετ� ν�
*π�τελ�"σε :κκλησ$α τ�" νεκρ�τα�ε$�υ. M$α τ)τ�ια :κκλησ$α, π3νω σ/ κτQµα τQς
σκ!της µπ�ρεC ν� θεωρηθεC nς Fµµεσ� µετ�(ι τQς σκ!της κα� κατZ :π)κταση τQς
µ�νQς �εν���ντ�ς40.

M$α τρ$τη :κκλησ$α, Fµµεσ� µετ�(ι τQς µ�νQς Zδρ3λεα, θ� κατασκευα4�ταν
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29. Γι� τ�ν ^ν�µασ$α τ�ν δU� (ωρι�ν π�? σ!µερα ε'ναι :νσωµατωµ)να στ� (ωρι� ∆εµπ�υλ)νι,
κα� :κτιµ!σεις γι� τ� :�ν *π�τελ�"σαν περι�υσ$α τQς iγι�ρε$τικης µ�νQς, 2λ. ~tefan Petrescu - Lidia
~erban, D™buleni. Vatr™ de istorie str™mo≥easc™, I, Kραγι�2α 2004, κυρ$ως σσ. 90-91.

30. T� F(ει :ντ�π$σει S 5ερ�µ�να(�ς �Iερ7νυµ�ς.
31. T� Fγγρα�� µ/ *ρ. EP 5 *να�)ρεται στ�ν :κµ$σθωση τQς σκ!της γι� π)ντε (ρ�νια (1830-1835)

*π� τ�ν XρUσανθ�, S Sπ�C�ς µπ�ρεC ν� θεωρηθεC Wγ�Uµεν�ς της.
32. Γι� τ� Fτη 1837-1841 (12 Mαρτ$�υ), 2λ. τ� Fγγρα�α µ/ *ρ. EP 8, EP 9 κα� EP 11. Γι� τ�ν πε-

ρ$�δ� 1841-1847, 2λ. τ� συµ2�λαι� *ν3ληψης τQς Wγ�υµεν$ας στ� Fγγρα�α µ/ *ρ. EP 12 κα� EP 13.
33. Bλ. τ� Fγγρα�� µ/ *ρ. EP 9. &E�ερε τ�ν τ$τλ� τ�" Wγ�υµ)ν�υ τQς σκ!της P�3µπας κα� Kαλα-

ρ3σι (`σως σ/ σ()ση µ/ µ$α :κκλησ$α π�? θ� κατασκευα4�ταν *π� τ�ν `δι�).
34. Bλ. τ� Fγγρα�� µ/ *ρ. EP 20.
35. Bλ. τ�ν :νηµ)ρωση τ�" Wγ�υµ)ν�υ τQς µ�νQς �εν���ντ�ς πρ�ς τ�ν Wγεµ�να τQς Bλα($ας µ/

*ρ. EP 19.
36. Bλ. τ� Fγγρα�� µ/ *ρ. EP 24. T� 1857 καταγρ3��νται στ� Fγγρα�� EP 23 κα� τ� ^ν�µατα

τρι�ν µ�να(�ν: Σ322ας, ZAγ3πι�ς κα� ∆ανι!λ.
37. Bλ. τ� Fγγρα�� µ/ *ρ. EP 23.
38. Bλ. τ� Fγγρα�� µ/ *ρ. EP 26. Σ/ Fγγρα�� µ/ *ρ. EP 29 :µ�αν$4εται S *ρ(ιµανδρ$της τQς σκ!-

της P�3µπας Mελκισεδ)κ, (ωρ�ς ν� γνωρ$4�υµε :�ν aταν j q(ι Wγ�Uµεν�ς της.
39. M/ Wµερ�µην$α 20 ZI�υλ$�υ 1778 κα� *ρ. µ�νQς 26.
40. Bλ. τ� :ρε$πι3 της στ�ν ε+κ. 20.



τ� 1837, �πως �α$νεται *π� τ� Fγγρα�� τ�" Gλληνικ�" *ρ(ε$�υ41 στ� κτQµα Kαλα-
ρ3σι, τ� Sπ�C� :νσωµατ7θηκε στ� σηµεριν� (ωρι� ∆αµπ�υλ)νι42.

�Yπ3ρ(ει *κ�µα µ$α πληρ���ρ$α στ� ρ�υµανικ� 2ι2λι�γρα�$α, �τι τ� 1703 S
Wγεµ�νας KωνσταντCν�ς Mπραγκ�2ε3ν�υ *�ι)ρωσε στ� µ�ν� �εν���ντ�ς τ� σκ!-
τη Kατσι�υλ3τ4ι, W Sπ�$α 2ρισκ�ταν π�λ? κ�ντ� στ� B�υκ�υρ)στι κα� δ$πλα σ/
kνα π�τ3µι. �H πρ�σ�ατη :π� τ�π�υ Fρευνα µ�ς F�ερε µπρ�στ� σ/ kνα συ(ν� �αι-
ν�µεν�. ZE@αιτ$ας τ�ν πληµµυρ�ν, �5 κ3τ�ικ�ι µετακ�µισαν γUρω στ� 1800, *π� τ�
µ$α πλευρ� τ�" π�ταµ�" στ�ν Rλλη, πι� ψηλ3, *λλ� W παλαι� :κκλησ$α, W Sπ�$α
`σως *π�τελ�"σε µετ�(ι τQς µ�νQς �εν���ντ�ς, δ/ν µετα�)ρθηκε. Σ!µερα �π3ρ(ει
µ�ν� µ$α :κκλησ$α, κτισµ)νη τ� 1837 *π� µ)λη τQς �αναρι7τικης �+κ�γ)νειας Γκ$-
κα.

T� *ντικε$µενα π�? σ(ετ$4�νται µ/ τ� M�λδα2$α κα� τ� Bλα($α κα� τ� Sπ�Cα
σ74�νται στ� µ�ν� �εν���ντ�ς ε'ναι τ� G@Qς:

1) bEνα �π)ρ�(� σλα2�νικ� E9αγγ)λι� τ�" Fτ�υς 155443, δ�ρ� τ�" ZAλε@3ν-
δρ�υ Λαπ�υσνε3ν�υ.

2) bEνα :πιτρα(!λι� δ�ρ� τ�" Nεαγκ�ε Mπασαρ3µπ44.
3) bEνας :πιτ3�ι�ς45, π3νω στ�ν Sπ�C� δια234�υµε: «∆)ησις τ�ν δ�Uλων τ�"

Θε�" ZIω3νν�υ Kαρατ4� κα� �Eλ)νης µετ� τ�ν τ)κνων α9τ�ν». Πρ�κειται γι� τ�ν
Wγεµ�να τQς Bλα($ας µετα@? 1812-1818.

4) ZAνα�)ρ�υµε κα� δU� µαν�υ3λια46, �τιαγµ)να στ� µ)σα τ�" 19�υ α+., τ�
Sπ�Cα θ� F�θαναν στ� µ�ναστ!ρι µ)σdω τQς Kωνσταντιν�Uπ�λης. �H περιγρα�!
τ�υς 2ρ$σκεται σ/ kνα Fγγρα�� τ�" Gλληνικ�" *ρ(ε$�υ47 µ/ Wµερ�µην$α 18 ZAπριλ$-
�υ 1857, σταλµ)ν� *π� τ� B�υκ�υρ)στι στ�ν τ�τε Wγ�Uµεν� τQς µ�νQς
�εν���ντ�ς Nικη��ρ�.

Kλε$ν�υµε :δ� τ�ν καταγρα�� τ�ν στ�ι(ε$ων π�? µαρτυρ�"ν τ�ς σ()σεις τQς
µ�-νQς �εν���ντ�ς κυρ$ως µ/ τ� Bλα($α *λλ� κα� µ/ τ� M�λδα2$α µ/ τ�ν :λπ$δα
στ� Gπ�µεν� (ρ�νικ� δι3στηµα W µελ)τη τ�" ρ�υµανικ�" κα� τ�" Gλληνικ�" *ρ(ε$-
�υ τQς µ�νQς *λλ� κα� W Fρευνα στ� P�υµαν$α ν� :µπλ�υτ$σει τ� �π3ρ(�ν �λικ�.

Σ��σεις τ*ς M�ν*ς �εν���ντ�ς µ! τ+ Bλα��α κα� τ+ M�λδα��α 181

41. M/ *ρ. EP 9 κα� Wµερ�µην$α 3 Mαc�υ 1837.
42. &Iσως ν� πρ�κειται γι� µ$α *π� τ�ς :κκλησ$ες τ�" (ωρι�" ∆αµπ�υλ)νι π�? �)ρει τ�ν :πι-

γρα�� (:πισκευQς, *ναν)ωσης; 1855) κα� �5 κ3τ�ικ�ι *να�)ρ�υν �τι «τ�ν :κκλησ$α α9τ� τ�ν κτ$σανε
bEλληνες».

43. Bλ. ε+κ. 7-11.
44. Bλ. ε+κ. 12-13.
45. Bλ. ε+κ. 14.
46. Bλ. ε+κ. 15-17.
47. M/ *ρ. *ρ(. Φ. 3, 1, 11. Bλ. γι� τ� `δι� θ)µα κα� τ� Fγγρα�� µ/ *ρ. EP 22.



RÉSUMÉ

Florin Marinescu - Père Ierônymos Xénophontinos

LES RELATIONS ENTRE LES PAYS ROUMAINS
ET LE MONASTÈRE ATHONITE XÉNOPHONTOS

Notre communication, appuyée en grande mesure sur le matériel d’archives
inédit, sauvegardé au Monastère Xénophontos, a pour but de consigner tous les
aspects, si possible, des rapports entre le monastère du Mont Athos et (surtout) la
Valachie, à savoir le soutien financier accordé par les princes régnants au
monastère, la contribution destinée aux travaux de constructions, la dédication des
monastères ou des skètes de Valachie vers le Monastère Xénophontos, en tant que
métoches, la donation d’objets sacrés ou non (évangiles, épitrachilions, épitaphios)
vers le même monastère du Mont Athos. Nous consignons aussi les représentations
des princes régnants ou d’autres dignitaires dans l’ancien catholicon du monastère.
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E�κ. 1. �H �Iερ� M
ν� �εν
�ντ
ς (10
ς α�.).

E�κ. 2. T� παλαι� Kαθ
λικ� τ	ς µ
ν	ς. ∆ε!ι� τ� παρεκκλ"σι
 τ
# �Aγ�
υ ∆ηµητρ�
υ
κα� 'ριστερ� τ� παρεκκλ"σι
 τ
# �Aγ�
υ Λα+,ρ
υ.
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E�κ. 3. 6Aρ�� σλα�
νικ	ς 7πιγρα	ς π,νω 'π� τ�ν κεντρικ� ε8σ
δ
 τ
# παρεκκλησ�
υ τ
# �Aγ�
υ
Λα+,ρ
υ. (E9δ
κ�:α Πατρ<ς, Συνεργε�:α Y>
# κα� τελει�σι τ
# �Aγ�
υ Πνε?µατ
ς).

E�κ. 4. Πρ
σωπ
γρα�α τ
# Πρ�δα Kραγι
��σκ
υ, 7κ τ�ν κτη-
τ<ρων (;) τ	ς µ
ν	ς, στ�ν παλαι� ε8σ
δ
 τ
# παρεκκλησ�
υ τ
#

�Aγ�
υ ∆ηµητρ�
υ.
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E�κ. 5. O> ε9εργ�τες τ	ς µ
ν	ς, F Gγεµ<νας τ	ς Bλα��ας MατθαJ
ς Mπασαρ�µπ
κα� G σ?+υγ<ς τ
υ �Eλ�νη στ�ν 7!ων,ρθηκα τ
# παλαι
# Kαθ
λικ
#.

E�κ. 6. 6Eπιγρα� 'π�ναντι 'π� τ�ν παλαι� ε8σ
δ
 τ
# παρεκκλησ�
υ
τ
# �Aγ�
υ Λα+,ρ
υ, G Fπ
�α 'να�ρεται στ� �ρ<νια τ	ς ε�κ
ν
γρ,ησης

τ�ν τ
ι�
γραι�ν (7137 = 1628-1629).
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E�κ. 11. ∆ε?τερη σελ�δα τ	ς Wλληνικ	ς µετ,ρασης τ	ς 'ι�ρωσης.
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E�κ. 12. Xρυσ
κ�ντητ
 6Eπιτρα�"λι
, δωρε� τ
# Gγεµ<να τ	ς Bλα��ας
Nεαγκ<ε Mπασαρ,µπ. Συλλ
γ� τ	ς µ
ν	ς.
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E�κ. 13. Λεπτ
µ�ρεια τ
# 6Eπιτρα�ηλ�
υ.

E�κ. 14. Xρυσ
κ�ντητ
ς 6Eπιτ,ι
ς, δωρε� τ
# (µελλ
ντικ
#) Gγεµ<να
τ	ς Bλα��ας 6Iω,ννη Kαρατ+[ κα� τ	ς συ+?γ
υ τ
υ �Eλ�νης.
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E�κ. 15. Mαν
υ,λι π
\ ]λθε στ� µ
ν� 'π� τ� Bλα��α τ� 1857.
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E�κ. 16. Λεπτ
µ�ρεια τ
# µαν
υαλ�
υ (G �,ση τ
υ).

E�κ. 17. Λεπτ
µ�ρεια τ	ς 7πιγρα	ς τ
# µαν
υαλ�
υ.
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E�κ. 18. �H (ν�α) 7κκλησ�α τ	ς Zδρ�λεα, κτ�σµα τ
# Sτ
υς 1855,
µετ<�ι τ	ς µ
ν	ς �εν
�ντ
ς µ��ρι τ� 1863.

E�κ. 19. T� _ν<µατα τ�ν κτητ<ρων στ�ν Πρ
σκ
µιδ�
τ	ς 7κκλησ�ας Zδρ�λεα.
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υ - �Iερ
µ. �Iερ3νυµ
ς �εν
ωντιν�ς

E�κ. 20. 6Eρε�πια τ	ς 7κκλησ�ας τ
# �ωρι
# Kατσι
υλατ�στι,
µετ<�ι τ	ς µ
ν	ς �εν
�ντ
ς µ��ρι τ� 1863.

E�κ. 21. (6Aναπαλαιωµ�νη) 7κκλησ�α τ
# Sτ
υς 1793, στ� �ωρι� ∆αµπ
υλ�νι τ	ς Bλα��ας.
Σ�ετ�+εται πιθαν�ν µ� τ� µετ<�ι Zδρ�λεα.



Νικ�λα�ς Αργ. Μερτ�ιµ�κης

ΕΝΕΠIΓΡΑΦΑ «EΜΠΡ	ΣΤAΛΙΑ AΓIΩΝ ΕIΚOΝΩΝ»

ΑΠO ΤΗΝ ΑΘΩΝΙΚH Μ	ΝH �ΩΓΡAΦ	Υ1

Τ� �γι�ν �ρ�ς απ�τελε" µ"α απ# τις πλ$�ν α%ι#λ�γες παρακαταθ(κες εκκλη-
σιαστικ+ν ,ρυσ�κ$ντητων κειµηλ"ων, 2υ3αντιν+ν και κυρ"ως µετα2υ3αντιν+ν, α-
4�5 στα σκευ�4υλ6κια των µ�ν+ν 4υλ6σσεται επιµελ+ς πλ(θ�ς αριστ�υργηµ6-
των της ,ρυσ�κεντητικ(ς τ$,νης2. Πρ#κειται για π�λ5τιµα $ργα κεντητικ(ς – ,ρυ-
σ�κ$ντητα, αργυρ�κ$ντητα, συρµατ$ινα–, π�υ πρ��ρ"3�νταν ε"τε για να κ�σµ(-
σ�υν τ� ιερ# 2(µα και παρ6λληλα να ε%υπηρετ(σ�υν τις τελετ�υργικ$ς αν6γκες
τ�υ να�5 µα3" µε τα 6λλα ιερ6 σκε5η τ�υ ( για να ,ρησιµε5σ�υν για τις 2αρ5τιµες
συν(θως, ενδυµασ"ες των κληρικ+ν. Κατ: αυτ#ν τ�ν τρ#π� τα εκκλησιαστικ6 υ46-
σµατα ,ωρ"3�νται σε λειτ�υργικ6, ιερατικ6 και διακ�σµητικ63 στα �π�"α περιλαµ-
26ν�νται και �ι π�δ$ες4.

Τα εκκλησιαστικ6 ,ρυσ�κεντ(µατα, εκτ#ς απ# ε%α"ρετα αντικε"µενα τ$,νης µε
υψηλ# δ�γµατικ# και λειτ�υργικ# περιε,#µεν�, απ�τελ�5ν ταυτ#,ρ�να και π�λ5-
τιµα ιστ�ρικ6 τεκµ(ρια, #ταν εµπερι$,�υν επιγρα4$ς, ανα4ερ#µενες στ�υς δωρη-
τ$ς, τ�υς κεντητ$ς, τ�ν ,ρ#ν� και τ�ν τ#π� εκτ$λεσ(ς τ�υς5.

1. 	ι επιγρα4$ς των κειµηλ"ων απ�τελ�5ν µ$ρ�ς της διδακτ�ρικ(ς διατρι2(ς π�υ εκπ�νε" � υπ�-
γρ64ων µε θ$µα: Επιγρα�ικ	 µνηµεα της αγι�ρειτικ�ς Μ�ν�ς �ωγρ	��υ. Eυ,αριστ+ τ�ν πρ�ϊστ6µεν�
της 10ης E4�ρε"ας Bυ3αντιν+ν Aρ,αι�τ(των κ. Iω6ννη Tα2λ6κη για την παρα,+ρηση της 6δειας µελ$-
της και δηµ�σ"ευσης των κειµηλ"ων. H περ"ληψη της µελ$της �4ε"λεται στ�ν 4"λ� και συν6δελ4�, αρ-
,αι�λ#γ�-ιστ�ρικ# τ$,νης N"κ� Σι+µκ�, στ�ν �π�"� εκ4ρ63ω και απ# εδ+ τις θερµ$ς µ�υ ευ,αριστ"ες.

2. Τα τελευτα"α ,ρ#νια γ"νεται µια πι� συστηµατικ( καταγρα4( των ,ρυσ�κ$ντητων κειµηλ"ων των
αθωνικ+ν µ�ν+ν, απ# την �π�"α πρ�κ5πτ�υν ν$α π�λ5τιµα στ�ι,ε"α για την ιστ�ρ"α της ,ρυσ�κεντητι-
κ(ς αλλ6 ταυτ#,ρ�να και την ιστ�ρ"α των αγι�ρειτικ+ν µ�ν+ν. D,�υν δηµ�σιευθε" µεµ�νωµ$να κεντη-
τ6 κειµ(λια απ# π�λλ$ς αγι�ρειτικ$ς µ�ν$ς, συστηµατικ( καταγρα4( και παρ�υσ"αση #µως $γινε στις
µ�ν$ς Βατ�παιδ"�υ, Ι2(ρων, Κ�υτλ�υµ�υσ"�υ, ∆�,ειαρ"�υ, Σ"µων�ς Π$τρας και Σταυρ�νικ(τα.

3. Για την κατηγ�ρι�π�"ηση των κεντητ+ν 2λ. Α. Jατ3ηµι,6λης, «Τα ,ρυσ�κλα26ρικα – συρµα-
τ$ινα – συρµακ$σικα κεντ(µατα», Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier à l’occasion du 25e
anniversaire de leur arrivée en Grèce, tome deuxième, Athènes 1956, σ. 448P Μ. Σ. Θε�,6ρη, Εκκλησια-
στικ	 �ρυσ�κ�ντητα, Αθ(να, εκδ. Απ�στ�λικ( ∆ιακ�ν"α της Ελλ6δ�ς, 1986, σσ. 14-30 (στ� ε%(ς:
Eκκλησιαστικ	 �ρυσ�κ�ντητα).

4. Για τις π�δ$ες 2λ. A. Frolow, «La “Podea”, un tissu décoratif de l’Église byzantine», Byzantion
13 (1938) και Θε�,6ρη, Εκκλησιαστικ	 �ρυσ�κ�ντητα, �.π., σσ. 28-29.

5. Σηµαντικ6 στ�ι,ε"α αντλ�5µε απ# τις α4ιερωµατικ$ς επιγρα4$ς των κειµηλ"ων κεντητικ(ς π�υ



	ι γν+σεις µας για τη ,ρυσ�κεντητικ( στα ,ρ#νια της Τ�υρκ�κρατ"ας ε"ναι
και περισσ#τερες και 2ε2αι#τερες. 	ι ειδικευµ$ν�ι ,ρυσ�κεντητ$ς, πραγµατικ�"
καλλιτ$,νες, µ�ι63�υν να εµπν$�νται απ# την αγι�γρα4"α και τις 4�ρητ$ς εικ#-
νες6. 	ι ,ρυσ�κεντητ$ς-συρµακ$σηδες (ταν �ργανωµ$ν�ι στ� εσν64ι των τακε-
ντ3(δων7. Εσν64ια συρµακ$σηδων υπ(ρ,αν στα µεγ6λα αστικ6 κ$ντρα της Κων-
σταντιν�5π�λης, της Τραπε3�5ντας, της Θεσσαλ�ν"κης, της Αδριαν�5π�λης και
των Ιωανν"νων. Την "δια περ"�δ�, σε ιδια"τερ� ,+ρ� των µ�ναστηριακ+ν συγκρ�-
τηµ6των, στ� «,ρυσ�ρα4ε"�ν» ( «ραπταρε"�ν», συρµακ$σηδες µ�να,�" συν$,ισαν
την παρ6δ�ση της 2υ3αντιν(ς ,ρυσ�κεντητικ(ς. Dργα ντ#πιων εργαστηρ"ων, κε-
ντηµ$να µε υπ�µ�ν( και δε%ι�τε,ν"α απ# κελι+τες, κυρ"ως µ�να,�5ς ε",αµε στ�
�γι�ν �ρ�ς στα ,ρ#νια της Τ�υρκ�κρατ"ας, #π�υ υπ6ρ,ει ανα2"ωση της κεντητι-
κ(ς παραγωγ(ς8.

Η π�δ$α ε"ναι λειτ�υργικ# π$πλ� π�υ τ�π�θετε"ται ακρι2+ς κ6τω απ# την ει-
κ#να, ως ε"δ�ς π�δι6ς, σε $νδει%η σε2ασµ�5 πρ�ς τ� εικ�νι3#µεν� πρ#σωπ�. Τ�
π�ρ4υρ# (ταν τ� πι� συνηθισµ$ν� ,ρ+µα τ�υ µετα%ωτ�5 για την κατασκευ( των
π�δε+ν απ: #π�υ και η �ν�µασ"α «2λαττ"�ν»9, αλλ6 και τα 6λλα ,ρ+µατα π�υ τις
πλαισ"ωναν, δηµι�υργ+ντας ,ρωµατικ$ς αντιθ$σεις. Στα κε"µενα �ν�µ63�νται επ"-
σης π�δ�ρες σκ�ν�ς, κρ	σπεδ�ν ( πτερ�γι�ν και �µπρ�στ	λι�ν τ�ν !γων ε"κ�-
νων10. Τ� ε"δ�ς αυτ# των π$πλων (ταν π�λ5 διαδεδ�µ$ν� στ� Βυ36ντι�, απ�τελ�5-
σε µ6λιστα αντικε"µεν� λατρε"ας στ� �π�"� απ�διδ#ταν και θα5µατα11. Κ6θε ιστ�-
ρηµ$νη π�δ$α πρ��ρι3#ταν για µια �ρισµ$νη εικ#να και αυτ# 4α"νεται απ# τ� ει-
κ�ν�γρα4ικ# θ$µα αλλ6 και απ# τις αναθηµατικ$ς επιγρα4$ς. Στις π�δ$ες κρ$µ�-
νταν συ,ν6 τ6µατα και εγκ#λπια. 	 Ρ+σ�ς περιηγητ(ς Βασ"λει�ς Μπ6ρσκι, π�υ ε-
πισκ$4θηκε στα µ$σα τ�υ 18�υ αι. τ� �γι�ν �ρ�ς, ανα4$ρει #τι στη Μ�ν( Ι2(ρων
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ε"ναι ε46µιλλα των επιγρα4+ν π�υ συναντ�5µε σε 6λλα κειµ(λια. Μ. Θε�,6ρη, «Α4ιερωτικα" επι-
γρα4α" επ" αµ4"ων τ�υ �θω», Θε�λ�γα 28 (1957) 452-456.

6. Θε�,6ρη, Εκκλησιαστικ	 �ρυσ�κ�ντητα, �.π., σ. 5.
7. Απ# τ� τ�υρκικ# takım π�υ σηµα"νει λειτ�υργικ# σ5ν�λ�. Για τ�υς τακεντ3(δες 2λ. Jατ3ηµι-

,6λης, �.π., σ. 472.
8. Dνας απ# τ�υς επ+νυµ�υς αγι�ρε"τες τε,ν"τες ε"ναι � µ�να,#ς Καλλ"νικ�ς, κεντητ(ς των αρ-

,+ν τ�υ 17�υ αι., π�υ υπ�γρ64ει σε επιτ64ι� της Ιερ6ς Μ�ν(ς ∆�,ειαρ"�υ [Θησαυρ� τ�υ Αγ�υ
&ρ�υς, Kατ6λ�γ�ς Dκθεσης, Ιερ6 Κ�ιν#της Αγ"�υ �ρ�υς, Θεσσαλ�ν"κη, 	ργανισµ#ς Π�λιτιστικ(ς
Πρωτε5�υσας, 1997, αρ. 11.28, σσ. 477- 479 (Μ. Θε�,6ρη) και Νικ. 	λυµπ"�υ, «Jρυσ�κ$ντητα 6µ4ια»,
Παρ�υσα Ιερ	ς Μ�ν�ς ∆��ειαρ�υ, �γι�ν �ρ�ς 2001, σσ. 402-404] και σε ωρα"α π5λη της Ιερ6ς Μ�-
ν(ς Κ�υτλ�υµ�υσ"�υ (Μ. Θε�,6ρη, «Υπ�γρα4α" κεντητ+ν επ" αµ4"ων τ�υ �θω», ΕΕΒΣ 32 (1963)
498-499). Τ�υ ιδ"�υ καλλιτ$,νη $ργ� µ6λλ�ν απ�τελε" και η ωρα"α π5λη µε την παρ6σταση της Γενν(-
σεως τ�υ Jριστ�5, τ�υ 1627, απ# την Ιερ6 Μ�ν( Σ"µων�ς Π$τρας (Μ. Θε�,6ρη, /ρυσ�κ�ντητα 	µ-
�ια, Σιµων�πετρα – 0γι�ν &ρ�ς, Αθ(να 1991, σσ. 218-219).

9. Βλαττ(ν), 54ασµα ( 4#ρεµα π�λυτελ$ς, συ,ν6 κ#κκιν�, µετα%ωτ#. Εµµαν�υ(λ Κριαρ6ς,
Λε3ικ� της µεσαιωνικ�ς ελληνικ�ς δηµ4δ�υς γραµµατεας, 1100-1669, τ#µ�ς ∆V, Θεσσαλ�ν"κη 1975,
σ. 130.

10. Frolow, �.π., 461 κ.ε.P Κ. �ωγρ64�υ–Κ�ρρ$, Μετα5υ#αντιν� – Νε�ελληνικ� εκκλησιαστικ�
�ρυσ�κεντητικ�, Αθ(να 1985, σσ. 101-105P Θε�,6ρη, Εκκλησιαστικ	 �ρυσ�κ�ντητα, �.π., σ. 28.

11. Σπ. Λ6µπρ�ς, «	 Μαρκιαν#ς Κ+δι% 524», Ν��ς Eλλην�µν�µων 1911, σ. 35, αρ.70, στι,. 13-14P
Θε�,6ρη, Εκκλησιαστικ	 �ρυσ�κ�ντητα, �.π., σ. 28.



η εικ#να της Π�ρταWτισσας 4$ρει12: «µεγ6λη π�δ$α, γεµ6τη δι64�ρα π�λ5τιµα α-
4ιερ+µατα απ# ευσε2ε"ς ,ριστιαν�5ς, µικρ$ς εικ�ν"τσες και ,ρυσ�κ$ντητα επιτρα-
,(λια». Στις παλαι#τερες π�δ$ες τα θ$µατα (ταν γεωµετρικ6 ( 4υτικ6, αργ#τερα
#µως πρ�$ρ,�νταν απ# την εικ�ν�γρα4"α της εικ#νας. �λλωστε υπ6ρ,ει συν(θως
η σ,$ση περιε,�µ$ν�υ και σ,(µατ�ς αν6µεσα στη 3ωρα4ισµ$νη εικ#να και την κε-
ντηµ$νη της π�δ$ας.

Κατ6 την Τ�υρκ�κρατ"α µεγ6λ�ι ευεργ$τες των αγι�ρειτικ+ν µ�ν+ν υπ(ρ%αν
�ι �ρθ#δ�%�ι πρ"γκιπες των Παραδ�υν62ιων Ηγεµ�νι+ν13. Η 	ρθ�δ�%"α π�υ στε-
ρ(θηκε τ�υς ν#µιµ�υς πρ�στ6τες της θα 2ρει κατα45γι�, 2�(θεια και στ(ριγµα
κυρ"ως στ�υς παραδ�υν62ι�υς πρ"γκιπες και στ�υς ρ+σ�υς τσ6ρ�υς. 	ι 2�ε2#δες
γ"ν�νται τ+ρα �ι ν$�ι κτ(τ�ρες των µ�ν+ν, επισκευ63�υν και καλλωπ"3�υν κτ"ρια,
απ�πληρ+ν�υν τ�υς 4#ρ�υς, α4ιερ+ν�υν εικ#νες, ιερ6 σκε5η, λειψαν�θ(κες, π�-
λυτελ( 6µ4ια, ,ειρ#γρα4α και 2ι2λ"α, αλλ6 τ� κυρι#τερ�, πρ�σ�δ�4#ρα µετ#,ια14.
�λα αυτ6 παρα,ωρ�5νται ( πρ�σ4$ρ�νται υπ# τ�ν #ρ� #τι τ� #ν�µ6 τ�υς, #πως
εκε"ν� των κτητ#ρων-ιδρυτ+ν, θα γρ64εται στην πρ�σκ�µιδ( και στ� µ$γα συν�-
δικ# κατ6 τη δι6ρκεια της 3ω(ς τ�υς, εν+ µετ6 τ�ν θ6νατ# τ�υς θα µνηµ�νε5�-
νται µε κ#λλυ2α και λειτ�υργ"ες, #πως (ταν τ� $θιµ� για τ�υς �ρθ#δ�%�υς αυτ�-
κρ6τ�ρες.

Στ� πλα"σι� µιας π�λιτικ(ς αυτ�κρατ�ρικ�5 τ5π�υ, π�υ απ�σκ�π�5σε στην α-
νασ5σταση σε συµ2�λικ$ς µ�ρ4$ς της Βυ3αντιν(ς Αυτ�κρατ�ρ"ας υπ# τ�ν εκκλη-
σιαστικ# µανδ5α τ�υ 	ικ�υµενικ�5 Πατριαρ,ε"�υ και τ�υ Αγ"�υ �ρ�υς, �ι Μ�λ-
δ�2λ6,�ι 2�ε2#δες, αλλ6 και α%ιωµατ�5,�ι, ακ#µα και υψηλ#2αθµ�ι ιερ6ρ,ες µε
π�λιτικ$ς 4ιλ�δ�%"ες, εν"σ,υαν π�ικιλ�τρ#πως τα αγι�ρε"τικα µ�ναστ(ρια15.

Την "δια περ"�δ�, µε τις ευλ�γ"ες των 2�ε2#δων, �ι πι� διακεκριµ$ν�ι αγι�ρε"-
τες µ�να,�" $παιρναν µ$ρ�ς στη «3ητε"α» και $4ερναν µα3" τ�υς απ# τ� �γι�ν
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12. G. Barskij. Pute‚estvie k´ svätym mestam v Evrope, Azii i Afon´ naxodåwimsä,
predprinåtoe v´ 1723 i okonhennoe v´ 1747 godu. Izd. 6. SPb., 1819, τ. II, σ. 139.

13. Απ# π�λ5 νωρ"ς �ι 2�ε2#δες των Παραδ�υν62ιων Ηγεµ�νι+ν γ"ν�νται απ�δ$κτες εγγρ64ων
απ# τ�υς αγι�ρε"τες µε $κκληση για �ικ�ν�µικ( 2�(θεια και #,ι µ#ν�. Για τις σ,$σεις των αγι�ρειτ+ν
µε τις Παραδ�υν62ιες Ηγεµ�ν"ες 2λ. τ� $ργ� τ�υ P. S. N™sturel, Le Mont Athos et les Roumains, Pont.
Institutum Studiorum Orientalium, Roma 1986. Επ"σης τις επιτ�µ$ς εγγρ64ων π�υ δηµ�σιε5ει � Φλ�-
ρ"ν Μαριν$σκ�υ, Ρ�υµανικ	 �γγρα�α τ�υ Αγ�υ &ρ�υς. Αρ�ε� Ιερ	ς Μ�ν�ς 8ηρ�π�τ	µ�υ, Αθ(να
1997 (στ� ε%(ς: P�υµανικ	 �γγρα�α, 1997)P � "δι�ς, Ρ�υµανικ	 �γγρα�α τ�υ Αγ�υ &ρ�υς. Αρ�ε� Ιε-
ρ	ς Μ�ν�ς Κ�υτλ�υµ�υσ�υ, Αθ(να 1998, (στ� ε%(ς: P�υµανικ	 �γγρα�α, 1998)P � "δι�ς, Ρ�υµανικ	
�γγρα�α τ�υ Αγ�υ &ρ�υς. Αρ�ε� Πρωτ	τ�υ, Αθ(να 2001 (στ� ε%(ς: P�υµανικ	 �γγρα�α, 2001)P �
"δι�ς, Ρ�υµανικ	 �γγρα�α τ�υ Αγ�υ &ρ�υς. Αρ�ε� Ιερ	ς Μ�ν�ς Αγ�υ Πα�λ�υ, Αθ(να 2002 (στ�
ε%(ς: P�υµανικ	 �γγρα�α, 2002).

14. �λες σ,εδ#ν �ι µ�ν$ς τ�υ Αγ"�υ �ρ�υς ε",αν µικρ6 ( µεγ6λα µετ#,ια (αστικ$ς ( αγρ�τικ$ς
κτ(σεις) στις δ5� ηγεµ�ν"ες π�υ τ�υς ε%ασ46λι3αν α4εν#ς µεν �ικ�ν�µικ( ευρωστ"α, α4ετ$ρ�υ δε την
�ικ�υµενικ#τητα της Αθωνικ(ς Π�λιτε"ας.

15. Αναλαµ26ν�ντας τ� $ργ� τ�υς ως ν$�ι κτ(τ�ρες και πρ�στ6τες των αθωνικ+ν µ�ν+ν, �ι µ�λ-
δ�2λ6,�ι 2�ε2#δες πρ�26λλ�νταν ως ν#µιµ�ι δι6δ�,�ι της ε%�υσ"ας των «,ριστιαν+ν αυτ�κρατ#-
ρων» της Ανατ�λ(ς στ�υς �ρθ#δ�%�υς τ�υρκ�κρατ�5µεν�υς λα�5ς. Βλ. σ,ετ. D. Nastase, L’héritage
impérial byzantin dans l’art et l’histoire des pays roumains, Mιλ6ν�, Fondation Européenne Dragan,
1976, σσ. 17-18, 24, 35-36.



�ρ�ς στη Μ�λδα2"α και Βλα,"α ιερ6 λε"ψανα και κειµ(λια, εν+ επ$στρε4αν στις
µ�ν$ς τ�υς µε µεγ6λα ,ρηµατικ6 π�σ6 και 6λλα π�λ5τιµα δ+ρα16.

∆5� απ# τα π�λ5τιµα αυτ6 δ+ρα απ�τελ�5ν και τ� αντικε"µεν� της παρ�5-
σας εργασ"ας. Πρ#κειται για δ5� ,ρυσ�κ$ντητες π�δ$ες, διαστ6σεων 195×135
εκ., απ# την Ιερ6 Μ�ν( �ωγρ64�υ, π�υ απ�τελ�5ν σ5µ4ωνα µε τις α4ιερωµα-
τικ$ς επιγρα4$ς τ�υς δωρε6 τ�υ µ�λδα2�5 α%ιωµατ�5,�υ Νεκ�5λα Ρακ�2"τσα

17. Τα ,ρυσ�κ$ντητα αυτ6 κειµ(λια ακ#µη και σ(µερα µιλ�5ν ε5-
γλωττα για την ευλ62εια και τη γενναι�δωρ"α των κατασκευαστ+ν και δωρητ+ν
τ�υς, εν+ παρ6λληλα η αγ6πη των σηµεριν+ν πατ$ρων τα συντηρε" και τα πρ�σ$-
,ει, δι#τι απ�τελ�5ν αληθιν6 αριστ�υργ(µατα κεντητικ(ς τ$,νης18.

Σ(µερα �ι δ5� π�δ$ες ,ρησιµ�π�ι�5νται την ηµ$ρα της ε�ρτ(ς τ�υ πρ�στ6τη
της µ�ν(ς αγ"�υ Γεωργ"�υ, κ�σµ+ντας τις δεσπ�τικ$ς εικ#νες τ�υ τ$µπλ�υ τ�υ
καθ�λικ�519. Στην πρ+τη απ# τις δ5� π�δ$ες (εικ. 1) εικ�ν"3εται, αριστερ6 � 6-
γι�ς Νικ#λα�ς και δε%ι6 η Θε�τ#κ�ς Βρε4�κρατ�5σα, εν+ στη δε5τερη (εικ. 2),
αριστερ6 � Jριστ#ς και δε%ι6 � 6γι�ς Ιω6ννης � Πρ#δρ�µ�ς. Η κ6θε µ"α π�δ$α
απ�τελε"ται απ# τ$σσερα ραµµ$να µετα%5 τ�υς τµ(µατα, ε"ναι κεντηµ$νες σε
π�ρ4υρ# 2ελ�5δ� και στ� π"σω µ$ρ�ς τ�υς ε"ναι επιραµµ$νη κ#κκινη 2αµ2ακερ(
4#δρα.

�πως $,ει πρ�ανα4ερθε", στην πρ+τη απ# τις δ5� π�δ$ες παριστ6νεται αρι-
στερ6 � 6γι�ς Νικ#λα�ς (εικ. 3) �λ#σωµ�ς κατ6 µ$τωπ� στην καθιερωµ$νη στ6ση
των ιεραρ,+ν, µε τα ιερατικ6 τ�υ 6µ4ια. 	 6γι�ς Νικ#λα�ς εµ4αν"3εται να κρατ6
στ� αριστερ# τ�υ ,$ρι τ� ευαγγ$λι� κλειστ# και µε τ� δε%" ευλ�γε". ∆ε%ι6 εικ�ν"3ε-
ται η Θε�τ#κ�ς (εικ. 4), π�υ στ$κεται #ρθια και 4$ρει τ�ν Jριστ# π6νω στ� στ(-
θ�ς της, στ�ν τ5π� της Κυρι+τισσας20. Τ� 26θ�ς της σκην(ς µε τ�ν 6γι� Νικ#λα�
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16. Στα σκευ�4υλ6κια των αθωνικ+ν µ�ν+ν υπ6ρ,ει µεγ6λ�ς αριθµ#ς απ# κειµ(λια (εικ#νες, α-
ντικε"µενα µικρ�τε,ν"ας, ,ρυσ�κ$ντητα κ.6.) τα �π�"α πρ�$ρ,�νται απ# τα%ιδι+τες µ�να,�5ς π�υ
,ρηµ6τισαν �ικ�ν#µ�ι ( πνευµατικ�" των µετ�,"ων τ�υς στις Παραδ�υν62ιες Ηγεµ�ν"ες. Πλ�5σια ε"-
ναι επ"σης τα µετα2υ3αντιν6 αρ,ε"α των µ�ν+ν απ# α4ιερωτ(ρια $γγρα4α π�υ µνηµ�νε5�υν παρα-
,ωρ(σεις κτηµ6των και ,ρηµατικ+ν π�σ+ν πρ�ς τις µ�ν$ς.

17. Η �ικ�γ$νεια Ρακ�2"τσα (ταν µ"α απ# τις ε%$,�υσες των Παραδ�υν62ιων Ηγεµ�νι+ν, µ$λη
της �π�"ας αν$2ηκαν στ�ν ηγεµ�νικ# θρ#ν� της Μ�λδα2"ας (Mihai Racovita 1703-1705, 1707-1709 και
1715-1726, Constantin Racovita 1749-1753 και 1756-1757) και στ�ν ηγεµ�νικ# θρ#ν� της Βλα,"ας
(Mihai Racovita 1730-1731 και 1741-1744, Constantin Racovita 1753-1756 και 1763-1764, Stefan
Racovita 1764-1765).

18. 	4ε"λω να εκ4ρ6σω και εδ+ την ευγνωµ�σ5νη µ�υ και τις ευ,αριστ"ες µ�υ πρ�ς τ�ν σε2α-
στ# καθηγ�5µεν� της Ιερ6ς Μ�ν(ς �ωγρ64�υ, αρ,ιµανδρ"τη Αµ2ρ#σι� για τη θερµ( 4ιλ�%εν"α π�υ
µ�υ πρ�σ$4ερε. Θερµ$ς ευ,αριστ"ες �4ε"λω ιδια"τερα στ�ν γραµµατ$α της Μ�ν(ς π. Αθαν6σι� ,ωρ"ς
τη 2�(θεια και τη συµπαρ6σταση τ�υ �π�"�υ η πρ�σ$γγιση τ�υ υλικ�5 θα (ταν αδ5νατη.

19. Κ�σµ�5ν επ"σης τις δεσπ�τικ$ς εικ#νες τ�υ τ$µπλ�υ και κατ6 την ε�ρτ( της ανακ�µιδ(ς των
λειψ6νων τ�υ Αγ"�υ Γεωργ"�υ (Αν6µνησις των εγκαιν"ων τ�υ εν Λ5δδη Να�5 τ�υ Αγ"�υ Μεγαλ�-
µ6ρτυρ�ς Γεωργ"�υ, (τ�ι της καταθ$σεως τ�υ τιµ"�υ σ+µατ�ς αυτ�5).

20. Για τ�ν τ5π� της Θε�τ#κ�υ Κυρι+τισσας 2λ. M. Tatiç-Djuriç, «L’icône de la Kyriotissa», Actes
du XV Congrès international des études byzantines, t. II, Athènes 1981, σσ. 759-786P Brigitte Pitarakis,
«Un groupe de croix-reliquaires pectorales en bronze à décor en relief attribuable à Constantinople
avec le Crucifié et la Vierge Kyriotissa«, Cahiers Archéologiques 46 (1998) 81-102.



καταλαµ26νεται απ# τρι6ντα π$ντε �κτ+σ,ηµ�υς αστ$ρες, εν+ αυτ# µε τη Θε�τ#-
κ� απ# τρι6ντα επτ6 αστ$ρες.

Στη δε5τερη π�δ$α αριστερ6 εικ�ν"3εται η µ�ρ4( τ�υ Jριστ�5 (εικ. 5) π�υ στ�
αριστερ# τ�υ ,$ρι κρατ6 κλειστ# κ+δικα, εν+ µε τ� δε%" ευλ�γε". ∆ε%ι6 (εικ. 6) ει-
κ�ν"3εται σε στ6ση ∆ε(σεως η µ�ρ4( τ�υ αγ"�υ Ιω6ννη τ�υ Πρ�δρ#µ�υ, π�υ ε"ναι
στραµµ$νη κατ6 τα τρ"α τ$ταρτα και διακρ"νεται για την ελευθερ"α στις κιν(σεις,
τη 4υσικ#τητα στη στ6ση τ�υ και την κινηµ$νη πτυ,�λ�γ"α. Η "δια 4υσικ#τητα
διακρ"νει και τη µετωπικ( µ�ρ4( τ�υ Jριστ�5, π�υ $,ει τ� $να σκ$λ�ς σταθερ#
και τ� 6λλ� 6νετ�. Τ� 26θ�ς της σκην(ς µε τ�ν Jριστ# καταλαµ26νεται απ# σα-
ρ6ντα δ5� αστ$ρες, εν+ αυτ# µε τ�ν 6γι� Ιω6ννη τ�ν Πρ#δρ�µ� απ# σαρ6ντα π$-
ντε αστ$ρες.

	ι π�δ$ες ε"ναι δ�υλεµ$νες επ6νω σε π�ρ4υρ# 2ελ�5δ� µε ,ρ(ση ,ρυσ(ς και
ασηµ$νιας κλωστ(ς στην απ#δ�ση των ρ�5,ων των µ�ρ4+ν και µετα%ωτ+ν κλω-
στ+ν για τις λεπτ�µ$ρειες. Συγκεκριµ$να στα κεντ(µατα κυριαρ,ε" τ� ,ρυσ#νηµα
µε τ� �π�"� καλ5πτ�νται τα ιµ6τια των µ�ρ4+ν, �ι 4ωτ�στ$4αν�ι (εικ. 7), �ι αστ$-
ρες, τα ενδεικτικ6 των �ν�µ6των (εικ. 8), �ι επιγρα4$ς και τ� µεγαλ5τερ� τµ(µα
τ�υ 4υτικ�5 διακ#σµ�υ των πλαισ"ων (εικ. 9). Τ� αργυρ#νηµα διασπ6 ελ6,ιστα
την εντ5πωση της λ6µψης τ�υ ,ρυσ�5 και διακ�σµε" τ� ωµ�4#ρι� τ�υ αγ"�υ Νικ�-
λ6�υ (εικ. 10), τ� εσωτερικ# $νδυµα της Θε�τ#κ�υ, τα περιγρ6µµατα των 4ωτ�-
στ$4ανων, τ�υς εγγεγραµµ$ν�υς σταυρ�5ς των 4ωτ�στ$4ανων τ�υ Jριστ�5 και
τ�υ Θε"�υ Βρ$4�υς (εικ. 11) και τ�υς στ(µ�νες των ανθ$ων (εικ. 12). Π�λ5,ρωµες
µετα%ωτ$ς κλωστ$ς σε απ�,ρ+σεις τ�υ γαλ63ι�υ, 2υσσινι�5, πρ6σιν�υ-λαδι�5, ρ#-
διν�υ, γκρ"3�υ και µα5ρ�υ ,ρησιµ�π�ι�5νται για τα περιγρ6µµατα και τις πτυ,$ς,
εν+ στριµµ$να µε τ� ,ρυσ# σ5ρµα κ�σµ�5ν τα εσωτερικ6 των ενδυµασι+ν, δηµι-
�υργ+ντας απαλ$ς αντιθ$σεις µ$σα στ� ,ρυσ# 26θ�ς. Μετα%ωτ$ς κλωστ$ς ,ρησι-
µ�π�ι�5νται επ"σης στη διακ#σµηση των κωδ"κων π�υ κρατ�5ν � Jριστ#ς (εικ.
13) και � 6γι�ς Νικ#λα�ς (εικ. 14), καθ+ς επ"σης και στα υπ�δ(µατα της Θε�τ#-
κ�υ και τ�υ αγ"�υ Νικ�λ6�υ. Jαρακτηριστικ�" ε"ναι �ι µε ερυθρ# µετ6%ι κεντηµ$-
ν�ι σταυρ�" στ� ωµ�4#ρι� και επιτρα,(λι� τ�υ αγ"�υ (εικ. 15). Τ$λ�ς λεπτ# σιτ#-
,ρωµ� µετ6%ι ,ρησιµ�π�ιε"ται απ# τ�ν κεντητ( στην απ#δ�ση της σ6ρκας την �-
π�"α υπ�γραµµ"3�υν σκληρ6 κασταν6 περιγρ6µµατα. Η κ#µη των µ�ρ4+ν τ�υ
Jριστ�5 και τ�υ αγ"�υ Ιω6ννη (εικ. 16) απ�δ"δεται µε κασταν# αν�ι,τ#, ,ωρ"ς α-
π�,ρ+σεις, µετ6%ι και µε τ� σκ�5ρ� κασταν#, ελα4ρ6 κυµατιστ#, περ"γραµµα π�υ
µε υπ�τυπ+δη τρ#π� δηλ+νει τ� «2�στρυ,ωτ#ν» της κ#µµωσης.

	ι µ�ρ4$ς πλαισι+ν�νται απ# 4αρδι6 ,ρυσ�κεντηµ$νη ταιν"α µε πυκν# 4υτικ#
δι6κ�σµ� π�υ απ�τελε"ται απ# ανθικ# πλ�,µ# και σ,ηµατ�π�ιηµ$ν�υς 2λαστ�5ς,
6νθη και ρ#δια (εικ. 17). Τα θαυµ6σια αναπτυγµ$να πλα"σια µε την πυκν( συµ2ατι-
κ( 2λ6στηση δηλ+ν�υν την πρ�σ(λωση τ�υ καλλιτ$,νη στ� διακ�σµητικ# πνε5µα
και την ε%6ρτηση τ�υ απ# δυτικ6 πρ#τυπα. Ως πρ�ς την ανθικ( διακ#σµηση �ι δ5�
π�δ$ες ακ�λ�υθ�5ν τ�ν επιτ64ι� τ�υ να�5 των Τρι+ν Ιεραρ,+ν στ� Ι6σι�21 (εικ.

Eνεπγρα�α «εµπρ�στ	λια αγων εικ�νων» απ� τη M. Zωγρ	��υ 199

21. 	 επιτ64ι�ς π�υ ,ρ�ν�λ�γε"ται τ� 1638/39, σ(µερα 4υλ6σσεται στ� Εθνικ# Μ�υσε"� Τ$,νης



18), τις δ5� π�δ$ες, τη µ"α µε την παρ6σταση τ�υ Ευαγγελισµ�5 και την 6λλη µε
την Αν6σταση, απ# τ�ν "δι� να#22 (εικ. 19-20), καθ+ς επ"σης τ�ν επιτ64ι� τ�υ µ�λ-
δα2�5 2�ε2#δα Βασιλε"�υ Λ�5π�υ (1634-1653) απ# τη Μ�ν( Βατ�πεδ"�υ23 (εικ.
21). Ως πρ�ς την τε,ν�τρ�π"α, δεν $,�υν τη λεπτ#τητα των κειµηλ"ων απ# τ� Ι6σι�,
την τελει#τητα τ�υ σ,εδ"�υ, τα ε%ιδανικευµ$να ,αρακτηριστικ6 και την αρµ�ν"α
των ,ρωµατικ+ν δια2αθµ"σεων.

�σ�ν α4�ρ6 την τε,νικ( ,ρησιµ�π�ι�5νται σ,εδ#ν #λες �ι γνωστ$ς 2ελ�νι$ς
για τ� αν6γλυ4� κ$ντηµα. 	 κεντητ(ς ( η κεντ(τρια µετα,ειρ"3εται την �ρθ( ρ"3α,
τις καµ6ρες, τα κ�τσ6κια, τ� καρ4ωτ#, τα µπακλαδωτ6, τη 2ερερικ( και την "σια
σπασµ$νη (εικ. 22-23).

Στα κειµ(λια ,ρησιµ�π�ι�5νται πρ+της π�ι#τητας υλικ6: 6ριστ� ,ρυσ#νηµα
και αργυρ#νηµα, καλ6 στριµµ$να, στα ενδ5µατα, στ�υς 4ωτ�στ$4αν�υς, στα 4υτι-
κ6 κ�σµ(µατα, στα γρ6µµατα των επιγρα4+ν και στα διακ�σµητικ6 πλα"σια. Η 6-
ριστη εκτ$λεση των ,ρυσ�κεντηµ6των και τα π�λ5τιµα υλικ6 απ�δεικν5�υν, για
µια ακ#µη 4�ρ6, #τι σε µια ακµ63�υσα �ικ�ν�µικ6 περι�,( µε πλ�5σι�υς δωρη-
τ$ς, #πως (ταν η Μ�λδα2"α, υπ(ρ,αν α%ι#λ�γα εργαστ(ρια ,ρυσ�κεντητικ(ς και
δ#κιµ�ι τε,ν"τες24. Τα παρ�υσια3#µενα ,ειρ�τε,ν(µατα τεκµηρι+ν�υν τη συν$,ιση
και παραπ$ρα ε%$λι%η της ,ρυσ�κεντητικ(ς στ�υς µετ6 την �λωση ,ρ#ν�υς.

�σ�ν α4�ρ6 τη σ,$ση περιε,�µ$ν�υ και σ,(µατ�ς αν6µεσα στις υ4ιστ6µενες
δεσπ�τικ$ς εικ#νες και τις κεντηµ$νες των π�δ$ων, σηµει+ν�υµε #τι υπ6ρ,ει ανα-
ντιστ�ι,"α της µ�ρ4(ς τ�υ αγ"�υ Νικ�λ6�υ και της εικ#νας π�υ κ�σµε", τ�υ αγ"�υ
Γεωργ"�υ. Απ# τις επιγρα4$ς, �ι �π�"ες αναλ5�νται παρακ6τω, δεν γ"νεται γνωστ#
ε6ν τα δ5� ,ρυσ�κ$ντητα $ργα κατασκευ6στηκαν για να κ�σµ(σ�υν τις εικ#νες
τ�υ καθ�λικ�5 της Μ�ν(ς, π�υ κατασκευ6στηκε τ� 1502 απ# τ�ν Στ$4αν� τ�ν
Μ$γα (1457-1504)25. Εδ+ θα πρ$πει να σηµει+σ�υµε #τι �ι δ5� π�δ$ες κεντ(θηκαν
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τ�υ Β�υκ�υρεστ"�υ. Βλ. σ,ετ. Guide of the Gallery of the National Museum of Art of Romania,
Bucharest Romanian Medieval Art, 2002, σσ. 68-69.

22. 	ι δ5� π�δ$ες $ργα και αυτ$ς τ�υ 1638/39 4υλ6σσ�νται στ� Εθνικ# Μ�υσε"� Τ$,νης τ�υ
Β�υκ�υρεστ"�υ. Βλ. σ,ετ. �ωγρ64�υ-Κ�ρρ$, �.π., σ. 103P Cristiani d’Oriente, Spiritualita, Arte e potere
nell’Europa post bizantina, Kατ6λ�γ�ς Dκθεσης, (ed. Grigore Arbore Popescu), Μιλ6ν�, εκδ. Electa,
1999, σ. 336, αρ. 43-44, εικ. 43-44 (Anca Lazarescu)P Guide of the Gallery of the National Museum of Art
of Romania, �.π., σσ. 68-69.

23. 	 επιτ64ι�ς ,ρ�ν�λ�γε"ται τ� 1651/52 και 4υλ6σσεται στ� σκευ�4υλ6κι� της Μ�ν(ς Βατ�πε-
δ"�υ. Βλ. σ,ετ. Θησαυρ� τ�υ Αγ�υ &ρ�υς, �.π., σσ. 479-481, αρ. 11.29 (Μ. Θε�,6ρη)P Ιερ	 Μεγστη
Μ�ν� Βατ�παιδ�υ, Παρ	δ�ση-Ιστ�ρα-Τ��νη, 0γι�ν &ρ�ς, τ. ΒV, 1996, σσ. 424-427.

24. Για την παραγωγ( κεντητ+ν κειµηλ"ων στις Παραδ�υν62ιες Ηγεµ�ν"ες 2λ. σ,ετ. Maria Ana
Musicescu – Ana Dobjanschi, La broderie roumaine ancienne, Bucharest 1982.

25. Για τ�ν µ�λδα2# ηγεµ#να Στ$4αν� ΣT′ (1457-1504) και τις σ,$σεις τ�υ µε τη µ�ν( �ωγρ64�υ
2λ. Saint Nicholascu, Din daniile lui Stefan cel Mare facute Manastirii Zografu de la Sfantul Munt Athos,
Bucharest 1938P Nasturel, �.π., σσ. 183-189P Ν. Α. Μερτ3ιµ$κης, «Περ" των κτητ#ρων τ�υ π5ργ�υ τ�υ
αρσαν6 της αγι�ρειτικ(ς µ�ν(ς �ωγρ64�υ», Βυ#αντιν	 20 (1999) 331-341P Nikolaos A. Mertzimekis,
«Za niakolko daritelski nadpisa ot XV vek na moldavskija voevoda Stefan VI Veliki v Svetogorskite
manastiri Sveti Grigorij i Zograph» (στη 2�υλγαρικ(), Studia Protobulgarica et Mediaevalia Europensia,
V ãest na profesor Veselin Be≥evliev (Miscellany in honour of Veselin Be‰evliev), Veliko Târnovo 2003,
σσ. 358-364P Florin Marinescu - Nikolaos A. Mertzimekis, «≤tefan cel Mare ≥i M™n™stirea Zografu de la



τ� 1667, εν+ η κατασκευ( τ�υ υ4ιστ6µεν�υ τ$µπλ�υ, τις εικ#νες τ�υ �π�"�υ κ�-
σµ�5ν, �λ�κληρ+θηκε τ� 183426. Τ� θ$µα π�υ πρ�κ5πτει #µως ε"ναι #τι και τ� πα-
λαι# καθ�λικ# της µ�ν(ς (ταν α4ιερωµ$ν� στ�ν 6γι� Γε+ργι� και #,ι στ�ν 6γι�
Νικ#λα�. �ρα τ� ερ+τηµα π�υ τ"θεται ε"ναι, ε6ν τα δ5� κειµ(λια κατασκευ6στη-
καν για τ� καθ�λικ# της µ�ν(ς ( για κ6π�ι� απ# τα δ5� παρεκκλ(σια πρ�ς τιµ(ν
τ�υ αγ"�υ Νικ�λ6�υ27. Η δε5τερη υπ#θεση µ6λλ�ν απ�ρρ"πτεται, δι#τι τα δ5� πα-
ρεκκλ(σια ε"ναι α4εν#ς µεν µικρ+ν διαστ6σεων για να δε,τ�5ν τα συγκεκριµ$να
κειµ(λια, α4ετ$ρ�υ π�λ5 λιτ6 για να διακ�σµ�5νται µε δ5� τ#σ� π�λ5τιµα $ργα
τ$,νης.

Μ"α απλ( ε%(γηση στ�ν πρ�2ληµατισµ# µας θα µπ�ρ�5σε να δ+σει η αγι�ρει-
τικ( συν(θεια π�υ θ$λει τη δεσπ�τικ( εικ#να τ�υ πρ�στ6τη αγ"�υ δε%ι6 της εικ#-
νας τ�υ Jριστ�5 και #,ι αριστερ6 της Θε�τ#κ�υ. Στην περ"πτωσ( µας #µως και
π6λι δεν $,�υµε σε καµ"α απ# τις δ5� π�δ$ες τη µ�ρ4( τ�υ πρ�στ6τη αγ"�υ της
Μ�ν(ς, Γεωργ"�υ. Μ(πως λ�ιπ#ν απλ+ς � συν�ν#µατ�ς 6γι�ς τ�υ παραγγελι�δ#-
,�υ-α4ιερωτ( Ρακ�2"τσα, Nεκ�5λα (= Νικ#λα�ς), π(ρε τη θ$ση τ�υ πρ�στ6τη της
µ�ν(ς, αγ"�υ Γεωργ"�υ;

Π�λ5τιµα στ�ι,ε"α αντλ�5µε και απ# τις επιγρα4$ς (εικ. 24, 25, 26) των εν λ#-
γω κειµηλ"ων, �ι �π�"ες ε"ναι γραµµ$νες µε κυριλλικ( γρα4( στη ρ�υµανικ( γλ+σ-
σα µε στ�ι,ε"α της παλαι�σλα2ικ(ς. Τ� 5ψ�ς των γραµµ6των των δ5� επιγρα4+ν
κυµα"νεται απ# 2,5 $ως 3,5 εκ. Η επιγρα4( µε τις µ�ρ4$ς τ�υ αγ"�υ Νικ�λ6�υ και
της Θε�τ#κ�υ $,ει ως ε%(ς:

σε µετ64ραση ανα4$ρει28:
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Muntele Athos» (στη ρ�υµανικ(), ≤tefan cel Mare ≥i Sf™nt (1504-2004) – Atlet al Credintei Cre≥tine,
Sfânta M™n™stire Poutna 2004, σσ. 179-186P Vlad Mischevca – Florin Marinescu – Nikolaos A.
Mertzimekis, «≤tefan cel Mare – Protector al M™n™stirilor Athonite» (στη ρ�υµανικ(), Analele Asociatiei
Nationale a Tinerilor Istorici din Moldova - Anuar Istoric 6, Chi≥inau 2005, σσ. 69-81.

26. H σ,ετικ( κυριλλικ( επιγρα4( της %υλ#γλυπτης π#ρτας ανα4$ρει σε µετ64ραση: «Aυτ(
την π#ρτα κατασκε5ασε � Mεγαλ#σ,ηµ�ς Iερ+νυµ�ς τ� $τ�ς 1839, τ� "δι� $τ�ς απ�περατ+θηκε και
τ� τ$µπλ�». H επιγρα4( παρ�υσι6στηκε σε ανακ�"νωση στ� 24� Συµπ#σι� της Xριστιανικ(ς και
Aρ,αι�λ�γικ(ς Eταιρε"ας, για τα %υλ#γλυπτα της M�ν(ς Zωγρ64�υ, 2λ. ∆ηµ(τρι�ς Α. Λι6κ�ς – Νι-
κ#λα�ς Α. Μερτ3ιµ$κης, «∆ωρε$ς “…δι ε3�δ�υ και δαπ	νης…” ,ριστιαν+ν “…εκ π�λεων ρ�υ-
στσ��κ και καλ��ερ…” στην Αθωνικ( Μ�ν( �ωγρ64�υ», 24� Συµπ�σι� Βυ#αντιν�ς και Μετα5υ-
#αντιν�ς Αρ�αι�λ�γας και Τ��νης, Αθ�να 7-9 ΜαF�υ 2004, Πρ�γραµµα και περιλ�ψεις εισηγ�σεων
και ανακ�ιν4σεων, Αθ(να 2004, σσ. 63-64.

27. Πρ#κειται για τ� ε%ωκκλ(σι τ�υ Αγ"�υ Νικ�λ6�υ π�υ 2ρ"σκεται ε%ωτερικ6 της µ�ν(ς στην α-
νατ�λικ( πλευρ6 και τ� παρεκκλ(σι τ�υ π5ργ�υ τ�υ αρσαν6, π�υ τιµ6ται στ�ν "δι� 6γι�.

28. 	4ε"λω θερµ$ς ευ,αριστ"ες στ�ν 4"λ� και συν6δελ4� Φλ�ρ"ν Μαριν$σκ�υ για τις π�λ5τιµες
πληρ�4�ρ"ες τ�υ, καθ+ς επ"σης και στην καθηγ(τρια της παλαι�2�υλγαρικ(ς τ�υ Πανεπιστηµ"�υ τ�υ
Veliko Târnovo «Αγ. Κ5ριλλ�ς και Μεθ#δι�ς» κα Marija Spasova, για τις γλωσσ�λ�γικ$ς παρατηρ(-
σεις στη µετ64ραση των επιγρα4+ν.



«Με τη 2�(θεια τ�υ Θε�5, γνωστ�π�ιε"ται #τι $κανε αυτ$ς τις π�δ$ες � Νε-
κ�5λα Ρακ�2"τσα, ,ατµ6ν�ς τ�υ ηγεµ#να της Μ�λδα2"ας, για τη Μ�ν( τ�υ Αγ"�υ
�ρ�υς π�υ �ν�µ63εται �ωγρ64�υ τ�ν Ν�$µ2ρι� τ�υ $τ�υς 7175 (=1667)».

Απ# τα παραπ6νω γ"νεται γνωστ# #τι �ι π�δ$ες αυτ$ς 4ιλ�τε,ν(θηκαν τ� $-
τ�ς 1667 για τη Μ�ν( �ωγρ64�υ, κατ6 παραγγελ"α τ�υ µ�λδα2�5 α%ιωµατ�5,�υ
(,ατµ6ν�υ) Nεκ�5λα Ρακ�2"τσα29. Τα $ργα ε"ναι 6γνωστ�υ κατασκευαστ(.

Μελετ+ντας τις δ5� επιγρα4$ς30 εντ�π"3ει κανε"ς δ5� µικρ$ς δια4�ρ$ς, �ι �-
π�"ες #µως δεν δια4�ρ�π�ι�5ν τ� ν#ηµ6 τ�υς. Πι� συγκεκριµ$να απ# την επιγρα-
4( της π�δ$ας µε τις µ�ρ4$ς τ�υ Jριστ�5 και τ�υ αγ"�υ Ιω6ννη τ�υ Πρ�δρ#µ�υ,
λε"πει η λ$%η «NOŒV», δηλαδ( � µ(νας «Ν�$µ2ρι�ς». Επ"σης, στην "δια π�δ$α τ�
κε"µεν� της επιγρα4(ς ,ωρ"3εται απ# τελε"ες �ι �π�"ες απ�υσι63�υν απ# την πρ+-
τη. Τ$λ�ς θα πρ$πει να σηµει+σ�υµε #τι τ� κε"µεν� της πρ+της επιγρα4(ς ε"ναι
κεντηµ$ν� (αναπτ5σσετε) σε δ5� στ",�υς, εν+ αυτ# της δε5τερης σε $να.

Τ� α4ιερωµατικ# περιε,#µεν� της επιγρα4(ς εγε"ρει τ� ερ+τηµα για την ταυ-
τ#τητα τ�υ πρ�σ+π�υ, τ�υ µνηµ�νευ#µεν�υ ως δωρητ( Nεκ�5λια Ρακ�2"τσα κα-
τ6 τ� $τ�ς 1667. Π�ι� κ"νητρ� θα $σπρω%ε 6ραγε τ�ν Μ�λδα2# α%ιωµατ�5,� να
πρ�σ4$ρει τις δ5� π�δ$ες στη Μ�ν( �ωγρ64�υ;

Στ� σηµε"� αυτ# θα πρ$πει να ανατρ$%�υµε στις ιστ�ρικ$ς σ,$σεις της Μ�ν(ς
�ωγρ64�υ µε τη ,+ρα της Μ�λδα2"ας31 (zEmli MωldAvskoi) #πως ανα4$ρεται
στα επ"σηµα $γγρα4α, και να σηµει+σ�υµε #τι � εν λ#γω Μ�λδα2#ς α%ιωµατ�5-
,�ς ε"ναι γ#ν�ς παλαι6ς ευγεν�5ς �ικ�γ$νειας της Μ�λδα2"ας και συνδ$εται 6µε-
σα µε τη Μ�ν( και τα περι�υσιακ6 της στ�ι,ε"α στα εδ64η τ�υ πριγκιπ6τ�υ. Συ-
γκεκριµ$να σηµει+ν�υµε #τι τ$σσερα ,ρ#νια πριν τη δωρε6 των δ5� ,ρυσ�κ$ντη-
των κειµηλ"ων στη Μ�ν(, τ� 166332, � Νεκ�5λα Ρακ�2"τσα ανακαιν"3ει τη Μ�ν(
τ�υ Αγ"�υ Πνε5µατ�ς, γνωστ( ως Ντ#µπρ�2ατς33, π�υ απ# τ� 1651 απ�τελ�5σε
µετ#,ι της Μ�ν(ς �ωγρ64�υ.
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29. Η δε5τερη επιγρα4( $,ει ως ε%(ς:

Σε µετ64ραση:
«Με τη 2�(θεια τ�υ Θε�5, γνωστ�π�ιε"ται #τι $κανε αυτ$ς τις π�δ$ες � Νεκ�5λα Ρακ�2"τσα, ,α-

τµ6ν�ς τ�υ ηγεµ#να της Μ�λδα2"ας, για τη Μ�ν( τ�υ Αγ"�υ �ρ�υς π�υ �ν�µ63εται �ωγρ64�υ  τ� $-
τ�ς 7175 (=1667)».

30. 	ι δ5� επιγρα4$ς πρ�καλ�5ν τ� γλωσσ�λ�γικ# ενδια4$ρ�ν, δι#τι απ�τελ�5ν πρωιµ#τατα
δε"γµατα της ρ�υµανικ(ς γλ+σσας σε κε"µενα π�υ σ+3�νται στις αθωνικ$ς µ�ν$ς, στα �π�"α διακρ"νει
κανε"ς την ε%$λι%η της γλ+σσας και τις σ,$σεις της µε την παλαι�σλα2ικ(.

31. N™sturel, �.π., σσ. 180-202.
32. Vasile Dr™gut, Dobrov™∑, Bucure≥ti 1984, σ. 45.
33. Για τη Μ�ν( Dobrov™∑, 2λ. I. D. Stefanescu, «Les peintures du monastère de Dobrovat»,

Mélanges offerts à Charles Diehl, t. II, Paris, 1930, σσ. 181-196P Voica Maria Puscasu, Biserica Dobrov™∑
– date istorice, în Mitropolia Moldovei ≥i Sucevei, 1977, nr. 1-3, σσ. 159-174P της "διας, Mîn™stirea



	 Nεκ�5λα Ρακ�2"τσα εµ4αν"3εται στα π�λιτικ6 δρ+µενα τ� 1651, #ταν ανα-
λαµ26νει τ� α%"ωµα τ�υ ΒV Π�στ$λνικ�υ στ� πριγκιπ6τ� της Μ�λδα2"ας. Απ# τ#τε
και µ$,ρι τ� 1685 $,ει µια αν�δικ( π�ρε"α στην π�λιτικ( 3ω( τ�υ πριγκιπ6τ�υ. Συ-
γκεκριµ$να τ� 1658 γ"νεται Μ$γας Κ#µισ�ς34, δ5� ,ρ#νια αργ#τερα, τ� 1660, Μ$-
γας Σπαθ6ρης35, τ� 1660-1661 Μ$γας Π�στ$λνικ�ς36, εν+ απ# τ� 1661 $ως τ� 1671
ε"ναι Μ$γας Jατµ6ν�ς37, α%ιωµατ�5,�ς δηλαδ( επι4�ρτισµ$ν�ς µε τη δι�"κηση
τ�υ στρατ�5, αλλ6 και µε π�λιτικ$ς, δι�ικητικ$ς και δικαστικ$ς ε%�υσ"ες. Με τ� α-
%"ωµα αυτ# ανα4$ρεται και στις δ5� επιγρα4$ς των κειµηλ"ων απ# τη Μ�ν( �ω-
γρ64�υ. 	 "δι�ς α%ιωµατ�5,�ς τη ,ρ�νι6 π�υ δωρ"3ει τις δ5� π�δ$ες στη Μ�ν(
�ωγρ64�υ, υπ�γρ64ει σε $γγρα4� π�υ 4υλ6σσεται στ� αρ,ε"� της Ιερ6ς Κ�ιν#-
τητας, ως «,ατµ6ν�ς και παρκαλ6µπ�ς της Σ�υτσε62ας»38, δηλαδ( δι�ικητ(ς τ�υ
4ρ�υρ"�υ της π#λης επ" ηγεµ�ν"ας τ�υ 2�ε2#δα Ηλ"α Αλε%6νδρ�υ (1666-1668).
Τ$λ�ς απ# τ� 1674 $ως τ� 1678 αναλαµ26νει τ� αν+τατ� α%"ωµα στη Μ�λδα2ικ(
Αυλ(, αυτ# τ�υ Μεγ6λ�υ Λ�γ�θ$τη, α%ιωµατ�5,�υ δηλαδ( επι4�ρτισµ$ν�υ µε
την επιτ(ρηση της Ηγεµ�νικ(ς Καγκελαρ"ας και τη σ5ντα%η των ,ρυσ#2�υλων. Τα
"δια καθ(κ�ντα ασκε" επ"σης απ# τ� 1683 $ως τ� 1685 ,ρ�νι6 τ�υ θαν6τ�υ τ�υ39.

Απ# τα πρ�ανα4ερθ$ντα πρ�κ5πτει #τι � εν λ#γω α%ιωµατ�5,�ς $,ει µια π�-
ρε"α 34 ετ+ν (1651-1685) στα π�λιτικ6 δρ+µενα της Μ�λδα2"ας και µ6λιστα σε µια
δ5σκ�λη περ"�δ� π�υ �ι 2�ε2#δες της εναλλ6σσ�νται στ�ν ηγεµ�νικ# θρ#ν� π�λ5
συ,ν6. Σ’ αυτ# τ� ,ρ�νικ# δι6στηµα π�υ στ�ν θρ#ν� της Μ�λδα2"ας ανε2α"ν�υν
$νδεκα δια4�ρετικ�" 2�ε2#δες40, � Νεκ�5λα Ρακ�2"τσα #,ι µ#ν� δεν απ�µακρ5νε-
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Dobrov™∑ului – date istorice, II, în Mitropolia Moldovei ≥i Sucevei, 1978, nr. 5-6, σσ. 521-534P Vasile
Dr™gut, Dobrov™∑, Bucure≥ti 1984P Mihai Gheorghiou, Monasteries and Churches of Romania –
Moldavia and Bukowina, Bucharest 2005, σσ. 30-32.

34. Κ#µισ�ς (ρ�υµ. comis), α%ιωµατ�5,�ς επι4�ρτισµ$ν�ς στην αυλ( τ�υ ηγεµ#να των Παραδ�υ-
ν62ιων Ηγεµ�νι+ν µε τη 45λα%η και τη 4ρ�ντ"δα τ�υ ηγεµ�νικ�5 στα5λ�υ.

35. Σπαθ6ρης (ρ�υµ. spatar), α%ιωµατ�5,�ς των Παραδ�υν62ιων Ηγεµ�νι+ν επι4�ρτισµ$ν�ς αρ-
,ικ6 µε τ� να 4$ρει επ6νω τ�υ τ� σπαθ" και τ� σκ(πτρ� τ�υ ηγεµ#να, σ5µ2�λα της ε%�υσ"ας. Αργ#τε-
ρα µετατρ6πηκε σε δι�ικητ( �λ#κληρ�υ τ�υ στρατ�5 ( µ#ν� τ�υ ιππικ�5.

36. Π�στ$λνικ�ς (ρ�υµ. postelnic), αρ,ικ6 α%ιωµατ�5,�ς των Παραδ�υν62ιων Ηγεµ�νι+ν π�υ
πρ#σ4ερε υπηρεσ"ες στ�ν ηγεµ#να. Αργ#τερα αν$λα2ε την αρµ�δι#τητα υπ�δ�,(ς %$νων διπλωµα-
τ+ν στ�ν ηγεµ#να και εισαγωγ(ς τ�υς για ακρ#αση. 	 Νεκ�5λα Ρακ�2"τσα υπ�γρ64ει ως «µ$γας π�-
στ$λνικ�ς» σε $γγρα4� τ�υ 1661 π�υ 4υλ6σσεται στ� Ρ�υµανικ# Αρ,ε"� της αγι�ρειτικ(ς Μ�ν(ς `η-
ρ�π�τ6µ�υ, 2λ. Μαριν$σκ�υ, Ρ�υµανικ	 �γγρα�α, 1997, �.π., αρ. 59, σσ. 108-109.

37. Ως «,ατµ6ν�ς» υπ�γρ64ει σε τρ"α $γγρα4α π�υ 4υλ6σσ�νται στα Ρ�υµ6νικα Αρ,ε"α της Ιε-
ρ6ς Κ�ιν#τητας (1669) και των αγι�ρειτικ+ν Μ�ν+ν Αγ"�υ Πα5λ�υ (1664) και `ηρ�π�τ6µ�υ (1671),
2λ. Μαριν$σκ�υ, P�υµανικ	 �γγρα�α, 2001, �.π., σ. 90, αρ. 101P Μαριν$σκ�υ, Ρ�υµανικ	 �γγρα�α,
2002, �.π., σ. 74, αρ. 50, και Μαριν$σκ�υ, P�υµανικ	 �γγρα�α, 1997, �.π., σ. 142, αρ. 122.

38. Μαριν$σκ�υ, P�υµανικ	 �γγρα�α, 2001, �.π., σσ. 80-81, αρ. 83. Με τ�ν "δι� τ"τλ�: «,ατµ6ν�ς
και παρκαλ6µπ�ς της Σ�υτσε62ας» υπ�γρ64ει και στις 19.11.1669 (Μαριν$σκ�υ, αυτ., σσ. 90-91).

39. Σε $γγρα4� µε ηµερ�µην"α 15 ΜαW�υ 1681, τ� �π�"� 4υλ6σσεται στ� Αρ,α"� της Ιερ6ς Κ�ι-
ν#τητας, � Νικ#λα�ς Ρ6κ�2ιτσα υπ�γρ64ει ως «πρ+ην µ$γας 2#ρνικ�ς της Κ6τω J+ρας», 2λ. σ,ετ.
Μαριν$σκ�υ, �.π., σσ. 100-101, αρ. 123.

40. Στ�ν µ�λδα2ικ# θρ#ν� ανε2α"ν�υν �ι 2�ε2#δες: Vasile Lupu (1634-1653), Gheorghe I ≤tefan
(1653-1658), Gheorghe II Ghica (1658-1659), Constantin ≤erban (1659), Stefan Lupu (1659-1661),
Eustratie Dabija (1661-1665), Gheorghe III Duka (1665-1666, 1668-1672 και 1678-1683), Ilias



ται απ# τη θ$ση τ�υ, αλλ6 αντιθ$τως πρ�ωθε"ται στην ιεραρ,"α τ�υ Μ�λδα2ικ�5
Ντι2ανι�5. Κατ6 τη δι6ρκεια #λων αυτ+ν των ετ+ν � Μ�λδα2#ς α%ιωµατ�5,�ς
καταλαµ26νει σταδιακ6 #λα τα αν+τατα α%ι+µατα στη Μ�λδα2ικ( Αυλ(.

	 Νεκ�5λα Ρακ�2"τσα πεθα"νει στις 8 Μαρτ"�υ 1685 και � τ64�ς τ�υ 2ρ"σκε-
ται στη Μ�ν( τ�υ Dobrovaã, η �π�"α απ# τις 25 Μαρτ"�υ 1651, µε ,ρυσ#2�υλ� τ�υ
ηγεµ#να Βασιλε"�υ Λ�5π�υ41, απ�τελε" µετ#,ι της Μ�ν(ς �ωγρ64�υ. Σηµει+ν�υ-
µε #τι πρ+τ�ς κτ(τ�ρας της Μ�ν(ς τ�υ Dobrovaã (ταν � µ�λδα2#ς ηγεµ#νας Στ$-
4αν�ς � Μ$γας, µε ,ρ(µατα τ�υ �π�"�υ κτ"3εται τ� 1503-150442, εν+ απ# τ� 1529
$ως τ� 1535 αγι�γρα4ε"ται µε ,ρ(µατα τ�υ γι�υ τ�υ Π$τρ�υ Ρ6ρες (1527-1538 και
1541-1546)43 (εικ. 27). Τ$λ�ς ως τρ"τ�ς κτ(τ�ρας της Μ�ν(ς ανα4$ρεται � Νεκ�5λα
Ρακ�2"τσα � �π�"�ς τ� 1663 ανακαιν"3ει τ� καθ�λικ# και 6λλ�υς ,+ρ�υς της Μ�-
ν(ς44.

	ι Μ�λδα2�" ηγεµ#νες και α%ιωµατ�5,�ι απ�δεικν5�νται πρ6γµατι ν$�ι κτ(-
τ�ρες και ευεργ$τες για τη Μ�ν( �ωγρ64�υ, α4�5 για τ$σσερις και πλ$�ν αι+νες
απ�τελ�5ν τ�υς κ5ρι�υς δωρητ$ς και α4ιερωτ$ς της Μ�ν(ς. �λλωστε δεν ε"ναι τυ-
,α"� π�υ �ι "δι�ι �ν�µ63�υν τη Μ�ν( �ωγρ64�υ Λα�ρα της Μ�λδα5ικ�ς /4-
ρας45.

Καθ+ς η $ρευνα 2ρ"σκεται σε ε%$λι%η, αναµ$νεται στ� µ$λλ�ν η µελ$τη των
ρ�υµανικ+ν αρ,ε"ων της Μ�ν(ς �ωγρ64�υ, η �π�"α πιθαν#τατα θα δια4ωτ"σει
περισσ#τερ� τ� θ$µα των κτητ#ρων της Μ�ν(ς κατ6 την περ"�δ� της πρ+ιµης
Τ�υρκ�κρατ"ας, αλλ6 και τις σ,$σεις της µε τις Παραδ�υν62ιες Ηγεµ�ν"ες. Επ"-
σης, η συστηµατικ( δηµ�σ"ευση των ,ρυσ�κ$ντητων κειµηλ"ων της Μ�ν(ς θα απ�-
τελ$σει ασ4αλ+ς σηµαντικ( συµ2�λ( στη συγγρα4( της ιστ�ρ"ας της, κυρ"ως της
µετα2υ3αντιν(ς, αλλ6 και της ιστ�ρ"ας της ,ρυσ�κεντητικ(ς τ$,νης.
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Alexandru (1666-1668), Stefan Petriceicu (1672-1674 και 1683-1684), Dumitrasco Cantacuzino (1673-
1675 και 1684-1685) και Antonie Ruset (1675-1678).

41 W. Regel - E. Kurtz - B. Korablev, Actes de l’Athos IV, Actes de Zographou, Vizantijskij
Vremenik, 13 (1907), Prilozenie 1 (ανατ. �µστερνταµ 1969), σσ. 179-181.

42 Dr™gut, �.π., σσ. 9-11.
43 Για τ�ν τ�ι,�γρα4ηµ$ν� δι6κ�σµ� τ�υ καθ�λικ�5 της Μ�ν(ς 2λ. Dr™gut, �.π., σσ. 13-48.
44 Dr™gut, �.π., σ. 45.
45 Γ. Τσι�ρ6ν, Σ��σεις ρ�υµανικ4ν �ωρ4ν µετ	 τ�υ 0θω, και δη των µ�ν4ν Κ�υτλ�υµ�υσ�υ,

Λα�ρας, ∆��ειαρ�υ και Αγ�υ Παντελε�µ�ν�ς � των Ρ4σων, Αθ(να 1938, σ. 41 : ...�H δI Μ�λδαυ�J
KHγεµ�νες µιµ��µεν�ι τ�ς OQγγρ�5λα�ας, �Rτινες εS��ν «τTν Λα�ραν» τ�ν ε"ς τU Κ�υτλ�υµ��σι�ν,
Vπ�κτ�σι διW τ�ς Μ�ν�ς �ωγρ	��υ «τTν Λα�ραν» τ�ς Μ�λδαυικ�ς /4ρας.



RÉSUMÉ

Nikolaos A. Mertzimekis

«EMPROSTALIA DES ICÔNES SAINTES»
DU MONASTÈRE ATHONITE DE ZOGRAPHOU

Durant l’occupation ottomane, les princes orthodoxes des pays danubiens sont
devenus les bienfaiteurs des monastères athonites. L’Orthodoxie, privée de ses
protecteurs légaux, sera particulièrement défendue par les princes des pays
danubiens. Les voïévodes deviennent les nouveaux fondateurs (ktitores) des
monastères, car ils réparent et ornent des bâtiments, offrent des objets précieux et,
surtout, leur attribuent des métoques profitables.

A la même période et avec l’accord des voïévodes, les moines les plus distingués
du Mont Athos faisaient partie de la zèteia. Pour leur voyage, en Moldavie et en
Valachie, ils apportaient avec eux des saintes reliques et des objets précieux du
Mont Athos et ils retournaient à leurs monastères chargés d’importantes sommes
d’argent et d’autres cadeaux précieux.

Deux de ces donations précieuses, constituent l’objet de cette étude. Il s’agit de
deux podées brodées du monastère de Zographou, qui, d’après leurs inscriptions dédi-
catoires, ont été offertes au monastère par le dignitaire moldave Necoula Racovitsa.

Les inscriptions sues mentionnées, écrites en cyrillique et portant des éléments
du vieux slavon, nous fournissent d’importantes informations.

Les souverains moldaves et dignitaires deviennent en effet les nouveaux
fondateurs et bienfaiteurs de Zographou, puisque, pour plus de quatre siècles, ils
constituaient les donateurs principaux du monastère. D’ailleurs, ce n’est pas un
hasard qu’ils appellent le monastère de Zographou «Laure de pays moldave».
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Εικ. 1. Π�δ�α µε τ�ν 	γι� Νικ�λα� και την Παναγα Βρε��κρατ��σα.

Εικ. 2. Π�δ�α µε τ�ν /ριστ� και τ�ν 	γι� Ιω	ννη Πρ�δρ�µ�.
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Εικ. 3. O 	γι�ς Νικ�λα�ς. Εικ. 4. Η Θε�τ�κ�ς.

Εικ. 5. O /ριστ�ς. Εικ. 6. O 	γ. Ιω	ννης � Πρ�δρ�µ�ς.
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Εικ. 7. Φωτ�στ��αν�ς. Εικ. 8. Επιγρα��.

Εικ. 9. Φυτικ�ς δι	κ�σµ�ς πλαισων.
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Εικ. 10. Ωµ���ρι� τ�υ αγ�υ Νικ�λ	�υ. Εικ. 11. Φωτ�στ��αν�ς τ�υ Θε�υ Βρ���υς.

Εικ. 12. Λεπτ�µ�ρεια �ρυσ�κεντηµ�νης ταινας.

14
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Εικ. 13. Κ4δικας τ�υ /ριστ��. Εικ. 14. Κ4δικας τ�υ αγ�υ Νικ�λ	�υ.

Εικ. 15. Σταυρ� στ� ωµ���ρι� και επιτρα��λι� τ�υ αγ�υ Νικ�λ	�υ.
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Εικ. 16. Η κ�µη τ�υ αγ. Ιω	ννη.

Εικ. 17. Ανθικ�ς πλ��µ�ς και σ�ηµατ�π�ιηµ�ν�ι 5λαστ�, 	νθη και ρ�δια.
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Εικ. 18. Επιτ	�ι�ς των Τρι4ν Ιεραρ�4ν
Ιασ�υ (Guide of the Gallery of the National
Museum of Art of Romania, �.π., σηµ. 21).

Εικ. 19. Π�δ�α µε τ�ν Ευαγγελισµ�
της Θε�τ�κ�υ (Cristiani d’Oriente, Spiritualita,

Arte e potere nell’Europa post bizantina,
�.π., σηµ. 22).

Εικ. 20. Π�δ�α µε την Αν	σταση τ�υ Κυρ�υ
(Cristiani d’Oriente, Spiritualita, Arte e potere

nell’Europa post bizantina, �.π., σηµ. 22).

Εικ. 21. Επιτ	�ι�ς τ�υ Βασ. Λ��π�υ απ� την
Μ. Βατ�πεδ�υ (Θησαυρ� τ�υ Aγ�υ &ρ�υς,

�.π., σηµ. 8).
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Εικ. 26. Απ�γρα�� επιγρα��ς π�δ�ας µε τ�ν /ριστ� και τ�ν 	γι� Ιω	ννη Πρ�δρ�µ�.

Εικ. 25. Λεπτ�µ�ρεια επιγρα��ς π�δ�ας µε τη Θε�τ�κ� και τ�ν 	γι� Νικ�λα�.

Εικ. 24. Λεπτ�µ�ρεια επιγρα��ς π�δ�ας µε τ�ν /ριστ� και τ�ν 	γι� Ιω	ννη Πρ�δρ�µ�.
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Bojan Miljkoviç

�Ι ΒΙ�Ι Τ�Υ ΑΓΙ�Υ ΣΑΒΒΑ Τ�Υ ΣEΡΒ�Υ

ΩΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤ�ΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕ�ΝΗΣ 

Τ�Υ ΑΓΙ�Υ �Ρ�ΥΣ1

�ι δ�� εκτενε�ς B��ι τ�υ αγ��υ Σ���α, τ�υ πρ"τ�υ Σ#ρ��υ Αρ$ιεπισκ&π�υ
(1175/6-1236), λ&γω #λλειψης �λλων γραπτ"ν πηγ"ν, παρ#$�υν π�λ�τιµα στ�ι$ε�α
για την καταν&ηση των γεγ�ν&των στ� 0γι� 4ρ�ς στα τ#λη τ�υ 12�υ και στις
πρ"τες δεκαετ�ες τ�υ επ&µεν�υ αι"να. Αυτ� τα δ�� #ργα #$�υν δηµι�υργηθε� τ�ν
13� αι. στη σερ�ικ: απ& τη γρα;�δα δ�� $ιλανδαριν"ν µ�να$"ν. Τ�ν παλαι&τερ�
��� #γραψε τ� 1253/4 � µαθητ:ς τ�υ Σ���α ∆�µεντιαν&ς, ιερ�µ&να$�ς και πνευµα-
τικ&ς της σερ�ικ:ς µ�ν:ς στ� 0γι� 4ρ�ς2, και τ�ν µεταγεν#στερ� � Θε�δ&σι�ς �
�ιλανδαριν&ς, πιθαν&τατα την &γδ�η δεκαετ�α τ�υ ιδ��υ αι"να3. Tα στ�ι$ε�α π�υ

1. Η εργασ�α αυτ: απ�τελε� απ&σπασµα απ& µια µεγαλ�τερη πρ�σπ�θεια η �π��α µε τ�ν τ�τλ�
Τα �ργα τ�υ ∆�µεντιαν� και τ�υ Θε�δ�σ��υ ως πηγ�ς για την ιστ�ρ�α της µεσαιωνικ�ς τ��νης πα-
ρ�υσι�σθηκε ως µεταπτυ$ιακ: εργασ�α στη Φιλ�σ�;ικ: Σ$�λ: Βελιγραδ��υ τ�ν Ιαν�υ�ρι� τ�υ
2003.

2. Απ& τα τρ�α αντ�γρα;α τ�υ B��υ τ�υ αγ��υ Σ���α π�υ συν#γραψε � ∆�µεντιαν&ς και π�υ #-
$�υν διασωθε� µ#$ρι τις ηµ#ρες µας, τα δ�� περι#$�υν και τ� #τ�ς της συγγρα;:ς τ�υς: σ�µ;ωνα µε
τ� $ειρ&γρα;� π�υ ;υλ�σσεται στη Βι#ννη (Cod. slav. 57), � B��ς δηµι�υργ:θηκε τ� 1242/3, εν" στ�
$ειρ&γρα;� π�υ �ρ�σκεται στην Αγ�α Πετρ��π�λη (Gil´ferding 54) αναγρ�;εται τ� #τ�ς 1253/4.
�ωρ�ς να υπεισερ$&µαστε σε µια λεπτ�µερ#στερη επι$ειρηµατ�λ�γ�α, η �π��α θα εκτεθε� στη µετα-
πτυ$ιακ: µας εργασ�α, εµε�ς απ�;αιν&µαστε για τ� µεταγεν#στερ� #τ�ς. Για τις περιγρα;#ς των
$ειρ�γρ�;ων και τη $ρ�ν�λ&γησ: τ�υς cf. G. Birkfellner, Glagolitische und kyrillische Handschrift-
en in Österreich, Wien 1975, σσ. 244-246D B. A. Moπin, «K damurovke rukouceu uz sobranä A. F.
Gu´ferdunza GosufbarsmveinoŸ PubluhnoŸ bubluomeku», Trudy Otdela drevnerusskoj literatury
15 (Moskva-Leningrad 1958) 414, br. 54D Jyxac-Georijevska, Øuvom svemoz Sabe od Domenmijana.
Ismorija meksma, Beograd 2003, σσ. 108-112, 118-122.

3. Η $ρ�ν�λ&γηση τ�υ #ργ�υ τ�υ Θε�δ�σ��υ παραµ#νει αν�ικτ& θ#µα για την επιστ:µη. Πρ�
π�λλ�� #$ει γ�νει αντιληπτ& &τι, σ�µ;ωνα µε κ�π�ια $ωρ�α τ�υ κειµ#ν�υ τ�υ B��υ, �ι Λατ�ν�ι δεν :-
ταν πλ#�ν στην εH�υσ�α στην Κωνσταντιν��π�λη, �π&τε �#�αι� terminus post quem της δηµι�υργ�ας
τ�υ ε�ναι τ� 1261, M. DiniÃ, «Domenmujan u Teodosuje», Prilozi za kn´iΩevnost, jezik, istoriju i
folklor 25/1-2 (Beograd 1959) 9. Θεωρ��µε &τι � �δι�ς � τ�τλ�ς τ�υ #ργ�υ σ�µ;ωνα µε τ� �π��� �
Θε�δ&σι�ς κατ#γραψε τις πρ�;�ρικ#ς α;ηγ:σεις τ�υ γηραι&τερ�υ �ι�γρ�;�υ τ�υ Σ���α, τ�υ ∆�µε-
ντιαν��, πρ�γµα για τ� �π��� µαρτυρ��ν �ι π�λυ�ριθµες �µ�ι&τητες µεταH� των δ�� αυτ"ν B�ων,
καθιστ� αρκετ� σα;: την υπ&θεση &τι � νε&τερ�ς �ι�γρ�;�ς σηµει"νει τις α;ηγ:σεις κ�π�υ στ� τ#-
λ�ς της Jω:ς τ�υ. ∆εδ�µ#ν�υ &τι #να �λλ� γνωστ& #ργ� τ�υ ∆�µεντιαν��, � Β��ς τ�υ αγ��υ Συµε"ν,



παρ#$�υν �ι δ�� αυτ#ς πηγ#ς τ�υ 13�υ αι., σ$εδ&ν �γνωστα και µη αHι�π�ιηµ#να
σωστ� απ& τ�υς επιστ:µ�νες, θα µπ�ρ��σαν να #$�υν σηµασ�α για τις µελλ�ντικ#ς
#ρευνες των αγι�ρε�τικων µνηµε�ων. Για τ�ν λ&γ� αυτ& απ�;ασ�σαµε, µε σ�ντ�µα
σ$&λια, να παρ�υσι�σ�υµε σε µετ�;ραση στη ν#α ελληνικ: εκε�να τα $ωρ�α των
B�ων π�υ α;�ρ��ν την αγι�ρε�τικη τ#$νη4.

Η Παλαι� Pωσικ� M�ν�

Σ�µ;ωνα µε τις µαρτυρ�ες των �ι�γρ�;ων τ�υ, � Rastko :ταν 17 ετ"ν, &ταν τ�
1192/3 εκ�ρη µ�να$&ς και #λα�ε τ� &ν�µα Σ���ας στην Παλαι� Pωσικ: M�ν:.
Περιγρ�;�ντας τα δραµατικ� γεγ�ν&τα γ�ρω απ& την κ�υρ� τ�υ � ∆�µεντιαν&ς
και � Θε�δ&σι�ς ανα;#ρ�νται στην εκκλησ�α τ�υ αγ��υ Παντελε:µ�ν�ς και τ�ν
π�ργ�5.

Απ& �λλες πηγ#ς µαθα�ν�υµε &τι η �λλ�τε ανεπτυγµ#νη µ�ν:, γνωστ: ως µ�ν:
τ�υ Θεσσαλ�νικ#ως, λ�γ� περισσ&τερ� απ& δ�� δεκαετ�ες πριν την �;ιHη τ�υ Σ��-
�α στ� 0γι� 4ρ�ς, παρα$ωρ:θηκε στ�υς Ρ"σ�υς µ�να$��ς της µ�ν:ς Kυλ�υργ��.
Σ�µ;ωνα µε #γγρα;� τ�υ Πρ"τ�υ Ιω�ννη τα τε�$η και τα κελι� της µ�ν:ς ε�$αν
γκρεµιστε� απ& τ�ν Α�γ�υστ� τ�υ 1169. Στ� #γγρα;� ανα;#ρεται ρητ� η υπ�$ρ#-
ωση της ν#ας σλα�ικ:ς αδελ;&τητας να ανακαιν�σει τα τε�$η της µ�ν:ς6. Στα $ρ&-
νια π�υ ακ�λ��θησαν πιθαν&τατα αναγ#ρθηκε και � π�ργ�ς για τ�ν �π��� γρ�-
;�υν �ι �ι�γρ�;�ι τ�υ Σ���α.

∆�� σερ�ικ#ς πηγ#ς τ�υ 14�υ αι. µας παρ#$�υν επ�σης π�λ�τιµες πληρ�;�ρ�ες
για την Παλαι� Pωσικ: M�ν:. Σ�µ;ωνα µε τ�ν B�� τ�υ Σ#ρ��υ αρ$ιεπισκ&π�υ
∆ανι:λ ΒL, ως ηγ��µεν�ς τ�υ �ιλανδαρ��υ κατ#;υγε τ� δι�στηµα της καταλανικ:ς
επ�θεσης τ� 1309 στ�ν π�ργ� της Pωσικ:ς M�ν:ς. Τ&τε καταστρ�;ηκε απ& πυρκα-
γι� σ$εδ&ν &λη η µ�ν: εκτ&ς απ& τ�ν π�ργ� και τ� παρεκκλ:σι στην κ�ρυ;: τ�υ7.
� B��ς τ�υ γ#ρ�ντα ΗσαNα, π�υ :ταν ηγ��µεν�ς της Pωσικ:ς M�ν:ς, µας πληρ�-
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δηµι�υργ:θηκε τ� 1263/4, η #�δ�µη : πιθαν&τατα η &γδ�η δεκαετ�α τ�υ 13�υ αι. απ�τελ��ν τα $ρ�-
ν�λ�γικ� πλα�σια της δηµι�υργ�ας τ�υ #ργ�υ τ�υ Θε�δ�σ��υ.

4. Τα στ�ι$ε�α π�υ παρ#$ει � γηραι&τερ�ς συγγρα;#ας για τις θαυµατ�υργ#ς εικ&νες της Πανα-
γ�ας στ� 0γι� 4ρ�ς απ�τελ��ν την παλαι&τερη γραπτ: πηγ: για την �παρHη της λατρε�ας τ�υς γενι-
κ� και τ� θ#µα ειδικ:ς εργασ�ας π�υ θα παρ�υσιαστε� στ� 21� ∆ιεθν#ς Συν#δρι� ΒυJαντιν�λ&γων στ�
Λ�νδ�ν� τ� 2006.

5. Domentian, ˇumuje svemoza Save, L`.Juxas-Georgievska-T. JovanoviÃ (επιµελ.), Beograd
2001, 14, 16 (στ� εH:ς: Domentijan)D Teodosije Xilandarac, ˇuvom svemoza Save, εκδ. ‰.  DanihiÃ
‰., επιµελ. TrifunoviÃ, Beograd 1973, σσ. 13, 15-18, 20-21 (στ� εH:ς: Teodosije) .

6. P. Lemerle - G. Dagron - S. âirkoviç (eds.), Actes de Saint-Pantéléèmôn, Paris 1982, σσ. 3-9, 83,
αρ. 8.12-19.

7. Πιθαν&τατα πρ&κειται για τ� �δι� �ικ�δ&µηµα π�υ ανα;#ρ�υν �ι �ι�γρ�;�ι τ�υ Σ���α #ναν
αι"να νωρ�τερα, πρ�. Danulovu nasmavlahu, εκδ. G. Mak Danijel, Beograd 1989, σσ. 95-98. Για την α-
H�α των Β�ων τ�υ αρ$ιεπισκ&π�υ ∆ανι:λ ΒL ως ιστ�ρικ: πηγ: �λ. M. ˇivojinoviÃ, «ˇumuje
arxuenuskona Danula II kao uzvor za ramovanva Kamalanske komnanuje», ZRVI 19 (1980) 251-272. Η
µ�ν: δεν ερηµ"θηκε µετ� τις καταστρ�;#ς των Καταλαν"ν, πρ�γµα για τ� �π��� µαρτυρ��ν �ι δια-
σωθε�σες υπ�γρα;#ς των ηγ�υµ#νων της Pωσικ:ς M�ν:ς απ& τ� πρ"τ� τ#ταρτ� τ�υ 14�υ αι., �λ.
Actes de Saint-Pantéléèmôn, �.π., σσ. 11-12.



;�ρε� για τη µεγ�λη ανακα�νιση στα µ#σα τ�υ αι"να στην �π��α πρ�#�η � Σ#ρ��ς
τσ�ρ�ς Du‰an8: τ&τε στη µ�ν: αναγ#ρθηκε «εκ θεµελ�ων» εκκλησ�α, τρ�πεJα, δ�-
$ε�α, παρεκκλ:σια και π�ργ�ι9. Τ� �δι� δι�στηµα πιθαν&τατα γκρεµ�στηκε η πα-
λαι� εκκλησ�α τ�υ αγ��υ Παντελε:µ�ν�ς, στην �π��α ανα;#ρ�νται � ∆�µεντιαν&ς
και � Θε�δ&σι�ς, και η �π��α θα µπ�ρ��σε να ε�$ε αναγερθε� :δη ακ&µη την επ�-
$: της �δρυσης της αρ$ικ:ς ελληνικ:ς µ�ν:ς10.

Μπ�ρ��µε να υπ�θ#σ�υµε &τι η µ�ν: #λα�ε την &ψη της, #τσι &πως #$ει δια-
σωθε� στα σ$#δια τ�υ Ρ"σ�υ µ�να$�� και συγγρα;#α �δ�ιπ�ρικ"ν Βασ�λει� Γκρι-
γκ&ρ��ιτς Μπ�ρσκι τ� 1744 (εικ. 1)11, κυρ�ως στη δι�ρκεια της πρ�ανα;ερ&µενης
µεγ�λης ανακα�νισης στα µ#σα τ�υ 14�υ αι., δι&τι µε την εγκαθ�δρυση της �θωµα-
νικ:ς εH�υσ�ας #ρ$�νται δ�σκ�λ�ι καιρ�� για την Παλαι� Pωσικ: M�ν: πρ�τ��
την εγκαταλε�ψει �ριστικ� στ� δε�τερ� µισ& τ�υ 18�υ αι. η ελληνικ: αδελ;&τητα η
�π��α, στ� µεταH�, κατ&ρθωσε να ανανεωθε�.

� Μπ�ρσκι ανα;#ρει και τ�υς δ�� π�ργ�υς12. � µεγ�λ�ς π�ργ�ς � �π���ς κυ-
ριαρ$��σε στ� συγκρ&τηµα και �ρισκ&ταν στην ε�σ�δ� της µ�ν:ς σ:µερα δεν υ-
π�ρ$ει13. � δε�τερ�ς π�ργ�ς µε τ� παρεκκλ:σι στην κ�ρυ;:, � �π���ς κ�π�τε �ρι-
σκ&ταν στη ν�τι�ανατ�λικ: γων�α της µ�ν:ς, υπ�ρ$ει και σ:µερα. Η µ�να$ικ: πα-
ρ�δ�ση συνδ#ει τ� ��κηµα αυτ& µε την κ�υρ� τ�υ Σ���α. Ως επι�ε�α�ωση αυτ:ς
της επ� αι"νες παρ�δ�σης ε�ναι τ� γεγ�ν&ς &τι τ� παρεκκλ:σι, πριν τη σηµεριν: α-
;ι#ρωση στ�ν �γι� Σ���α Σερ��ας π�υ ;#ρει απ& τη µερικ: ανακα�νιση της µ�ν:ς
και την εγκατα��ωση σ’ αυτ: τ� 1871, :ταν α;ιερωµ#ν� στ�ν �γι� Ιω�ννη τ�ν
Πρ&δρ�µ�14, &πως και τ� παρεκκλ:σι στ�ν π�ργ� τ�υ Σ���α στ� �ιλανδ�ρι. Κα-
τ� την ανακα�νιση της σερ�ικ:ς µ�ν:ς, � µ�να$&ς Σ���ας, στην κ�ρυ;: τ�υ π�ρ-
γ�υ π�υ αν#γειρε µ&ν�ς τ�υ, �ικ�δ&µησε παρεκκλ:σι µε την �δια α;ι#ρωση, &πως
στη Pωσικ: M�ν:, ενθυµ��µεν�ς τ�ν $"ρ� &π�υ εκ�ρη µ�να$&ς. � εν λ&γω π�ρ-
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8. � Στ#;αν�ς Du‰an κυ�#ρνησε µε τ�ν τ�τλ� τ�υ τσ�ρ�υ απ& τ� 1345 #ως τ� 1355.
9. 0γνωστ�ς Aγι�ρε�της, ˇumuje smarua Isauje, Îest pisaca XIV veka, Beograd, εκδ. D.

BogdanoviÃ, 1986, σ. 94.
10. Για τα υπ�λε�µµατα των τει$"ν της παλαι�ς µ�ν:ς τ�υ Θεσσαλ�νικ#ως cf. A. Papazôtos,

«Recherches topographiques au Mont Athos», Géographie Historique du Monde Méditerranéen, Paris
1988, σ. 151.

11. � Μπ�ρσκι ισ$υρ�Jεται &τι � θρυλικ&ς Πανσ#λην�ς τ�ι$�γρ�;ησε τ� εσωτερικ& της εκκλη-
σ�ας η �π��α σ:µερα δεν υπ�ρ$ει. Eικ�Jεται δε &τι η εκκλησ�α π�υ απεικ�ν�Jεται στ� σ$#δι� ε�ναι
παλαι&τερη απ& την εδ" πρ�τειν&µενη ανακα�νιση τ�υ Du‰an, πρ�λ. Α.-Αι. Τα$ι��ς, !να αγι�ρε�τικ�
Μ�ναστ�ρι π�υ ��θηκε: η παλαι� Μ�ν� Ρωσικ� �πως την περιγρ�%ει � Βασ�λει�ς Γρηγ�ρ��ιτς-
Μπ�ρσκυ, Α;ι#ρωµα στη µν:µη τ�υ Σωτ:ρη Κ�σσα, Θεσσαλ�ν�κη 2001.

12. Vmoroe nos Tπeie Svåmj Aθonckoj Gopy Vasul´å Gruzorovuha-S.-Peterburg´, εκδ.
Barsukovß, 1887, σσ. 299, 303.

13. Υπ�λε�µµατα αυτ�� ;α�ν�νται σε παλι#ς ;ωτ�γρα;�ες. Monasmyru u Svåmoj Gory Afon v
fomozrafuåx uz al´boma velukozo knåzå Konsmanmuna Kohsmanmunovuha 1867-1872, Moskva 2003,
σ. 14, tab. 2D στη λ�γ�τε$ν�α εικ�Jεται &τι � π�ργ�ς αυτ&ς ε�ναι απ& τα µ#σα τ�υ 14�υ αι., The Towers
of Mount Athos, Thessaloniki 2002, σσ. 21, 94, &π�υ � π�ργ�ς της Παλαι�ς Pωσικ:ς M�ν:ς συγκρ�νε-
ται µε εκε�ν�ν της µ�ν:ς τ�υ Παντ�κρ�τ�ρα, η �ικ�δ&µηση τ�υ �π���υ $ρ�ν�λ�γε�ται µεταH� τ�υ
1357 και τ�υ 1363.

14. D. AvraamoviÃß, Onusanie drevnosmij srbsku u Svemoj (Amonckoj) Goru, Beograd 1847, σ. 77.



γ�ς στην παλαι� ρωσικ: µ�ν: δεν απ�τελε� αυθεντικ& �ικ�δ&µηµα τ�υ 12�υ αι.
και µ&ν� ��σει µελλ�ντικ"ν ερευν"ν θα µπ�ρ��σε να γ�νει µε περισσ&τερες λε-
πτ�µ#ρειες λ&γ�ς για την ιστ�ρ�α αυτ�� τ�υ �ικ�δ�µ:µατ�ς (εικ. 2).

Βατ�πα�δι

� Σ���ας µετ#�η στη µ�ν: Βατ�παιδ��υ15 αµ#σως µετ� την κ�υρ� τ�υ στη
Pωσικ: M�ν: και δι#µεινε εκε� #ως τ� καλ�κα�ρι τ�υ 1198, δηλαδ: #ως την #ναρHη
των ανακαινιστικ"ν εργασι"ν στ� Xιλανδ�ρι. ��ρη στα $ρ:µατα π�υ �ρ$ισαν να
;θ�ν�υν απ& τη Σερ��α, � νεαρ&ς µ�να$&ς �ρ$ισε τ� θε�ρεστ� #ργ� της αν#γερ-
σης εκκλησι"ν. � ∆�µεντιαν&ς γρ�;ει τα ακ&λ�υθα:

«Και κατ�πιν �ρ�ισε να �ικ�δ�µε� τ�ν ��κ� τ�υ Κυρ��υ αυτ�, α%ιερ)ν�ντας
τ�ν στη Γ�ννηση της Παναγ�ας Θε�τ�κ�υ. [...] Με τη ���θεια της Παναγ�ας �ρ�ι-
σε και �ικ�δ�µησε την εκκλησ�α της Παναγ�ας στ�ν ��κ� αυτ�ς, στα τε��η τ�υ Βα-
τ�πεδ��υ, στην ανατ�λ�, π�σω απ� τη µεγ�λη εκκλησ�α. Και �ταν αυτ� �ικ�δ�µ�-
θηκε και διακ�σµ�θηκε µε �λα τα απαρα�τητα, την παρ�δωσε στ�ν Θε� και στ�ν
Πατ�ρα και στ� *γι� Πνεµα δια της ιερ�ς �απτ�σεως.

[...] και π�λι �ρ�ισε να �ικ�δ�µε� την εκκλησ�α τ�υ Αγ��υ /ρυσ�στ�µ�υ, επ�-
σης στα τε��η κ�ντ� δ�πλα, [...] Και �τσι �ικ�δ�µ�θηκαν και �ι δ� εκκλησ�ες. Η
µεγ�λη εκκλησ�α, η µητ�ρα των εκκλησι)ν, π�υ �ν�µ�0εται τ�υ Ευαγγελισµ�, �-
ταν στην αρ�� σκεπασµ�νη µε πλ�κες απ� τ�υς κτ�τ�ρ�ς της. Και κατ�λα�ε �
*γι�ς �τι δεν ε�ναι αι)νιες, και ��γαλε τις πλ�κες και τη σκ�πασε µε µ�λ�ι, και �-
τσι σκεπ�σθηκε η µεγ�λη εκκλησ�α.

Και π�λι �ικ�δ�µησε στ�ν πργ� την εκκλησ�α της Μεταµ�ρ%ωσης και µε την
���θεια τ�υ Θε� αυτ� �ικ�δ�µ�θηκε και διακ�σµ�θηκε µε �λα τα απαρα�τητα.
Τη µεγ�λη εκκλησ�α µε �λα τα κ�σµ�µατα και �λα τα απαρα�τητα τη γ�µισε πλ�-
σια, πρ�γµα π�υ µ��ρι και σ�µερα ε�ναι πρ�ς τιµ� και υπ�δει4η για �λ�υς π�υ �ρ-
��νται και πρ�ς �παιν� εκε�ν�υ � �π���ς την �ικ�δ�µησε, τ�υ δετερ�υ κτ�τ�ρα
αυτ�ς, τ�υ θε�πνευστ�υ Σ���α.

Στ� *γι� 5ρ�ς τ� πρ)τ� �ργ� στην εκκλησιαστικ� σκεπ� και στα τε��η της
π�λης �θεσε»16.

� Στ#;αν�ς Nemanja παραιτε�ται απ& τ�ν θρ&ν�, λαµ��νει τη µ�να$ικ: κ�υ-
ρ� και τ� &ν�µα Συµε"ν, και µετ� απ& #να $ρ�νικ& δι�στηµα εγκατα��ωσης στ�
καθ�δρυµ� τ�υ, τη µ�ν: της Studenica, στις 2 Ν�εµ�ρ��υ τ�υ 1197 µετα�α�νει στ�ν
γι� τ�υ στ� 0γι� 4ρ�ς, � �π���ς �ρισκ&ταν στη µ�ν: Βατ�παιδ��υ, και δωρ�Jει
στη µ�ν: δ�� µ&δι�υς $ρυσ�� και αργ�ρ�υ, π�λυ�ριθµα �µ;ια, καθ"ς επ�σης
�λ�γα και µ�υλ�ρια :

«9 *γι�ς Συµε)ν �ρ�0ει να τ�υ ετ�ιµ�σ�υν κελ� δ�πλα στ� ιερ� ��µα της µε-
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15. Για την παραµ�ν: και τ� #ργ� τ�υ Σ���α και τ�υ Συµε"ν στ� Βατ�πα�δι και στ� Πρ�σ;&ρι
�λ. M. Îivojinoviç, «Les rapports entre Vatopédi et les moines serbes à l’époque de la fondation du
monastère Serbe de Chilandar», Aθωνικ� Σµµεικτα 7 (Aθ:να 1999) 31-41.

16. Domentijan, �.π., σσ. 38-42.



γ�λης εκκλησ�ας της Παναγ�ας και παρ�θυρ� στ� ιερ� ��µα, για να �λ�πει π�ντα
τα ιερ� πρ�σευ�ητ�ρια της λειτ�υργ�ας στην αγ�α εκκλησ�α»17.

� µ�να$&ς Συµε"ν αγ�ρ�Jει και πεν:ντα αδελ;�τα στ� Βατ�πα�δι.
«Και �κτισε π�λ ψηλ� παλ�τια [� Σ���ας], σε κ�π�ια δ�δ�ντας τ� �ν�µα τ�υ

πατ�ρα τ�υ και σε �λλα τ� �ν�µ� τ�υ, τα �π��α και σ�µερα υψ)ν�νται πρ�ς τιµ�
της µ�ν�ς αυτ�ς»18.

Σ$εδ&ν ταυτ&σηµ� κε�µεν� συναντ��µε και στ�ν Θε�δ&σι�19. ∆ια;�ρ#ς υπ�ρ-
$�υν στη σειρ� των εργασι"ν στη µ�ν:. Eπιπλ#�ν, µας πληρ�;�ρε� &τι � Συµε"ν
#στελνε δ"ρα στ� Βατ�πα�δι απ& τη Σερ��α, και &τι #;ερε µαJ� τ�υ π�λλ� δ"ρα
&ταν εντ�$θηκε σ’ αυτ: την ελληνικ: αδελ;&τητα:

«... και δ)ρισε στην εκκλησ�α ιερ� σκεη, �ρυσ� και αργυρ�, και �ρυσ�κ�ντη-
τα παραπετ�σµατα.

Και µετ� απ� λ�γ�, α%� π�ρε µεγ�λες π�σ�τητες �ρυσ� και �ρυσ� και αρ-
γυρ� ιερ� σκεη για να τα µ�ιρ�σει στις µ�ν�ς και στ�υς ερηµ�τες, 4εκ�νησε αµ�-
σως τ� τα4�δι, … 

… και αµ�σως δ)ρισαν στη µ�ν� ιερ� σκεη �ρυσ� και αργυρ�, και π�λτιµα
παραπετ�σµατα, …».

Σε &τι α;�ρ� τις εργασ�ες στη µ�ν: � Θε�δ&σι�ς πρ�σθ#τει:
«Και �κτισε π�λλ� παλ�τια δι)ρ�%α και τρι)ρ�%α µ�σα στη µ�ν�, κ�π�ια

στ� �ν�µα τ�υ πατ�ρα και �λλα στ� �ν�µα τ�υ γι�υ. … και την τρ�πε0α διερυνε
και εικ�ν�γρ�%ησε, …».

Και τα τρ�α παρεκκλ:σια τ�υ Βατ�παιδ��υ π�υ µνηµ�νε��υν �ι �ι�γρ�;�ι
τ�υ Σ���α #$�υν διασωθε� #ως σ:µερα, δεν µπ�ρ��ν &µως να $ρ�ν�λ�γηθ��ν στα
τ#λη τ�υ 12�υ αι. Aπ�τελ��ν &µως τ� καλ�τερ� παρ�δειγµα µαρτυρ�ας της αγι�-
ρε�τικης συν:θειας σε�ασµ�� πρ�ς τ�ν παλαι& τ&π� λατρε�ας, δηλαδ: τη διατ:ρη-
ση της ιδ�ας α;ι#ρωσης των ιερ"ν �ικ�δ�µηµ�των π�υ ανεγ#ρθηκαν στ� µ#ρ�ς
των παλαι&τερων να"ν, και ταυτ&$ρ�να επι�ε�αι"ν�υν την αHι�πιστ�α της α;:-
γησης των �ι�γρ�;ων τ�υ Σ���α.

�ι εκ;ρ�σεις π�υ $ρησιµ�π�ιε� � ∆�µεντιαν&ς σ$ετικ� µε την απ�περ�τωση
των εργασι"ν στα παρεκκλ:σια και στ� καθ�λικ&: «διακ�σµ�θηκε µε �λα τα απα-
ρα�τητα, µε �λα τα κ�σµ�µατα και �λα τα απαρα�τητα την γ�µισε πλ�σια», µπ�-
ρ��ν να υπ�ν���ν και την τ�ι$�γρ�;ηση και εικ�ν�γρ�;ηση των πρ�ανα;ερ&µε-
νων �ικ�δ�µηµ�των. Αυτ& τ� επι�ε�αι"νει, &πως ν�µ�J�υµε, και η παλαι&τερη νω-
π�γρα;�α στ� καθ�λικ& τ�υ Βατ�παιδ��υ: �ι παραστ�σεις των πρ�;ητ"ν ΙεJε-
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17. Domentijan, �.π., σ. 72. � Vojislav Koraç λαµ��νει τ� σηµε�� αυτ& τ�υ B��υ τ�υ ∆�µεντιαν��
για την υπ&θεση &τι στην ανατ�λικ: πλευρ� τ�υ καθ�λικ�� υπ:ρ$αν κατ’ αναλ�γ�α ειδικ� κελι� για
τ�ν γηραι& κτ:τ�ρα, τ�ν Συµε"ν Nemanja, και στη Studenica και στ� �ιλανδ�ρι. Εκτ&ς απ& τα υλικ�
λε�ψανα στη σερ�ικ: µ�ν: τ�υ 0θωνα και η µ�ναστικ: παρ�δ�ση στηρ�Jει την υπ&θεση αυτ:, �λ. V.
KoraÃ, «Jedna mona˚ka Ãeliaj u Studenici», Zograf 14 (1983) 27-30D πρ&κειται για τ�υς $"ρ�υς δ�-
πλα στ� απ�καλ��µεν� πηγ�δι τ�υ Σ���α, µερικ� µ#τρα ν�τι�ανατ�λικ� απ& την αψ�δα τ�υ ιερ��
τ�υ καθ�λικ�� τ�υ �ιλανδαρ��υ.

18. Domentijan, �.π., σ. 74.
19. Teodosije, �.π., σσ. 33, 40-41, 44-46.



κι:λ, Ιων� (εικ. 3), Σαµ�υ:λ (εικ. 4), Ελισσα��υ σε πρ�τ�µ: (εικ. 5), τα στηθ�ρια
των αγ�ων Φλ"ρ�υ και Λα�ρ�υ σε δισκ�ρια, και η µ�ρ;: τ�υ αγ��υ Φωκ� (εικ.
6). �ι παραστ�σεις των τεσσ�ρων πρ�;ητ"ν και των τρι"ν αγ�ων στ�ν καθ�λικ&
να& τ�υ Βατ�παιδ��υ µπ�ρ��ν, ��σει των $αρακτηριστικ"ν της τε$ν�τρ�π�ας, να
$ρ�ν�λ�γηθ��ν στα τ#λη τ�υ 12�υ αι.20. Στην �δια επ�$: αν:κει και τ� επιστ�λι�
τ�υ αρ$ικ�� τ#µπλ�υ (εικ. 7-10)21.

Ιδια�τερα π�λ�τιµ� ε�ναι τ� στ�ι$ε�� για την κ�λυψη της σκ#πης της εκκλησ�ας
µε µ�λ��ι. Η αδελ;&τητα της µ�ν:ς απ�;�σισε να αναλ��ει τις εργασ�ες αυτ#ς
λ&γω της παλα�ωσης των αρ$ικ"ν π#τρινων πλακ"ν µε τις �π��ες την επ�$: εκε�-
νη τ� καθ�λικ& :ταν καλυµµ#ν� εδ" και δ�� αι"νες. Rτσι και τ� στ�ι$ε�� αυτ&,
και &$ι µ&ν� τα $αρακτηριστικ� της τε$ν�τρ�π�ας, µας �δηγ��ν στ� συµπ#ρασµα
&τι η ανακα�νιση τ�υ Σ���α στα τ#λη τ�υ 12�υ αι. :ταν η επ�$: της δηµι�υργ�ας
της παλαι�τ#ρας σωJ&µενης τ�ι$�γρα;�ας τ�υ Βατ�παιδ��υ, δι&τι ε�ναι λ�γικ& η
τ�ι$�γρ�;ηση τ�υ εσωτερικ�� µιας εκκλησ�ας να γ�νεται µετ� την επισκευ: της
σκεπ:ς αυτ:ς22. Η σηµεριν: µ�λ��δινη σκ#πη ε�ναι µεταγεν#στερης επ�$:ς.

�ι µ�ρ;#ς των πρ�;ητ"ν στ� ανατ�λικ& τµ:µα τ�υ κυρ�ως να�� µαρτυρ��ν
&τι στ�ν τρ��λ� τ�υ καθ�λικ�� τ�υ Βατ�παιδ��υ απεικ�νιJ&ταν την επ�$: εκε�νη,
κατ� π�σα πιθαν&τητα, η παρ�σταση της Αναλ:ψεως23. Ενδια;#ρ�ν παρ�υσι�Jει
τ� γεγ�ν&ς &τι κατ� τη δι�ρκεια των εργασι"ν διακ&σµησης της µ�ν:ς Îiãa, �ι �-
π��ες δι:ρκησαν περισσ&τερ� απ& δ�� δεκαετ�ες, � Σ���ας, � �π���ς τ&τε :ταν
:δη αρ$ιεπ�σκ�π�ς, παρ:γγειλε να απεικ�νισθε� η Αν�ληψη τ�υ �ριστ�� στ�ν
τρ��λ� της #δρας της νε�ϊδρυθε�σης σερ�ικ:ς εκκλησ�ας. Κρ�ν�ντας εH &λων, η
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20. Oι µ�ρ;#ς αυτ#ς, &πως και τ� µεγαλ�τερ� µ#ρ�ς της τ�ι$�γρ�;ησης τ�υ κυρ�ως να��, κατ#στη-
σαν πρ�σιτ#ς στην επιστηµ�νικ: κ�ιν: γν"µη κατ� τη δι�ρκεια των εργασι"ν καθαρισµ�� των τ�ι$�-
γρα;ι"ν π�υ �ρ$ισαν τ�ν �κτ"�ρι� τ�υ 1993, �λ. Ε. Τσιγαρ�δας, «∆ι�γραµµα της µνηµειακ:ς Jωγρα;ι-
κ:ς κατ� τη �υJαντιν: περ��δ� (963-1453)», Τ�σεις τ�υ �ρθ�δ�4�υ µ�να�ισµ�, 9�ς-20�ς αι)νας, Αθ:-
να 1996, σσ. 148-149 (στ� εH:ς: «∆ι�γραµµα»)D � �δι�ς, «Artistic activity on Mt. Athos. Monumental
painting in the Byzantine period (963-1453)», Byzantine Macedonia. Art, Architecture, Music and Hagio-
graphy, Melbourne 2001, 42D Iερ� Mεγ�στη M�ν� Bατ�παιδ��υ, τ. A′, 0γι�ν 4ρ�ς 1996, σσ. 237, 259D η
$ρ�ν�λ�γ�α της δηµι�υργ�ας τ�υς εδ" �ρ�Jεται ευρ�τερα στ� δε�τερ� µισ& τ�υ 12�υ αι.

21. Πρ&κειται για #να απ& τα παλαι&τερα #ργα εικ�ν�γρ�;ησης π�υ #$ει διασωθε� και π�υ ;υ-
λ�σσεται στ� θησαυρ�;υλ�κι� τ�υ Βατ�παιδ��υ, Μ. �ατJηδ�κης, «Eικ&νες επιστυλ��υ απ& τ� 0γι�ν
4ρ�ς», ∆/ΑΕ 4 (1966) 377-397D Iερ� Mεγ�στη M�ν� Bατ�παιδ��υ, τ. Β′, 0γι�ν 4ρ�ς 1996, σσ. 354-
361. Στα #ργα π�υ παρατ�θενται, τ� επιστ�λι� $ρ�ν�λ�γε�ται στ� δε�τερ� µισ& τ�υ 12�υ αι. Για τ� πα-
λαι& µαρµ�ριν� τ#µπλ� �λ. Θ. Ν. ΠαJαρ�ς, «T� µαρµ�ριν� τ#µπλ� τ�υ καθ�λικ�� της µ�ν:ς Bατ�-
παιδ��υ», ∆/ΑΕ 18 (1995) 15-31D Iερ� Mεγ�στη M�ν� Bατ�παιδ��υ, τ. A′, �.π., σσ. 176-179.

22. Αν &$ι $ρ�ν�λ�γικ�, τ&τε �πωσδ:π�τε τ�πικ�, τ� κ�ντιν&τερ� παρ�δειγµα ε�ναι εκε�ν� της Με-
γ�στης Λα�ρας, &π�υ η µ�λ��δινη σκ#πη τ�υ καθ�λικ��, κρ�ν�ντας απ& µια κατεστραµµ#νη σ:µερα ε-
πιγρα;:, τ�π�θετ:θηκε τ� 1525/6, Vmopoe nos Ãwenie Svåmoj Aθonskoj Gory Vasuluvä Gruzorovuha-
Barskazo, 10D G. Millet - J. Pargoire - L. Petit, Recueil des inscriptions chrétiennes de l’Athos, τ. I, Paris
1904, σ. 108, no 334, εν" η τ�ι$�γρ�;ηση τ�υ εσωτερικ�� απ�περατ"θηκε τ� 1534/5, αυτ., σσ. 110-111,
no 339. Η $ρ�νικ: αυτ: δια;�ρ� θα µπ�ρ��σε �πωσδ:π�τε να ε�ναι και µικρ&τερη.

23. Για την εικ�ν�γρ�;ηση και τ�ν δι�κ�σµ� των �υJαντιν"ν τρ��λων �λ. λεπτ�µερ#στερα Ν.
Γκι�λ#ς, O �υ0αντιν�ς τρ�λ�ς και τ� εικ�ν�γρα%ικ� τ�υ πρ�γραµµα (µ�σα 6�υ αι. - 1204), Αθ:να
1990D Τ. Παπαµαστ�ρ�κης, O δι�κ�σµ�ς τ�υ τρ�λ�υ των να)ν της παλαι�λ�γειας περι�δ�υ στη
Bαλκανικ� �ερσ�νησ� και την Kπρ�, Αθ:να 2001.



δι�ταHη τ�υ Jωγρα;ικ�� δι�κ�σµ�υ τ�υ καθ�λικ�� τ�υ Βατ�παιδ��υ #µεινε �α-
θει� $αραγµ#νη στη µν:µη τ�υ νεαρ�� µ�να$��.

Ακ&µη #να #ργ� απ& τ�ν θησαυρ& της µ�ν:ς µπ�ρε�, σε &τι α;�ρ� τα $αρα-
κτηριστικ� της τε$ν�τρ�π�ας τ�υ, να $ρ�ν�λ�γηθε� στα τ#λη τ�υ 12�υ αι. Πρ&κει-
ται για την εικ&να τ�υ Μυστικ�� ∆ε�πν�υ (εικ. 11), Jωγρα;ισµ#νη σε H�λ�, για την
�π��α �ρθ� ε�$ε υπ�τεθε� &τι απ�τελε� µ#ρ�ς επιστυλ��υ, τ� �π���, λ&γω των δια-
στ�σε"ν τ�υ, µπ�ρ��σε να κ�σµε� τ� τ#µπλ� κ�π�ι�υ παρεκκλησ��υ24. Υπενθυµ�-
J�υµε &τι εκτ&ς απ& τις εργασ�ες στ� καθ�λικ&, � νεαρ&ς µ�να$&ς Σ���ας :ταν
κτ:τ�ρας ακ&µη τρι"ν παρεκκλησ�ων τ�υ Βατ�παιδ��υ, απ& τα �π��α για τα δ��,
της Γενν:σεως της Θε�τ&κ�υ και της Μεταµ�ρ;"σεως, � ∆�µεντιαν&ς ισ$υρ�Jεται
&τι «κ�σµ:θηκαν µε &λα τα απαρα�τητα». 4λα αυτ� µαJ� µαρτυρ��ν την απασ$&-
ληση µεγ�λ�υ αριθµ�� Jωγρ�;ων δια;�ρετικ"ν αντιλ:ψεων π�υ εργ�σθηκαν στη
µεγ�λης #κτασης ανακα�νιση τ�υ Βατ�παιδ��υ στα τ#λη τ�υ 12�υ αι., για την �-
π��α εHασ;�λισαν π&ρ�υς δ�� επι;ανε�ς Σ#ρ��ι µ�να$��.

Σε αντ�θεση απ& τ�ν γηραι&τερ� συγγρα;#α, � Θε�δ&σι�ς κ�νει ρητ� λ&γ� για
τη διε�ρυνση και ιστ&ρηση της τρ�πεJας. Κρ�ν�ντας απ& τις παλι#ς $αλκ�γρα;�ες
της µ�ν:ς, π�υ δηµι�υργ:θηκαν πριν την αν#γερση της σηµεριν:ς τρ�πεJας, και
τ� παλαι& �ικ�δ&µηµα :ταν σταυρ�ειδ#ς25. Στην αρ$: µπ�ρε� κανε�ς να σκε;τε� &-
τι τ� στ�ι$ε�� τ�υ Θε�δ�σ��υ α;�ρ��σε την πρ�σθ:κη πτ#ρυγας την επ�$: τ�υ
Σ���α, σ�µ;ωνα µε την τρ�πεJα στη Μεγ�στη Λα�ρα. H υπ&θεση αυτ: δεν µπ�-
ρε� να εHακρι�ωθε�, δι&τι η τρ�πεJα τ�υ Βατ�παιδ��υ ανακαιν�σθηκε τ� 1319/20,
εν" η διατ��$ιση και ιστ&ρηση αυτ:ς #γινε στη δι�ρκεια τ�υ 1785 και 1786.

� ∆�µεντιαν&ς και � Θε�δ&σι�ς απ�καλ��ν τ�ν Σ���α δε�τερ� κτ:τ�ρα τ�υ
Βατ�παιδ��υ. Η πλ��σια δραστηρι&τητα π�υ αν#πτυHαν � Σ���ας και � Συµε"ν
στ� Βατ�πα�δι δεν λησµ�ν:θηκε µε την π�ρ�δ� των $ρ&νων. Rτσι � τσ�ρ�ς Στ#-
;αν�ς Du‰an, σε #γγρα;� στην ελληνικ: π�υ εH#δωσε για αυτ: τη µ�ν: τ�ν Μ�ι�
τ�υ 1346, εH�ρει την πρ�στασ�α, την πρ�σ:λωση και τη µ#ριµνα των αγ�ων πρ�γ&-
νων τ�υ, τ�υ Συµε"ν και τ�υ Σ���α, για τ� Βατ�πα�δι26. Η αγι�ρε�τικη Π�τρια,
π�υ δηµι�υργ:θηκε πιθαν"ς στ�ν 16� αι., απ�καλε� τ�υς δ�� Σ#ρ��υς µ�να$��ς
ν#�υς κτ:τ�ρες27. T�ν σε�ασµ& της µν:µης των δ�� επι;αν"ν Σ#ρ�ων µ�να$"ν
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24. Iερ� Mεγ�στη M�ν� Bατ�παιδ��υ, �.π., τ. Β′, σσ. 361-362.
25. Η παλαι&τερη $�ρτινη εικ&να π�υ $ρησιµ�π�ι:θηκε ως πρ&τυπ� για τις µεταγεν#στερες δηµι-

�υργ:θηκε τ� 1744 στη Βι#ννη, Ντ. Παπαστρ�τ�υ, X�ρτινες εικ�νες, τ. I-II, Αθ:να 1986, σσ. 414-419,
αρ. 443-445. Μια τ#τ�ια $�ρτινη εικ&να απ& τη συλλ�γ: της Galerija Matice srpske µε $ρ�ν�λ�γ�α
1792 περι#γραψε λεπτ�µερ"ς � Σωτ:ρης Κ�σσας, �λ. Σ. Κ�σσας, «Predemava svemoz Save Srnkoz kao
kmumora manasmura Vamoneda», Zbornik za likovne umetnosti 19 (Novi Sad 1983) 185-190.

26. A. Colovjev - B. Mowin, Grhke novele srnskux vladara, Beograd 1936, σ. 78, αρ. XI.14-15.
27. Σ. Λ�µπρ�ς, «Tα Π�τρια τ�υ Aγ��υ 4ρ�υς», N��ς Eλλην�µν�µων 9/3 (1912) 211.9-12. Σ�µ-

;ωνα µε τ� #ργ� αυτ& � Σ���ας και � Συµε"ν ε�ναι κτ:τ�ρες #Hι παρεκκλησι"ν και δωρητ#ς των κτη-
µ�των: Πρ�σ;&ρι, Καλ& Κ�στρ� και Κ�µ�τισσα. � ιατρ&ς Ιω�ννης Κ�µνην&ς στ� ;ηµισµ#ν� τ�υ
Πρ�σκυνητ�ρι� π�υ #γραψε τ� 1701 στ� Β�υκ�υρ#στι για τ�ν µητρ�π�λ�τη �υγγρ��λα$�ας Θε�δ&-
σι� αντιγρ�;ει τ� κε�µεν� της Π�τριας, µε τη δια;�ρ� &τι απαριθµε� �ν�µαστικ� τα #Hι παρεκκλ:σια:
τ�υ �ριστ�� Σωτ:ρα, των Αγ�ων Αναργ�ρων, τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ, των Αγ�ων Θε�δ"ρων, τ�υ Αγ��υ



στ� Βατ�πα�δι κατ� τις µεταγεν#στερες επ�$#ς µαρτυρε� µε τ�ν πι� εκ;ραστικ&
τρ&π� η παρ�σταση τ�υ αγ��υ Σ���α σε $αλκ�γρα;�ες µε την �π�ψη της µ�ν:ς α-
π& τ� δε�τερ� µισ& τ�υ 18�υ και την αρ$: τ�υ 19�υ αι., στα �π��α απεικ�ν�Jεται
µε την παρ�σταση της θαυµατ�υργ:ς εικ&νας της Παναγ�ας της Βηµατ�ρισσας,
ως ισ�Hι�ς κτ:τ�ρας τ�υ θρυλικ�� ιδρυτ: της µ�ν:ς, τ�υ αυτ�κρ�τ�ρα Θε�δ�σ��υ
τ�υ Μ#γα28, καθ"ς και �ι µ�ρ;#ς τ�υ Σ���α και τ�υ Συµε"ν στις πι� εH#$�υσες
θ#σεις στα δ�� κ�ρια µ�ναστικ� �ικ�δ�µ:µατα, στ� καθ�λικ& και στην τρ�πεJα29.

Πρ�σ%�ρι�ν

Για τ� Πρ�σ;&ρι, γ�ρω απ&  τ� �π��� αναπτ�$θηκε η σηµεριν: �υραν��π�λη
απ& την �π��α Hεκιν��ν τα πλ��α για τ� 0γι� 4ρ�ς, � ∆�µεντιαν&ς γρ�;ει τα α-
κ&λ�υθα:

«Και επειδ� ερ�µωσε η εκκλησ�α τ�υ Αγ��υ Συµε)ν απ� τ�υς �πιστ�υς κ�υρ-
σ�ρ�υς, στην τ�π�θεσ�α π�υ λ�γεται Πρ�σ%�ρι, και αυτ�ν απ� τα θεµ�λια της α-
νακα�νισε [� Σ���ας] και την αν�γειρε, ... και αυτ�ν την α%ι�ρωσε στ�ν Κρι� τ�υ,
κ�σµ)ντας τη µε την αγ�πη τ�υ για τ�ν Θε� και �λα τα ιερ� απαρα�τητα, για να
δ�4�σει �4ια τ�ν Θε� για τη σωτηρ�α τ�υ κυρ πατ�ρα τ�υ και τ�υ ιδ��υ.

Γρω απ� τ�ν ιερ� να� ��τισε γερ� τε��η και µεγ�λ� πργ� στη µ�ση για την
πρ�στασ�α των αγ�ων ανδρ)ν π�υ 0�υν σ’ αυτ�ν και υπηρετ�ν τ�ν ��κ� τ�υ Αγ�-
�υ Συµε)ν και αυτ�ν τ�ν α%ι�ρωσε στην Παναγ�α τη Βατ�παιδιν�»30.

� νε&τερ�ς συγγρα;#ας απ�καλε� αυτ& τ� µετ&$ι τ�υ Βατ�παιδ��υ µ�ναστ:ρι,
πρ�γµα τ� �π��� δεν επι�ε�αι"ν�υν �λλες ιστ�ρικ#ς πηγ#ς31.

Αυτ& τ� µετ&$ι :ταν #να απ& τα κτ:µατα τ�υ Βατ�παιδ��υ και πριν τ� 101832.
Στ� σ�γγραµµα τ�υ ∆�µεντιαν�� γ�νεται η παλαι&τερη µνε�α των τει$"ν και τ�υ
π�ργ�υ, και, εκτ&ς απ& τ�ν Θε�δ&σι�, ε�ναι � µ&ν�ς � �π���ς ανα;#ρει την πληρ�-
;�ρ�α για την �παρHη σ’ αυτ& τ� µετ&$ι τ�υ Βατ�παιδ��υ εκκλησ�ας α;ιερωµ#νης
στ�ν 0γι� Συµε"ν. Σε &τι α;�ρ� την α;ι#ρωση αυτ:ς της εκκλησ�ας, θα πρ#πει να
υπενθυµ�σ�υµε &τι την επ�$: της απ&κτησης αυτ�� τ�υ κτ:µατ�ς ηγ��µεν�ς τ�υ
Βατ�παιδ��υ :ταν κ�π�ι�ς �ν&µατι Συµε"ν33. ∆εν απ�κλε�εται � ηγ��µεν�ς αυτ&ς
να #κτισε στ� νε�απ�κτηθ#ν κτ:µα εκκλησ�α την �π��α α;ι#ρωσε στ�ν συν�ν&µα-
τ� �γι�, την �π��α �ρ:καν αργ&τερα γκρεµισµ#νη � Σ���ας και � Συµε"ν και την
ανακα�νισαν (εικ. 12).
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Ιω�ννη τ�υ Πρ�δρ&µ�υ και τ�υ Αγ��υ Νικ�λ��υ, κτ:τ�ρες των �π��ων :ταν δ:θεν δ�� Σ#ρ��ι µ�να-
$��. I. K�µνην&ς, Πρ�σκυνητ�ρι�ν τ�υ Aγ��υ 5ρ�υς τ�υ *θων�ς, Καρυ#ς 1984, σ. 47. Η �ατ�παιδιν:
παρ�δ�ση µε την π�ρ�δ� τ�υ $ρ&ν�υ µεγαλ�π��ησε τ� πραγµατικ& #ργ� των δ�� κτητ&ρων, για τ� �-
π��� µε �ε�αι&τητα µας πληρ�;�ρ��ν �ι σερ�ικ#ς πηγ#ς τ�υ 13�υ αι.

28. Βλ. σηµ. 25.
29. Τσιγαρ�δας, «∆ι�γραµµα», �.π., εικ. 20D Iερ� Mεγ�στη M�ν� Bατ�παιδ��υ, �.π., τ. A′, εικ. 72,

σσ. 253-255.
30. Domentijan, �.π., σσ. 72, 74.
31. Teodosije, �.π., σσ. 45-46.
32. Actes de Vatopédi, �.π., τ. I, σσ. 29-30, 77-86, αρ. 4, 5.
33. 5.π., τ. I, σ. 10.



Πρωτ�τ�

� πρ"ην µεγ�λ�ς J�υπ�ν�ς Στ#;αν�ς Nemanja, µ�να$&ς Συµε"ν, αµ#σως µε-
τ� την �;ιHη τ�υ στη µ�ν: Βατ�παιδ��υ, Hεκ�νησε µαJ� µε τ�ν Σ���α περι�δε�α
στις γνωστ&τερες µ�ν#ς τ�υ 4ρ�υς. Με την ευκαιρ�α αυτ: επισκ#;θηκαν τις Κα-
ρυ#ς, τη µ�ν: Ι�:ρων, τη Μεγ�στη Λα�ρα και �ρισµ#νες �λλες µ�ν#ς. Για τ� Πρω-
τ�τ� � ∆�µεντιαν&ς γρ�;ει:

«Και α%� �ρθαν στην �δρα τ�υ *γι�υ 5ρ�υς, στην τ�π�θεσ�α π�υ �ν�µ�0ε-
ται Καρυ�ς, πρ�σκνησαν την Παναγ�α Θε�τ�κ�, τη µητ�ρα �λων των αγι�ρε�τι-
κων εκκλησι)ν. Και απηθυναν αυτ�ν την �νθερµη πρ�σευ�� στην παν�για και α-
γν� θαυµατ�υργ� Θε�τ�κ� η �π��α απ� παλι� �κανε µεγ�λα θαµατα και γι�τρε-
ψε τ�ν αυτ�κρ�τ�ρα Μι�α�λ, � �π���ς �ικ�δ�µησε την αγ�α εκκλησ�α ...

Και εκε� δι�%�ρες τιµ�ς �καναν στην Παναγ�α Θε�τ�κ�, πρ)τα ιερ� σκεη,
αργυρ� και �ρυσ�, και θυµιατ�ρια επ�σης αργυρ� και �ρυσ�34, και καλµµατα ιε-
ρ)ν σκευ)ν µε µαργαριτ�ρια και π�λτιµα πετρ�δια35, και επιτρα��λια, και τρα-
πε0�%�ρια και �δωσαν αυτ�κρατ�ρικ� απαλαρ�α36 απ� καθαρ� �ρυσ�, και εγγρ�-
%ηκαν στ� δ�πτυ�� αυτ�ς της εκκλησ�ας �ως τ� τ�λ�ς τ�υ αι)να, µα0� µε τ�ν πρ)-
τ� κτ�τ�ρα τ�ν αυτ�κρ�τ�ρα Μι�α�λ, και �ν�µ�σθηκαν δετερ�ι κτ�τ�ρες και
σ�µερα ε4 �σ�υ µνηµ�νε�νται µα0� µε τ�ν πρ)τ� κτ�τ�ρα»37.

� ∆�µεντιαν&ς ε�ναι � µ&ν�ς � �π���ς καταγρ�;ει την αγι�ρε�τικη παρ�δ�ση
π�υ θ#λει τ�ν αυτ�κρ�τ�ρα Μι$α:λ κτ:τ�ρα της εκκλησ�ας τ�υ Πρωτ�τ�υ. Απ&
τα γρα;&µενα τ�υ ∆�µεντιαν�� δεν συν�γεται σε π�ι�ν απ& τ�υς επτ� �υJαντι-
ν��ς, συγ$ρ&ν�υς τ�υ, αυτ�κρ�τ�ρες ανα;#ρεται.
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34. 4πως και στην περ�πτωση τ�υ Βατ�παιδ��υ, κρ�ν�ντας ιδια�τερα απ& τις µαρτυρ�ες τ�υ Θε�-
δ�σ��υ, τα απαρα�τητα λειτ�υργικ� αντικε�µενα απ& π�λ�τιµα µ#ταλλα κατε�$αν εH#$�υσα θ#ση µε-
ταH� των δ"ρων π�υ #;ερε � µ�να$&ς Συµε"ν απ& τη Σερ��α για να τα διανε�µει σε αθωνικ#ς εκκλη-
σ�ες. Στ� σηµε�� αυτ& θα πρ#πει �πωσδ:π�τε να αναγνωρ�σ�υµε παραλ:πτες αγ�ων δ"ρων, δισκ�π&-
τηρων, αλλ� και �λλων αντικειµ#νων π�υ $ρησιµ�π�ι��νται στη δι�ρκεια της θε�ας λειτ�υργ�ας, &πως
αστερ�σκ�ι, θυµιατ:ρια και �λλα, π�υ �ρ�σκ�υµε στ�ν σ�γ$ρ�ν� µ�ναστικ& εH�πλισµ&, &πως εκε�ν�
στην αγι�ρε�τικη µ�ν: τ�υ Kυλ�υργ�� (1142) : στη µ�ν: τ�υ Αγ��υ Ιω�ννη τ�υ Θε�λ&γ�υ στην Π�-
τµ� (1200), �λ. P. Lemerle - G. Dagron - S. âirkoviç (ed.), αρ. �.π., σ. 74, no 7.10-14, 45D C. Astruc,
«L’inventaire – dressé en septembre 1200 – du Trésor et de la Bibliothèque de Patmos. Édition
diplomatique», Travaux et mémoires 8 (Paris 1981) 21.

35. � ∆�µεντιαν&ς, στ� σηµε�� αυτ&, µεταH� των δ"ρων τα �π��α απαριθµε� µε λεπτ�µ#ρεια, α-
να;#ρει και π�λ�τιµα καλ�µµατα για δισκ�π&τηρα π�υ συν:θως απ�τελ��νται απ& δ�� µικρ&τερα
για κ�θε ιερ& σκε��ς $ωριστ�, τ� δισκ�κ�λυµµα και τ� π�τηρ�κ�λυµµα, και απ& #να µεγαλ�τερ�, τ�ν
α:ρ.

36. Σκε��ς. Λ&γω τ�υ επιθ#τ�υ αυτ�κρατ�ρικ& π�υ συν�δε�ει δι�;�ρες �υJαντιν#ς µ�ν�δες µ#-
τρησης, &πως �ασιλικ&ς µ&δι�ς : �ασιλικ&ν καλ�θι�ν, δεν απ�κλε�εται εδ" να πρ&κειται για κ�π�ια
µ�ν�δα µ#τρησης τ�υ &γκ�υ, αντ�στ�ι$α µ�ν�δας ��ρ�υς, την �π��α µ#$ρι τ"ρα δεν #$�υν καταγρ�-
ψει �ι πηγ#ς. Περ� τ��τ�υ, �λ. E. Schilbach, Byzantinische Metrologie, München 1970D � �δι�ς,
Byzantinische metrologischen Quellen, Θεσσαλ�ν�κη 1982.

37. Domentijan, �.π., σσ. 76, 78. Σε αντ�θεση απ& τ�ν ∆�µεντιαν& � �π���ς µεταH� των δ"ρων
στ� Πρωτ�τ� Hε$ωρ�Jει τρ�α ε�δη λειτ�υργικ"ν υ;ασµ�των, � νε&τερ�ς συγγρα;#ας στ� σηµε�� αυ-
τ&, &πως και σε �λλα σηµε�α στη �ι�γρα;�α τ�υ Σ���α, κ�νει µνε�α µ&ν� για παραπετ�σµατα,
Teodosijan, �.π., σσ. 42-43.
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Μ�ν� I��ρων

«Και �τσι α%� �%θασαν στη Λαρα της Παναγ�ας Θε�τ�κ�υ των Ι��ρων [�
Συµε"ν και � Σ���ας], στην απ�καλ�µενη Π�ρταGτισσα, µε τ�ν �δι� τρ�π� πρ�-
σκνησαν την αγν� και µε �λα αυτ� τα αγαθ� γ�µισαν την αγ�α εκκλησ�α. Και ε-
δ) επ�σης π�λ �ρυσ� �δωσαν και εγγρ�%ηκαν ως δετερ�ι κτ�τ�ρες ως τ� τ�λ�ς
τ�υ αι)να, και ακ�µα και σ�µερα µνηµ�νε�νται ως κτ�τ�ρες.38 ... και εδ), α%�
πρ�σκνησε την Παναγ�α Θε�τ�κ� της Λαρας των Ι��ρων, τη λεγ�µενη Π�ρ-
ταGτισσα,… και α%� τ�υς �δωσε ευλ�γ�α απ� τ� αυτ�κρατ�ρικ� �ρυσ�39 πρ�σευ-
��θηκε στην εκκλησ�α της Παναγ�ας Θε�τ�κ�υ»40.

Η Λαρα τ�υ Aγ��υ Aθανασ��υ

�ι �ι�γρ�;�ι τ�υ Σ���α σε �ρισµ#να σηµε�α στα #ργα τ�υς γρ�;�υν για την
παλαι&τερη και επι;αν#στερη αγι�ρε�τικη µ�ν:. Στις περιγρα;#ς τ�υς ανα;#ρ�υν
την εκκλησ�α της Παναγ�ας, τ�ν τ�;� τ�υ ιδρυτ: και τα π�λυ�ριθµα δ"ρα µε τα
�π��α δ"ρισαν �ι δ�� επι;ανε�ς Σ#ρ��ι µ�να$�� τη Λα�ρα, περισσ&τερ� απ& τις
�λλες µ�ν#ς41.

«Και παρ�µεινε εδ) στη Λαρα τ�υ Αγ��υ Αθανασ��υ, … και πρ�σκνησε τ�ν
τ�%� τ�υ Αγ��υ και πρ�σευ��θηκε στην αγ�α εκκλησ�α.42 ... Και α%� �ρθαν στην
εσωτερικ� �ρηµ�, στη Μεγ�στη Λαρα τ�υ Αγ��υ Αθανασ��υ τ�υ Αθων�τη, στ�ν
��κ� της Παναγ�ας Θε�τ�κ�υ, π�υ και η �δια �ν�µ�σθηκε �ικ�ν�µ�ς αυτ�ς της α-
γ�ας εκκλησ�ας απ� την αρ�� και ως και σ�µερα. …και πρ�ς αυτ�ν αγν� ευ�αρι-
στ�ρια πρ�σευ�� απηθυναν, … και µε µεγ�λες τιµ�ς κ�σµησαν την αγ�α εκκλη-
σ�α της Παναγ�ας Θε�τ�κ�υ, πρ�σκνησαν τ�ν τ�%� τ�υ Αγ��υ και κ�θε �λλη τι-
µ� σ’ αυτ�ν �καναν. Και π�λ �ρυσ� �δωσαν στην εκκλησ�α, τ�σ� )στε �γιναν
δετερ�ι κτ�τ�ρες, και µ��ρι σ�µερα ως κτ�τ�ρες µνηµ�νε�νται µα0� µε τ�υς ευ-
σε�ε�ς αυτ�κρ�τ�ρες»43.
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38. Domentijan, �.π., σσ. 78. Σ�µ;ωνα µε τ�ν Θε�δ&σι�, � Συµε"ν και � Σ���ας, στ� δι�στηµα
της παραµ�ν:ς τ�υς στις Καρυ#ς και στη Μεγ�στη Λα�ρα, επισκ#;θηκαν, εκτ&ς απ& τη µ�ν: Ι�:-
ρων, και �ρισµ#νες �λλες µ�ν#ς, τα �ν&µατα των �π��ων � συγγρα;#ας δεν ανα;#ρει, Teodosije, �.π.,
σ. 43.

39. Πρ&κειται για τ�ν ηγεµ&να της Ν�καιας Ιω�ννη ΓL Βατ�τJη (1222-1254) � �π���ς #κανε µ�α
πλ�υσι�π�ρ�$η δωρε� στ�ν Σ#ρ�� Αρ$ιεπ�σκ�π� µετ� την επιστρ�;: τ�υ απ& τ�υς Αγ��υς Τ&π�υς
τ� 1229.

40. Domentijan, �.π., σ. 308.
41. Τ� κ�ρ�ς π�υ #$αιρε η Μεγ�στη Λα�ρα µεταH� των αγι�ρε�τικων µ�ν"ν πρ�σ#λκυσε τ�ν Σ��-

�α να την επισκε;θε� για πρ"τη ;�ρ� πριν την �;ιHη τ�υ πατ#ρα τ�υ στ�ν 0θω. Σ�µ;ωνα µε τ�ν
Θε�δ&σι�, τ� #πραHε αυτ& δ�� ;�ρ#ς πριν την �;ιHη τ�υ Συµε"νD πρ"τη ;�ρ� νε�καρε�ς µ�να$&ς
µ&λις ε�$ε εντα$θε� στην αδελ;&τητα τ�υ Βατ�πεδ��υ, &ταν µαJ� µε τ�υς συν�δ��ς τ�υ αν#�ηκε και
στην κ�ρυ;: τ�υ 0θωνα. Στα τ#λη τ�υ 1197 επισκ#;θηκε τη Λα�ρα µαJ� µε τ�ν πατ#ρα τ�υ � �π���ς
µ&λις ε�$ε ;θ�σει στ� 4ρ�ς. Τελευτα�α ;�ρ� επισκ#;θηκε τη µ�ν: τ� 1219 ως αρ$ιεπ�σκ�π�ς επι-
στρ#;�ντας απ& τη Ν�καια, &ταν, σ�µ;ωνα µε τις µαρτυρ�ες τ�υ ∆�µεντιαν��, στη Λα�ρα, &πως και
σε �λλες µ�ν#ς, $�ρ�στατ��σε και $ειρ�τ�ν��σε ιερε�ς και διακ&ν�υς.

42. Domentijan, �.π., σ. 38.
43. 5.π., σσ. 78, 80.



Μ�ν� Xιλανδαρ��υ

� Σ���ας �ρ$ισε την ανακα�νιση τ�υ �ιλανδαρ��υ πιθαν&τατα τ� καλ�κα�ρι
τ�υ 1198. � ∆�µεντιαν&ς επ� τ�υ πρ�κειµ#ν�υ γρ�;ει τα εH:ς:

«Και α%� �ρθε στη µ�ν� τη �ρ�κε ερηµωµ�νη απ� τ�υς �πιστ�υς κ�υρσ�-
ρ�υς και καθ)ς πλησ�α0ε η τελευτα�α πτ)ση. [...]

Και µε τη ���θεια τ�υ Θε� �ρ�ισε να αναγε�ρει �ργα και να �ικ�δ�µε� τη µ�-
ν�, τ�ν ��κ� της Παναγ�ας Θε�τ�κ�υ της Ευεργετ�δ�ς τ�υ /ιλανδαρ��υ. Και πρ)-
τα ανακα�νισε την εκκλησ�α, δι�τι η εκκλησ�α υπ�ρ�ε απ� τις πρ)τες µ�ρες, π�υ
ε�ναι και σ�µερα.

Και κ�σµ�θηκε απ� αυτ�ς τ�υς �σ��υς και επεκτ�θηκε �σ� �πρεπε πρ�ς τιµ�
τ�υ κρ�τ�υς των πατ�ρων τ�υς. Και �κτισαν τε��η γρω απ� τη µ�ν� και πργ�
µεγ�λ� σ’ αυτ�ν �µ�ι� µε τ�ν αυτ�κρατ�ρικ� ��κ�, και µεγ�λα παλ�τια �µ�ια µ’
αυτ�ν»44.

Τ� κε�µεν� τ�υ Θε�δ�σ��υ δια;#ρει µερικ"ς:
«Και µεγ�λ� πλ�θ�ς εργατ)ν συγκ�ντρωσε, δι�τι σε λ�γ� �ρ�ν� �θελε π�λλ�

να τελει)σει [� Σ���ας]. Και α%� �ρθε στ� /ιλανδ�ρι, εκτ�ς απ� την εκκλησ�α
�λα τα �ρ�κε κατεστραµµ�να, και αµ�σως τα περι��αλε µε τε���ς, και τρ�πε0α α-
ν�γειρε απ� τα θεµ�λια, και κελι� αρκετ� για την αδελ%�τητα �κτισε, και ανακα�-
νισε την εκκλησ�α, και µε �ρυσ� τη 0ωγρ�%ισε, και την κ�σµησε µε εικ�νες και πα-
ραπετ�σµατα και ιερ� σκεη, ... και την εκκλησ�α εντ�ς αυτ�ς την α%ι�ρωσε στα
Εισ�δια της Μητ�ρας τ�υ /ριστ� Θε�, στην Αγ�α των Αγ�ων»45.

Κρ�ν�ντας απ& τις α;ηγ:σεις των δ�� Σ#ρ�ων συγγρα;#ων, την επ�$: της α-
νακα�νισης τ�υ Συµε"ν και τ�υ Σ���α δεν #γιναν µεγ�λα �ικ�δ�µικ� #ργα στ�
καθ�λικ& της µ�ν:ς. Την υπ&θεση &τι µε την ευκαιρ�α αυτ: δεν εκτελ#στηκαν µε-
γ�λα #ργα στ� παλι& καθ�λικ& της ελληνικ:ς µ�ν:ς, π�υ θα µπ�ρ��σε να $ρ�ν�-
λ�γηθε� στα τ#λη τ�υ 10�υ αι., στηρ�Jει τ� γεγ�ν&ς &τι :δη στις αρ$#ς τ�υ 14�υ αι.
κατεδα;�σθηκε και στη θ#ση τ�υ αναγ#ρθηκε � σηµεριν&ς κεντρικ&ς να&ς της µ�-
ν:ς. Για την &ψη τ�υ καθ�λικ�� τ�υ �ιλανδαρ��υ απ& την επ�$: τ�υ Συµε"ν και
τ�υ Σ���α δεν γνωρ�J�υµε σ$εδ&ν τ�π�τε.

Στην κατεδα;ισµ#νη εκκλησ�α, πιθαν&τατα, αν:καν και κ�π�ια τµ:µατα τ�υ
αρ$ιτεκτ�νικ�� δι�κ�σµ�υ π�υ �ρ�σκ�υµε σε δε�τερη $ρ:ση στ� σηµεριν& καθ�λι-
κ&, και τα �π��α, σ�µ;ωνα µε τα $αρακτηριστικ� της τε$ν�τρ�π�ας τ�υς, θα µπ�-
ρ��σαν να $ρ�ν�λ�γηθ��ν στη µεσ��υJαντιν: περ��δ� (εικ. 13-16)46.

4ταν πρ&κειται για τα καλλιτε$νικ� αντικε�µενα µε τα �π��α, σ�µ;ωνα µε τ�ν
Θε�δ&σι�, :ταν διακ�σµηµ#νη η κεντρικ: εκκλησ�α απ& την επ�$: τ�υ Συµε"ν και
τ�υ Σ���α, µε µεγ�λη �ε�αι&τητα µπ�ρε� να γ�νει λ&γ�ς για τρ�α εκθ#µατα π�υ
αν:κ�υν µεταH� των παλαι�τ#ρων τ�υ σηµεριν�� θησαυρ�� της µ�ν:ς: τη ψη;ι-
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44. Domentijan, �.π., σ. 90.
45. Teodosije, �.π., σσ. 50-51.
46. M. Îuput, Arxumekmonsku ukras rkve kralva Mulumuna, Mahastir Xilandar, Beograd

1998, σσ. 153-158.



δωτ: εικ&να της Παναγ�ας µε τ�ν �ριστ& (εικ. 17)47, την παλαι� µ�ναστικ: σταυ-
ρ�θ:κη (εικ. 18)48 και τα �ηµ&θυρα πλ��σια διακ�σµηµ#να µε #νθετ� κ�κ�λιν�
κ&σµηµα και αν�γλυ;α επεHεργασµ#να µε πλ�κες απ& ελε;αντ&δ�ντ� (εικ. 19)49.

�ι �ι�γρ�;�ι τ�υ Σ���α κ�ν�υν λ&γ� και για την αν#γερση των κατεδα;ισµ#-
νων τει$"ν τ�υ ελληνικ�� �ιλανδαρ��υ και για την �ικ�δ&µηση τ�υ υψηλ&τερ�υ
µ�ναστικ�� �ικ�δ�µ:µατ�ς, τ� �π��� και σ:µερα κυριαρ$ε� σε &λ� τ� σ�µπλεγµα,
τ�ν π�ργ� τ�υ Αγ��υ Σ���α. Τ� παλαι&τερ� τµ:µα τ�υ �ικ�δ�µ:µατ�ς απ& την ε-
π�$: τ�υ Συµε"ν και τ�υ Σ���α ε�ναι ε�κ�λα αναγνωρ�σιµ� απ& τ�ν $αρακτηρι-
στικ& τρ&π� τ�ι$�π�ι�ας και #$ει διασωθε� #ως τ� �ψ�ς τ�υ τρ�τ�υ �ρ&;�υ (εικ.
20)50. �ι πτ#ρυγες µε τα κελι� των µ�να$"ν και η τρ�πεJα π�υ αν#γειραν � Συµε-
"ν και � Σ���ας σ:µερα δεν υπ�ρ$�υν πλ#�ν.

Μηλ�αι

Εκτ&ς απ& τ� �ιλανδ�ρι, στ�ν Συµε"ν και τ�ν Σ���α, µε $ρυσ&��υλ� τ�υ
ΑλεH��υ ΓL τ�υ 0γγελ�υ απ& τ�ν Ι��νι� τ�υ 1198, παρα$ωρ:θηκαν και �λλ�ι ιερ��
$"ρ�ι κ�ντ� στη µ�ν:. Πρ&κειται ;υσικ� για µικρ&τερα, ερηµωµ#να µ�ναστ:ρια
και κελι�, δεδ�µ#ν�υ &τι σ’ αυτ& τ� #γγρα;� δεν ανα;#ρ�νται µεµ�νωµ#να αλλ�
�µαδικ�. Ωστ&σ�, $�ρη σ’ αυτ��ς τ�υς δ�� συγγρα;ε�ς, γνωρ�J�υµε τις α;ιερ"-
σεις �ρισµ#νων απ& αυτ�.

«... και π�λι απ� τ�ν Πρ)τ� και �λ�υς τ�υ Αγι�ρε�τες 0�τησε [� Σ���ας] τις
Μηλεα� π�υ �ταν τ� /ιλανδ�ρι.

... και µετ� απ� κ�π�ι� δι�στηµα π�λι 0�τησε απ� τ�υς Αγι�ρε�τες, απ� �λ�-
κληρη τη σνα4η, τη µ�ν� των Αγ�ων 9µ�λ�γητ)ν και τ�υ δ�θηκε ...

Και συγκεντρ)ν�ντας µα0� �ως δεκατ�σσερα µ�ναστ�ρια τα �ν�µασε /ιλαν-
δ�ρι»51.

«!λα�αν [� Συµε"ν και � Σ���ας] απ� τ�ν Πρ)τ� ερηµωµ�να κελι�, ελαι)νες
και αµπελ)νες π�υ �ρ�σκ�νταν γρω απ� τ� /ιλανδ�ρι, και µα0� µε αυτ� τ�ν *γι�
Γε)ργι�, τ�υς 9µ�λ�γητ�ς και τ�ν *γι� Νικ�λα� στις Μηλεα�»52.
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47. B. J. ÀurnÃ, «Mozauhka ukona Bozoroduhe Oduzumruje uz manasmura Xulandara», Zograf 1
(Beograd 1966) 16-20.

48. B. MilvkoviÃ «Xulandapsku Hasnu krsm u smara manasmurska smavromeka», Zbornik
radova Vizantoloπkog instituta 38 (Beograd 1999/2000) 287-297.

49. D. BogdanoviÃ - B. ÀuriÃ - D. MedakoviÃ Xulandar, Sveta Gora 21997, σσ. 58-60. Βλ. επ�σης
Σ. Πελεκαν�δης, «BυJαντιν&ν �ηµ&θυρ�ν εH Aγ��υ 4ρ�υς», Mελ�τες παλαι��ριστιανικ�ς και �υ0αντι-
ν�ς αρ�αι�λ�γ�ας, Θεσσαλ�ν�κη 1977, σσ. 221-241.

50. P. Theocharidis, The Byzantine Fortified Enclosure of the Monastery of Chelandariou,
Xulandarski zbornik 7 (Beograd 1989) 60-63D P. L. Theocharidis - I. A. Papaggelos, «St Sabbas Tower
at Chilandar Monastery», Towers of Mount Athos, σσ. 62-65. Για τ� σηµεριν& παρεκκλ:σι στην κ�ρυ;:
τ�υ π�ργ�υ, τ� �π���, κατ� π�σα πιθαν&τητα, &πως και τ� αρ$ικ&, :ταν α;ιερωµ#ν� στη Γ#ννηση τ�υ
Αγ��υ Ιω�ννη τ�υ Πρ�δρ&µ�υ, �λ. O. TomiÃ, Beozradsku mumronolum Sumeon u „egova
xulahdarsna, Druga kaziva›a o Svetoj Gori, Beograd 1997, σσ. 153-176.

51. Domentijan, �.π., σσ. 90, 96.
52. Teodosije, �.π., σ. 51.



Β�σει µεταγεν#στερων πηγ"ν, � 0γι�ς Γε"ργι�ς µπ�ρε� µε σ$ετικ: �ε�αι&τητα
να ταυτιστε� µε τα υπ�λε�µµατα τ�υ π�ργ�υ των Αρ�ανιτ"ν, π�υ �ρ�σκεται µια "-
ρα πεJ�π�ρ�α απ& τ� �ιλανδ�ρι, στ�ν παλι& δρ&µ� για τη µ�ν: Zωγρ�;�υ53, εν"
για τη µ�ν: των Αγ�ων �µ�λ�γητ"ν υπ�τ�θεται &τι �ρισκ&ταν στην �λλη πλευρ�
της $ερσ�ν:σ�υ κ�ντ� στην σηµεριν: Γι���νιτσα54.

Καρυ�ς

Στις Καρυ#ς � Σ���ας #κανε τ� εH:ς:
«Και τ�τ� αγ�ρασε απ� τ�υς Αγι�ρε�τες και αν�γειρε για τ�ν εαυτ� τ�υ ερη-

µητ�ρι� και σ’ αυτ� την εκκλησ�α τ�υ Αγ��υ Σ���α Ιερ�σ�λµων τ�π� διαµ�ν�ς
δ� � τρι)ν ατ�µων»55.

«... �ρ�κε θαυµ�σια τ�π�θεσ�α στ� µ�ρ�ς π�υ �ν�µ�0εται Καρυ�ς, µε καλ� νε-
ρ� και στ�λισµ�ν� µε καρπ�%�ρα δ�νδρα, και α%� τ� αγ�ρασε απ� τ�ν Πρ)τ�,
�κτισε για τ�ν εαυτ� τ�υ ησυ�αστ�ρι� και εκκλησ�α τ�υ αγ��υ και �σ��υ πατ�ρα
τ�υ Σ���α Ιερ�σ�λµων, ...»56.

� Σ���ας αν#γειρε στις Καρυ#ς, σε γη π�υ αγ&ρασε απ& τ� Πρωτ�τ�, την εκ-
κλησ�α τ�υ Αγ��υ Σ���α Ιερ�σ�λ�µων και κελι� στα �π��α θα µπ�ρ��σαν να ε-
γκατα�ι"σ�υν δ��-τρεις µ�να$��. � �δι�ς � Σ���ας, µετ� τ�ν θ�νατ� τ�υ πατ#ρα
τ�υ, απ�σ�ρθηκε στ� νε�ϊδρυθ#ν ερηµητ:ρι� και συν#γραψε τ� Τυπικ� µε τ� �-
π��� #θεσε τα θεµ#λια της ανεHαρτησ�ας αυτ��, �ικ�ν�µικ:ς και ν�µικ:ς, σε σ$#ση
µε τ�ν Πρ"τ� και µε τ� �δι� τ� �ιλανδ�ρι, και καθ&ρισε τ�υς αυστηρ��ς ασκητι-
κ��ς καν&νες για αυτ��ς �ι �π���ι εγκατα�ι"ν�υν σ’ αυτ&57. Στ� ερηµητ:ρι� αυτ&
#Jησε στα µ#σα τ�υ 13�υ αι. � ιερ�µ&να$�ς ∆�µεντιαν&ς γρ�;�ντας τ�ν ��� τ�υ ι-
δρυτ: τ�υ58.

Μ�ν� Zυγ�

Με $ρυσ&��υλ� σιγ�λι� απ& τ�ν Ι��νι� τ�υ 1199 � �ασιλε�ς Αλ#Hι�ς � ΓL δ"ρι-
σε στ� �ιλανδ�ρι και την ερηµωµ#νη µ�ν: τ�υ Zυγ��, πρ�γµα για τ� �π��� µαρ-
τυρ��ν και �ι δ�� �ι�γρ�;�ι τ�υ Σ���α.
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53. M. ØivojinoviÃ, Svemozorske keluje u nurzovu u sredi´em veku, Beograd 1972, σσ. 106-107,
117D A. FotiÃ, Sveta Gora u Xulandar u Osmanskom harsmvu (XV-XVII vek), Beograd 2000, σσ. 247-
249D S. NenadoviÃ, Xulandar na zrafuhkum nrukazuma XVIII u XIX smoleÃa, Zbornik za‰tite
spomenika kulture 16 (Beograd 1965) 105-106D Π. Ανδρ��δης, «Ερειπωµ#ν�ς �υJαντιν&ς π�ργ�ς στ�
0γι�ν 4ρ�ς», Μακεδ�νικ� 32 (1999-2000) 355-363.

54. M. Îivojinoviç, Le monastère de Chilandar et ses métoques dans la region de l’Athos, Zbornik
radova Vizantoloπkog instituta 26 (1987) 42-43.

55. Domentijan, �.π., σ. 102.
56. Teodosije, �.π., σ. 61. Σ�µ;ωνα µε τ�ν ∆�µεντιαν&, η αν#γερση τ�υ ερηµητηρ��υ στις Καρυ#ς

πραγµατ�π�ι:θηκε πριν τ�ν θ�νατ� τ�υ Συµε"ν, εν" σ�µ;ωνα µε τ�ν Θε�δ&σι� µετ�. Αν λη;θε� υ-
π&ψη  η $ρ�ν�λ&γηση τ�υ Τυπικ�, �ι ως �νω εργασ�ες θα µπ�ρ��σαν να ε�$αν απ�περατωθε� µ&ν�
#ως τ� τ#λ�ς τ�υ καλ�καιρι�� τ�υ 1199 και ;υσικ� να ε�$αν αρ$�σει νωρ�τερα.

57. M. ØivojinoviÃ, Ismoruja Xulandara, I, Beograd 1998, σσ. 79-84.
58. Domentijan, �.π., σσ. 104, 432.



Και τ�υ παρα�)ρησε � αυτ�κρ�τ�ρας δικ� τ�υ κτ�µατα: την αυτ�κρατ�ρικ�
µ�ν� τ�υ Jυγ�, µε �λα της τα κτ�µατα και τα µετ��ια.

Και µετ��η [� Σ���ας] στις Καρυ�ς στ�ν Πρ)τ� και στη σνα4η των αγ�ων
πατ�ρων και τ�υς παρ�δωσε τη διαταγ� τ�υ αυτ�κρ�τ�ρα και π�ρε απ� αυτ�ς
την αυτ�κρατ�ρικ� µ�ν� τ�υ Jυγ� και την α%ι�ρωσε στην Παναγ�α Θε�τ�κ� τη
/ιλανδαριν�59.

... αν�%ερε και την ερηµωµ�νη αυτ�κρατ�ρικ� µ�ν� την απ�καλ�µενη τ�υ
Jυγ�, να τη δ)σει και αυτ�ν σ’ αυτ�ν µε κ�θε πρ�ν�µι� π�υ ε��ε απ� την αρ-
��, εισ�γ�ντας µε τη δωρε� αυτ� στην κ�ιν�τητα µα0� µε τ�ν εαυτ� τ�υ και
τ�ν αυτ�κρ�τ�ρα ως κτ�τ�ρα … Αµ�σως δ)ρισε την παραπ�νω µ�ν� τ�υ Jυ-
γ� µε τα µετ��ια και µε �λ�υς τ�υς �ικισµ�ς της περι���ς στη µ�ν� /ιλαν-
δαρ��υ, ...»60.

Σ$ετικ� πρ&σ;ατα, υπ�λε�µµατα τ�υ Φραγκ&καστρ�υ στις ν&τιες ακτ#ς της
Xερσ�ν:σ�υ, στ� σ�ν�ρ� τ�υ 0γι�υ 4ρ�υς, ταυτ�στηκαν µε τα υπ�λε�µµατα της
µ�ν:ς τ�υ Zυγ��61.

Μ�ν� Kαρακ�λλ�υ

� µ�να$&ς Σ���ας, µετ� τ�ν θ�νατ� τ�υ πατ#ρα τ�υ (1199) και #ως τ� 1206,
συνεισ#;ερε στην ανακα�νιση και �ρισµ#νων �λλων µ�να$ικ"ν κ�ιν�τ:των τ�υ
Αγ��υ 4ρ�υς, &πως τ�υ Καρακ�λλ�υ, τ�υ Kηρ�π�τ�µ�υ και τ�υ Φιλ�θ#�υ.

«Υπ�ρ�ει στ� *γι� 5ρ�ς η µ�ν� των Αγ�ων Απ�στ�λων, η απ�καλ�µενη
Καρακ�λλ�υ. Στη µ�ν� αυτ� επιτ�θηκαν στη δι�ρκεια της ν�τας ληστ�ς απ� τη
θ�λασσα και τη λ�στεψαν, και τ�ν ηγ�µεν� µε τ�υς αδελ%�ς τ�ς �δεσαν και
τ�ς �δ�γησαν στα πλ��α, και κατ�σ�εσαν �λα τα αγαθ� της µ�ν�ς και τα π�ραν
µα0� τ�υς, …τη µ�ν� µε �λα τα υπ�ρ��ντα την ε4αγ�ρασε, και σ’ αυτ�ν εγκατ�-
στησε τ�υς εκδιω�θ�ντες, τ�ν ηγ�µεν� µε τ�υς αδελ%�ς. Και ��ι µ�ν� αυτ�, αλ-
λ� και �λα τα απαρα�τητα για τη µ�ν� τα ε4ασ%�λισε και τα κατεστραµµ�να �ι-
κ�δ�µησε, ...»62.

Aνα;ερ&µεν�ι στη γενναι�δωρ�α τ�υ Σ���α πρ�ς τις αγι�ρε�τικες µ�ν#ς και �ι
δ�� �ι�γρ�;�ι περιγρ�;�υν #να γεγ�ν&ς σ$ετικ� µε τη µ�ν: Καρακ�λλ�υ π�υ ε-
πακ�λ��θησε τ�υ θαν�τ�υ τ�υ Συµε"ν63. Πρ&κειται για επ�θεση πειρατ"ν, �ι �-
π���ι αι$µαλ"τισαν �λ&κληρη την αδελ;&τητα µε επικε;αλ:ς τ�ν ηγ��µεν� και
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59. Domentijan, �.π., σσ. 94, 96.
60. Teodosije, �.π., σ. 52.
61. Αυτ& τ� επι�ε�αι"νει και περιγρα;: των συν&ρων των κτηµ�των τ�υ �ιλανδαρ��υ π�υ πε-

ρι#$ει τ� πλαστ& #γγρα;� τ�υ τσ�ρ�υ Du‰an: «…, και απ& εκε� τ� δικα�ωµα πρ&σ�ασης στη θ�λασσα
και µ#σω θαλ�σσης κ�τω απ& τ�ν Zυγ& και δ�πλα απ& τ�ν Zυγ& εµπρ&ς δια θαλ�σσης  …», π�υ συ-
ντ�$θηκε πριν τ� 1485/6. A. FotiÃ, Sbema Gora u Xulandar u Osmahskom harvmvu, σ. 280D για τη ση-
µασ�α της �ν�µασ�ας τ�υ &ρ�υς Zυγ&ς µε ��ση τις �υJαντιν#ς πηγ#ς π�υ ερευν:θηκαν λεπτ�µερ"ς,
�λ. J´. MaksimoviÃ, «Zugos na srnsko-vuzanmujskoj granuhu», zbornik Filozofskog Fakulteta 15/1
(Beograd 1985) 83-88.

62. Teodosije, �.π., σσ. 65-66.
63. Για τ� κε�µεν� τ�υ γηραι&τερ�υ �ι�γρ�;�υ �λ. Domentijan, �.π., σ. 126.



λ:στεψαν τη µ�ν:64. Η Μεγ�στη Λα�ρα εHαγ&ρασε την αδελ;&τητα και υπ#ταHε
τη µ�ν: τ�υς ως µετ&$ι65. � Σ���ας, µετ� απ& παρ�κληση των µ�να$"ν αυτ:ς της
ελληνικ:ς µ�ν:ς, εHαγ&ρασε την αδελ;&τητα και µαJ� µε τη µ�ν: τ��ς απ:λλαHε
απ& τις υπ�$ρε"σεις πρ�ς τη Λα�ρα.

M�ν� Qηρ�π�τ�µ�υ

«Επ�σης στη µ�ν� των Αγ�ων Σαρ�ντα Μαρτρων π�υ ερ�µωσε απ� τ�υς �δι-
�υς ληστ�ς και γκρεµ�σθηκε �λ�σ�ερ)ς, ... και σ’ αυτ�ς τ�υ Αγ��υς Σαρ�ντα
Μ�ρτυρες αν�γειρε ��κ� στην τ�π�θεσ�α π�υ �ν�µ�0εται Qηρ�π�ταµ�ς, δ�δ�ντας
π�λ �ρυσ� και κ�σµ)ντας τ�ν µε �λα τα απαρα�τητα και τ�ι��γρ�%ησε την αγ�α
εκκλησ�α των Αγ�ων Σαρ�ντα Μαρτρων και παντ� αν�γειρε τε��η.

Και εν�γραψε σ’ αυτ� τ� �ν�µα τ�υ πατ�ρα τ�υ και τ� δικ� τ�υ και απ� τ�ν
Θε� απ�καλ�στηκαν αληθιν�� κτ�τ�ρες και εκε� µνηµ�νεει τ�υς γ�νε�ς τ�υ και
τ�ν εαυτ� τ�υ, �πως ε�ναι µ��ρι σ�µερα»66.

Η ερ:µωση της µ�ν:ς Kηρ�π�τ�µ�υ ανα;#ρεται και στα #γγρα;α π�υ �ρ�-
σκ�νται στ� αρ$ε�� της µ�ν:ς. Απ& σιγ�λι� τ�υ σε�αστ�κρ�τ�ρα Νικη;&ρ�υ Πε-
τραλ�;α, π�υ $ρ�ν�λ�γε�ται περ�π�υ τ� 1200, µαθα�ν�υµε &τι «η µ�ν� απ)λεσε τα
παλαι� σιγ�λια». Στ� �δι� #γγρα;� επ�σης �ρ�σκ�υµε την τελευτα�α µνε�α αυτ:ς
της µ�ναστικ:ς κ�ιν&τητας ως µ�ν: τ�υ «αγ��υ µεγαλ�µ�ρτυρα Νικη%�ρ�υ». Αυ-
τ:, σ�µ;ωνα µε τη ν#α α;ι#ρωση τ�υ καθ�λικ��, στ� µ#λλ�ν θα απ�καλε�ται «µ�-
ν: των Αγ�ων Σαρ�ντα»67.

Μ�ν� Φιλ�θ��υ

«Τη µ�ν� π�υ απ�καλε�ται Φιλ�θ��υ �ρ�ισε να την �ικ�δ�µε� κ�π�ι�ς %ιλ�θε-
�ς �νθρωπ�ς, και δεν µπ�ρεσε να την τελει)σει λ�γω �λλειψης �ρηµ�των. Και αυ-
τ�ς, �πως και �λ�ι �ι �λλ�ι, �ρθε στ�ν *γι� και α%� τ�ν εν�γραψε ως κτ�τ�ρα,
παρακ�λεσε για ���θεια για να την τελει)σει. Και � *γι�ς, ταπειν�%ρ�να και
πρ�θυµα τ�υ �δωσε πλ�υσι�π�ρ��α τα απαρα�τητα για να την τελει)σει»68.
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64. Η �δια µ�ν:, σε σ$ετικ� σ�ντ�µ� $ρ�νικ& δι�στηµα, θα υπ�στε� ακ&µη µ�α λεηλασ�α την πε-
ρ��δ� της Λατιν�κρατ�ας τ�υ Αγ��υ 4ρ�υς (1205-1224), κρ�ν�ντας απ& τα στ�ι$ε�α π�υ περι#$�νται
σε #να #γγρα;� της Μ�ν:ς Zωγρ�;�υ, W. Regel - E. Kurtz - B. Korablev (eds.), Actes de Zographou,
Vizantijskij vremennik 13 (1906), PriloΩenie 1, Sanktpetepburg´ 1907, 84.30-35D M.
ˇuvojunovuÃ, «Sveta Gora u doba Latinskog darstva», Zbornik radova Vizantoloπkog instituta 17
(1976) 81-82 (σε περ�πτωση π�υ δεν πρ&κειται εδ" για τ� �δι� γεγ�ν&ς).

65. Πρ&κειται για ασυν:θιστ�, για την ακρ��εια µ�ναδικ& και σε �λλες πηγ#ς ανεπι�ε�α�ωτ�,
τρ&π� υπ�ταγ:ς µιας αγι�ρε�τικης µ�ν:ς σε �λλη, για την �π��α δεν γ�νεται µνε�α στα #γγρα;α της
Λα�ρας. Στ� αρ$ε�� της µ�ν:ς Καρακ�λ�υ δεν υπ�ρ$�υν #γγρα;α πριν απ& τα τ#λη τ�υ 13�υ αι. π�υ
να α;�ρ��ν �µεσα τη µ�ν:, �λ. Aθωνικ� Σµµεικτα 1 (1985).

66. Domentijan, �.π., σ. 128D στ�ν νε&τερ� συγγρα;#α τ� κε�µεν� ε�ναι σ$εδ&ν ταυτ&σηµ�,
Teodosije, �.π., σ. 66.

67. J. Bompaire (éd.), Actes de Xéropotamou, Paris 1964, σ. 69, αρ. 8.2-4, σσ. 278-279D S. Binon, Les
origines légendaires et l’histoire de Xéropotamou et de Saint-Paul de l’Athos, Louvain 1942, σ. 107D M.
ˇivojinoviÃ, Kmumopska delamnosm seemoza Save, Sava Neman´iÃ - sveti Sava, Beograd 1979, σσ. 19-20.

68. Teodosije, �.π., σσ. 66-67.



H πληρ�;�ρ�α τ�υ Θε�δ�σ��υ &τι η µ�ν: Φιλ�θ#�υ �ικ�δ�µ:θηκε την επ�$:
τ�υ Σ���α δεν ε�ναι �ρθ:, δι&τι γνωρ�J�υµε &τι αυτ: η µ�ν: αν:κει στην �µ�δα
των παλαι�τ#ρων µ�ν"ν τ�υ 4ρ�υς69.

Yπ�θ#τ�υµε &µως &τι πρ&κειται για µεγ�λη ανακα�νιση, και &$ι για την �δρυση
µ�ν:ς. Επειδ: &µως στ� κε�µεν� τ�υ Θε�δ�σ��υ γ�νεται λ&γ�ς για αυτ:ν αµ#σως
µετ� τα �ν&µατα δ�� µ�ναστικ"ν κ�ιν�τ:των �ι �π��ες α;αν�σθηκαν απ& τ�υς
πειρατ#ς και επειδ: �ρ�σκεται κ�ντ� σε µ�α απ& αυτ#ς, στη µ�ν: Καρακ�λλ�υ, δι-
και�λ�γηµ#να #γινε η υπ&θεση &τι και η µ�ν: τ�υ Φιλ�θ#�υ ε�$ε την �δια τ�$η, µ�-
λ�ν&τι αυτ& δεν ανα;#ρεται ρητ� στ� κε�µεν�. �ι διαστ�σεις της καταστρ�;:ς και
της µετ#πειτα ανακα�νισης, στην περ�πτωση αυτ:, θα :ταν τ#τ�ιες "στε στην αγι�-
ρε�τικη παρ�δ�ση, την �π��α ανα;#ρει � Σ#ρ��ς συγγρα;#ας, δηµι��ργησαν την
εντ�πωση της επαν�δρυσης της µ�ν:ς.
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69. V. Kravari, «Nouveaux documents du monastère de Philothéou», Travaux et mémoires 10
(1987) 273-278.



SUMMARY

Bojan Miljkoviç

LIVES OF SAINT SAVA OF SERBIA
AS SOURCES FOR THE HISTORY OF ATHONITE ART

Two extensive lives of Saint Sava of Serbia (1175/6-1236) from the pens of two
monks from Hilandar monastery, Domentijan and Teodosije, represent the
important sources for knowing of Holy Mountain history of the end of the 12th and
the first decades of the next century. These texts, also, contain valuable informa-
tions about Athonite monuments from this period. The work of the older writer is
dated in 1253/4, and the later one of Teodosije could be dated in the 8th decade of
the 13th century.

The main part of this article gives, for the first time in modern Greek, complete
translations with short annotations of those parts from these two sources which are
related to the artistic heritage of Mount Athos: about old russian monastery, Vato-
pedi and its metochion named Prosphorion, Karyes, Iveron, Great Lavra, Hilandar,
region of Meleai, Zygou monastery, Karakallou, Xeropotamou and Philotheou.
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Eικ. 2. 9 Πργ�ς τ�υ αγ��υ Σ���α τ�υ Σ�ρ��υ στην Παλαι� Ρωσικ� Μ�ν�.
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Eικ. 3. 9 πρ�%�της Ιων�ς, καθ�λικ�, Βατ�πα�δι.
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Eικ. 4. 9 πρ�%�της Σαµ�υ�λ, καθ�λικ�, Βατ�πα�δι.
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Eικ. 5. 9 πρ�%�της Ελισσα��ς, καθ�λικ�, Βατ�πα�δι.
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Eικ. 6. 9 �γι�ς Φωκ�ς, καθ�λικ�, Βατ�πα�δι.
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Eικ. 9. Η Σταρωση και η Απ�καθ�λωση, τµ�µα παλαι� επιστυλ��υ, Βατ�πα�δι.

Eικ. 10. T� κεντρικ� τµ�µα τ�υ παλαι� επιστυλ��υ, Bατ�πα�δι.
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Eικ. 13-16. Τα θωρ�κια, καθ�λικ�, /ιλανδ�ρι.
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Eικ. 17. Ψη%ιδωτ� εικ�να της Παναγ�ας µε τ�ν /ριστ�, /ιλανδ�ρι.
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Eικ. 18. Η παλαι� µ�ναστικ� σταυρ�θ�κη, /ιλανδ�ρι.
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Eικ. 19. Παλαι� �ηµ�θυρα, /ιλανδ�ρι.
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Eικ. 20. 9 πργ�ς τ�υ αγ��υ Σ���α, /ιλανδ�ρι.



M�να��ς Mωυσ
ς �Aγι�ρε�της

OI IEPEΣ ΣKHTEΣ TOY AΓIOY OPOYΣ

T� �Aγι�ν 	Oρ�ς σµερα διατηρε� τ�ν πι� �ργανωµ�ν� µ�να�ισµ� στ�ν κ�σµ�.
�O µ�να�ισµ�ς �εκιν� �π� τ� B. A!γυπτ� στ# τ�λη τ�% 3�υ α&. µ' τ�ν πα(ση τ)ν
διωγµ)ν τ)ν �ριστιαν)ν. *Aναπτ(�θηκε περισσ�τερ� τ�ν 4� α&. , �να�ωρητικ�ς
µ�να�ισµ�ς, , ,π���ς δηµι�(ργησε τ�ν σκητιωτικ�. T� 330 , /σι�ς *Aµµ�1ν 2δρ(ει
τ� Nιτρ5α κι , /σι�ς Mακ6ρι�ς , A&γ(πτι�ς τ� Σκτη. T� 338 �εκιν�%ν τ�ν �σκη-
τικ� 95� τ�υς τ# Kελ5α1. �O συν�λικ�ς �ριθµ�ς τ)ν µ�να�)ν τ)ν σκητ)ν α;τ)ν
<=θανε τ>ς 5.000.

�H �ν�µασ5α σκτη κατ# τ� @τυµ�λ�γικ� της πρ��ρ�εται �π� τ� τ�πων(µι�
ΣκCτις D Σκ5τις τCς A&γ(πτ�υ2 κι G�ι �π� τ� �σκητ�ς D �σκ�%µαι. �H σκτη εJναι
Lνα &δια5τερ�υ τ(π�υ µ�ναστηριακ� παρ6ρτηµα, π�1 �νκει στ� λεγ�µενη κυρ5αρ-
�η µ�ν, �π�τελε� δηλαδ� @�6ρτηµ6 της κα> κατ�ικε�ται �π� µ�να��1ς π�1 Q�%ν
τ�;λ6�ιστ�ν θεωρητικ# κατ# τ� �ρ�α�� �να�ωρητικ� σ(στηµα σ' µικρ# σ�ετικ#
�&κµατα π�1 �ν�µ6Q�νται Kαλ(9ες. T� σ(ν�λ� τ)ν Kαλυ9)ν �π�τελε� τ� σκτη,
π�1 δι�ικε�ται �π� τ�ν ∆ικα��, , ,π���ς @κλ�γεται �π� τ�1ς Γ�ρ�ντες τ)ν Kα-
λυ9)ν κι �ναλαµ96νει κ6θε �ρ�ν� καθκ�ντα γι# Lνα <τ�ς στ>ς 8 MαS�υ, τ�1ς
συµ9�(λ�υς D συµπρ6κτ�ρες κα> τ� σ(να�η τ)ν Γερ�ντων3.

O2 σκCτες <��υν δικ τ�υς �ργ6νωση, δικ� τ�υς καν�νισµ� κι �π�τελ�%ν &δια5-
τερη µ�ρ=� µ�να�ικ�% 95�υ. Συνθως στ� κ�ντρ� τCς σκτης 9ρ5σκεται , κε-
ντρικ�ς να�ς, π�1 �ν�µ6Qεται Kυριακ�, γιατ> @κε� κυρ5ως @κκλησι6Q�νται τ>ς Kυ-
ριακ�ς, �λλ# κα> τ>ς µεγ6λες U�ρτ'ς, κι G�ι στ�1ς να�1ς τ)ν Kαλυ9)ν τ�υς. O2 Kα-
λ(9ες ��ρηγ�%νται �π� τ� µ�ν� µ* <γγρα=� π�1 �ν�µ6Qεται ,µ�λ�γ� σ* Lνα Lως
τρε�ς µ�να��1ς D κα> περισσ�τερ�υς. �O πρ)τ�ς �ν�µ6Qεται Γ�ρ�ντας κι <�ει τ�
θ�ση πνευµατικ�% πατρ�ς, , ,π���ς @κπρ�σωπε� στ>ς συν6�εις τ�ν Kαλ(9η τ�υ.
Στ>ς Kαλ(9ες �2 µ�να��> Q�%ν �&κ�γενειακ)ς µ' καθηµεριν'ς 2ερ'ς �κ�λ�υθ5ες κι
�σκητικ� πρ�γραµµα µελ�της κα> πρ�σευ�Cς. Συντηρ�%νται �π� τ# @ργ��ειρα τCς
Vγι�γρα=5ας, �υλ�γλυπτικCς, κατασκευCς κ�µπ�σ��ινι)ν D θυµι6µατ�ς κα> καλ-

1. Γ. Σ. Παπαδ�π�υλ�ς, �Aπ� τ�ν �ρ�ικ� στ�ν �γι�ρε�τικ� µ�να�ισµ�, �Aγι�ν 	Oρ�ς, «Παρ�υσ5α
�Iερ�ς M�νCς ∆��ειαρ5�υ», 2001, σσ. 23-24.

2. Γ. MπαµπινιXτης, Λε�ικ� τ�ς ν�ας �λληνικ�ς γλ�σσας, *Aθνα 1998, σ. 1626.
3. Σ. *A. *Aλι9ιQ6τ�ς, «Σκτη», Σ�γ�ρ�ν�ς �Eγκυκλ�πα�δεια �Eλευθερ�υδ"κη, *AθCναι �.�., σ. 536.



λι�ργειας τ)ν κπων. �H Qω� στ>ς σκCτες εJναι περισσ�τερ� @π5π�νη κα> σκληρ,
�λλ# κα> σ�ετικ)ς @λε(θερη κι �νε�6ρτητη. �Yπ6ρ�ει σµερα γενικ# µ5α \νθηση
στ>ς σκCτες τ�% �Aγ5�υ 	Oρ�υς κα> συ�ν# δ5νει τ� δυνατ�τητα σ' πνευµατικ�1ς Γ�-
ρ�ντες ν# συγκεντρXν�υν πλησ5�ν τ�υς �ρκετ�1ς ν��υς κα> ν# τ�1ς καθ�δηγ�%ν
=ιλ�θεα4.

Στ�ν Kαταστατικ� X6ρτη τ�% �Aγ5�υ 	Oρ�υς τ�% 1924 �να=�ρ�νται �ναλυ-
τικ)ς τ# θ�µατα π�1 <��υν σ��ση µ' τ� Qω� κα> τ�ν �ργ6νωση τ)ν σκητ)ν στ#
\ρθρα 142-1605. Στ� \ρθρ� 142 �να=�ρ�νται 4 κ�ιν�9ιες σκCτες κα> 8 &δι�ρρυθµες.
O2 κ�ιν�9ιες κατ# τ�ν Kαταστατικ� X6ρτη εJναι �2 U�Cς:

1) K�ιµ#σεως τ�ς Θε�τ�κ�υ - B�γ�ρ�διτσα: *Aνκει στ� µ�ν� �Aγ5�υ Παντελε-
µ�ν�ς-Pωσικ�% κα> 9ρ5σκεται µετα�1 τCς µ�νCς Παντ�κρ6τ�ρ�ς κα> τCς σκτης
τ�% Πρ�=τ�υ *Hλι�%. Kατ# τ�ν Γ. Σµυρν6κη τ�π�θετε�ται µετα�1 τ)ν �ρ�α5ων
µ�νυδρ5ων `υλ�υργ�%, Bερρ�ιXτ�υ, Φαλακρ�%, ΣωτCρ�ς D K6τσαρη κα> �Aγ5�υ
A;�εντ5�υ. T� Kυριακ� κτ5σθηκε στ# µ�σα τ�% 18�υ α&. κα> τ# κτ5σµατα ,λ�κλη-
ρXθηκαν στ# τ�λη τ�% 19�υ α&. Πρ>ν τ� 1800 b σκτη cταν &δι�ρρυθµ�ς κα> εJ�ε
περ> τ>ς 20 Kαλ(9ες. Σ* <γγρα=� τ�% 1833 �να=�ρεται /τι , 2ερ�µ�να��ς Σ699ας
παρακινθηκε �π� τ�ν O&κ�υµενικ� πατρι6ρ�η Γρηγ�ρι� Ed ν# τ� µετατρ�ψει σ'
κ�ιν�9ια. Στ>ς �ρ�'ς τ�% 20�υ α&. εJ�ε 30 µ�να��1ς 9�υλγαρικCς καταγωγCς. Πρ�-
σπ6θειες τCς κυρ5αρ�ης µ�νCς ν# τ�ν @κρωσ5σ�υν �π�τυ�αν6. Σµερα b σκτη
εJναι �κατ�5κητη.

2) Πρ�'#τ�υ �Hλι�(: *Aνκει στ� µ�ν� Παντ�κρ6τ�ρ�ς κα> 9ρ5σκεται σ' fρα5α
θ�ση B∆ τCς µ�νCς. Στ>ς �ρ�'ς τ�% 18�υ α&. στ� θ�ση τCς σκτης gπCρ�ε µικρ�
κελ> τ�% Πρ�=τ�υ *Hλι�% κα> γ(ρω �π� α;τ� =τω�ικ'ς Kαλ(9ες �Eλλνων µ�-
να�)ν. T� 1757 @γκατα95ωσε @δ), µ' τ�ν ε;λ�γ5α τ�% O&κ�υµενικ�% πατρι6ρ��υ
Σερα=ε>µ Ad, π�1 δι�µενε στ� µ�ν� Παντ�κρ6τ�ρ�ς, , δι6σηµ�ς κα> =ωτισµ�ν�ς
στ6ρετς ΠαSσι�ς Bελιτσκ�=σκυ (†1794) µ' τ� ρωσ�=ωνη συν�δε5α τ�υ, π�1 πρ�-
�ρ��νταν �π� τ� γειτ�νικ� Kαψ6λα κι �=�% κτ5Q�υν ν�α κτ5ρια καθιστ�%ν τ�
σκτη κ�ιν�9ια7. T� 1763 , /σι�ς ΠαSσι�ς �να�ωρε� γι# τ� µ�ν� ∆ραγ�µ5ρνα τCς
P�υµαν5ας µετα=�ρ�ντας πλCθ�ς Vγι�πατερικ)ν <ργων, π�1 εJ�ε �ντιγρ6ψει �π�
τ>ς πλ�(σιες Bι9λι�θCκες τ�% �Aγ5�υ 	Oρ�υς, κα> συν6µα τ� νε�ησυ�αστικ�-=ιλ�-
καλικ� πνε%µα τ)ν λεγ�µ�νων K�λλυ96δων. O2 µ�να��> τCς σκτης εJ�αν =θ6σει
τ�1ς 450. �O πρ)τ�ς να�ς κτ5σθηκε τ� 1761. T� µεγ6λ� σηµεριν� Kυριακ� κτ5σθη-
κε τ� 1893 κι ,λ�κληρXθηκε τ� 1903, /π�υ κα> @γκαινι6σθηκε �π� τ�ν O&κ�υµε-
νικ� πατρι6ρ�η *Iωακε>µ Γd8. Mετ# τ�ν �να�Xρηση τ�% ,σ5�υ Παϊσ5�υ b σκτη µε-
τατρ6πηκε σ' &δι�ρρυθµη. T� 1821 @ρηµXθηκε. T� 1835 @γκαταστ6θηκε στ� σκ-
τη , P)σ�ς µ�να��ς *Aν5κητ�ς µ' 15 µ�να��(ς. Στ# τ�λη τ�% 19�υ α&. , P)σ�ς ∆ι-
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4. Π. N�λλας, «Σκτη», Θ.H.E., τ. 11, *AθCναι 1967, στ. 225-226.
5. Kαταστατικ�ς X"ρτης τ�( )Aγ��υ *Oρ�υς *Aθω, �Aγι�ν 	Oρ�ς 31979, σσ. 86-94.
6. �Iερ�µ. Γ. Σµυρν6κης, T� +Aγι�ν *Oρ�ς, �Aγι�ν 	Oρ�ς 21988, σσ. 674-679.
7. Π. Mπ�τσης, +Oσι�ς Πα/σι�ς Bελιτσκ�'σκυ, *Aθνα 1990, σσ. 71-80.
8. *Aρ�ιµ. *Iωακε>µ (Kαρα�ρCστ�ς), )Iερ0 K�ιν�1ιακ2 Σκ#τη Πρ�'#τ�υ �Hλι�(, �Aγι�ν 	Oρ�ς

1999, σσ. 43-65.



κα��ς Tω95ας στ�ν κ�ιν�9ιακ� σκτη εJ�ε περ> τ�1ς 150 µ�να��(ς. T� 1992 �να-
�Xρησαν �2 P)σ�ι µ�να��> κι @γκαταστ6θηκε ∆ικα��ς , �ρ�ιµανδρ5της *Iωακε>µ
�π� τ�ν `εν�=ωντιν� σκτη µ' δεκαµελC συν�δε5α, �2 ,π���ι κα> �νακα5νισαν τ�
σκτη9.

3) Tιµ��υ Πρ�δρ�µ�υ: *Aνκει στ� µ�ν� M. Λα(ρας κα> 9ρ5σκεται σ' lσυ�η
κα> fρα5α τ�π�θεσ5α, π�1 λ�γεται B5γλα, τCς �νατ�λικCς \κρης τCς �θωνικCς �ερ-
σ�νσ�υ. T� 1750 γ(ρω �π� τ�ν @κκλησ5α τ�% T. Πρ�δρ�µ�υ mσκ�%ντ� µερικ�>
P�υµ�ν�ι µ�να��> gπ� τ�ν 2ερ�µ�να�� Mακ6ρι�. T� 1800 µ�ναQε @κε� , @ν6ρετ�ς
Πνευµατικ�ς *I�υστ�ν�ς µ' τ�1ς δ(� µαθητ�ς τ�υ Πατ6πι� κα> Γρηγ�ρι�, �2 ,π���ι
θ�λησαν ν# µετατρ�ψ�υν τ� κελ5 τ�υς σ' σκτη. T� 1816 @κ�ιµθη , *I�υστ�ν�ς κα>
�2 δι6δ���5 τ�υ τ� 1820 <λα9αν @π5σηµ� <γγρα=� π�1 διελ6µ9ανε 13 \ρθρα σ�ε-
τικ# µ' τ� λειτ�υργ5α τCς σκτης. Λ�γω τCς UλληνικCς @παναστ6σεως τ�% 1821 κα>
τ)ν τ�τε δυσκ�λι)ν δ'ν κατ6=εραν ν# θεµελιXσ�υν τ� σκτη. O2 �π� τ� M�λδα-
95α µ�να��> N=ων κα> Nεκτ6ρι�ς στ# µ�σα τ�% 19�υ α&. πραγµατ�π�ι�%ν @ρ6-
ν�υς στ� P�υµαν5α γι# τ�ν �ν�ικ�δ�µηση τCς σκτης. T� 1856 , O&κ�υµενικ�ς πα-
τρι6ρ�ης K(ριλλ�ς @κδ5δει σιγ5λλι� γι# τ�ν nδρυση τCς σκτης. T� 1857 θεµελιXνε-
ται τ� Kυριακ�, π�1 �=ιερXνεται στ� B6πτιση τ�% Kυρ5�υ, κι �ρ�5Qει b �ν�ικ�δ�-
µηση τ)ν κελλι)ν π�1 ,λ�κληρXν�νται τ� 1866, /π�υ κι @γκαινι6Qεται τ� Kυρια-
κ�. Στ� συν��εια b σκτη α;�6νει σ' κτ5σµατα κα> µ�να��1ς κα> =θ6νει τ�1ς 150.
Στ# τ�λη τ�% 19�υ α&. b σκτη �π� M�λδα9ικ� �ν�µ6Qεται P�υµανικ� κι �ριθµε�
περ> τ�1ς 70 µ�να��(ς. Σµερα b σκτη µ' ∆ικα�� τ�ν 2ερ�µ�να�� ΠετρXνι� κα>
τ�ν ε&κ�σιπενταµελC συν�δε5α τ�υ �γων5Qεται γι# τ�ν �νακα5νιση τCς σκτης κτι-
ριακ# κα> πνευµατικ610.

4) )Aγ��υ �Aνδρ��υ - Σερ"ϊ: *Aνκει στ� µ�ν� Bατ�πεδ5�υ κα> 9ρ5σκεται πλη-
σ5�ν τ)ν Kαρυ)ν µ' µεγαλ�πρεπα κτ5ρια κα> τ�ν Kυριακ� να�, π�1 εJναι , µε-
γαλ(τερ�ς τ)ν Bαλκαν5ων. �H σκτη εJναι κτισµ�νη στ�ν �π� τ�ν 10� α&. µ�ν�
τ�% `(στρη11. T� 1614 b µ�ν� @µ=αν5Qεται fς κελ> τ�% �Aγ5�υ *Aντων5�υ. T� 1652
@γκαθ5σταται , παραιτηθε>ς �π� τ�ν O&κ�υµενικ�  θρ�ν� *Aθαν6σι�ς Πατελλ6-
ρ�ς (†1654)12 , ,π���ς τιµ�ται fς oγι�ς κα> πρ�9α5νει σ' �νακαιν5σεις.T� 1660
τ� κελλ> περι�ρ�εται στ� δικαι�δ�σ5α τCς µ�νCς Bατ�πεδ5�υ. T� 1761 , O&κ�υ-
µενικ�ς πατρι6ρ�ης Σερα=ε>µ Bd *Aκαρν#ν13 @γκαθ5σταται @δ) κα> τ� 1768 γκρε-
µ5Qει τ� παλαι� κελ> κα> κτ5Qει ν�� µ' δε(τερ� να� τ�% �Aγ5�υ *Aνδρ��υ τ�%
Πρωτ�κλτ�υ. Σερ6ϊ �ν�µ6σθηκε λ�γpω τ)ν @πι9λητικ)ν κτιρ5ων τ�υ D @πειδ�
gπCρ�ε κατ�ικ5α τ�% T�(ρκ�υ ∆ι�ικητ�%. T� 1841 �2 P)σ�ι µ�να��> Bησσαρ5ων
κα> Bαρσαν�(=ι�ς παρ�λα9αν �π� τ� µ�ν� τ� κελ> κα> πρ�σπ6θησαν ν# τ� µε-

O4 4ερ5ς σκ�τες τ�( )Aγ��υ *Oρ�υς 253

9. Σ. Πασ�αλ5δης, )Iερ0 M�ν2 Παντ�κρ"τ�ρ�ς, Πρ�σκυνηµατικ�ς )Oδηγ�ς, �Aγι�ν 	Oρ�ς 2005,
σσ. 165-167.

10. �Iερ�µ. ΠετρXνι�ς Πρ�δρ�µ5της, «�H P�υµανικ� Σκτη τ�% Tιµ5�υ Πρ�δρ�µ�υ, Πρωτ6τ�ν 20
(1989) 196-202.

11. N. Oikonomides, Actes de Dionysiou, Paris 1968, σσ. 208-213.
12. T. Γριτσ�π�υλ�ς, «*Aθαν6σι�ς , Γ′ , Πατελλ6ρι�ς», Θ.H.E., τ. 11, *AθCναι 1967, στ. 518-519
13. T. Γριτσ�π�υλ�ς, «Σερα=ε>µ , Bd», Θ.H.E., τ. 11, *AθCναι 1967, στ. 55-57



τατρ�ψ�υν σ' σκτη, πρ�γµα π�1 π�τυ�αν τ� 1849 µ' σιγ5λλι� τ�% O&κ�υµενι-
κ�% πατρι6ρ��υ *Aνθ5µ�υ ΣT′. T� 1850 b σκτη εJ�ε περ> τ�1ς 300 PXσ�υς µ�να-
��(ς. T� 1900 <γιναν τ# @γκα5νια τ�% Kυριακ�% �π� τ�ν πατρι6ρ�η *Iωακε>µ Γd.
O2 µ�να��> τCς σκτης <=θαναν τ�1ς 600. Mετ# τ�ν @παν6σταση τ�% 1917 στ�
Pωσ5α <παυσε b πρ�σ�λκυση ν�ων µ�να�)ν. Στ>ς 16.8.1958 σηµειXθηκε κατα-
στρεπτικ� πυρκαϊ# π�1 �π�τ�=ρωσε τ�ν π�λ(τιµη Bι9λι�θκη. T� 1971 �πε95ω-
σε , µ�να��ς ΣαµψXν, τελευτα��ς P)σ�ς τCς σκτης. �H σκτη <µεινε @π> µ5α
ε&κ�σαετ5α <ρηµη. T� 1992 πρ�σCλθε µικρ� �δελ=�τητα �Eλλνων µ�να�)ν µ'
∆ικα�� τ�ν 2ερ�µ�να�� Πα%λ�14. Σµερα ∆ικα��ς εJναι , Πρ�ηγ�(µεν�ς *E=ρα>µ
Φιλ�θεSτης µ' τ�ν ε&κ�σαµελC συν�δε5α τ�υ, �2 ,π���ι @ργ6Q�νται =ιλ�τιµα γι#
τ�ν πρ��δ� τCς σκτης. Στ� ν�τια πτ�ρυγα τCς σκτης στεγ6Qεται b *Aθωνι6δα
*Aκαδηµ5α15.

Παρατηρ�%µε /τι �2 �εν�=ωνες παραπ6νω κ�ιν�9ιακ'ς σκCτες �ναπτ(σσ�-
νται τ�ν 18� α&. κα> τ� µ�γεθ�ς τ)ν κτιρ5ων δηλXνει τ�ν @πιθυµ5α ν# @�ελι�θ�%ν σ'
µ�ν�ς, πρ�γµα π�1 π�τ' δ'ν πραγµατ�π�ιθηκε.

O2 &δι�ρρυθµες σκCτες εJναι �2 U�Cς:
1) )Aγ�ας *Aννης: *Aνκει στ� µ�ν� τCς M. Λα(ρας κα> 9ρ5σκεται σ' πλαγι# τCς

N∆ πλευρ�ς τ�% �Aγ5�υ 	Oρ�υς. Πρ)τ�ς �&κιστ�ς θεωρε�ται , /σι�ς Γερ�ντι�ς (14�ς
α&.)16. T� 1680 , πρXην O&κ�υµενικ�ς πατρι6ρ�ης ∆ι�ν(σι�ς Γ′ �νγειρε τ� Kυριακ�
τCς σκτης κα> µετε=�ρθη σ' α;τ� �π� τ�ν Πρ�96τα τ� π�δι τCς Vγ5ας 	Aννης17. T�
1689 , O&κ�υµενικ�ς πατρι6ρ�ης ∆ι�ν(σι�ς Ed @��δωσε σιγ5λλι� µ' τ� ,π��� �να-
γνXριQε τ�ν καν�νισµ� τCς λειτ�υργ5ας τCς σκτης18. �O &ατρ�=ιλ�σ�=�ς *Iω6ννης
K�µνην�ς κα> µετ�πειτα µητρ�π�λ5της ∆ρ(στρας �Iερ�θε�ς, , ,π���ς @πισκ�=θηκε
τ� σκτη τ� 1698, �να=�ρει πqς �2 µ�να��> �σ��λ�%νται µ' τ�ν �υλ�γλυπτικ, τ�ν
Vγι�γρα=5α, τ� 9ι9λι�δεσ5α, τ�ν καλλιγρα=5α, τ�ν ψαλτικ, τ�ν κατασκευ� σκ�(=ων
κα> κ�µπ�σ��ινι)ν τ� περισσ�τερ�ν 7νασ��λ��µεν�ι 7ν τ8� πρ�σευ�8� κα9 δι"γ�-
ντες τ2ν ;ω#ν τ�υς 7ν νηστε�<α κα9 π�ν�ις κα9 σκληραγωγ�<α π�λλ8�19. T� Kυριακ�
�νακα5νισε , 2ερ�µ�να��ς Φιλ�θε�ς κα> 2στ�ρθηκε �π� τ�1ς Vγι�γρ6=�υς Kων-
σταντ�ν� κα> *Aθαν6σι� τ� 175720. Στ� σκτη <Qησαν πατρι6ρ�ες, @π5σκ�π�ι21, λ�-
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14. *Aρ�ιµ. Πα%λ�ς (Π�λ5της), )Iερ0 Σκ#τη )Aγ��υ �Aνδρ�α - Σερ"γι�ν, �Aγι�ν 	Oρ�ς 1999, σσ.
24-34.

15. �Eπετηρ9ς �Aθωνι"δ�ς �Aκαδηµ�ας, τ. 2, �Aγι�ν 	Oρ�ς 1997.
16. �Iερ�µ. 	Aνθιµ�ς �Aγιανναν5της, )Aγ�α *Aννα, T� )Iερ� 1�µα τ�( *Aθωνα, �Aγι�ν 	Oρ�ς 1992, σσ.

29-30.
17. M�ν. Γερ6σιµ�ς Mικραγιανναν5της, )H 7ν τ=> )Aγιων�µ=ω *Oρει τ�( *Aθω )Iερ0 κα9 Mεγαλ�νυ-

µ�ς Σκ#τη τ�ς θε�πρ�µ#τ�ρ�ς )Aγ�ας *Aννης, �Aγι�ν 	Oρ�ς 1967, σσ. 14-15.
18. Π. Xρστ�υ, T� +Aγι�ν *Oρ�ς, *AθCναι 1987, σ. 234.
19. *Iω6ννης K�µην�ς, Πρ�σκυνητ"ρι�ν τ�( )Aγ��υ *Oρ�υς *Aθων�ς, �Aγι�ν 	Oρ�ς 81984, σ. 38.
20. M�ν. Xρυσ�στ�µ�ς �Aγιανναν5της, )H Mεγαλ�νυµ�ς 7ν )Aγ�=ω *Oρει )Iερ0 Σκ#τη τ�ς θε�πρ�-

µ#τ�ρ�ς )Aγ�ας *Aννης, Θεσσαλ�ν5κη 1930, σ. 32.
21. Πατρι6ρ�ης K(ριλλ�ς Ed (†1775), Tυρν�9�υ *Iωσ�= (†1754/5), 	Aρτης κα> Nαυπ6κτ�υ Nε�=υ-

τ�ς (†1770), Mετρ)ν ∆�σ5θε�ς (20�ς α&.), Mηλιτ�υπ�λεως �Iερ�θε�ς (†1958), *Aρσιν�ης Στ�=αν�ς
(†1994). M. *I. XατQη=Xτης, )H σκ#τη τ�ς θε�πρ�µ#τ�ρ�ς )Aγ�ας *Aννης στ� +Aγι�ν *Oρ�ς *Aθως,
�Aγι�ν 	Oρ�ς 2004, σσ. 23-24.



γι�ι22 κα> oγι�ι23. Στ� σκτη �νκει κα> b Mικρ� �Aγ5α 	Aννα24. Σµερα b σκτη <�ει
συν�λικ# 58 Kαλ(9ες, �π� τ>ς ,π��ες �2 51 κ�σµ�%νται µ' ναSδρι� κι �π� α;τ'ς κα-
τ�ικ�%νται �2 3525. O2 πατ�ρες τCς σκτης σµερα εJναι 94.

2) )Aγ�ας Tρι"δ�ς - Kαυσ�καλυ1�ων: *Aνκει στ� µ�ν� τCς M. Λα(ρας κα> 9ρ5-
σκεται σ' γρα=ικ� �µ=ιθεατρικ� θ�ση τCς ν�τιας πλευρ�ς τCς �θωνικCς �ερσ�ν-
σ�υ. Πρ)τ�ς �&κιστ�ς θεωρε�ται , /σι�ς M6�ιµ�ς , Kαυσ�καλ(9ης (±1365) ,
,π���ς συνθιQε ν# κα5ει τ>ς Kαλ(9ες π�1 <µενε, γι# ν# µ� συνδ�εται µ' τ5π�τε τ�
γϊν� κι �π� τ�ν ,π��� <λα9ε τ�ν �ν�µασ5α b περι��26. �Iδρυτ�ς /µως τCς σκτης
εJναι , /σι�ς *Aκ6κι�ς (†1730)27 κα> �2 @ν6ρετ�ι δι6δ���5 τ�υ παπα-*Iων�ς
(†1765)28 κα> παπα-Πελ6γι�ς (†1788). T� Kυριακ� κτ5σθηκε τ� 1745 κα> b M. Λα(-
ρα �ναγνXρισε τ� σκτη. T� 1804 �&κ�δ�µθηκε b Λιτ� κι , N6ρθηκας κα> Vγι�-
γρα=θηκαν. T� 1897 �ν�ικ�δ�µθηκε τ� καµπαναρι� µ' δαπ6νη τ�% πατρι6ρ��υ
*Iωακε>µ Γ′29. �H σκτη περιλαµ96νει 39 Kαλ(9ες �π� τ>ς ,π��ες �2 5 εJναι δ5�ως
να�30. �H σκτη �ν�δει�ε πλCθ�ς λ�γ5ων, καλλιτε�ν)ν (Vγι�γρ6=ων κα> �υλ�γλυ-
πτ)ν), @ναρ�των κα> Vγ5ων µ�ρ=)ν31. Σµερα �ριθµε� 33 µ�να��1ς π�1 κατ�ικ�%ν
σ' 27 Kαλ(9ες.

3) )Aγ��υ ∆ηµητρ��υ: *Aνκει στ� µ�ν� Bατ�πεδ5�υ κα> 9ρ5σκεται N∆ α;τCς
σ' καταπρ6σινη κα> lσυ�η περι��. �H παλαι�τερη �να=�ρ# τCς σκτης εJναι
τ�% 1628, /π�υ �να=�ρει /τι στ�ν τ�π�θεσ5α α;τ� cταν τ� �ρ�α�� µ�ν(δρι� τ�%
Xαλκ�ως. Kττ�ρας τCς σκτης εJναι , �ρ�ιµανδρ5της Mακ6ρι�ς. T� Tυπικ� τCς
σκτης συντ6�θηκε τ� 1729 κι , Kαν�νισµ�ς λειτ�υργ5ας τ� 1752. T� fραι�τατ�
Kυριακ� <�ει τ>ς �ρ��ς τ�υ στ�ν 11� α&. Σηµαντικ'ς �νακαιν5σεις <γιναν στ>ς
�ρ�'ς τ�% 18�υ α&. T� 1755 2στ�ρθηκε , κυρ5ως να�ς. T� 1796 διευρ(νθηκε ,
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22. 	Aνθιµ�ς �Aγιανναν5της, @.π., σσ. 49-96.
23. �Oσι�ι: Γερ�ντι�ς (14�ς α&.), N=ων (†1411), Γερ6σιµ�ς , N��ς (†1579), ∆ι�ν(σι�ς , Pτωρ

(†1606) κα> Mητρ�=6νης (17�ς α&.), Σω=ρ�νι�ς (18�ς α&.), Σ699ας , N��ς , @ν Kαλ(µνpω (†1948)t
�Oσι�µ6ρτυρες: Mακ6ρι�ς (†1590), Nικ�δηµ�ς (†1722), K�σµ�ς (†1760), Λ�υκ�ς (†1802), �Iλαρ5ων
(†1804), Nικτας (±1808), ∆α9>δ (†1813), Πα%λ�ς (†1818), Nεκτ6ρι�ς (†1820). M�να��ς Γερ6σιµ�ς Mι-
κραγιανναν5της, Tε(��ς )Iερ�ν περι���ν τ0ς πλ#ρεις �σµατικ0ς �κ�λ�υθ�ας τ�ς )Aγ�ας *Aννης Cς κα9
τ>ν )Aγιαννανιτ>ν Dσ�ων πατ�ρων, �Aγι�ν 	Oρ�ς 1978, σσ. 163-180.

24. �Iερ�µ. Φ5λιππ�ς Mικραγιανναν5της, «Kαλ(9ες κα> bσυ�αστρια τCς Mικρ�ς �Aγ5ας 	Aννης»,
Πρωτ6τ�ν 15 (1989) 32-34.

25.�Iερ�µ. Xρυσ�στ�µ�ς K6ρτσωνας, )H )Iερ0 Σκ#τη τ�ς )Aγ�ας *Aννης, �Aγι�ν 	Oρ�ς 2000, σ. 20.
26. Fr. Malkin, «Deux vies de S. Maxime le Kafsokalybe, ermite au Mont Athos (XIVe s.)», An.

Boll. 54 (1936) 38-112.
27. Nικ�δηµ�ς �Aγι�ρε5της, B��ς κα9 Π�λιτε�α τ�( Dσ��υ πατρ�ς Fµ>ν �Aκακ��υ τ�( N��υ, �Aγι�ν

	Oρ�ς 1993.
28. M�ν. Πατ6πι�ς Kαυσ�καλυ95της, �Iων6ς D Kαυσ�καλυ1�της, �Aγι�ν 	Oρ�ς 1999.
29. Σµυρν6κης, @.π. σσ. 400-403.
30. )H 7ν τ=> )Aγιων�µ=ω *Oρει τ�( *Aθω )Iερ0 Σκ#τη τ�ς )Aγ�ας Tρι"δ�ς τ>ν Kαυσ�καλυ1�ων,

�Aγι�ν 	Oρ�ς 1964, σσ. 17-18.
31. O2 oγι�ι τCς σκτης τ)ν Kαυσ�καλυ95ων εJναι: M6�ιµ�ς , Kαυσ�καλ(9ης (±1365), N=ων

(†1411), Pωµ(λ�ς (†1375/6), *I6κω9�ς (†1519), Nε�λ�ς , Mυρ�9λ(της (†1651), *Aκ6κι�ς (†1730), Θε�-
δωρ�ς , N��ς (†1750), Pωµαν�ς (†1694), Nικ�δηµ�ς @� *Eλ9ασ#ν (†1722), Πα�Xµι�ς (†1730), Kων-
σταντ�ν�ς @� *Aγαρην)ν (†1819). �Iερ�µ. M6�ιµ�ς Kαυσ�καλυ95της, �Aσκητικ5ς µ�ρ'5ς κα9 διηγ#σεις
�π� τ�ν *Aθω, �Aγι�ν 	Oρ�ς 22000, σσ. 33-288.



�ρ�ικ�ς ν6ρθηκας κι Vγι�γρα=θηκε τ� 1806. T� 1764 κτ5σθηκε , κ�ιµητηριακ�ς
να�ς κα> τ� 1888 b Tρ6πεQα32. �H σκτη �π�τελε�ται �π� 24 Kαλ(9ες �π� τ>ς
,π��ες �2 17 <��υν να�33. Στ>ς �ρ�'ς τ�% 20�υ α&. εJ�ε περ> τ�1ς 80 µ�να��(ς. Στ>ς
�ρ�'ς τ�% 19�υ α&. περ> τ�1ς 120, µετα�1 τ)ν ,π�5ων κα> , περ5=ηµ�ς 2ερ�µ�να-
��ς ∆ι�ν(σι�ς , Σιατιστε(ς. Περ> τ�% ,π�5�υ γρ6=ει , Mαν�υ�λ ΓεδεXν: εG�ε τ2ν
'#µην @λ�ν 7κεJν�ν τ�ν Lγι�ν πληρ�(σαν τ�π�ν, @στις Pν τ�τε κα9 κατ� �ρ�0ς
τ�ς IΘQ �κατ�νταετηρ�δ�ς τ� συνεντευκτ#ρι�ν Dµ�γεν>ν 'ιλ�π�νων λ�γ�ων, �π�
τ�( π�λυκ�µ�ν�ς πελ"γ�υς τ�( 1��υ καταιρ�ντων εRς τ0 σπ�υδαστ#ρια 7κεJνα
τ�ς κατ0 Θε�ν 'ιλ�σ�'�ας34. ∆υστυ�)ς σµερα /λες �2 Kαλ(9ες εJναι κατεστρα-
µ�νες, b σκτη �κατ�5κητη κα> µ�νει τ� Kυριακ� ν* �ναµ�νει τ�1ς ν��υς
σκητι)τες.

4) Tιµ��υ Πρ�δρ�µ�υ: *Aνκει στ� µ�ν� *I9ρων κα> 9ρ5σκεται N∆ α;τCς. Στ#
τ�λη τ�% 15�υ α&. κατ�5κησε @ντα%θα «@ν M�νυδρ5pω τιν> τ�% Tιµ5�υ Πρ�δρ�µ�υ» ,
,σι�µ6ρτυς *I6κω9�ς (†1520) µετ# τ)ν δ(� µαθητ)ν τ�υ. T� ε;ρ(�ωρ� Kυριακ�
κτ5σθηκε τ� 1779 κα> τ�ι��γρα=θηκε fρα�α τ� 1799. �H σκτη �ν�δει�ε λ�γ5�υς,
@ν6ρετ�υς κα> oγι�υς µ�να��(ς35. �H παρ6δ�ση α;τ� συνε�ιQ�ταν µ��ρι τ# τελευ-
τα�α �ρ�νια36. �Eνας �π� τ�1ς τελευτα5�υς µεγ6λης �ρετCς Γ�ρ�ντες εJναι , µακα-
ριστ�ς ΠαSσι�ς (†1994), /π�υ <µεινε @π> τριετ5α στ�ν Kαλ(9η τ)ν *Aρ�αγγ�λων κι
/πως γρ6=ει b σκτη S�ει τ9ς πρ�ϋπ�θ�σεις δι0 µ�α Fσυ�αστικ2 ;ω#. �Aπ� δεκαπ�-
ντε Kαλ�1ες κατ�ικ�(νται µ�ν�ν �4 �πτ"37. Σµερα κατ�ικ�%νται µ�ν� 3 µ' 10 µ�-
να��(ς. T� �νακαινισµ�ν� Kυριακ� �ναµ�νει gπ�µ�νετικ# τ�ν παλαι6 τ�υ δ��α.

5) )Aγ��υ Παντελε#µ�ν�ς: *Aνκει στ� µ�ν� K�υτλ�υµ�υσ5�υ κα> 9ρ5σκεται σ'
τ�π�θεσ5α bλι�λ�υστη κα> bσυ�αστικ� κ6τω τ)ν Kαρυ)ν. �H σκτη 2δρ(θηκε τ�
1780 �π� τ�ν @ν6ρετ� 2ερ�µ�να�� Xαρ6λαµπ� κα> τ� συν�δε5α τ�υ. T� 1782 @τ�θη
, θεµ�λι�ς λ5θ�ς τ�% Kυριακ�% κα> τ� 1790 @γκαινι6σθηκε. T� 1794 κατασκευ6-
σθηκε τ� κωδων�στ6σι� κα> τ� 1799 , κ�ιµητηριακ�ς να�ς. T� 1799 συντ6�θηκε ,
Kαν�νισµ�ς τCς σκτης38. T�ν @π��� α;τ� �σκτευε στ� σκτη , @ν6ρετ�ς πνευ-
µατικ�ς K(ριλλ�ς Kασταν�=(λλης (†1835)39 , ,π���ς gπCρ�ε γραµµατε1ς τ�% Vγ5-
�υ Nικ�δµ�υ τ�% �Aγι�ρε5τ�υ (†1809)40 κα> Γ�ρ�ντας τ�% ,σι�µ6ρτυρ�ς Γερασ5-
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32. Π. K�υ=�π�υλ�ς - ∆. Mυριανθ�ως, T� Περι1"λλ�ν κα9 τ0 7�ωµ�ναστηριακ0 κτ�σµατα, )Iερ0
Mεγ�στη M�ν2 Bατ�πεδ��υ, τ. 1, �Aγι�ν 	Oρ�ς 1996, σσ. 214-215.

33. �Iερ�µ. E;δ�κιµ�ς, «�H Bατ�πεδιν� Σκτη τ�% �Aγ5�υ ∆ηµητρ5�υ», Πρωτ6τ�ν 31 (1991) 119-
121.

34. I. M. ΓεδεXν, «∆ι�ν(σι�ς �Iερ�µ�να��ς , Σιατιστε(ς», Πρωτ6τ�ν 31 (1991) 124-126.
35. O2 oγι�ι τCς σκτης τ�% T. Πρ�δρ�µ�υ εJναι: �O �Oσι�µ6ρτυς *I6κω9�ς µετ# τ)ν µαθητ)ν τ�υ

*IακX9�υ κα> ∆ι�νυσ5�υ (†1520), Πρ�κ�πι�ς (†1810), E;θ(µι�ς (†1814), *Iγν6τι�ς (†1814), *Aκ6κι�ς
(†1816) κα> *Oν�(=ρι�ς (†1818). M�να��ς M6�ιµ�ς *I9ηρ5της «�H Σκτη τ�% Tιµ5�υ Πρ�δρ�µ�υ τCς �I.
M�νCς τ)ν *I9ρων», Πρωτ6τ�ν 22 (1990) 41-45.

36. *Aρ�ιµ. Bασ5λει�ς Σταυρ�νικητιαν�ς, «*Aναµνσεις �π� τ� Σκτη τ)ν *I9ρων», Πρωτ6τ�ν 22
(1990) 34-41.

37. �Iερ�µ. *Iσα6κ, B��ς Γ�ρ�ντ�ς Παϊσ��υ τ�( )Aγι�ρε�τ�υ, �Aγι�ν 	Oρ�ς 2004, σ. 181.
38. M�ν. Xρυσ�στ�µ�ς, Σκ#τη )Aγ��υ Παντελε#µ�ν�ς, �Aγι�ν 	Oρ�ς 1966, σσ. 10-16.
39. *Aρ�ιµ. ∆�σ5θε�ς Πρ�υσιXτης, K�ριλλ�ς D Kασταν�'�λλης, *AθCναι 1965, σσ. 19-20.
40. M�ν. Θε�κλητ�ς ∆ι�νυσι6της, +Aγι�ς Nικ�δηµ�ς D )Aγι�ρε�της, *AθCναι 1959.



µ�υ (†1812)41. �H σκτη <�ει 23 Kαλ(9ες �π� τ>ς ,π��ες �2 δ(� εJναι δ5�ως να�. Σ-
µερα κατ�ικ�%νται �2 15 �π� 18 µ�να��(ς.

6) Γενεσ��υ τ�ς Θε�τ�κ�υ - N�ας Σκ#της W παλαι�τερα τ�( Π�ργ�υ: *Aνκει
στ� µ�ν� �Aγ5�υ Πα(λ�υ κα> 9ρ5σκεται σ' παρ6λια κι εuκρατη τ�π�θεσ5α. T� Kυ-
ριακ� της 2δρ(θηκε τ� 1760. 	EQησαν κι @δ) µ�ρ='ς λ�γι�τητ�ς, �σκητικ�τητ�ς κι
Vγι�τητ�ς42. �H σκτη <�ει 32 Kαλ(9ες, �π� τ>ς ,π��ες κατ�ικ�%νται �2 25 κα> �2 4
εJναι δ5�ως να�. O2 Nε�σκητι)τες πατ�ρες σµερα εJναι 44.

7) )Aγ��υ ∆ηµητρ��υ - Λ"κκ�υ: *Aνκει @π5σης στ� µ�ν� �Aγ5�υ Πα(λ�υ. Kατ#
τ�ν µακαριστ� Γ�ρ�ντα Γα9ρι�λ ∆ι�νυσι6τη b σκτη εYρ�σκεται εRς τ� 1"θ�ς �α-
ρ"δρας σ�ηµατι;�µ�νης 7� αZτ�( κα9 τ�( �Aντι"θων�ς �π�κλεισµ�νη παντα��θεν
1�υν�Jς, 1λ�πει µ�ν�ν πρ�ς τ�ν [νωθεν �ν�ικτ�ν Dρ�;�ντα, \να �κ�ντες [κ�ντες �4
7ν αZτ8� Dσι�τατ�ι πατ�ρες γ�νωσιν �Zραν�π�λJται, τ0 [νω σκ�π�(ντες κα9 εRς
αZτ0 �π� τ�(δε περιπ�λε��ντες43. T� 1760 �νασυστ6θηκε b σκτη �π� τ�ν M�λ-
δα9� µ�να�� ∆ανι�λ κα> κατ�ικθηκε �π� P�υµ6ν�υς µ�να��1ς π�1 στ>ς �ρ�'ς
τ�% 20�υ α&. <=θασαν τ�1ς 80. T� 1849 �νηγ�ρθη τ� κ�ιµητρι� κα> τ� 1899 τ� ση-
µεριν� Kυριακ�44. *Aπ� τ>ς 24 Kαλ(9ες τCς σκτης �2 7 εJναι δ5�ως να� κα> �2 16
<��υν καταστρα=ε�45. Σµερα κατ�ικ�%ν 30 P�υµ�ν�ι πατ�ρες σ' 8 Kαλ(9ες.

8) EZαγγελισµ�( τ�ς Θε�τ�κ�υ: *Aνκει στ� µ�ν� `εν�=)ντ�ς κι <�ει παν�-
ραµικ� θ�α κα> καλ� κλ�µα. Συγκρ�τθηκε σ' σκτη τ� 1766 �π� τ�ν 2ερ�µ�να��
Σ5λ9εστρ� κα> τ�1ς µ�να��1ς *E=ρα>µ κα> *Aγ6πι� κι Vγι�γρα=θηκε τ� Kυριακ�
�π� τ�1ς Kωνσταντ�ν� κα> *Aθαν6σι�. T� 1901 �νακατασκευ6σθηκε , ν6ρθηκας
κα> , @�ων6ρθηκας. T�ν @π��� α;τ� εJ�ε περ> τ�1ς 80 µ�να��(ς46. T� 1839 συντ6-
�θηκε α;στηρ�ς Kαν�νισµ�ς τCς σκτης κα> τ� 1934 ν��ς /π�υ �να=�ρει 26 Kαλ(-
9ες κατ�ικηµ�νες47. Στ� σκτη <Qησαν =ιλ�τιµ�ι, =ιλ�π�ν�ι κα> =ιλ6ρετ�ι πατ�ρες.
K6π�τε θ�λησε σ' µ5α τ)ν Kαλυ9)ν τCς σκτης ν# µ�ν6σει , σπ�υδαι�τερ�ς τ)ν
διηγηµατ�γρ6=ων µας *A. Παπαδιαµ6ντης �κατ6=ερτα48. Σµερα κατ�ικ�%νται 6
Kαλ(9ες κα> µ�ν6Q�υν 8 µ�να��5.

T�λ�ς συν�πτικ# παραθ�τ�υµε τ>ς �να=ερ�µενες fς σκCτες: α) «Mεγ6λη
Λα(ρα τ)ν Kαρυ)ν» D «Kελλιωτικ� Λα(ρα» D «Σκτη τ)ν Kαρυ)ν»49. 9) «Σκ-
τη Παντ�κρ6τ�ρ�ς» D «Σκτη τ)ν E&σ�δ5ων» D τCς Kαψ6λας50. γ) �Aγ5�υ Bασι-
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41. �Aκ�λ�υθ�α τ�( )Aγ��υ 7νδ���υ Dσι�µ"ρτυρ�ς Γερασ�µ�υ τ�( N��υ τ�( 7κ Mεγ"λ�υ Xωρ��υ
EZρυταν�ας συντα�θεJσα Yπ� Kυρ�λλ�υ Kασταν�'�λλη 4ερ�µ�ν"��υ…, *AθCναι 1958.

42. �Iερ�µ. Bεν�δικτ�ς Nε�σκητιXτης, «Γνωριµ5α µ' τ� N�α Σκτη», Πρωτ6τ�ν 18 (1989) 137-143.
43.*Aρ�ιµ. Γα9ρι�λ ∆ι�νυσι6της, Λαυσαϊκ�ν τ�( )Aγ��υ *Oρ�υς, B�λ�ς 1953, σ. 98.
44. Σµυρν6κης, @.π., σ. 609.
45. M�ν. Nικ�δηµ�ς �Aγι�παυλ5της, «Γενικ# περ> τCς �Iερ�ς Σκτης τ�% �Aγ5�υ @νδ���υ Mεγαλ�-

µ6ρτυρ�ς ∆ηµητρ5�υ τ�% Mυρ�9λ(τ�υ D Σκτης τ�% Λ6κκ�υ», Πρωτ6τ�ν 27 (1991) 5-10.
46. �Iερ�µ. Bασ5λει�ς Π�λ5της, «�H σκτη τ�% E;αγγελισµ�% τCς Θε�τ�κ�υ τCς �I. M.

`εν�=)ντ�ς, Πρωτ6τ�ν 19 (1989) 166-168.
47. �Iερ�µ. Θεων�ς `εν�=ωντιν�ς, «Γ�ρ�ντες κα> Kαλ(9ες τCς `εν�=ωντινCς Σκτης», Πρωτ6τ�ν

19 (1989) 160-162.
48. *Aρ�ιµ. *Iωακε5µ, Παλα�στρα �γ�ων �νδρ>ν, �Aγι�ν 	Oρ�ς 1991, σσ. 33-61.
49. Σµυρν6κης, @.π., σ. 690.
50. Πασ�αλ5δης, @.π., σσ. 157-161.
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λε5�υ51 τCς M. Λα(ρας. δ) Mαγ�υλ�52 τCς µ�νCς *I9ρων. ε) Kερασι�ς53 τCς M.
Λα(ρας. στ) Kατ�υνακ5ων54 τCς M. Λα(ρας. Q) Kαρ�υλ5ων55 τCς M. Λα(ρας. η)
Γλωσσ5ας56 τCς M. Λα(ρας /π�υ b σηµεριν� Πρ�96τα. θ) Mαυρ�9ρ�υ57 τCς
µ�νCς Zωγρ6=�υ. ι) N�ας Θη9αSδ�ς58. ια) κα> Xρ�υµ5τσας D Xρωµαϊτ5σσης59 τCς
µ�νCς �Aγ5�υ Παντελεµ�ν�ς.

Συµπερασµατικ# καταλγ�υµε /τι �2 περισσ�τερες σκCτες δηµι�υργ�%νται τ�ν
18� α&., gπCρ�αν λ5κνα λ�γι�τητ�ς, �ρετCς κι Vγι�τητ�ς κα> σµερα �νθ�%ν. �O
µισ�ς Vγι�ρειτικ�ς πληθυσµ�ς περ5π�υ εJναι σκητιωτικ�ς. O2 σκητι)τες κατ# τ�ν
Γ. Γα9ρι�λ ∆ι�νυσι6τη �π�;>ντες �π� τ0 7ργ��ειρ" των κα9 τ0ς µικρ0ς περι��0ς
τ>ν Kαλυ1>ν των διακρ�ν�νται δι0 τ2ν �σκητικ2ν ;ω#ν των κα9 τ2ν πρ�ς τ�_ς
π"σ��ντας συµπ"θειαν… 7πιµελ��µεν�ι τ>ν πνευµατικ>ν καθηκ�ντων κα9 τ�(
7ργ��ε�ρ�υ των60.
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SUMMARY

Father Moisis Agioritis

THE HOLY SKETES OF MOUNT ATHOS

There is mention of the sketes in history going back to the late third century.
Today on the Holy Mountain there are four coenobitic and eight idiorrhythmic
sketes. Summary mention may also be made of areas that were formerly sketes:
Karyes, Pantocrator, Saint Basil, Magoula, Kerasia, Katounakia, Karoulia, Glossia,
Maurovirou, New Thebaid and Chroumitsa.

The coenobitic sketes are: 1) Dormition of the Theotokos (Bogoroditsa), which
belongs to the Monastery of Saint Panteleimon (Russian); 2) Prophet Elias,
belonging to Pantocrator Monastery; 3) Saint John the Forerunner (Romanian),
belonging to Megiste Lavra; and 4) Saint Andrew (Serai) at Karyes, belonging to
Vatopaidi Monastery.

The idiorrhythmic sketes are: 1) Saint Anne, belonging to Megiste Lavra; 2)
Holy Trinity - Kavsokalyvia, belonging to Megiste Lavra; 3) Saint Demetrius,
belonging to Vatopaidi Monastery; 4) Saint John the Forerunner, belonging to
Iveron Monastery; 5) Saint Panteleimon, belonging to Koutloumousiou Monastery,
6) Birth of the Theotokos - New Skete, belonging to the Monastery of Saint Paul; 7)
Saint Demetrius - Lakou (Roumanian), belonging to the Monastery of Saint Paul;
and 8) Annunciation of the Theotokos, belonging to Xenophontos Monastery.
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 Ε�)

�στερα απ� την �λωση της Π�λης και µ%&ρι τις µ%ρες της εθνεγερσ+ας, µ+α µε-
γ�λη σειρ� αγ+ων Mαρτ.ρων πιστ/π/ιε+ τ/ν δεσµ� µετα1. της Eκκλησ+ας και τ/υ
3θν/υς, 4 καλ.τερα την επι5+ωση τ/υ 3θν/υς µ%σα στην Eκκλησ+α. Aυτ/+, µε %να
�ν/µα, ε+ναι Nε/µ�ρτυρες, καιν/.ρια θ.µατα στ/ν 5ωµ� της π+στεως, ν%α πρ/-
σ7/ρ� της Eκκλησ+ας στ/ ιδανικ� της ελευθερ+ας, της θρησκευτικ4ς και της εθνι-
κ4ς. O �ρ/ς, λ/ιπ�ν, δηλ8νει κ�τι τ/ «κ/ιν�», �&ι µε την %νν/ια εν�ς ν%/υ τρ�π/υ
µαρτυρ+/υ, αλλ� µε την %νν/ια της εµ7αν+σεως καιν/.ργι/υ «ν%7/υς µαρτ.ρων»
(Ε�ρ. 12, 1), π/υ ωστ�σ/ υπ4ρ1αν µ�ρτυρες τ/υ τ�π/υ, τ/υ %θν/υς στ/ /π/+/ α-
γων+σθηκαν και αν4κ/υν. Γι’ αυτ� /ι Nε/µ�ρτυρες ενσ�ρκωσαν στ/ πρ�σωπ�
τ/υς δ./ παραδ�σεις, της θρησκε+ας τ/υ Xριστ/. και της εθνικ�τητ�ς τ/υς. E+ναι
«/ι κατ’ ε1/&4ν 7/ρε+ς της πρ8της παραδ�σεως της θρησκε+ας µας... (/ι /π/+/ι)
κατ� τρ�π/ν θαυµαστ�ν... δεν ε+ναι 1%ν/ι πρ/ς την �λλην παρ�δ/σιν». Oι Nε/-
µ�ρτυρες 4ταν και 3λληνες*.
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υς υπ�ρ

της �ριστιανικ�ς π�στεως µαρτυρησ�ντων [Mεσαιωνικ4 Bι5λι/θ4κη], τ. Γ�, εν Bενετ+α 1872, σσ. 605-610.
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O �ρ/ς �ρ&ισε να &ρησιµ/π/ιε+ται µετ� τις εικ/ν/µα&ικ%ς %ριδες στ/ν &8ρ/
τ/υ BυHαντ+/υ, δηλ8ν/ντας εκε+ν/υς /ι /π/+/ι θανατ8θηκαν µε µαρτ.ρι/, επειδ4
πρ/σκυν/.σαν τιµητικ� τις �γιες εικ�νες. Aργ�τερα, �µως, / �ρ/ς &ρησιµ/π/ι4θη-
κε γι’ αυτ/.ς π/υ, ε1αιτ+ας /µ/λ/γ+ας π+στεως στ/ν Xριστ�, αρν/.νται να ε1ισλα-
µισθ/.ν και τ/ &ρ/νικ� �ρι/ εντ�1ε8ς των στα Mαρτυρ/λ�για �ρ&ιHε απ� την
πτ8ση της Bασιλε./υσας τ/ 1453. O Nε/µ�ρτυς ενσ�ρκωνε στ/ πρ�σωπ� τ/υ δ./
παραδ�σεις της π+στεως και της πατρ+δας. H θυσ+α για την Eκκλησ+α δεν 4ταν κ�-
τι τ/ �γνωστ/Q υπ4ρ&ε στ/υς κ�λπ/υς της, καθ8ς απ� τ/ν ισλαµικ� Hυγ� αναδε+-
&θηκαν ν%/ι M�ρτυρες π/υ εδρα+ωσαν ακ�µη περισσ�τερ/ την π+στη στ/ν Iησ/.
Xριστ� και %γιναν 7ρ�γµα στα ε1ισλαµιστικ� πρ/γρ�µατα.

Στερεωµ%ν/ς καλ� στην π+στη τ/υ / Nε/µ�ρτυς και γνωρ+H/ντας πως µετ� τα
παθ4µατ� τ/υ θα 7θ�σει κ/ντ� στ/ν π/θ/.µεν� τ/υ Λυτρωτ4, γ+νεται / κυµατ/-
θρα.στης, �π/υ σπ�Hει η µαν+α τ/υ κατακτητ/. και %τσι λυτρ8ν/νται /λ�κληρα
&ωρι� και π�λεις και περι/&%ς ελληνικ%ς απ� τη µαν+α τ/υ 7ανατισµ/. και τ/υ
σπαθι/. τ/υ Iσλ�µ. Oι %λληνες π/υ ε+&αν διδα&θε+ καλ.τερα τη θρησκε+α τ/υς, �-
πως και /ι ε1ελληνισµ%ν/ι Bλ�&/ι, Aλ5αν/+ και B/.λγαρ/ι, %µειναν πιστ�τερ/ι στη
Xριστιανικ4 τ/υς π+στη, εν8 στη Mικρ� Aσ+α ε1ισλαµ+σθηκαν π/λλ/+ �π/ικ/ι µε
τη 5+α. Rπ/ι/ς δε γιν�ταν M/υσ/υλµ�ν/ς και επ%στρε7ε στην παλαι� τ/υ π+στη, η
θανατικ4 π/ιν4 τ/ν περ+µενε. T/ +δι/ και για τ/υς M/υσ/υλµ�ν/υς π/υ αρν/.-
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νταν τ/ν Iσλαµισµ� για να γ+ν/υν Xριστιαν/+. Kαι ε�ν η /µαδικ4 ε1ισλ�µιση εγκα-
ταλε+7θηκε, ως γενικ� και συνε&%ς µ%τρ/, /ι µεµ/νωµ%νες ε1ισλαµ+σεις, εκ/.σια
και ακ/.σια 5ρ+σκ/νταν στην ηµερ4σια δι�τα1η. H ακατ�παυστη δ+ψα τ/υ σκλα-
5ωµ%ν/υ ραγι� για ελευθερ+α 5ρ+σκει πρ8τη την αγι/ρε+τικη κ/ιν�τητα να συµπ�-
σ&ει. Στ/ Rρ/ς, η πρ/ετ/ιµασ+α γ+νεται αθ�ρυ5α, αλλ� σταθερ�Q �λ/ι /ι αγι/ρε+-
τες – �πως ασ7αλ8ς και �λη η Eκκλησ+α – δ/υλε./υν πυρετωδ8ς για την 8ρα της
σ.γκρ/υσης.

Σ’ αυτ4ν την περ+/δ/ τα µ/ναστ4ρια τ/υ Aγ+/υ Rρ/υς αναλαµ5�ν/υν ηγετικ�
ρ�λ/ για τη διατ4ρηση της εθνικ4ς συνε+δησης και ταυτ�τητας, καθ8ς και των
γραµµ�των. Eδ8 η /ρθ�δ/1η κ/υλτ/.ρα των λα8ν της ν/τι/ανατ/λικ4ς Eυρ8πης
ε1ελ+σσεται και διαδ+δεται µε εντελ8ς ιδια+τερ/ τρ�π/. Aκρι58ς αυτ4 η κ/υλτ/.-
ρα εν8νει κατ� τη δι�ρκεια τ/υ /θωµανικ/. Hυγ/. τ/υς καταπιεσµ%ν/υς 5αλκανι-
κ/.ς λα/.ς στη διατ4ρηση της π/λιτιστικ4ς τ/υς ταυτ�τητας και της εθνικ4ς συ-
νε+δησης.

Πρ8τη εντ/λ4 των αγι/ρειτ8ν αγ+ων πατ%ρων πρ/ς τ/ν λα� ε+ναι η πρ/σ4-
λωση στην αγ+α Oρθ/δ/1+αQ �π/ι/ς εκπ%σει απ� την Oρθ/δ/1+α και γ+νει µ/υ-
σ/υλµ�ν/ς δεν αλλ�Hει µ�ν/ τ/ θρ4σκευµα, αλλ� και εθνικ�τητα: τ/υρκε.ει.
Και αν ασπαστε+ δυτικ� δ�γµα, π�λι τ/ +δι/ θα συµ5ε+: γ�νεται �ραγκ
λε�αντ�-
ν
ς1.

Mια δε.τερη εντ/λ4 πρ/ς τ/ν λα� ε+ναι, �σ/ κι αν αυτ� 7α+νεται σκ�νδαλ/,
να πληρ8ν/υν /ι 3λληνες τ/υς 7�ρ/υς στ/υς τ/.ρκ/υς αγ�γγυστα και µε αρι-
στ/κρατικ4 �νεση: «καλ�τυ&/ς �π/ι/ς πληρ8νει &αρ�τHι και �λλα δ/σ+µατα εις
τ/υς τ/.ρκ/υς αγ/γγ.στως» (Uγι/ς Aκ�κι/ς Kαυσ/καλυ5+της). «Nα µη 5αρυ-
καρδ+Hετε δια τα δ/σ+µατα /π/. δ+δετε», αντ+θετα «να &α+ρεσθε και να ευ7ρα+-
νεσθε �ταν πληρ8νετε τα &ρ%για σας»Q µη 7/5�σαι τ/ν T/.ρκ/, /σπρα δ4σ’ τ
υ
κα: κα�αλλ�κευσ� τ
ν ;π< τ< κε��λι (Uγι/ς K/σµ�ς / Aιτωλ�ς)2. Mε πρ8τη �-
π/ψη τα παραπ�νω, +σως 7αν/.ν πλει/δ/τικ� των T/.ρκωνQ �µως κρ.5/υν π/-
λ. σ/7+α και σ.νεση. ∆ι�τι µε την πρ/σ7υγ4 στα δικαστ4ρια, / ραγι�ς π/τ% δεν
5ρ+σκει τ/ δ+κι/ τ/υ, εν8 πληρ8νει π�ντ/τε στα δικαστικ�Q επ+σης, µε τ/υς γ/γ-
γυσµ/.ς και τις διαµαρτυρ+ες π/τ% δεν 5γα+νει τ+π/τε: τ/ π/λ. να γ+νει κ�π/ια ε-
1%γερση π/υ θα πνιγε+ στ/ α+µα. Aντ+θετα, η αριστ/κρατικ4 συµπερι7/ρ� απ%-
ναντι στ/ν 5�ρ5αρ/ δυν�στη, δ+νει στ/ν ραγι� τ/ α+σθηµα της υπερ/&4ς, εν8
ταυτ�&ρ/να καθησυ&�Hει τ/ν δυν�στη, πως πρ�κειται για ν/µ/ταγε+ς σκλ�5/υς
και �ρα ακ+νδυν/υς.

Kαι /ι �γι/ι µας π/υ διδ�σκ/υν αυτ� και π/υ δεν κ�ν/υν ακαδηµαϊκ4 και �-
καπνη θε/λ/γ+α, αντ+θετα συµπ�σ&/υν µε τ/ν λα� και γ+ν/νται µπρ/στ�ρηδες
στην κατ�κτηση της ελευθερ+ας τ/υ, �λ/ι τ/υς ε+ναι νε/µ�ρτυρες 4 αλε+πτες νε/-
µαρτ.ρων. Xωρ+ς αυτ%ς τις %µπληστες απ� 7ωτι� και π�θ/ς ψυ&%ς, π/υ σ7ραγ+-
H/υν µε τ/ α+µα τ/υς την π+στη τ/υς και την εθνικ�τητ� τ/υς, ε+ναι αµ7+5/λ/ αν
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θα %µενε ρωµι/σ.νη. ∆εκ�δες &ιλι�δες ε+ναι /ι νε/µ�ρτυρες, απ� αυτ/.ς /ι µισ/+
ανδρ8ν/νται στ/ Rρ/ς και &.ν/υν τ/ α+µα τ/υς σε �λα τα σηµε+α τ/υ τ/υρκ/κρα-
τ/.µεν/υ &8ρ/υ, /πλ+H/ντας µε δ.ναµη και π�θ/ς την ψυ&4 τ/υ ραγι�.

T/ (νε/)µαρτ.ρι/, π/υ πρ/ετ/ιµαH�ταν στ/ Uγι/ν Rρ/ς, δεν πρ/%κυψε σε κα-
µ+α περ+πτωση τυ&α+α 4 αυθ�ρµητα, αλλ� 4ταν καλ� /ργανωµ%ν/. Aυτ4 η /ργα-
νωµ%νη αγι/ρε+τικη αντ+σταση εναντ+/ν των κατακτητ8ν και α7/µ/ιωτ8ν µπ/ρε+
δικα+ως να /ν/µαστε+ «Aγι/ρε+τικ/ εργαστ4ρι Nε/µαρτ.ρων» και %&ει τα ε14ς
στ�δια παρ/υσ+ας:

- Aγι/ρε+τες δ�σκαλ/ι – πνευµατικ/+ /ι /π/+/ι %1ω απ� τ/ Uγι/ν Rρ/ς µε τη
θε/λ/γικ4 τ/υς δραστηρι�τητα διατηρ/.ν Hωνταν4 την εθνικ4 συνε+δηση και 5/η-
θ/.ν τ/υς ε1ισλαµισµ%ν/υς να επαν%λθ/υν στην π+στη τ/υς µε την απ/δηµ+α στ/
Uγι/ν Rρ/ς. Tα π/λλ� Mετ�&ια των I. M/ν8ν απ/τ%λεσαν κ%ντρα πνευµατικ4ς α-
ναHωπ.ρωσης.

- Eδ8 ενεργε+ / Uθως, τ/ Uγι/ν Rρ/ς, ως %να ε+δ/ς κ�θαρσης για �σ/υς ε+&αν
µεταστρα7ε+, τ/υς απελευθερ8νει απ� τ/ν µωαµεθανισµ� µε αναHωπ.ρωση της ε-
πιθυµ+ας για τ/ µαρτ.ρι/ και τ/υς θ%τει υπ� την καθ/δ4γηση %µπειρων δασκ�λων
(γερ�ντων), µε την τ4ρηση µιας αυστηρ4ς ασκητικ4ς Hω4ς.

- M%σα τ/υς εµ7αν+Hεται η ισ&υρ4 επιθυµ+α να απ/καταστ4σ/υν τη &αµ%νη
αρµ/ν+α της πρ/σωπικ�τητ�ς τ/υς κι %τσι ακ/λ/υθ/.ν τ/ν δρ�µ/ τ/υ µαρτυρ+/υ.

- Mε τ/ν µαρτυρικ� τ/υς θ�νατ/ δ+ν/υν %να παρ�δειγµα στ/υς υπ�δ/υλ/υς
αδερ7/.ς τ/υς για να στερε8σ/υν την π+στη τ/υς και την εθνικ4 τ/υς συνε+δη-
ση.

- Mετ� την ανακ4ρυ14 τ/υς σε αγ+/υς, στ/ Uγι/ν Rρ/ς συγκεντρ8ν/νται και
7υλ�σσ/νται τα �για λε+ψαν� τ/υς, ιερ� αντικε+µενα και κειµ4λιαQ /ι �γιες µ/ρ7%ς
τ/υς και σκην%ς της �θλησ4ς τ/υς απεικ/ν+H/νταιQ /ρ+Hεται γι’ αυτ/.ς µια ηµ%ρα
στ/ εκκλησιαστικ� ηµερ/λ�γι/, και πρ/ς τιµ4ν τ/υς γρ�7/νται λειτ/υργικ� κε+µε-
να (B+/ι, Aκ/λ/υθ+ες και πανηγυρικ/+ λ�γ/ι), π/υ διαδ+δ/νται �&ι µ�ν/ στ/ Uγι/ν
Rρ/ς, αλλ� και %1ω απ’ αυτ�.

Aλε+πτης ε+ναι / πνευµατικ�ς εκε+ν/ς γυµναστ4ς στ/ν /π/+/ παραδ+δεται ε-
κ/.σια / µ�ρτυρας για να τ/υ δ/κιµ�σει τη σθεναρ�τητα των λ/γισµ8ν τ/υ και τη
γνησι�τητα τ/υ π�θ/υ για τ/ µαρτ.ρι� τ/υ. Aλε+πτες αγι/ρε+τες γνωρ+H/υµε: τ/ν
�γι/ N47ωνα B� πατρι�ρ&η Kωνσταντιν/υπ�λεως (1486-1489, 1497-1498), πρωτα-
λε+πτηQ τ/ν �γι/ Aκ�κι/ τ/ν Καυσ/καλυ5+τηQ τ/ν παπ� Bησσαρ+ωνα απ� τη σκ4-
τη της Aγ+ας UννηςQ τ/ν I�κω5/ και τ/ν Nικη7�ρ/, τ/υς I5ηρ/σκητι8τεςQ τ/ν Γερ-
µαν� Eσ7ιγµεν+τη και τ/ν δικα+/ της Σκ4της τ/υ Πρ/δρ�µ/υ Γρηγ�ρι/, τ/ν συν/-
δ� τεσσ�ρων νε/µαρτ.ρων.

Στ/ν B+/ τ/υ νε/µ�ρτυρ/ς Kωνσταντ+ν/υ τ/υ ε1 αγαρην8ν ανα7%ρεται �τι
στη σκ4τη των I54ρων Hει %νας σ/7�ς γ%ρ/ντας π/υ καθ/δηγε+ νε/µ�ρτυρες. Στη
M/ν4 Eσ7ιγµ%ν/υ εκπαιδε.τηκαν τρεις νε/µ�ρτυρες, �µως τ/ �ν/µα τ/υ δασκ�-
λ/υ τ/υς δεν ε+ναι γνωστ�. Aνα7%ρεται µ�ν/ τ/ �ν/µα τ/υ συν/δ/. τ/υς, τ/υ δα-
σκ�λ/υ Γερµαν/.. Mελλ/ντικ%ς %ρευνες θα ανασ.ρ/υν σ+γ/υρα απ� τη λ4θη κι
�λλα π/λλ� /ν�µατα.
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Oι αγι/ρε+τες συν/δ/+ 7%ρν/υν αµ%σως µετ� τ/ θριαµ5ευτικ� τ%λ/ς τ/υ µ�ρ-
τυρα �,τι περισσ�τερ/ µπ/ρ/.ν απ� αυτ�ν π+σω στ/ Uγι/ν Rρ/ς –ενδ.µατα, ιερ�
λε+ψανα, �λλα κειµ4λια. Aυτ� κ�νει δυνατ4 την ανακ4ρυ14 τ/υς σε αγ+/υς αµ%-
σως µετ� τ/ τ%λ/ς τ/υς και τη δηµι/υργ+α των αντ+στ/ι&ων λειτ/υργικ8ν κειµ%-
νων για τη λατρε+α τ/υς (περιγρα7%ς τ/υ B+/υ τ/υς, α+ν/υς, ηµερ/λ/γιακ� κε+µε-
να κ.�. ) π/υ γρ�7/νται και αυτ� στ/ Uγι/ν Rρ/ς. Mετα1. των συγγρα7%ων 4ταν
/ ιερ/µ�να&/ς Iων�ς, (µαθητ4ς τ/υ Aκακ+/υ Kαυσ/καλυ5+τ/υ), π/υ %γραψε και
επε1εργ�στηκε %να µεγ�λ/ µ%ρ/ς των B+ων των νε/µαρτ.ρων και των αντ+στ/ι&ων
Aκ/λ/υθι8ν.

3νας �λλ/ς γνωστ�ς δηµι/υργ�ς ε+ναι / Nικ�δηµ/ς / Aγι/ρε+της π/υ συγκ%-
ντρωσε �λα αυτ� τα κε+µενα, %γραψε / +δι/ς /ρισµ%να και τα ε1%δωσε σε %να 5ι-
5λ+/. 3ργ/ τ/υ ε+ναι και η Aκ/λ/υθ+α για �λ/υς τ/υς νε/µ�ρτυρες. 3νας σ.γ&ρ/-
ν/ς τ/υ Nικ/δ4µ/υ, / Xριστ�7/ρ/ς Πρ/δρ/µ+της, πα+ρνει και αυτ�ς µ%ρ/ς στη λα-
τρε+α των µαρτ.ρων. Oι Aκ/λ/υθ+ες πρ/ς τιµ4ν των Eυθυµ+/υ τ/υ N%/υ και
Oν/υ7ρ+/υ απ� τ/ Γκ�µπρ/5/, τ/υ Θε/δ8ρ/υ και �λλων µαρτ.ρων %&/υν συντε-
θε+ απ� τ/ν I�κω5/ Nε/σκητι8τηQ µπ/ρ/.ν να ανα7ερθ/.ν ακ�µη τα /ν�µατα
τ/υ Γερ�σιµ/υ Ι5ηρ/σκητι8τ/υ, τ/υ Pα7α4λ Καυσ/καλυ5+τ/υ και τ/υ µ/να&/.
Θε/7+λ/υ ως δηµι/υργ8ν των B+ων και Aκ/λ/υθι8ν των νε/µαρτ.ρων. Eπ+σης,
τ/ �ν/µα τ/υ δασκ�λ/υ Γερµαν/. τ/υ Eσ7ιγµεν+τ/υ, συν/δ/. δ./ νε/µαρτ.ρων
και δηµι/υργ/. της υµν/γρα7+ας τ/υς. Λ+γ/ αργ�τερα δρ/υν γνωστ/+ αγι/ρε+τες
δηµι/υργ/+, �πως / Aθαν�σι/ς / Π�ρι/ς, / Mακ�ρι/ς N/ταρ�ς, / Nικη7�ρ/ς /
X+/ς, /ι /π/+/ι συγκεντρ8ν/υν τ/υς B+/υς και τις Aκ/λ/υθ+ες των νε/µαρτ.ρων,
συγγρ�7/υν /ι +δι/ι /ρισµ%ν/υς και τις εκδ+δ/υν σε τα1ιν/µηµ%νες συλλ/γ%ς στη
Bενετ+α, κατ� τ/ τ%λ/ς τ/υ 18/υ αι.

Oι συγγρα7ε+ς π/υ ανα7%ρθηκαν, �πως και η δηµι/υργ+α και δι�δ/ση των α-
γι/γρα7ικ8ν και υµν/γρα7ικ8ν κειµ%νων πρ/ς τιµ4ν των αγι/ρειτ8ν νε/µαρτ.-
ρων στις συγκεντρωτικ%ς εκδ�σεις στ/ Uγι/ν Rρ/ς µας δ+ν/υν τη δυνατ�τητα να
ανα7ερθ/.µε στ/υς �ρ/υς: Aγι
ρε�τικ
ς, αγι
λ
γικ�ς και υµν
γρα�ικ�ς κ�κλ
ς
πρ
ς τιµ�ν των νε
µαρτ�ρων. Ως παρ�δειγµα µπ/ρ/.ν να ανα7ερθ/.ν τα &ειρ�-
γρα7α N. 129 της M/ν4ς Eσ7ιγµ%ν/υ, N. 252 της Σκ4της Kαυσ/καλυ5+ων, N. 161
της M/ν4ς Γρηγ/ρ+/υ, I 34, I 38, Λ 36 της M/ν4ς Mεγ+στης Λα.ρας, 455, 805, 812,
815, 822, 832, 833, 1029, 1150 της M/ν4ς Bατ/παιδ+/υ, 347 της M/ν4ς ∆ι/νυσ+/υ,
184 της µ/ν4ς Φιλ/θ%/υ, 164, 206, 455, 476, 490, 495, 501, 522, 608, 737, 738, 868, 876,
887, 888, 4 της Σκ4της τ/υ Aγ+/υ ∆ηµητρ+/υ κ.�., �πως και µερικ%ς ακ�µα &ειρ�-
γρα7ες συλλ/γ%ς µε B+/υς και Aκ/λ/υθ+ες µαρτ.ρων.

Cεν�γλωσσ
ι νε
µ�ρτυρες απ� τ
 >γι
ν +ρ
ς

Rλες αυτ%ς /ι µαρτυρ+ες της αγι�τητας των Nε/µαρτ.ρων διαδ+δ/νταν τα&.-
τατα σε �λ/υς τ/υς /ρθ�δ/1/υς λα/.ς της Bαλκανικ4ς και µε τ/ν τρ�π/ αυτ�
δρ/.σαν ανασταλτικ� στη δι�δ/ση τ/υ ε1ισλαµισµ/..

Σε5αστ�ς αριθµ�ς αγι/ρειτ8ν Nε/µαρτ.ρων 4ταν 1εν�γλωσσ/ι:
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Oι P8σ/ι: Πα&8µι/ς3 και Κωνσταντ+ν/ς4, /ι Β/.λγαρ/ι ∆αµασκην�ς5 και Ιω-
�ννης6.
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3. Καταγ�ταν απ� ευσε5ε+ς γ/νε+ς π/υ H/.σαν στη µικρ4 Ρωσ+α, αι&µαλωτ+σθηκε απ� τ/υς Τα-
τ�ρ/υς σε νεαρ4 ηλικ+α, /ι /π/+/ι τ/ν π/.λησαν σε κ�π/ι/ν Τ/.ρκ/ 5υρσ/δ%ψη. Αυτ�ς, α7/. τ/ν
παρ%λα5ε τ/ν %7ερε στ/ σπ+τι τ/υ στ/ 
υσ�κι της Φιλαδ%λ7ειας, �π/υ πρ/σπ�θησε µε κ/λακε+ες να
παρασ.ρει τ/ν Πα&8µι/ στη µ/υσ/υλµανικ4 θρησκε+α, υπ/σ&�µεν/ς να καταστ4σει αυτ�ν κληρ/ν�-
µ/ τ/υ, αν νυµ7ευθε+ τη θυγατ%ρα τ/υ, α7/. πρ8τα ασπαστε+ τ/ κ/ρ�νι. 
 Πα&8µι/ς παρ%µενε στα-
θερ�ς στην π+στη τ/υ στ/ν Yριστ�. Κ�π/τε, �µως, π/υ ασθ%νησε, τ/ν επισκ%7τηκαν κ�π/ι/ι Τ/.ρκ/ι,
/ι /π/+/ι µε τη 5+α τ/ν %ντυσαν µε τ/υρκικ� ενδ.µατα. Απ/στρε7�µεν/ς τα γεγ/ν�τα, ανα&8ρησε α-
π� εκε+ και περπατ8ντας ως πραµατευτ4ς τη Σµ.ρνη, �π/υ π%τα1ε τα τ/υρκικ� ρ/.&α, π4γε στ/
Uγι/ν Rρ/ς. Α7/. %7θασε στη Μ/ν4 τ/υ Αγ+/υ Πα.λ/υ, ε1/µ/λ/γ4θηκε τα ενδ�µυ&α της καρδι�ς
τ/υ στ/ν εν�ρετ/ ιερ/µ�να&/ Ιωσ47 και %Hησε µαH+ τ/υ δ8δεκα %τη, ασκ/.µεν/ς στην αρετ4. Μετ�
4ρθε στα Καυσ/καλ.5ια, στ/ν �σι/ Ακ�κι/ και παρ%µεινε για %1ι %τη, υπ�δειγµα τ.π/υ και παρ�-
δειγµα εν�ρετ/υ µ/να&/.. Α7/. κυριε.θηκε απ� τ/ν π�θ/ τ/υ µαρτυρ+/υ, %τυ&ε την ευλ/γ+α τ/υ /σ+-
/υ Ακακ+/υ και ανα&8ρησε απ� τ/ Uγι/ν Rρ/ς πρ/&ωρ8ντας στ/ 
υσ�κι, µε τη συν/δε+α τ/υ γ%ρ/-
ντα Ιωσ47. Α7/. 4ρθε στην πατρ+δα τ/υ αυθ%ντ/υ τ/υ, αναγνωρ+σθηκε απ� τ/υς Τ/.ρκ/υς και /δη-
γ4θηκε µπρ/στ� στ/ν κριτ4, εν8πι/ν τ/υ /π/+/υ /µ/λ�γησε µε τ�λµη τ/ν Yριστ�, 5δελυσσ�µεν/ς τη
µ/υσ/υλµανικ4 π+στη. Μετ� απ� αυτ� 7υλακ+στηκε και µετ� απ� π/λλ� 5ασανιστ4ρια, τ/υ %κ/ψαν
τ/ κε7�λι, %1ω απ� την π�λη στ/ν τ�π/ της σ7αγ4ς των πρ/5�των στις 21 ΜαZ/υ 1730, ηµ%ρα Π%-
µπτη της Αναλ4ψεως. Τ/ τ+µι/ αυτ� λε+ψαν/ εντα7ι�σθηκε µετ� απ� τρεις ηµ%ρες απ� ευσε5ε+ς &ρι-
στιαν/.ς, σ4µερα 5ρ+σκεται στην Π�τµ/ στην Ιερ� Μ/ν4 Ιω�νν/υ τ/υ Θε/λ�γ/υ. Τεµ�&ι/ τ/υ ιερ/.
τ/υ λειψ�ν/υ 7υλ�σσεται στην Ιερ� Μ/ν4 τ/υ Αγ+/υ Πα.λ/υ στ/ Uγι/ν Rρ/ς.

4. 
 Κωνσταντ+ν/ς / Ρ8σ/ς - µ�ρτυρας καταγ�ταν απ� τη Ρωσ+α και υπηρετ/.σε ως ε7ηµ%ρι/ς
στη Ρωσικ4 Πρεσ5ε+α της Κωνσταντιν/υπ�λεως. Κατ� τ/ν Ρωσ/τ/υρκικ� π�λεµ/ 4ρθε στ/ Uγι/ν
Rρ/ς και παρ%µεινε για αρκετ� καιρ� στη Μεγ+στη Λα.ρα, �π/υ και ανα&8ρησε στα Ιερ/σ�λυµα για
να πρ/σκυν4σει τ/υς Αγ+/υς Τ�π/υς. Μετ� τ/ π%ρας επαν4λθε στη Μεγ+στη Λα.ρα, �π/υ παρ%µεινε
σ’ αυτ4, αναµ%ν/ντας την ειρ4νευση αν�µεσα στη Ρωσ+α και την Τ/υρκ+α. Α7/. %γινε ειρ4νη, / Uγι/ς
επαν4λθε στην Κωνσταντιν/.π/λη και παρ%µεινε ως ε7ηµ%ρι/ς στην Πρεσ5ε+α. Απ/τ%λεσµα µιας
πρ/στρι54ς π/υ ε+&ε για �γνωστ/ λ�γ/, µε τ/ν Ρ8σ/ Πρ%σ5η και υπ/κιν/.µεν/ς ε+τε απ� 7�5/ ε+τε
απ� θυµ�, παρ/υσι�στηκε µπρ/στ� στ/ν Σ/υλτ�ν/ και αρν4θηκε τ/ν Yριστ�. Τ/ γεγ/ν�ς αυτ� /ι
Τ/.ρκ/ι τ/ γι�ρτασαν µε µεγ�λη λαµπρ�τητα και απ%δωσαν µεγ�λες τιµ%ς και περιπ/ι4σεις στ/ν τι-
µ8µεν/. Μετ� απ� λ+γες ηµ%ρες απ� την απ/στασ+α, 4ρθε στα συγκαλ� τ/υ, µεταν�ησε, %κλαψε πικρ�
και επιθυµ8ντας τ/ µαρτ.ρι/, 7�ρεσε τ/ παλαι� ρ�σ/, α7/. %5γαλε τα τ/υρκικ� ενδ.µατα, και πα-
ρ/υσι�στηκε στ/ν Σ/υλτ�ν/, /µ/λ/γ8ντας τ/ν Yριστ� Θε� αληθιν� και 5δελ.σσ/ντας τη θρησκε+α
τ/υ Μω�µεθ. 
ι Τ/.ρκ/ι, &ωρ+ς καµ+α εκδ+καση, τ/υ π4ραν τ/ κε7�λι µπρ/στ� στα αν�κτ/ρα τ/υ
Σ/υλτ�ν/υ στις 26 ∆εκεµ5ρ+/υ τ/υ 1743.

5. 
 ∆αµασκην�ς καταγ�ταν απ� τ/ &ωρι� Γκ�µπρ/5/ της επαρ&+ας Τυρν�5/υ της Β/υλγαρ+ας.
Α7/. π4γε στ/ Uγι/ν Rρ/ς µ�νασε στ/ Σερ5ικ� µ/ναστ4ρι τ/υ Yιλανδαρ+/υ, �π/υ %γινε ιερ/µ�να-
&/ς. Α7/. εστ�λη απ� τ/υς Πατ%ρες τ/υ µ/ναστηρ+/υ στην π�λη Σ7ιστ�7 της Β/υλγαρ+ας, �π/υ υ-
π4ρ&ε µετ�&ι της µ/ν4ς και θ%λ/ντας να επιστρ%ψει και π�λι στη µ/ν4 τ/υ στ/ Uγι/ν Rρ/ς, µετ� τ/
π%ρας της απ/στ/λ4ς τ/υ στη Β/υλγαρ+α, H4τησε απ� κ�π/ι/ Τ/.ρκ/ να επισπε.σει την απ�δ/ση
των /7ειλ8ν τ/υ πρ/ς τ/ µετ�&ι τ/υ µ/ναστηρ+/υ. Rντας κακ�πιστ/ς / Τ/.ρκ/ς συκ/7�ντησε τ/ν
µ�ρτυρα, �τι ε+&ε σ&%σεις µε µωαµεθαν4 γυνα+κα, �ρπα1ε µετα1. �λλων την περι/υσ+α τ/υ µετ/&+/υ
και α7/. συν%λα5ε τ/ν µ�ρτυρα τ/ν /δ4γησε στ/ν κριτ4. Παρ� τις αντιρρ4σεις τ/υ κριτ4, /ι παρι-
στ�µεν/ι ψευδ/µ�ρτυρες π%τυ&αν τη θανατικ4 καταδ+κη µε απαγ&/νισµ� τ/υ ∆αµασκην/.. Παρ� τις
επ+µ/νες πρ/τ�σεις των Τ/.ρκων, να ασπασθε+ τ/ν Ισλαµισµ�, για να κερδ+σει τη Hω4 τ/υ, / µ�ρτυ-
ρας παρ%µεινε σταθερ�ς στην π+στη τ/υ. Α7/. πρ/σευ&4θηκε πριν τ/ µαρτ.ρι� τ/υ, δ%&θηκε τ/ν
µαρτυρικ� θ�νατ/ µε απαγ&/νισµ� στις 16 Ιαν/υαρ+/υ 1771.

6. Αυτ�ς / �γι/ς καταγ�ταν απ� τη Β/υλγαρ+α. \ταν π/λ. �µ/ρ7/ς και γραµµατισµ%ν/ς. Σε η-
λικ+α 18 ετ8ν, σε κ�π/ια περ+σταση, αρν4θηκε τ/ν Yριστ�. Κατ�πιν, α7/. αισθ�νθηκε τ/ µ%γεθ/ς
τ/υ κακ/., µεταν�ησε και π4ρε τ/ν δρ�µ/ τ/υ Αγ+/υ Rρ/υς. Εγκαταστ�θηκε στη Μεγ+στη Λα.ρα



Τ
 κελ� τ
υ Αγ�
υ Νικ
λ�
υ στη Σκ�τη των Ι��ρων 

Η ιστ/ρικ4 και περ+5λεπτ/ς καλ.5η τ/υ αγ+/υ πατρ�ς ηµ8ν Νικ/λ�/υ (εικ. 1)
της Ι5ηριτικ4ς Σκ4της τ/υ Τιµ+/υ Πρ/δρ�µ/υ, %&ει %να ιδια+τερ/ πρ/ν�µι/.

Σ’ αυτ4, ως γνωστ�, αγων+σθηκαν και εκ�ρησαν µ/να&/+ /ι τρεις %νδ/1/ι ν%/ι
/σι/µ�ρτυρες τ/υ Yριστ/. Ευθ.µι/ς, Ιγν�τι/ς και Ακ�κι/ς, /ι /π/+/ι κατη&4θη-
καν απ� τ/ν εθν/ϊερ/µ�ρτυρα Πατρι�ρ&η Κωνσταντιν/υπ�λεως, Γρηγ�ρι/ τ/ν Ε�
π/υ 5ρισκ�ταν τ�τε ε1�ριστ/ς στην Ι. Μ. Ι54ρων. Α7/. �δευσαν στην Κωνσταντι-
ν/.π/λη, µε τ/ να καταισ&.ν/υν, κα+τ/ι ν%/ι, τη µιαρ� και πεπλανηµ%νη εκε+νη
θρησκε+α των 
θωµαν8ν δι%λαµψαν ως 4λι/ι λαµπρ/+, «της Τρι�δ/ς ισ�ριθµ/ι».
3τσι, / µεν �σι/ς Ευθ.µι/ς 4θλησε την 22α Μαρτ+/υ 1814, / �σι/ς Ιγν�τι/ς την 8η

κτω5ρ+/υ 18147 και / �σι/ς Ακ�κι/ς την 1η ΜαZ/υ 1816.
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και υπηρετ/.σε τρεις &ρ�ν/υς %ναν πνευµατικ� Γ%ρ/ντα κ/υλ/&%ρη, καταγιν�µεν/ς σε αναγν8σεις
των ιερ8ν 5ι5λ+ων. Επειδ4 δε η συνε+δησ4 τ/υ τ/ν 4λεγ&ε για την �ρνηση τ/υ Yριστ/. /π/. %καµνε,
περπατ/.σε π�ντ/τε σκυθρωπ�ς, λυπηµ%ν/ς και σιωπηλ�ς, και απ� τ/ %1ω π%νθιµ/ σ&4µα τ/υ, %δει-
&νε πως %παθε κ�π/ι/ µεγ�λ/ κακ�. Σε κ�π/ια στιγµ4 πρ/7ασ+Hεται �τι %&ει να π�ει στην πατρ+δα
τ/υ, ανα&ωρε+ και πηγα+νει στην Κωνσταντιν/.π/λη για να /µ/λ/γ4σει. Ενδ.εται τ/.ρκικη 7/ρεσι�
και πηγα+νει στην Αγ+α Σ/7ι� και κ�µνει τ/ σηµε+/ν τ/υ σταυρ/.. Βλ%π/ντ�ς τ/ν εκε+ /ι Αγαρην/+ ε-
ταρ�&θησαν π/λ.. Λ%γ/ντ�ς τ/υ γιατ+ κ�νει %τσι, αυτ�ς / α/+διµ/ς /µ/λ/γε+ την πρ/σ4λωσ4 τ/υ στ/
Yριστ�. Π�σ&ισαν να τ/ν µετατρ%ψ/υν, αλλ� µ�ταια, δεν 5ρ%θηκε τρ�π/ς. Τ%λ/ς, 5λ%π/ντας τ/ αµε-
τ�θετ/ της γν8µης τ/υ, τ/ν απ/κε7�λισαν %1ω απ� την Αγι� Σ/7ι�. 3τσι, %λα5εν / �γι/ς τ/ν στ%7α-
ν/ν τ/υ µαρτυρ+/υ. (Βλ. Νικ/δ4µ/υ τ/υ Αγι/ρε+τ/υ, Ν�
ν Μαρτυρ
λ�γι
ν, σ. 214.).

7. Uλλ/ς 1εν�γλωσσ/ς µ�ρτυρας ε+ναι / Ιγν�τι/ς, / /π/+/ς καταγ�ταν απ� την Παλαι� ^αγ/ρ�
(Stara Zagora) της σηµεριν4ς Β/υλγαρ+ας. 
ι γ/νε+ς τ/υ Γε8ργι/ς και Μαρ+α, µαH+ µε τ/ν γι/ τ/υς
Ιω�ννη µετακ�µισαν στη Φιλιππ/.π/λη. Απ� παιδ+ / �γι/ς αυτ�ς %δει1ε ευσ%5εια και H4λ/ για τις α-
ρετ%ς, π4γε στ/ Rρ/ς Ρ+λα και εκε+ µπ4κε σε Μ/ναστ4ρι σε αυστηρ� γ%ρ/ντα για %1ι &ρ�νια. Rταν
γ.ρισε στη Φιλιππ/.π/λη, H/.σε σ.µ7ωνα µε τ/ν Yριστ�. Την επ/&4 εκε+νη /ι Τ/.ρκ/ι συγκ%ντρω-
ναν στρατε.µατα για να π/λεµ4σ/υν εναντ+/ν των Σ%ρ5ων π/υ ε+&αν επαναστατ4σει. 
ι Τ/.ρκ/ι
πρ�τειναν στ/ν Γε8ργι/, τ/ν πατ%ρα τ/υ Ιω�ννη, να δε&θε+ να εκστρατε.σει µε τα στρατε.µατ� τ/υς
κατ� των Σ%ρ5ων ως &ιλ+αρ&/ς και µη µπ/ρ8ντας να τ/ν πε+σ/υν, καθ8ς αρν/.νταν π�λεµ/ ενα-
ντ+/ν των /µ�δ/1ων τ/υ, α7/. τ/ν σκ�τωσαν συν%λα5αν και τ/.ρκευσαν τη σ.Hυγ/ και τις δ./ κ�-
ρες τ/υ. Rταν %µαθε / Ιω�ννης τ/ν θ�νατ/ τ/υ πατ%ρα τ/υ και τα παθ4µατα της µητ%ρας τ/υ και
των αδελ78ν τ/υ, π4γε στ/ Β/υκ/υρ%στι, �π/υ γν8ρισε και συναναστρ�7ηκε µε τ/ν Ευθ.µι/ π/υ
αργ�τερα µαρτ.ρησε στην Κωνσταντιν/.π/λη. Φε.γ/ντας απ� τ/ Β/υκ/υρ%στι και πηγα+ν/ντας
πρ/ς τ/ Uγι/ν Rρ/ς, συνελ47θη απ� 
θωµαν/.ς στρατι8τες στη Σ/.µλα, /ι /π/+/ι τ/ν αν�γκασαν
να αρνηθε+ την π+στη τ/υ. Αυτ�ς, επειδ4 7/54θηκε τ/υς %δωσε την υπ�σ&εση �τι θα γ+νει 
θωµα-
ν�ς. Μετ� απ� αυτ� π4γε στ/ Uγι/ν Rρ/ς, �π/υ περν8ντας απ� δι�7/ρες µ/ν%ς, ασκ4τευσε στη
σκ4τη της Αγ+ας Uννας. Αργ�τερα, π4γε στη σκ4τη των Ι54ρων, τ/υ Τιµ+/υ Πρ/δρ�µ/υ, �π/υ εκε+
&ειραγωγ/.νταν απ� τ/ν πνευµατικ� Νικη7�ρ/ και τ/ν γ%ρ/ντα Ακ�κι/. Συλλ/γιH�µεν/ς τ/ µαρτ.-
ρι/ τ/υ /σι/µ�ρτυρα ∆α5+δ, π/υ µαρτ.ρησε στη Θεσσαλ/ν+κη και τ/υ /σι/µ�ρτυρα 7+λ/υ τ/υ, Ευ-
θυµ+/υ απ� τη ∆ηµητσ�να, αυ1αν�ταν / π�θ/ς τ/υ για τ/ µαρτ.ρι/ και την �σκηση στις αρετ%ς. Κα-
ρε+ς µ/να&�ς υπ� τ/ν γ%ρ/ντα Ακ�κι/ και α7/. /ν/µ�στηκε Ιγν�τι/ς, π4ρε απ� αυτ�ν την �δεια να
µετα5ε+ στη Βασιλε./υσα να εκπληρ8σει τ/ν π�θ/ τ/υ µαρτυρ+/υ. Συν/δευ�µεν/ς και αυτ�ς, �πως
και / Ευθ.µι/ς, απ� τ/ν +δι/ τ/ν Γρηγ�ρι/, %7τασε στην Κωνσταντιν/.π/λη στις 29 Σεπτεµ5ρ+/υ
1814. Α7/. µετ�λα5ε τα U&ραντα Μυστ4ρια, κατ�ρθωσε µετ� απ� π/λλ%ς πρ/σπ�θειες να παρ/υ-
σιαστε+ στ/ κριτ4ρι/, ντυµ%ν/ς µε τ/.ρκικα ρ/.&α. Α7/. π%τα1ε στη γη τ/ σαρ+κι, /µ/λ�γησε την π+-
στη τ/υ στ/ν Yριστ�, λ%γ/ντας �τι �ταν 4ταν παιδ+ %δωσε αναγκαH�µεν/ς λ�γ/ «�τι θα αρνηθε+ την
π+στη τ/υ και τ8ρα 4ρθε να π�ρει π+σω τ/ν λ�γ/ τ/υ εκε+ν/ και να κηρ.1ει τ/ν Yριστ� ως Θε� αλη-
θιν�». Απαντ8ντας στις πρ/τρ/π%ς και τα δελε�σµατα τ/υ κριτ4 κατηγ�ρησε µε θ�ρρ/ς τη µ/υ-



Στη συν%&εια τα λε+ψανα των αγ+ων µετα7%ρθηκαν (εικ. 2) και εντα7ι�στηκαν,
µε τη σ.µ7ωνη γν8µη των Πατ%ρων, στ/ν νε�δµητ/ ιερ� να� (εικ. 3), της Καλ.5ης
τ/υ Αγ+/υ Νικ/λ�/υ κ�τω ακρι58ς απ� τ/ν κεντρικ� να� (εικ. 4, 5).

Αυτ�ν τ/ν νε�δµητ/ ιερ� να�, µετ� απ� λ+γ/ καιρ�, τ/ν α7ι%ρωσε στ/υς τρεις
αυτ/.ς Nε/µ�ρτυρες / +δι/ς πατρι�ρ&ης Γρηγ�ρι/ς / Ε�.

Εδ8 πρ%πει να σηµειωθε+ �τι και / τ%ταρτ/ς νε//σι/µ�ρτυς, Μανασσ4ς, / /-
π/+/ς 4λθε σ’ αυτ4 την Καλ.5η απ� τ/ Yιλανδ�ρι και α7/. αγων+σθηκε σκληρ�,
εκ�ρη µεγαλ�σ&ηµ/ς και µετ/ν/µ�σθηκε 
ν/.7ρι/ς. Στη συν%&εια δε, Hηλ8σας
τ/υς τρεις πρ/αθλ4σαντας, µετ%5η στη Y+/ και µαρτ.ρησε την 4η Ιαν/υαρ+/υ
1818, πλην τ/ �γι/ αυτ/. σ8µα, ρ+&τηκε στη θ�λασσα και δεν 5ρ%θηκε8.
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σ/υλµανικ4 θρησκε+α. Α7/. ρ+&τηκε στη 7υλακ4, 5ασαν+στηκε µε 7ρι&τ� 5�σανα. 
δηγ/.µεν/ς και
π�λι στ/ κριτ4ρι/ / µ�ρτυς απ%κρ/υσε τις υπ/σ&%σεις των Τ/.ρκων, /ι /π/+/ι τ/ν %5αλαν σε �λλη
σκ/τειν4 7υλακ4, �π/υ και 5ασαν+στηκε υπ%ρ τ/υ Yριστ/. για δ./ µ%ρες. Α7/. πρ/σ4&θη τρ+τη
7/ρ� στ/ κριτ4ρι/, –/ µ�ρτυρας δεν απ%7υγε τ/ µαρτ.ρι/–, εκδ�θηκε, τελικ�, η σ&ετικ4 απ�7αση.
O �γι/ς /δηγ4θηκε στην αγ&�νη και π%θανε /µ/λ/γ8ντας την π+στη τ/υ στ/ν Yριστ� την 8 
κτω-
5ρ+/υ 1814 στην Κωνσταντιν/.π/λη.

O συν/δ+της τ/υ Γρηγ�ρι/ς αγ�ρασε τ/ λε+ψαν/ τ/υ αγ+/υ την τρ+τη ηµ%ρα και α7/. µετ%7ερε
απ� τη ν4σ/ Πρ8τη τ/ λε+ψαν/ τ/υ Ευθυµ+/υ, τα κατ%θεσε στ/ν να� π/υ ε+&ε ιδρυθε+ απ� τα /ν�µα-
τα αυτ8ν των αγ+ων στη Σκ4τη των Ι54ρων Καλ.5ην τ/υ αγ+/υ Νικ/λ�/υ. Την Aκ/λ/υθ+α και τ/
Mαρτ.ρι/ τ/υ αγ+/υ αυτ/., τα /π/+α %γραψε / µ/να&�ς 
ν/.7ρι/ς / Ι5ηρ+της, εκδ�θηκαν στην
Αθ4να τ/ 1862. O �γι/ς τιµ�ται και την 1η ΜαZ/υ στην κ/ιν4 γι/ρτ4, µαH+ µε τ/υς �λλ/υς συναθλητ%ς
– Nε/µ�ρτυρες: Eυθ.µι/ και Aκ�κι/.

8. 
 Oν/.7ρι/ς γενν4θηκε σε κ�π/ι/ &ωρι� τ/υ Μεγ�λ/υ Τυρν�5/υ, π/υ /ν/µαH�ταν Γκ�µπρ/-
5/. 
 πατ%ρας τ/υ, π/υ /ν/µαH�ταν ∆%τHι/ς, %γινε αργ�τερα µ/να&�ς και /ν/µ�στηκε ∆ανι4λ. Η µη-
τ%ρα τ/υ /ν/µαH�ταν Uννα. 
 µ�ρτυς αυτ�ς –π/υ /ν/µ�στηκε Ματθα+/ς– ανατρ�7ηκε απ� τ/υς
πλ/.σι/υς και ευσε5ε+ς γ/νε+ς τ/υ &ριστιαν/πρεπ8ς. Rταν 4ταν /&τ8 ετ8ν, /ι γ/νε+ς τ/υ τ/ν %δειραν
για κ�π/ια ατα1+α και θυµωµ%ν/ς ε+πε µπρ/στ� σε Τ/.ρκ/υς �τι θα τ/υρκε.σει. Μετ� απ� π/λλ/.ς
κ�π/υς κατ�ρθωσαν /ι γ/νε+ς τ/υ να τ/ν αρπ�1/υν απ� τ/υς Τ/.ρκ/υς, για να απ/7.γει την περιτ/-
µ4. Rταν %7τασε σε κ�π/ια ηλικ+α / Ματθα+/ς, %7υγε απ� την πατρ+δα τ/υ και 7θ�ν/ντας στ/ Uγι/ν
Rρ/ς, εγκαταστ�θηκε στη Μ/ν4 Yιλανδαρ+/υ, �π/υ &ειρ/τ/ν4θηκε δι�κ/ν/ς και /ν/µ�στηκε Μα-
νασσ4ς. Αναπ/λ8ντας την παιδικ4 τ/υ ηλικ+α, κατ� την /π/+α για ασ4µαντ/ λ�γ/ αρν4θηκε τ/ν Yρι-
στ�, αγωνιH�ταν µε πρ/σευ&4 και νηστε+α να ε1ιλεωθε+ πρ/ς τ/ν Θε�. ΑγωνιH�µεν/ς, /δηγ4θηκε στην
%7εση να /µ/λ/γ4σει την π+στη στ/ν Yριστ� µπρ/στ� στ/υς ανθρ8π/υς και να πεθ�νει µαρτυρικ�.
Α7/. π4γε στην σκ4τη τ/υ Τιµ+/υ Πρ/δρ�µ/υ, 5ρ4κε τ/ν πνευµατικ� Νικη7�ρ/ και τ/ν παρακ�λεσε
να τ/ν ετ/ιµ�σει για τ/ µαρτ.ρι/. Α7/. δ/κιµ�στηκε απ� τ/ν πνευµατικ� αυτ�ν, επ+ τ%σσερις µ4νες,
%γινε µεγαλ�σ&ηµ/ς µ/να&�ς και /ν/µ�στηκε 
ν/.7ρι/ς. Μετ� απ� αυτ�, π4ρε τις ευλ/γ+ες τ/υ
πνευµατικ/. τ/υ πατ%ρα Νικη7�ρ/υ για τ/ µαρτ.ρι/ και α7/. π4ρε ως συν/δ� κ�π/ι/ν Γρηγ�ρι/ α-
π� την Πελ/π�ννησ/, π4γε στη Y+/, �π/υ παρ%µεινε επτ� µ%ρες κ�ν/ντας νηστε+α και παρακλ4σεις.
Rταν %7τασε σε κ�π/ι/ �ρι/ ταπειν/7ρ/σ.νης, µε τη 7ρ/ντ+δα τ/υ συν/δ/. τ/υ π/υ παρακ/λ/υ-
θ/.σε τ/υς αγ8νες τ/υ, π4ρε &ρ+σµα και α7/. ασπ�σθηκε σε κ�π/ι/ να� τα λε+ψανα π/λλ8ν Αγ+ων
και Νε/µαρτ.ρων 7�ρεσε τα ρ/.&α των Αγαρην8ν και 5γ4κε στ/ δρ�µ/ αναHητ8ντας την ευκαιρ+α
τ/υ µαρτυρ+/υ. Rταν %7τασε µπρ/στ� στ/ κριτ4ρι/ /µ/λ�γησε µπρ/στ� σε π/λλ/.ς αγ�δες την π+-
στη τ/υ στ/ν Yριστ� και αναθεµ�τισε τ/ν µ/υσ/υλµανισµ�, ρ+&ν/ντας κ�τω τ/ πρ�σιν/ σαρ+κι π/υ
7/ρ/.σε. Λ�γω της στ�σης τ/υ αυτ4ς / µ�ρτυρας ρ+&τηκε στη 7υλακ4, �π/υ τ/π/θ%τησαν τα π�δια
τ/υ στη π/δ/κ�κη. Παρ� τα &τυπ4µατα και τ/υς 5ασανισµ/.ς και την αργ4 σ7αγ4 τ/υ, / µ�ρτυρας
δεν �λλαHε την π+στη τ/υ στ/ν Yριστ�. Ε1αιτ+ας αυτ/., /ι 5ασανιστ%ς τ/υ σκ�τωσαν τ/ν /σι/µ�ρτυ-
ρα 
ν/.7ρι/ την 4η Ιαν/υαρ+/υ 1818 ηµ%ρα Παρασκευ4 και 8ρα εν�τη κατ� τ/ 32/ %τ/ς της ηλικ+ας
τ/υ. Τ/ λε+ψαν/ τ/υ Nε/µ�ρτυρα και τ/ µατωµ%ν/ &8µα τ/υ &8ρ/υ, �π/υ τελ%σθηκε τ/ µαρτ.ρι/, ρ+-
&τηκαν στη θ�λασσα απ� τ/υς Τ/.ρκ/υς. Την Aκ/λ/υθ+α και τ/ Mαρτ.ρι/ τ/υ αγ+/υ συν%γραψε /



Εδ8 θα 4θελα να σταθ8 σ’ %να περιστατικ� τ/υ νε/µ�ρτυρ/ς 
ν/υ7ρ+/υ: Ως
ιερ/δι�κων Μανασσ4ς «δι’ ιδ+ων ε1�δων» παραγγ%λλει τ/ 1818 (%τ/ς τ/υ µαρτυρ+-
/υ τ/υ) µια εικ�να (εικ. 6) των τρι8ν νε/µαρτ.ρων της Σκ4της των Ι54ρων – Ιγνα-
τ+/υ, Ακακ+/υ και Ευθυµ+/υ – στ/ν Hωγρ�7/ ∆/σ+θε/ απ� τ/ Ιππ%κι/ν (Π%τς) της
Σερ5+ας (εικ. 7). Τ/ κε+µεν/ ε+ναι γραµµ%ν/ στα ελληνικ� και στα σλα5ικ� και λ%ει
τα ε14ς:

Στ/ κ%ντρ/ της σ.νθεσης εικ/ν+H/νται /λ�σωµα και µετωπικ� /ι τρεις ασκητ%ς
νε/µ�ρτυρες νεαρ/+ και αγ%νει/ι. Φ/ρ/.ν µ/να&ικ� ενδ.µατα και κρατ/.ν / Ακ�-
κι/ς εικ�να της Αναστ�σεως και κλ�δ/ 7/+νικα. 
 Ιγν�τι/ς εικ�να τ/υ Yριστ/.
και σταυρ� και / Ευθ.µι/ς κλαδ+ και σταυρ�. Στ/ επ�νω µ%ρ/ς απεικ/ν+στηκε η
Αγ+α Τρι�ς µε τη Θε/τ�κ/ και τ/ν Ιω�ννη τ/ν Πρ�δρ/µ/ (∆%ηση). Περιµετρικ� α-
πεικ/ν+στηκαν 18 σκην%ς τ/υ µαρτυρ+/υ τ/υς µ%σα σε &ρυσ/π/+κιλτα πλα+σια. Στ/
κ�τω µ%ρ/ς υπ�ρ&ει η πι/ π�νω επιγρα74 π/υ αναγν8σαµε9.

Η εικ�να αυτ4 ε+ναι %να µικρ� αριστ/.ργηµα µε σκην%ς απ� τ/ µαρτ.ρι/ των
νε/µαρτ.ρων αυτ8ν.

Στην +δια Σκ4τη, επ+σης %ργ/ τ/υ ιδ+/υ Hωγρ�7/υ ε+ναι και µ+α εικ�να τ/υ νε-
/µ�ρτυρ/ς 
ν/.7ρι/υ (εικ. 8), π/υ τ/ν εικ/ν+Hει κατ� τ/ 4µισι, µε µ/να&ικ� %νδυ-
µα να κρατ� στ/ δε1+ τ/υ &%ρι %ναν να� και στ/ αριστερ� τ/υ σταυρ�. 
 
ν/.-
7ρι/ς ε+&ε πρ/σωπικ4 γνωριµ+α µε τ/ν Σ%ρ5/ Hωγρ�7/ και η 7ιλ/τ%&νηση της ιε-
ρ4ς τ/υ εικ�νας ε+ναι σαν π/ρτρ%τ/. Η τε&ν/τρ/π+α των δ./ %ργων ε+ναι αγι/ρε+τι-
κη µε %ντ/να δυτικ� στ/ι&ε+α.


ι εικ�νες αυτ%ς ε+ναι σηµαντικ� κειµ4λια της νε�τερης 
ρθ/δ/1+αςQ κατ�-
σκευ�στηκαν µ�λις εν�µισι %τ/ς µετ� απ� τ/ µαρτ.ρι/ τ/υ τρ+τ/υ της /µ�δας και
4ταν παραγγελ+α εν�ς συµµ/ναστ/. τ/υς, / /π/+/ς µαρτ.ρησε και αυτ�ς τ/ +δι/ %-
τ/ς της κατασκευ4ς των εικ�νων (1818).


 ∆/σ+θε/ς πρ%πει να διδ�&θηκε τη Hωγρα7ικ4 στ/ν Uθωνα, καθ8ς ακ/λ/υ-
θε+ την τε&ν/τρ/π+α τ/υ Νικη7�ρ/υ τ/υ ε1 Αγρ�7ων και της /µ�δας τ/υ. Μπ/-
ρ/.µε να π/.µε �τι η Σκ4τη των Ι54ρων, κατ� την περ+/δ/ αυτ4, εντ�σσεται στην
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ν/.7ρι/ς / Ι5ηρ+της και εκδ�θηκαν στην Αθ4να τ/ 1862. O �γι/ς τιµ�ται και την 1η ΜαZ/υ,στην
κ/ιν4 γι/ρτ4, µαH+ µε τ/υς �λλ/υς συναθλητ%ς – νε/µ�ρτυρες: Eυθ.µι/, Iγν�τι/ και Aκ�κι/.

9. Για πρ8τη 7/ρ� δηµ/σιε.τηκε η εικ�να αυτ4 τ/ 1989. Bλ. K. Nihoritis, «Obreãeni v nravstveni
podvizi», Oteãestvo 13 (1989) %τ. 14, 11 Juli, τε.&. 330, σσ. 30-32 και εκτεν%στερα στην υ7ηγεσ+α µ/υ µε
τ+τλ/: Sveta Gora Aton i B™lgarskoto novom™ãeniãestvo, Sofia 2001.
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/ργανωµ%νη κ+νηση παραγωγ4ς νε/µαρτ.ρων στ/ Uγι/ν Rρ/ς, γ.ρω στις αρ&%ς
τ/υ 19/υ αι., κ+νηση στην /π/+α 7α+νεται να ε+&ε αν�µει1η και / µαρτυρ4σας στη
συν%&εια πατρι�ρ&ης Γρηγ�ρι/ς Ε′.

Η Σλα�ικ� µετ��ραση τ
υ ��
υ τ
υ αγ�
υ aν
��ρι
υ

Στη σλα5ικ4 παραλλαγ4 τ/υ B+/υ τ/υ 
ν/.7ρι/υ, π/υ σ8Hεται στ/ υπ’ αριθµ.
356 &7. της Εθνικ4ς Βι5λι/θ4κης Σ�7ιας, ανα7%ρεται ρητ� �τι επιθυµ+α τ/υ αγ+/υ
4ταν να µαρτυρ4σει στη γεν%τειρ� τ/υ (τ/ Τ.ρν/5/ της Β/υλγαρ+ας), αλλ� / πα-
τρι�ρ&ης Γρηγ�ρι/ς Ε� τ/υ συν%στησε να µαρτυρ4σει στη Y+/.

Ε+ναι γνωστ4 η σ&%ση τ/υ γ%ρ/ντ/ς Νικη7�ρ/υ µε τ/ν πατρι�ρ&η Γρηγ�ρι/
τ/ν Ε�, καθ8ς επ+σης και τ/υ αγ+/υ Νικ�δηµ/υ τ/υ Αγι/ρε+τ/υ µε την �λη πνευµα-
τικ4 κ+νηση τ/υ εργαστηρ+/υ.

Στη σλα5ικ4 διασκευ4 τ/υ B+/υ τ/υ αγ+/υ και συγκεκριµ%να στην εισαγωγ4 συ-
ναντ�µε %να τµ4µα π/υ συν%τα1ε / +δι/ς / �γι/ς, �πως µας µαρτυρε+ η σηµε+ωση:

Πι/ κ�τω παραθ%τω τα πι/ α1ι�λ/γα σηµε+α:
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«... και εκ�ρη µεγαλ�σ&ηµ/ς µ/να&�ς και
µετ/ν/µ�σθηκε απ� Μανασ4ς σε 
ν/.7ρι/ς.
Επειδ4 αυτ� ε+ναι τ/ τ%λει/ σ&4µα // (36) και
λαµ5�ν/ντας την αγγελικ4 µ/ρ74 µετ� διακρ+-
σεως και µε την %γκριση τ/υ γ%ρ/ντ�ς τ/υ και
της συν�1εως των µαθητ8ν (αδελ78ν συµµ/-
ναστ8ν) και την ευλ/γ+αν τ/υ Πατρι�ρ&/υ
Γρηγ/ρ+/υ, / /π/+/ς κατ’ αυτ4ν την περ+/δ/
ευρ+σκετ/ στην Ι. Μ. Ι54ρων, τ/υ υπ%δει1αν τη
ν4σ/ Y+/, ως τ�π/ �θλησης τ/υ µαρτυρ+/υ. 

+δι/ς 4θελε να µαρτυρ4σει στην πατρ+δα τ/υ
(γεν%τειρ� τ/υ) τη µεγ�λη π�λη τ/υ Τυρν�5/υ.

 πατρι�ρ&ης (Γρηγ�ρι/ς) �µως τ/υ απαγ�-
ρευσε κ�τι παρ�µ/ι/ και τ/υ ε+πε να /δε.σει
πρ/ς Y+/ν».

«Και αυτ� τ/ /π/+/ %γραψα, να µη ν/µ+-
σετε, αγαπητ/+ εν Yριστ8 αδελ7/+, �τι τ/
γρ�7ω πρ/ς %παιν� µ/υ, να µη παρα&ωρ4-
σει / Θε�ς, δι�τι ε+µαι %να 5ρωµερ� σκ/υ-
λ4κι, αλλ� επειδ4 µε παρακ�λεσε / γ%ρ/-
ντας Ακ�κι/ς δ./ και τρεις 7/ρ%ς, και γι’
αυτ� τ/ν λ�γ/ %γραψα αυτ� τα λ�για, για
να ω7εληθ/.ν και �λλ/ι. Συγ&ωρ%στε µε
και να ε.&εσθε για εµ%να τ/ν αµαρτωλ�...».



Ν
υθεσ�ες τ
υ αγ�
υ aν
υ�ρ�
υ πρ
ς τ
υς υπ
ψ��ι
υς νε
µ�ρτυρες
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«...Στ/ τ%λ/ς �π/ι/ς εκ των αδελ78ν ε-
πιθυµε+ να αρ&+σει αυτ� τ/ θεϊκ� %ργ/ (της
ετ/ιµασ+ας τ/υ µαρτυρ+/υ) να τρ8ει 70 δρ�-
µια την ηµ%ρα ψωµ+ και ε�ν δεν &/ρτα+νει
να τρ8ει %να τ%ταρτ/ ψωµι/. της καλ.5ης,
τ/ /π/+/ ε+ναι µιας /κ�ς. Να εσθ+ει %να ψω-
µ+ και περισσ�τερ/ και να καταλ.ει 1ηρ�
τρ/74 4 7αγητ� τ/ /π/+/ θα τ/υ πρ/σ7%ρει
/ γ%ρ/ντας. Να τρ8ει 7ασ�λια µ/υσκι� µε
ψωµ+, ε�ν θ%λει να ε+ναι υγι4ς και να ε+ναι ε-
λα7ρ.ς / καν�νας τ/υ. Να τρ8ει 4 να π+νει
στην τρ�πεHα µ�ν/, εκτ�ς τραπ%Hης να µην
δ/κιµ�Hει τ+π/τα, ε�ν θ%λει να παρ%λθει 4-
ρεµα και να τελει8σει καλ8ς. 3&ει µεγ�λη
ω7%λεια κανε+ς, �ταν τρ8ει να µην π+νει νε-
ρ� κατ� τη δι�ρκεια τ/υ 7αγητ/.. Κατ� τ/
Σα55ατ/κ.ριακ/ να µην τρ8ει �τι επιθυµε+
αλλ� �τι τ/υ πρ/σ7%ρ/υν (στην τρ�πεHα).

+ν/ και %λαι/ δεν κατ%λυσα. Μεγ�λες µε-
τ�ν/ιες να κ�νει 2000 και ε�ν αδυνατε+ να
κ�νει 1500 και µικρ%ς 3000, δηλαδ4 διπλ�-
σιες. Ανα7/ρικ� µε τα αναγν8σµατα και
την πρ/σευ&4, �πως αν%7ερα πι/ π�νω.
Εγ8 τ�σα %πρα1α, αλλ� ε�ν επιθυµε+ ας α-
ναγιγν8σκει περισσ�τερα, αν�λ/γα µε τις
δυν�µεις τ/υ. Τ/ +δι/ και για την �σκηση, �-
σ/ περισσ�τερα ασκε+τε κ�π/ι/ς, τ/σ/.τ/
και τ/ �7ελ/ς και �λα αυτ� να επιτελ/.νται
σ.µ7ωνα µε τη δι�κριση τ/υ γ%ρ/ντ�ς τ/υ.
Yωρ+ς την ευλ/γ+α τ/υ /π/+/υ να µην δ/κι-
µ�σει να επιτελ%σει τ+π/τα, /.τε κακ�, /.τε
καλ�, δι�τι θα εκπ%σει. Επ+σης, να µην απ/-
κρ.πτει απ� τ/ν γ%ρ/ντ� τ/υ και τ/ν πι/ µι-
κρ� (λεπτ�) λ/γισµ�. Κ�θε 5ρ�δυ να ε1/µ/-
λ/γε+ται τ/υς λ/γισµ/.ς τ/υ και τι λ%γω κ�-
θε 5ρ�δυ, κ�θε 8ρα καλ.τερα να τ/υς ε1/-
µ/λ/γε+ται και %τσι θα 5ρει ψυ&ικ4 και σω-
µατικ4 γαλ4νη».



>λλ
 �ργ
 τ
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ι Γ�λλ/ι ερευνητ%ς: G. Millet, J. Pargoire και / L. Petit τ/ 190410 ανα7%ρ/υν και
µ+α 7/ρητ4 εικ�να ∆%ησης απ� την Ιερ� Μ/ν4 Παντ/κρ�τ/ρ/ς τ/υ 1821 (εικ. 9), ως
%ργ/ τ/υ ιδ+/υ Hωγρ�7/υ11. Για την πι/ κ�τω εικ�να %&/υµε να π/.µε τα ε14ς:

Στ/ν κεντρικ� �1/ν� της πρ/5�λλεται %νθρ/νη (επ+ θρ�ν/υ δ�1ης) η µ/ρ74
τ/υ Yριστ/. να ακτιν/5/λε+. Ευλ/γε+ µε τα δ./ &%ρια, 7/ρε+ αν/ικτ�&ρωµ/ &ιτ8να
και σκ/υρ�&ρωµ/ ιµ�τι/. ∆ε1ι� και αριστερ� διακρ+ν/νται /λ�σωµ/ι η Παναγ+α
και / �γι/ς Ιω�ννης / Πρ�δρ/µ/ς σε σ&4µα ∆%ησης. Κ�τω απ� τ/ν Κ.ρι/ µ%σα σε
8 δι�&ωρα δε1ι� και αριστερ� τ/υ πρ/5�λλ/νται απ�στ/λ/ι, πρ/74τες, µ/ναστι-
κ/+ �γι/ι, ιερ�ρ&ες, ιερ/µ�ρτυρες κ.λπ. Στα τ%σσερα γωνιακ� δι�&ωρα διακρ+ν/υ-
µε τ/υς τ%σσερις ευαγγελιστ%ς µε τα σ.µ5/λ� τ/υς.

Κ�τω απ� τ/ν Yριστ� / Τ+µι/ς Σταυρ�ς σε σκ/.ρ/ 7�ντ/ και στ/ κ�τω δε1ι�
�κρ/ της εικ�νας διακρ+ν/υµε µ+α αντ+στ/ι&η µ/ρ74 επισκ�π/υ (εικ. 10), µε �µ7ια
αρ&ιερατικ�, δε�µεν/ς γ/νατιστ�ς. Επ+σης, στ/ κ�τω �κρ/ υπ�ρ&ει και η επιγρα-
74: Vε�ρ ∆
σιθ�
υ µ
να�
� απ� τ
 Π�κι της Σερ��ας. 1821(εικ. 11).

Ε�ν συγκρ+ν/υµε τ/ν γρα7ικ� &αρακτ4ρα αυτ4ς της επιγρα74ς, µε τ/ν γρα7ι-
κ� &αρακτ4ρα της επιγρα74ς της εικ�νας απ� τη Σκ4τη των Ι54ρων (εικ. 7) και ε-
π+σης την τε&ν/τρ/π+α των δ./ %ργων, θα καταλ41/υµε στ/ συµπ%ρασµα �τι και
τα δ./ %ργα %&/υν 7ιλ/τε&νηθε+ απ� τ/ν +δι/ Hωγρ�7/ τ/ν ∆/σ+θε/ απ� τ/ Ιππ%-
κι/ν της Σερ5+ας. 
ι �π/ιες πρ/σπ�θειες π/υ κατ%5αλα για να συγκεντρ8σω πλη-
ρ/7/ρ+ες για τ/ν ∆/σ+θε/ απ%5ησαν µ�ταιες.

Εδ8 θα θ%λαµε να θ%σ/υµε %να 5ασικ� ερ8τηµα. Τι συµ5/λ+Hει αυτ4 η εικ�να;
\ τι θ%λει να µας πει σ’ αυτ4ν την εικ�να / ∆/σ+θε/ς;

Τα στ/ι&ε+α π/υ διαθ%τ/υµε ε+ναι τα ε14ς:
- Γνωρ+H/υµε τ/ �ν/µα τ/υ Hωγρ�7/υ.
- Γνωρ+H/υµε τη θεµατ/λ/γ+α της εικ�νας π/υ ε+ναι µ+α ∆%ηση �λων των αγ+ων,

συµπεριλαµ5αν/µ%νης και της Κυρ+ας ηµ8ν Θε/τ�κ/υ Μαρ+ας, µετ� τ/υ Τιµ+/υ
Πρ/δρ�µ/υ, εν8πι/ν τ/υ θρ�ν/υ τ/υ Yριστ/.. Τ/ πι/ &αρακτηριστικ� �µως σηµε+/
αυτ4ς της εικ�νας ε+ναι η παρ/υσ+α τ/υ ανων.µ/υ επισκ�π/υ, δε/µ%ν/υ γ/νυπετ8ς.

- Τ%λ/ς γνωρ+H/υµε τ/ %τ/ς δηµι/υργ+ας αυτ4ς της εικ�νας, π/υ ε+ναι τ/ 1821.
Η αν�λυση των πι/ π�νω στ/ι&ε+ων µας /δηγε+ στ/ να υπ/θ%σ/υµε τα ε14ς:
Γνωρ+H/υµε �τι / Σ%ρ5/ς Hωγρ�7/ς ε+&ε �µεση επα74 και πρ/σωπικ4 γνωρι-

µ+α µε τη νε/µαρτυρ/λ/γικ4 κ+νηση της Σκ4της των Ι54ρων. Πιθαν�τατα / Σ%ρ5/ς
Hωγρ�7/ς ∆/σ+θε/ς γν8ριHε πρ/σωπικ� τ/ν +δι/ τ/ Γρηγ�ρι/ τ/ν Ε′ π/υ 4ταν κα-
θ/δηγητ4ς (ηθ.νων ν/υς) της �λης κιν4σεως. Uραγες π/ι/ πρ�σωπ/ κρ.5εται κ�-
τω απ� τη µ/ρ74 τ/υ επισκ�π/υ; Μ4πως / Γρηγ�ρι/ς / Ε�; E�ν αντιπαραθ%σ/υµε
τ/ π/ρτρα+τ/ τ/υ Γρηγ/ρ+/υ τ/υ E′ µε τη µ/ρ74 τ/υ επισκ�π/υ της εικ�ν/ς θα ε-
ντ/π+σ/υµε τη σ&ετικ4 /µ/ι�τητα (εικ. 12).

272 Kωνσταντ�ν
ς Nι�ωρ�της

10. G. Millet - J. Pargoire - L. Petit, Recueil des Inscriptions Chrétiennes de l’ Athos, Paris 1904
(Θεσσαλ/ν+κη 2004), σ. 57.

11. 
ι αδελ7/+ της Μ/ν4ς µ/υ %στειλαν µ+α 7ωτ/γρα7+α και απ� τη θ%ση αυτ4 τ/υς ευ&αριστ8 θερµ�.



Η εικ�να 7ιλ/τε&ν4θηκε τ/ %τ/ς 1821 π/υ ε+ναι τ/ %τ/ς τ/υ µαρτυρ+/υ τ/υ
Αγ+/υ Γρηγ/ρ+/υ και συν�µα %τ/ς της εθνικ4ς µας παλιγγενεσ+ας. 
 επ+σκ/π/ς ει-
κ/ν+Hεται εν8πι/ν τ/υ θρ�ν/υ τ/υ Κυρ+/υ, δ+πλα στ/υς νε/µ�ρτυρες π/υ �νδρω-
σε / +δι/ς και πρ/σε.&εται γ/νατιστ�ς για την τ.&η τ/υ %θν/υς τ/υ και τ/υ π/ιµν+-
/υ τ/υ. 
ι ευ&%ς τ/υ αγ+/υ εισακ/.σθηκαν. 
 ∆ηµητσαν+της �γι/ς Γρηγ�ρι/ς / Ε�,
µε τ/ εργαστ4ρι των αγ+ων νε/µαρτ.ρων, π/υ τ/ καθ/δηγ/.σε / +δι/ς, και µε τη
συνεργ+α των εκ ∆ηµητσ�νης /ρµωµ%νων αλειπτ8ν Ι5ηρ/σκητιωτ8ν γερ�ντων:
–Νικη7�ρ/υ, Ακακ+/υ και Γρηγ/ρ+/υ–, και τ/υ συντ�κτ/υ τ/υ B+/υ και της Ακ/-
λ/υθ+ας των αγ+ων Νε/µαρτ.ρων, 
ν/υ7ρ+/υ τ/υ Ι5ηρ+τ/υ, επ+σης εκ ∆ηµητσ�-
νης, εν%πνευσαν τ/ν ∆ηµητσαν+τη εθνεγ%ρτη, Παλαι8ν Πατρ8ν Γερµαν�, να ση-
κ8σει τ/ λ�5αρ/ της ελευθερ+ας. Στην παρ/.σα µελ%τη θα αρκεστ/.µε στην κ/ι-
ν/π/+ηση αυτ4ς της ε+δησης µε την υπ�σ&εση �τι π/λ. σ.ντ/µα θα ακ/λ/υθ4σει ε-
µπεριστατωµ%νη µελ%τη για τ/ πι/ π�νω θ%µα.

cωγρα��τες µ�ρτυρες

Εκτ�ς απ� τ/υς επ+ τ/υρκ/κρατ+ας νε/µ�ρτυρες ε+&αµε και τ/υς λεγ�µεν/υς
αγι/ρε+τες µ�ρτυρες π/υ θανατ8θηκαν �&ι απ� τ/ Ισλ�µ αλλ� απ� τ/υς αδελ7/.ς
µας &ριστιαν/.ς της ∆.σης, επειδ4 δεν συµ7ων/.σαν µε την 3νωση (/υν+α) των
Εκκλησι8ν12, παραµ%ν/ντες πιστ/+ στην /ρθ�δ/1η παρ�δ/ση, πληρ8ν/ντ�ς τ/ µε
την +δια τ/υς τη Hω4 τ/υς. Ιστ/ρικ� τ/ θ%µα αυτ� δεν %&ει διευκρινισθε+13, αλλ� %-
να ε+ναι τ/ σ+γ/υρ/ �τι /ι αγι/ρε+τες θανατ8θηκαν µε 5�ναυσ/ τρ�π/ απ� τ/υς
&ριστιαν/.ς της ∆.σης, ε+τε λ%γεται 
υν+α, ε+τε λ%γ/νται Φρ�γκ/ι και σταυρ/7�-
ρ/ι, ε+τε Καταλαν/+. Τελευτα+α η �π/ια αµ7ισ54τηση α+ρεται µε την ανε.ρεση των
λειψ�νων τ/υ αγ+/υ ιερ/µ�ρτυρ/ς Κ/σµ� τ/υ Πρ8τ/υ (πρωτεπιστ�τ/υ).

Στη λειτ/υργικ4 παρ�δ/ση της Ι. Μ. ^ωγρ�7/υ διατηρε+ται η τιµ4 και η πρ/-
σκ.νηση των 26 ^ωγρα7ιτ8ν µαρτ.ρων π/υ κ�ηκαν Hωνταν/+ απ� τ/υς Λατ+ν/υς
στ/ν π.ργ/ της ιερ�ς των Μ/ν4ς (εικ. 13). Για τ/ πι/ π�νω γεγ/ν�ς σ8Hεται %να
5/υλγαρικ� συνα1�ρι τ/υ 16/υ αι.14 Επ+σης, στην ιερ� µ/ν4 σ8Hεται στα σλα5ικ�
και µ+α 7υλλ�δα π/υ περι%&ει την Aκ/λ/υθ+α της ε/ρτ4ς των –της 10ης 
κτω5ρ+-
/υ– µε τ/ν πι/ κ�τω τ+τλ/:

«ΑΚ
Λ
ΥΘΙΑ της θαυµατ/υργ4ς εικ�νας, της Υπεραγ+ας ηµ8ν Θε/τ�κ/υ
τ/υ Ακαθ+στ/υ, της επ/ν/µαH/µ%νης - Πρ/αγγ%λ/υσα, της Ι. Μ. ^ωγρ�7/υ
και των αγ+ων ενδ�1ων 26 ^ωγρα7ιτ8ν /σι/µαρτ.ρων. 10η 
κτω5ρ+/υ».
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12. Τ/ 1274 στη Λυ8ν διακηρ.&θηκε η %νωση των δ./ Εκκλησι8ν, την /π/+α δ%&θηκαν και /ι
3λληνες αντιπρ�σωπ/ι σ.µ7ωνα µε την επιθυµ+α και τις /δηγ+ες τ/υ Μι&α4λ Η� Παλαι/λ�γ/υ. Βλ.
Παναγι8της Yρ4στ/υ, Τ
 >γι
ν +ρ
ς, Αθ4ναι 1987, σσ. 134-140.

13. +.π., σσ. 134-140.
14. J. Ivanov, B™lgarski starini iz Makedonia, Sofia 1931, σσ. 438-440.
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15. Nihoritis, Sveta Gora Aton i B™lgarskoto novom™ãeniãestvo, �.π., σ. 179.
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Kατα&ωρ/.νται δ./ καν�νες, / %νας της Παναγ+ας 
τ/υ τετ�ρτ/υ 4&/υ κατ� τ/

Aν
��ω  τ
  στ�µα  µ
υ ... και / �λλ/ς των αγ+ων:

(εικ. 14), τ/υ τετ�ρτ/υ 4&/υ κατ� τ/ Xριστ�ς γενν�ται
δ
��σατε...Στ/ν καν�να των αγ+ων γ+νεται ανα7/ρ� της ακρ/στι&+δας στα σλα5ι-
κ�, π/υ στα ελληνικ� απ/δ+δεται: Σ�νταγµα τερπν�ν 
σ�ων επαιν�σω - Ιακ"�
υ
και δε συναντ�ται στη σλα5ικ4 απ�δ/ση τ/υ καν�να.

Τ/ κε+µεν/ αυτ� �πως και τα �λλα κε+µενα π/υ ανα7%ρ/νται σ’ αυτ� τ/ γε-
γ/ν�ς, εντ�σσ/νται στην αγι/ρε+τικη παρ�δ/ση. Η ανα7/ρ� τ/υ /ν�µατ/ς τ/υ
Ιακ85/υ µας /δηγε+ στ/ν υµν/γρ�7/ Ι�κω5/ τ/ν Νε/σκητι8τη, / /π/+/ς %&ει
γρ�ψει και �λλ/υς καν�νες για τ/υς Β/.λγαρ/υς αγ+/υς, Ιω�ννη της Ρ+λας και
τ/ν νε/µ�ρτυρα 
ν/.7ρι/ τ/ν εκ Γκαµπρ�5/υ15. Εκ7ρ�σεις τ/υ καν�ν/ς, �πως:
... na‰ej sve‰tennoj obiteli Zografskoj, η ιερ� ηµ"ν µ
ν� Zωγρ��
υ, µπ/ρε+ να α-
π/δ/θε+ στ/ B/.λγαρ/ µετα7ραστ4, µ/να&� Παν�ρετ/ Konec i b(o)gu slava.
Pisan’ v 1923 g. (εικ. 15). T�λ
ς και τω Θε" δ��α. Συγγρα�ε�σα τ
 �τ
ς 1923 τ�
τετ�ρτη τ
υ µην�ς Φε�ρ
υαρ�
υ παρ� τ
υ µ
να�
� Παναρ�τ
υ τ
υ cωγρα��-
τ
υ.

Τ/ 1873, στ/ν α.λι/ &8ρ/ τη Μ/ν4ς ιδρ.θηκε %να κεν/τ�7ι/ των µ/να&8ν
π/υ µαρτ.ρησαν τ�τε.

Ανα7/ρικ� µε τ/ θ%µα της Αγι/ρε+τικης παρ�δ/σης στη δι�δ/ση της τιµ4ς και
πρ/σκ.νησης των Σλ�5ων αγ+ων Nε/µαρτ.ρων µπ/ρ8 να πω τα ε14ς:

Oι B+/ι τ/υς συντ�&τηκαν στα ελληνικ� και π/λ. σ.ντ/µα διαδ�θηκαν στ/ν
κ�σµ/ των Σλ�5ων σε σλα5ικ4 µετ�7ραση. Oι µ/ρ7%ς τ/υς 7ιλ/τε&ν4θηκαν, ως ε-
π+ τ/ πλε+στ/ν, απ� αγι/ρε+τες Hωγρ�7/υς και διαδ�θηκαν στην υπ�δ/υλη Bαλ-
κανικ4, αναHωπυρ8ν/ντας %τσι τ/ 7ρ�νηµα των /ρθ/δ�1ων Σλ�5ων εν�ντια στ/ν
κατακτητ4 π/υ π�σ&ιHε να τ/ ε1αλε+ψει και αυτ�µατα να τ/υς απ/κ�ψει απ� την
εθνικ4 τ/υς /ρθ�δ/1η κ/ιν�τητα. Oι T/.ρκ/ι τ/ επιτ.γ&αναν αυτ� µε τ/ν ε1ισλα-
µισµ� των Oρθ/δ�1ων, π/υ πρ//δευτικ� τ/υς /δηγ/.σε στ/ν εκτ/υρκισµ� τ/υς.
T/ γεγ/ν�ς αυτ� 7α+νεται σ4µερα σε B/σν+α, K/σσυ7/π%δι/, Σκ�πια και B/υλγα-
ρ+α. Aυτ%ς ε+ναι /ι εγκαιρ/7λεγε+ς 5�µ5ες («εθνικ�ναρκες»), τις /π/+ες �7ησε
7ε.γ/ντας πριν %ναν αι8να / T/.ρκ/ς κατακτητ4ς και πρ/σπαθε+ τ8ρα να τις πυ-
ρ/δ/τ4σει.

Kατ� τη δι�δ/ση των λειτ/υργικ8ν κειµ%νων των νε/µαρτ.ρων δεν ανα7%ρε-
ται η εθνικ4 τ/υς πρ/%λευση. T/ εθνικ� στ/ι&ε+/ απ/κτ� σηµασ+α µ�ν/ ως διακρι-
τικ� γν8ρισµα σε περ+πτωση συνωνυµ+ας, π.&. Iω�ννης / B/.λγαρ/ς, Kων/ν/ς /
P8σ/ς, Kων/ν/ς / Aγαρην�ς κ.�. Στ/ Uγι/ν Rρ/ς ασκε+ται η λατρε+α και αυτ8ν α-
κ�µη των Nε/µαρτ.ρων π/υ δεν ε+&αν την τ.&η να π�νε εκε+. O Nικ�δηµ/ς / Aγι/-
ρε+της περιλαµ5�νει στ/ 5ι5λ+/ τ/υ, N�
ν Mαρτυρ
λ�γι
ν, και µερικ%ς ελληνικ%ς
µετα7ρ�σεις σλα5ικ8ν B+ων  Nε/µαρτ.ρων. Oι εικ�νες τ/υς διαδ+δ/νται στα α-



γι/ρε+τικα κ%ντρα. H περι/ρισµ%νη %ρευνα π/υ %&ει γ+νει µ%&ρι τ8ρα, δεν µας επι-
τρ%πει να δ/.µε στ/ σ.ν/λ� τ/υ επ/πτικ� τ/ H4τηµα τ/υ (ν%/)µαρτυρ+/υ στ/
Uγι/ν Rρ/ς, π/υ δε+&νει τη δρ�ση τ/υ για τη διατ4ρηση της π+στης και της εθνι-
κ�τητας των υπ�δ/υλων λα8ν. Aυτ4 η αντ+δραση δεν 5ρ4κε δυστυ&8ς µ%&ρι τ8ρα
την αρµ�H/υσα θ%ση στη σ.γ&ρ/νη 5αλκανικ4 ιστ/ρι/γρα7+α. Xρ%/ς µας ε+ναι να
εκ7ρ�σ/υµε την ευγνωµ/σ.νη µας σ’ αυτ/.ς π/υ κατακρε/υργ4θηκαν, κ�ηκαν,
απαγ&/ν+στηκαν, πν+γηκαν για να κρατ4σ/υν ψηλ� τη σηµα+α της π+στης και της
εθνικ4ς συνε+δησης.

H πρ�θεσ4 µ/υ ε+ναι µε τη µελ%τη αυτ4ς της πνευµατικ4ς εν�τητας στα Bαλ-
κ�νια να ερευν4σω τ/ν ρ�λ/ τ/υ Aγ+/υ Rρ/υς π/υ ε+ναι κ%ντρ/, δηµι/υργ�ς και
�ργαν/ αυτ4ς της κ/υλτ/.ρας.

Η 
ρθ/δ/1+α, δια µ%σ/υ τ/υ Αγ+/υ Rρ/υς, µετα7.τευσε στ/υς /ρθ/δ�1/υς
Σλ�5/υς �λ/ της τ/ν πνευµατικ� πλ/.τ/. Hγλ8σσα και η γρα74, η %κ7ραση και η
/ρ/λ/γ+α, η σ.ντα1η, η τ%&νη, η π/+ηση, η λα/γρα7+α και η γραµµατε+α, καθ8ς ε-
π+σης και τ/ πλ4θ/ς των ελληνικ8ν λ%1εων - δανε+ων, απ� τα /π/+α η γλ8σσα
τ/υς ε+ναι πλ4ρης, µαρτυρ/.ν την ελληνικ4 π/λιτιστικ4 σ7ραγ+δα. Τ/ Uγι/ν Rρ/ς
ε+ναι / «
µ7�λι/ς λ8ρ/ς» τ/υ πνευµατικ/. 5+/υ των 
ρθ/δ�1ων Σλ�5ων.

Στ/υς σηµεριν/.ς καιρ/.ς, συν%&εια της µακρ�&ρ/νης αθεϊστικ4ς περι�δ/υ
στα κρ�τη της Ν/τι/-Ανατ/λικ4ς Ευρ8πης, τα πρ/5λ4µατα ε+ναι π/λλ�. Η ∆υτι-
κ4 εκκλησ+α µε την 
υν+α και η πανσπερµ+α των αιρ%σεων, εκµεταλλευ�µεν/ι
την αθλ+α /ικ/ν/µικ4 κατ�σταση των λα8ν αυτ8ν διεισδ./υν και κατα5ρ/&θ+-
H/υν τις �µ/ιρες ψυ&%ς τ/υς. 
ι λα/+ αυτ/+ νι8θ/υν πρ/δ/µ%ν/ι και στη δυστυ-
&+α τ/υς αυτ4 γ+ν/νται ε.κ/λη λε+α τ/υ απ/πρ/σανατ/λισµ/. απ� µ%ρ/υς των
σκ/τειν8ν δυν�µεων. Απ�ρρ/ια της καταστ�σεως αυτ4ς ε+ναι η ανα5+ωση τ/υ ε-
θνικισµ/., η απ/δι/ργ�νωση των επ+ µ%ρ/υς Εκκλησι8ν, �πως για παρ�δειγµα
της Β/υλγαρ+ας, της 
υκραν+ας, των Σκ/π+ων, της Ρ/υµαν+ας, τ/υ Μαυρ/5/υ-
ν+/υ κ.λπ.

Και σ’ αυτ4ν την περ+πτωση, τ/ Uγι/ν Rρ/ς κ�νει αισθητ4 την παρ/υσ+α
τ/υ στις &8ρες της Βαλκανικ4ς. Με τη µετα7/ρ� ιερ8ν κειµηλ+ων και αγ+ων λει-
ψ�νων και µε την %κδ/ση 5ι5λ+ων διαδ+δ/ντας τ/ ιεραπ/στ/λικ� πνε.µα τ/υ
Rρ/υς.

Κατ� τ/ν π. Γε8ργι/ Καψ�νη: Η 
ρθ�δ
�
ς παν�αλκανικ� εν�της δεν ε�ναι

υτ
π�α. ∆εν ε�ναι µ�ν
 κ�τι τ
 &ητ
�µεν
ν. Ε�ναι και δεδ
µ�ν
ν. Τ
υς 
ρθ
δ�-
�
υς λα
�ς µας συνδ�ει µυστηριακ� τ
 κ
ιν� ��πτισµα, η κ
ιν� π�στις, τ
 κ
ιν�ν
σ"µα και α�µα τ
ν Vριστ
�. aι κ
ιν
� �γι
ι και πατ�ρες µας. Κ
ιν� ελπ�δα της αι-
ων�
υ &ω�ς16.

Τ/ πρ�τυπ/ αυτ4ς της εν8σεως υπ�ρ&ει 4δη στ/ Uγι/ν Rρ/ς, �π/υ 
ρθ�δ/-
1/ι δια7�ρων εθν/τ4των συνεργ�H/νται εν πνε.µατι αγ�πης Yριστ/.. Τ/ αγι/ρε+-
τικ/ αυτ� πρ�τυπ/ συµ5�λει στην εν�τητα των /ρθ/δ�1ων λα8ν της Yερσ/ν4σ/υ
τ/υ Α+µ/υ.

Τ/ Uγι/ν Rρ/ς πρ/5�λλει ως υπ�δειγµα κ/ινων+ας ανθρ8πων δια7/ρετικ4ς
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εθνικ4ς πρ/ελε.σεως, γ%ν/υς και 7υλ4ς, π/υ για περισσ�τερα απ� &+λια &ρ�νια
διαµ%ν/υν αρµ/νικ� µε 5�ση τη διδασκαλ+α τ/υ Ευαγγελ+/υ, αισθ�ν/νται ως α-
δελ7/+ αλλ4λων και δ/1/λ/γ/.ν καθηµεριν� τ/ν Θε� «%καστ/ς τη ιδ+α διαλ%κτω».
∆εν ε+ναι τυ&α+/ �τι τ/ κεντρικ� δι/ικητικ� �ργαν/ της Αθωνικ4ς Π/λιτε+ας /ν/-
µ�Hεται Ιερ� Κ/ιν�τητα και λειτ/υργε+ ως κ/ιν�τητα, θυµ+Hει %ντ/να και επ%&ει
τ�π/ παραπλ4σι/ τ/υ αρ&α+/υ Αµ7ικτι/νικ/. Συνεδρ+/υ. Uµεση εκπρ/σ8πηση σ’
αυτ4 των ε+κ/σι µ/ν8ν και η %µµεση των υπ/λ/+πων ε1αρτηµατικ8ν µ/να&8ν εγ-
γυ�ται τ/ν κ/ιν/τικ� τρ�π/ Hω4ς και λ4ψεως απ/7�σεων. Αλλ� και η εκπρ/σ8-
πηση πατ%ρων απ� �λλες /ρθ�δ/1ες &8ρες απ/τελε+ εδ8 και εκατ/ντ�δες &ρ�νια
µικρ/γρα7+α της «Κ/ινων+ας των Εθν8ν», π/υ µετ/ν/µ�στηκε σε 
ργανισµ� των
Ηνωµ%νων Εθν8ν. Μ�ν/ π/υ εδ8 / /ργανικ�ς και κ/ιν/τικ�ς τρ�π/ς Hω4ς ε+ναι
πραγµατικ�ς και �&ι κατ� συνθ4κη και ευ7ηµισµ�, �πως σε εκε+ν/υς τ/υς /ργανι-
σµ/.ς. Αυτ4 την ιδια+τερη σηµασ+α απ/κτ� σ4µερα η παρ/υσ+α τ/υ Αγ+/υ Rρ/υς
και µ%σα στα πλα+σια της Ευρωπαϊκ4ς Εν8σεως. 
 αγι/ρε+τικ/ς µ/να&ισµ�ς µε
την π/λυεθνικ4 τ/υ πρ/%λευση και την υπερ&ιλιετ4 ιστ/ρ+α τ/υ ενσαρκ8νει, �πως
%&ει υπ/γραµµισθε+, την «παν&ρ/νικ4 και /ικ/υµενικ4 καθ/λικ�τητα της Εκκλη-
σ+ας» π/υ συνε&+Hει αλ85ητη τη θρησκευτικ4 και π/λιτιστικ4 παρ�δ/ση τ/υ &ρι-
στιανικ/. κ�σµ/υ.

Σ4µερα �&ι µ�ν/ /ι λα/+ της Βαλκανικ4ς, αλλ� και /λ�κληρη η Ευρ8πη µε τη
σηµεριν4 της υπ�σταση %&ει αν�γκη απ� την πνευµατικ4 συν%&εια τ/υ Αγ+/υ
Rρ/υς. ∆ι�τι τ/ Uγι/ν Rρ/ς και η παρ�δ/ση των Αγ+ων τ/υ αν4κ/υν στην Ευρ8-
πη και την αρ&α+α παρ�δ/σ4 της. Κατ� τ/ σ.γ&ρ/ν/ επι7αν4 Αγι/ρε+τη π. Πλακ+-
δα Ντεσιλι% Η Ενωµ�νη Ευρ"πη πρ�πει να ανα&ητ�σει τα πνευµατικ� θεµ�λι� της
��ι στην αυτ
κρατ
ρ�α τ
υ Καρλ
µ�γν
υ, αλλ� στην πρ
καρλ
µ�γνεια Ρωµα-
ν�α17.
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SUMMARY

Konstantinos Nichoritis

THE INFLUENCE OF ATHOS OVER THE
SPIRITUAL LIFE OF THE SLAVS

(NEOMARTYROLOGIKA – PATRIARCH GREGORY THE E¢)

In this study I am making reference to the suspensory role of Mount Athos with
respect to the propagation of Islam in Balkan states. It studies its contribution to
the preparation of non-Greek new martyrs.

More specifically we mention a center in the Skiti of Iviron. With the help of
Slavic sources we also define the role of Patriarch Gregory the Eã, Who, in my
opinion, is depicted as a «praying patriarch», in an icon of 1821 of the holy
monastery of Pantokrator in Athos, a work of the Serbian icon-painter Dositheos
from Ippekion (Pec) of Serbia. This icon-painter has depicted icons with the new
martyrs of the Skiti of Iviron, who where prepared by the Gregory the Eã for their
martyrdom.

Finally, with the help of a Slavic translation of the service of the 26 martyrs of
Zografou, it is proved that this service is a work of the Greek Athonite monk Jacob
Neoskitiotis.
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Εικ. 1. Η καλ��η τ
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Εικ. 2. Η µετα�
ρ� των λειψ�νων
των αγ�ων απ� τ
ν Γ�ρ
ντα Γρηγ�ρι
.
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Εικ. 3. >π
ψη τ
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� των Nε
µαρτ�ρων.

Εικ. 4. Τα ιερ� λε�ψανα των Iερ
µαρτ�ρων.
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Εικ. 5. aι κ�ρες των αγ�ων Nε
µαρτ�ρων.

Εικ. 6. Η εικ�να των τρι"ν Nε
µαρτ�ρων.
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Eικ. 13. Oι 26 M�ρτυρες της I. M. Zωγρ��
υ.
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Θε���ρης N. Πα�αρ�ς

�Ι ΚΤΗΤ�ΡΙΚ�Ι ΤΑΦ�Ι ΣΤ� ΚΑΘ�ΛΙΚ�

ΤΗΣ Μ�ΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ

Στ�ν δυτικ� τ���� της λιτ�ς τ�υ καθ�λικ�! της µ�ν�ς Ι"�ρων "ρ�σκ�νται δ!�
τα&ικ' αρκ�σ�λια, απ� τα �π��α τ� )να στ� ν�τι� 'κρ� απ�δ�δεται απ� την πα-
ρ'δ�ση στ�ν τ'&� των κτητ�ρων της Μ�ν�ς, εν+ τ� 'λλ� στ� "�ρει� 'κρ� θεω-
ρ�!νταν «κεν�τ'&ι�» των �σ��υ Π)τρ�υ τ�υ Αγι�ρε�τ�υ και �ν�υ&ρ��υ τ�υ Αι-
γυπτ��υ1 (σ�. 1).

Τ� τα�ικ� αρκ�σ�λι� στ� ν�τι� κρ� της λιτ�ς

Πρ�κειται για µια υψηλ�, δι+ρ�&η κατασκευ� µ)σα σε τυ&λ� αψ�δωµα π�υ α-
π�τελε�ται απ� δ!� επ'λληλες κτιστ)ς λ'ρνακες, µε µαρµ'ρινες πλ'κες ως πρ�σ�-
ψη (εικ. 1, σ�. 2α-γ). Η επ'νω λ'ρνακα σ�µερα ε�ναι κεν� και καλ!πτεται απ� µια
�ρι6�ντια µαρµ'ρινη πλ'κα, εν+ τ� δ'πεδ� της ε�ναι καλυµµ)ν� µε πα�! κ�ν�αµα.

Τ� συµ"α�νει µε την κ'τω στ'θµη τ�υ τ'&�υ ε�ναι 'γνωστ�, καθ+ς δεν )�ει
πραγµατ�π�ιηθε� καµι' ειδικ� )ρευνα. ∆εν απ�κλε�εται π'ντως να ε�ναι µια συµ-
παγ�ς κατασκευ� π�υ �ρησιµε!ει ως "'θρ� για την επ'νω λ'ρνακα.

∆ε8ι' και αριστερ' απ� τ� �ρι6�ντι� κ'λυµµα στηρ�6�νται δ!� κι�ν�σκ�ι απ�
σκυριαν� µ'ρµαρ�, µε υψηλ)ς συµ&υε�ς "'σεις, εν ε�δει "'θρων, και �ωριστ' κ�-
ρινθι'6�ντα κι�ν�κρανα απ� λευκ� µ'ρµαρ�. �ι κι�ν�σκ�ι ανακρατ�!ν τ�8� απ�
λευκ� µ'ρµαρ�, διακ�σµηµ)ν� στην πρ�σ�ψη µε αν'γλυ&�, ελισσ�µεν� ανθεµωτ�
"λαστ� (εικ. 2-3).

� ελισσ�µεν�ς "λαστ�ς, π�υ 8εκιν' απ� τη ρωµαϊκ� επ���, ε�ναι )να θ)µα µε
ευρ!τατη �ρ�ση στη διακ�σµητικ� της µεσ�"υ6αντιν�ς περι�δ�υ. Κυρ�ως τ� "λ)-
π�υµε, κατ' τ�ν 10�-11� αι., να ε&αρµ�6εται σε )ργα µεταλλ�τε�ν�ας, �πως π.�.
στην �ρει�'λκινη θ!ρα της Μ�ν�ς Mεγ�στης Λα!ρας2 τ�υ Αγ��υ <ρ�υς, σε τ�ι��-
γρα&�ες τ�υ Tantali Kilise (Soπanlı) της Kαππαδ�κ�ας ()τ�υς 1006-1021)3, καθ+ς
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και στη γλυπτικ�, �πως στ�υς πεσσ�σκ�υς τ�υ τ)µπλ�υ τ�υ παρεκκλησ��υ τ�υ
Aγ��υ Nικ�λ'�υ4 στ� Bατ�π)δι, καθ+ς και σε γ!ψιν�υς κ�σµ�τες5 στ� καθ�λικ�
π'λι της �διας µ�ν�ς.

Η τα!τιση τ�υ ν�τι�υ τ'&�υ µε αυτ�ν των κτητ�ρων δεν παρ�υσι'6ει δυσκ�-
λ�ες, α&�! η δι+ρ�&η µεγαλ�πρεπ�ς κατασκευ� τ�υ συµ&ωνε� µε την περιγρα&�
π�υ γ�νεται στ�ν Β�� τ�υ Γεωργ��υ τ�υ Αγι�ρε�τ�υ6, �π�υ επιπλ)�ν ανα&)ρεται �-
τι � τ'&�ς κατασκευ'στηκε απ� τ�ν �δι� τ�ν Γε+ργι� τ�ν Αγι�ρε�τη µε την )ναρ8η
της ηγ�υµεν�ας τ�υ τ� 1045, πρ�κειµ)ν�υ να περιλ'"ει τα λε�ψανα των πρ+των
κτητ�ρων, τ�υ Eυθυµ��υ και τ�υ Iω'ννη τ�υ G"ηρα, καθ+ς και τ�υ Ιω'ννη
Grdzélisdzé και τ�υ Αρσεν��υ7.

Τ� τα�ικ� αρκ�σ�λι� στ� ��ρει� κρ� της λιτ�ς

Στ�ν δυτικ� τ���� τ�υ "�ρει�υ 'κρ�υ της λιτ�ς –συµµετρικ' µε τ�ν τ'&� των
κτητ�ρων– υπ'ρ�ει )να δε!τερ� τα&ικ� αρκ�σ�λι� µε κτιστ� λ'ρνακα, η πρ�σ�ψη
της �π��ας &ρ'6εται µε µια µαρµ'ρινη, ακ�σµητη ψευδ�σαρκ�&'γ� (εικ. 4, σ�. 3α-
δ). Τ� τ�8ωτ� 'ν�ιγµα τ�υ αρκ�σ�λ��υ πλαισι+νεται απ� πλ�!σι�, γ!ψιν� αν'-
γλυ&� δι'κ�σµ�.

� τ'&�ς διαν���τηκε µε πρωτ�"�υλ�α της µ�ν�ς τ� 1983, �π�υ "ρ)θηκαν λε�-
ψανα απ� δ!� ανακ�µιδ)ς (εικ. 5), τα �π��α απ�δ�θηκαν σ!µ&ωνα µε την παρ'-
δ�ση της Μ�ν�ς στ�υς �σ��υς Π)τρ� και �ν�!&ρι�8, παρ'δ�ση η �π��α πιθαν�ν
να στηρ�6εται στ�ν Β�� τ�υ Π�τρ�υ τ�υ Αθων�τ�υ. Τ� αγι�λ�γικ� αυτ� κε�µεν� �-
µως, π�υ )�ει γρα&ε� στα τ)λη τ�υ 10�υ αι. απ� τ�ν Αγι�ρε�τη µ�να�� Νικ�λα�9,
θεωρ�θηκε �τι δεν µπ�ρε� να απ�τελ)σει ιστ�ρικ� πηγ�10, σε αντ�θεση µε τ�ν α-
ναµ&ισ"�τητης ιστ�ρικ�ς α8�ας πρ�ανα&ερθ)ντα Β�� τ�υ Γεωργ��υ τ�υ Αγι�ρε�-
τ�υ11, π�υ µας πληρ�&�ρε� �τι στ� αριστερ�, δηλαδ� στ� "�ρει�, µ)ρ�ς τ�υ ν'ρθη-
κα τ�υ καθ�λικ�! υπ�ρ�ε )νας µαρµ'ριν�ς τ'&�ς, �π�υ ε��αν µετα&ερθε� τα λε�-
ψανα τ�υ Γεωργ��υ τ�υ ΑH12, ηγ�υµ)ν�υ απ� τ� 1019 )ως τ� 1029, � �π���ς και �α-
ρακτηρ�6εται ως «κτ�τωρ και ανακαινιστ�ς» τ�υ να�!13. Η αν)γερση τ�υ µαρµ'ρι-
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4. Θ. N. Πα6αρ'ς, Tα �υ"αντιν γλυπτ τ�υ καθ�λικ�$ της µ�ν�ς Bατ�πεδ��υ, Θεσσαλ�ν�κη
2001, σ. 93, εικ. 133-134.

5. �.π., σ. 59, σ�. 22", εικ. 74, σ. 61, εικ. 78.
6. Βλ. J. Lefort – N. Oikonomidès – D. Papachryssanthou, Actes d’Iviron I, Archives de l’Athos

XIV, Paris 1985, σ. 53 σηµ. 4, �π�υ παραπ�µπ� και στ�ν Β�� τ�υ Ιωνν�υ και τ�υ Ευθυµ��υ, § 90.
7. Lefort - Oikonomidès - Papachryssanthou, Actes d’Iviron I, �.π., σ. 54.
8. Bλ. σ�ετ. M�να��! Mα8�µ�υ Nικ�λ�π�!λ�υ (I"ηρ�τ�υ), Tα περ� της Iερς M�ν�ς τ�υ Kλ�µε-

ντ�ς (των I��ρων), Jγι�ν <ρ�ς 1989, σ. 9 σηµ. 4.
9. ∆. Παπα�ρυσ'νθ�υ, * Αθωνικ�ς µ�να!ισµ�ς, Αθ�να 1992, σ. 87.

10. �.π., σ. 88.
11. Για την αναµ&ισ"�τητη ιστ�ρικ� α8�α και τις εκδ�σεις τ�υ B��υ τ�υ Γεωργ��υ "λ. Lefort -

Oikonomidès - Papachryssanthou, Actes d’Iviron I, �.π., σ. 6 σηµ. 6-8.
12. B��ς τ�υ Γεωργ��υ, § 97 (µετ'&ραση P. Peeters): sarcophagum aperuimus beati sanctis Georgi

conditoris, in porticu ecclesiae ad sinistram partem, pari situ cum tumulo sancti patris nostri Euthymii,
"λ. Lefort - Oikonomidès - Papachryssanthou, Actes d’Iviron I, �.π., σ. 54 σηµ. 2.

13. Bλ. σ�ετ. Lefort - Oikonomidès - Papachryssanthou, Actes d’Iviron I, �.π., σ. 54 σηµ. 4.



ν�υ τ'&�υ τ�υ, αν δεν )γινε πριν απ� τ� 1045, �πως υπ�στηρ��τηκε14, �πωσδ�π�τε
πρ)πει να τ�π�θετηθε� αν'µεσα στ� 1029, )τ�ς ε8�ρ�ας τ�υ Γεωργ��υ ΑH στα Μ�-
ν�"ατα �π�υ και π)θανε15 και στα 1066, �π�τε, µετ' τ�ν θ'νατ� τ�υ Γεωργ��υ τ�υ
Αγι�ρε�τη16, τα λε�ψανα τ�υ Γεωργ��υ ΑH �ταν �δη κατετεθειµ)να στ�ν τ'&�17.

<πως µας πληρ�&�ρε� επ�σης � Β��ς τ�υ Γεωργ��υ τ�υ Αγ�ρε�τ�υ, µετ' τ�ν
θ'νατ� και τ�υ ιδ��υ, π�υ επισυν)"η στην Κωνσταντιν�!π�λη στις 29 ΜαO�υ, µ'λ-
λ�ν τ�υ 1065, τ� σκ�νωµ' τ�υ µετα&)ρθηκε στη Μ�ν� Ι"�ρων και τ�π�θετ�θηκε
στην �δια σαρκ�&'γ� µε τ�ν Γε+ργι� ΑH, στις 24 ΜαO�υ τ�υ 1066, πρ'γµα π�υ ση-
µα�νει �τι θεωρ�θηκε και � Γε+ργι�ς � Αγι�ρε�της ν)�ς κτ�τωρ18. Pτσι µπ�ρε� να
ε8ηγηθε� και η παρ�υσ�α της δε!τερης ανακ�µιδ�ς στ�ν τ'&� η �π��α διαπιστ+-
θηκε κατ' την τελευτα�α δι'ν�ι8� τ�υ τ� 1983.

Σε αντ�θεση µε τ�ν λιτ� αν'γλυ&� δι'κ�σµ� τ�υ τ'&�υ των παλαι�τ)ρων κτη-
τ�ρων στη ν�τια πλευρ' της λιτ�ς, � τ'&�ς τ�υ Γεωργ��υ ΑH στ� "�ρει� 'κρ� δια-
θ)τει )να π�λ! πλ�!σια διακ�σµηµ)ν� γ!ψιν� αψ�δωµα στ� µ)τωπ� τ�υ (εικ. 6-7).
Πρ�κειται για µια συµµετρικ� σ!νθεση, µε α8ι�σηµε�ωτη π�ικιλ�α &υτικ+ν και γε-
ωµετρικ+ν θεµ'των, τα �π��α �ρακτηρ�6�νται απ� ε8αιρετικ� ακρ�"εια και λεπτ�-
τητα στην εκτ)λεσ� τ�υς. Παρατηρε� κανε�ς µ�α µεγ'λη π�ικιλ�α παραλλαγ+ν των
�διων θεµ'των –ανθ)µια και ανθεµωτ�� "λαστ��– π'ντα �µως µ)σα στην �δια ευ-
ρ!τερη �ικ�γ)νεια, πρ'γµα π�υ &ανερ+νει την εν�τητα τ�υ διακ�σµ�υ και µ'λι-
στα στα πλα�σια της κλασικ�6�υσας αντ�ληψης της Μακεδ�νικ�ς Αναγ)ννησης και
της καλλιτε�νικ�ς ευαισθησ�ας της Kωνσταντιν�!π�λης. Στην 'π�ψη αυτ� συνη-
γ�ρε� και η κατ' περ�πτωση µικρ�γρα&ικ� απ�δ�ση των θεµ'των τ�υ τ�8�υ και
κυρ�ως η συγγ)νει' τ�υς µε ελε&αντ�στ)ϊνα κωνσταντιν�υπ�λ�τικα )ργα19. Ιδια�τε-
ρη µ'λιστα σηµασ�α )�ει η �µ�ι�τητα π�υ παρατηρε�ται αν'µεσα στα θ)µατα τ�υ
τα&ικ�! αψιδ+µατ�ς των Ι"�ρων και σε αυτ' στ�υς γ!ψιν�υς κ�σµ�τες20 και τα
τ�8α21 τ�υ καθ�λικ�! της µ�ν�ς Bατ�πεδ��υ.

Τ)λ�ς, πρ)πει να τ�νιστε� �τι �ι δ!�, κτητ�ρικ�� πλ)�ν, τ'&�ι στη λιτ� τ�υ κα-
θ�λικ�! δεν ε��αν πρ�"λε&θε� απ� την αρ��, αλλ' κατασκευ'στηκαν εκ των υστ)-
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14. Lefort - Oikonomidès - Papachryssanthou, Actes d’Iviron I, �.π., σ. 54.
15. �.π., σσ. 42, 94.
16. �.π., σ. 54 σηµ. 1.
17. �.π., σ. 54 σηµ. 2.
18. J. Lefort - N. Oikonomidès - D. Papachryssanthou, Actes d’Iviron II, Archives de l’Athos XVI,

Paris 1990, σ. 21 σηµ. 40. Πρ"λ. και των �διων, Actes d’Iviron I, �.π. σ. 54 σηµ. 4.
19. Π.�. τα ε8)��ντα σ�ηµατ�π�ιηµ)να τρ�&υλλα, π�υ επιστ)&�υν ε8ωτερικ' τ� τ�8�, µπ�ρ�!ν

να συσ�ετιστ�!ν 'µεσα µε αντ�στ�ι�ες δι'τρητες διακ�σµ�σεις κι"ωρ�ων σε ελε&αντ�στ)ϊνα πλακ�-
δια, µε θρησκευτικ)ς απεικ�ν�σεις, π�υ �ρ�ν�λ�γ�!νται στ� 10� και τις αρ�)ς τ�υ 11�υ αι. Ως ενδει-
κτικ' παραδε�γµατα µπ�ρ�!ν να ανα&ερθ�!ν τ� πλακ�δι� στ� Βερ�λ�ν�, µε παρ'σταση Βαϊ&�ρ�υ
(A. Goldschmidt - K. Weitzmann, Die Elfenbeinskulpturen des X.-XIII. Jahrhunderts, II, Berlin 1979,
αρ. 3, π�ν. I) και τ� πλακ�δι� µε τη στ)ψη τ�υ <θωνα και της Θε�&αν�!ς στ� Παρ�σι ("H µισ� 10�υ
αι.) (Goldschmidt - Weitzmann, αυτ., αρ. 85, π�ν. XXXIV).

20. Πα6αρ'ς, Tα �υ"αντιν γλυπτ τ�υ καθ�λικ�$ της µ�ν�ς Bατ�πεδ��υ, �.π., σ. 59, σ�. 22",
εικ. 74, σ. 61, εικ. 78.

21. �.π., σ. 61, εικ. 77.

19



ρων, πρ'γµα π�υ )�ει ιδια�τερη σηµασ�α για την �ικ�δ�µικ� ιστ�ρ�α τ�υ να�!. Αυ-
τ� δε��νει �τι, τ�υλ'�ιστ�ν πριν απ� τα µ)σα τ�υ 11�υ αι., τα δ!� αψιδ+µατα, στ�
"�ρει� και ν�τι� 'κρ� της λιτ�ς αντ�στ�ι�α, �π�υ και �ι τ'&�ι, �ταν εντ�ι�ισµ)να
και επ�µ)νως η )µ&ρα8� τ�υς πρ)πει να δια�ωριστε� απ� την κατασκευ� � ανα-
κα�νιση τ�υ ε8ων'ρθηκα, π�υ θεωρε�ται µεταγεν)στερη πρ�σθ�κη τ�υ )τ�υς
151322.
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22. Βλ. P. Mylonas, «Notice sur le katholikon d’ Iviron», Actes d’ Iviron I, Archives de l’Athos XIV,
Paris 1983, σ. 64, εικ. 3, � �π���ς αν'γει την πρ�σθ�κη � την ανακατασκευ� τ�υ ε8ων'ρθηκα στην VII
�ικ�δ�µικ� &'ση τ�υ καθ�λικ�!, µε "'ση σ�ετικ� επιγρα&� τ�υ )τ�υς 1513.



SUMMARY

Theocharis N. Pazaras

THE FOUNDERS’ TOMBS IN THE KATHOLIKON
OF IVIRON MONASTERY

Two funerary arcosolia are found at either end on the west wall of the lite of the
katholikon at Iviron Monastery. The southern one has traditionally been considered
to be the tomb of the Monastery’s founders, while the northern one used to be
regarded as a cenotaph dedicated to Hosios Peter the Athonite and Onufrius of
Egypt.

The arcosolium at the south end of the lite

The southern tomb is a tall, two-storey structure inside a blind arch, consisting
of two built cists, one on top of the other, their front side covered with marble slabs.
The top of the upper cist, which nowdays is empty, is covered by an horizontal
marble slab, while its bottom is overlaid with a thick layer of plaster.

The state of the bottom level is unknown, as it has never been specially searched.
It might conceivably be just a compact structure, serving as a pedestal for the upper
cist. 

Two colonettes of Skyros marble stand on either side of the horizontal slab.
They have tall, single-block bases, like pedestals, and separate corinthian capitals
made of white marble. Upon these columns rests a white marble arch, adorned on
its front side with a relief of an undulating tendril with five-leaved palmettes.

The undulating tendril with palmettes theme, originating in Roman times, is
very widely used in Middle Byzantine decorative work. In the 10th and 11th
centuries, it is principally seen in metalwork such as the bronze door of the Megiste
Lavra Monastery on Mount Athos, in the Tantali Kilise (Soñanlı) murals in
Cappadocia (dated 1006-1021), and in sculpture, such as the colonettes of the
templon of St. Nicolaus Chapel in Vatopedi Monastery and the plaster ornaments in
the same monastery’s main church.

The identification of the southern tomb with that of the Founders is un-
problematic, as its grandiose two-storey construction agrees with the Life of George
the Hagiorite, where it is furthermore stated that the tomb was made by George the
Hagiorite himself at the start of his abbotship in 1045, for the purpose to housing the
relics of the founders Euthymios and John the Iber, as well as those of John
Grdzélisdzé and Arsenius. 

The arcosolium at the north end of the lite

At corresponding spot on the western wall of the north end of the lite is a
second arcosolium with a built sarcophagus, whose front side is blocked by an
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unadorned marble pseudo-sarcophagus. The arcosoliums’ arc-shaped opening is
richly framed with plaster relief ornamentation.

The tomb was opened on the Monastery’s initiative in 1983 and relics of two
persons were found, which Monastery tradition, possibly founded on the Life of
Peter the Athonite, identified with Hosios Peter and Onufrius. That hagiographical
Life, however, written towards the end of the 10th century by a certain monk
Nicolaus of Mount Athos, is not considered as constituting a reliable historical
source, unlike the aforementioned Life of George the Hagiortite, whose historical
value is unquestioned. The latter text informs us that a marble tomb existed in the
left (i.e. north) side of the narthex of the main church, housing the remains of
George I, who was abbot from 1019 till 1029 and is referred to as founder and
ornator of the church. The transfer of his remains to that tomb is conjectured to
have taken place under Gregorius’ abbotship (±1035-1041). The same source tells us
that following George the Hagiorites’ death, which took place in Constantinople on
May 29 of (probably) 1065, his body was transferred to Iviron Monastery and
placed into the same sarcophagus as that of George I, meaning that he, too, was
considered as a new founder. That would explain the presence of a second person’s
relics inside the tomb, as discovered in 1983.

As far as the ornamentation of the two funerary structures concerned, the tomb
of the older Founders’, despite its general monumental character, is rather modestly
adorned, with just a relief representing an undulating tendril with palmettes on the
marble arch of the front side and corinthian capitals on the colonettes. On the
contrary, there is a much richer relief ornamentation on the plaster archwork of the
other tomb’s front side, marked by remarkably diverse geometrical and vegital motifs,
executed with exceptional precision and refinement. That ornamentation, closely
related to the triple arch (likewise made of plaster) over the cornice of the Imperial
Door of the katholikon, constitutes a splendid example of constantinopolitan de-
corative art and one that can be dated with reasonable certainty to beginning and in
any case before the middle of the 11th century.

Furthermore, the circumstance that the two tombs in the katholikon’s lite were
not part of the original plan, but were added at a later stage is of particular
importance for the history of the churche’s construction. It shows that – at last
before the middle of the 11th century – the two arched openings situated at the
north and south end of the lite respectively, where the tombs are found, were
blocked, and therefore that their filling-in must not be connected with the
construction or renovation of the outer narthex, which is believed to be a much
later addition (from 1513).
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Σ!. 1. Kαθ�λικ� M. I��ρων. Kτ�ψη σ$µ�ωνα µε σ!�δι� τ�υ Π. Mυλων.
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Σ!. 2α-γ. * τ��ς των κτητ�ρων. �ψη, τ�µ� και ν�ψη της λρνακας.
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Σ!. 3α-δ. Τ� τα�ικ� αρκ�σ�λι� των «Oσ�ων Π�τρ�υ και Oν�υ�ρ��υ».
�ψη, τ�µ�, κτ�ψη και ν�ψη της λρνακας.
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Εικ. 1. * τ��ς κτητ�ρων. Κ$ρια �ψη.
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Εικ. 2. Λεπτ�µ�ρεια της εικ�νας 1. Τ� µαρµριν� τ�6� τ�υ αρκ�σ�λ��υ τ�υ τ��υ.
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Eικ. 4. T� τα�ικ� αρκ�σ�λι� των «Oσ�ων Π�τρ�υ και Oν�υ�ρ��υ». Κ$ρια �ψη.

Εικ. 3. Λεπτ�µ�ρεια της εικ. 2. * ανγλυ��ς �λαστ�ς τ�υ τ�6�υ.
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Εικ. 5. T� τα�ικ� αρκ�σ�λι� των «Oσ�ων Π�τρ�υ και Oν�υ�ρ��υ».
Τ� νε�τερ� 6$λιν� κι�:τι� µε τα λε�ψανα.

Eικ. 6. T� γ$ψιν� αψ�δωµα στην ντυγα τ�υ τα�ικ�$ αρκ�σ�λ��υ
των «Oσ�ων Π�τρ�υ και Oν�υ�ρ��υ».
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Kωνσταντ�ν�ς K. Παπ�υλδης

Τ� ANATOΛIKO ZHTHMA

KAI OI ΘPHΣKEYTIKEΣ ∆IAΣTAΣEIΣ TOY:

H EΛΛHNOPΩΣIKH ∆IAMAXH ΣTO AΓION OPOΣ

TO 19	 AI. AΠO TA BPETANIKA APXEIA

E�ναι γνωστ� σ� �λ	υς µας τ� γενικ� πλα�σι	 τ�ς �λλην	ρωσικ�ς διαµ#$ης στ�
%Aγι	ν &Oρ	ς, κατ' τ� 19	 α(.: �τι κατ' τ�ν 11	 α(. )να*+ρεται σπ	ραδικ- παρ	υ-
σ�α P0σων µ	να$2ν στ� %Aγι	ν &Oρ	ς3 �τι τ� 1726, �ταν 5 µ	να$�ς Vasilij
Grigorieviã Barskij 8πισκ+*θηκε τ- µ	ν- τ	< =Aγ�	υ Παντελε>µ	ν	ς, συν#ντησε
8κε? τ+σσερις µ	να$	@ς, δ@	 P0σ	υς καC δ@	 B	υλγ#ρ	υς3 �τι 5 Dδι	ς, �ταν Fα-
ναπ�γε στ-ν Dδια µ	ν>, µετ' )π� 18 $ρJνια, τ� 1744, δQν Rπ�ρ$ε καν+νας P2σ	ς
µ	να$�ς 8κε?3 �τι 	S πρ2τ	ι P2σ	ι µ	να$	C ε(σ�λθαν στ- µ	ν- τ	< =Aγ�	υ Παντελε-
>µ	ν	ς τ-ν τ+ταρτη δεκαετ�α τ	< 19	υ α(. κα�, τ+λ	ς, �τι τ� 1875, 8Fελ+γη 5 πρ	ψη-
*ισµ+ν	ς, )π� τ� 1873, πρ2τ	ς, P2σ	ς [γ	@µεν	ς τ�ς µ	ν�ς Mακ#ρι	ς.

=H �λη δραστηριJτητα τ2ν P0σων µ	να$2ν στ� %Aγι	ν &Oρ	ς, τ� 19	 α(., ε(δι-
κJτερα στ- µ	ν- τ	< =Aγ�	υ Παντελε>µ	ν	ς, στ- σκ>τη τ	< =Aγ�	υ �Aνδρ+	υ, τ�ς
µ	ν�ς Bατ	πεδ�	υ, στ- σκ>τη τ	< πρ	*>τ	υ �Hλι	<, τ�ς µ	ν�ς Παντ	κρ#τ	ρ	ς
καC στ' π	λλ' κελι#, τ' 5π	?α ε�$αν )γ	ραστε? )π� P0σ	υς µ	να$	@ς, ε�ναι γνω-
στ- στ-ν �λληνικ- καC στ- διεθν� \ι\λι	γρα*�α1. E�ναι γεγ	ν�ς �µως �τι τ' ]γγρα-
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1. T- γενικ- \ι\λι	γρα*�α περC τ	< =Aγ�	υ &Oρ	υς \λ. κυρ�ως στ' )κJλ	υθα ]ργα: [Dom.]
Irénée Doens [O.S.B.], «Bibliographie de la Sainte Montagne de l’Athos», στ� συλλ	γικ� ]ργ	: Le
Millénaire du Mont Athos 963-1963, Études et Mélanges, II, Venezia, Fondazione Georgio Cini-
Éditions de Chevetogne 1964, σσ. 337-495. �Eπαν�κδ�ση: Irénée Doens, Bι�λι�γρα��α τ�� �Aγ��υ
�Oρ�υς �Aθω - Bibliographie de la Sainte Montagne de l’Athos, ΠρJλ	γ	ς τ	< Xαρ#λαµπ	υ K. Παπα-
στ#θη, σσ. ix-xi, %Aγι	ν &Oρ	ς, =Aγι	ρειτικ- Bι\λι	θ>κη, 20013 Irénée Doens - X. K. Παπαστ#θης,
«N	µικ- \ι\λι	γρα*�α =Aγ�	υ &Oρ	υς (1912-1969)», Mακεδ�νικ� 10 (1970) 191-2423 Protoierej
Anatolij Prosvirnin, «Afon i Russkaja Cerkov. Bibliografija», Bogoslovskie Trudy 15 (1976) 185-2563
Kωνσταντ?ν	ς K. Παπ	υλ�δης, Π�ρ�υρ��υ O�σπ�νσκι �Aγι�ρειτικ�ν �Eπ�πτε�α, %Aγι	ν &Oρ	ς, =Aγι	-
ρειτικ- Bι\λι	θ>κη, 2005.

T-ν ε(δικ- \ι\λι	γρα*�α γι' τ- µ	ν- τ	< =Aγ�	υ Παντελε>µ	ν	ς \λ. κυρ�ως στ' )κJλ	υθα ]ργα: V.
G. Barskij, Pervoe pose‰ãenie Svjatoj Afonskoj Gory ..., Πετρ	@π	λη 18843 5 Dδι	ς, Vtoroe pose‰ãenie ...,
Πετρ	@π	λη 1887, σσ. 296-305. [Πρ\λ. καC τ-ν πρJσ*ατη ]κδ	ση στ- Pωσ�α: (V. Grigoroviã-Barskij),
Vtoroe pose‰ãenie Svjatoj Afonskoj Gory Vasilija Grigoroviãa-Barskogo im samim opisannoe, MJσ$α



*α τ' πρ	ερ$Jµενα )π� µ+λη τ	< διπλωµατικ	<  σ0µατ	ς τ2ν F+νων δυν#µεων
δQν ε�ναι )ρκετ' γνωστ' καC )κJµη �τι τ' ]γγρα*α αbτ# δε�$ν	υν )π� 5ρισµ+νες
8κ*ρ#σεις τ	< συντ#κτ	υ καC τ-ν π	λιτικ- τ	π	θ+τηση, στ� 8FεταcJµεν	 θ+µα,
τ�ς $0ρας, τ-ν 5π	�α αbτ�ς 8κπρ	σωπ	<σε2.

=H πρ	ϊστ	ρ�α τ�ς 8κλ	γ�ς τ	< πρ0τ	υ P0σ	υ [γ	υµ+ν	υ στ- µ	ν- τ	< =Aγ�	υ
Παντελε>µ	ν	ς καC 	S δραστηριJτητες, γενικ2ς, τ2ν P0σων µ	να$2ν 8ντ�ς καC
8κτ�ς τ	< =Aγ�	υ &Oρ	υς, τ� δε@τερ	 eµισυ τ	< 19	υ α(., καC µ+$ρι τ� ]τ	ς 1876,
)π	τ+λεσαν τ�ν καµ\' τ	< 8νδια*+ρ	ντ	ς 8γγρ#*	υ, π	f ]$ω τ-ν τιµ- ν' σgς πα-
ρ	υσι#σω σ>µερα. T� ]γγρα*	 αbτ� πρ	+ρ$εται )π� τ' \ρετανικ' )ρ$ε?α καC ]$ει
σ$+ση µQ τ-ν πJλη µας κα�, )κJµη, µQ τ-ν τραγικ- σελ�δα τ�ς νε0τερης Sστ	ρ�ας
της: «T� σ�αγ� τ�ν πρ�!�νων»3: Συντ#κτης τ�ς 8κθ+σεως Rπ�ρFε 5 πρJFεν	ς τ�ς
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(Indrik) 2004, σσ. 478 (Vostoãnohristianskij mir: Greãeskij fond kul’tury)3Akty russkago na svjatom
Afone monastyrja sv. velikomuãenika i celitelja Panteleimona, K�ε\	 18733 P. Lemerle - G. Dagron - S.
åirkoviç (éd.), Archives de l’Athos XII: Actes de Saint-Pantéléèmon, Texte, Παρ�σι, P. Lethielleux, 19823
A. V. Solov’ev, «Istorija russkago mona‰estva na Afone», Zapiski Russkago nauãnogo Instituta v
Belgrade 7 (1932) 137-1563 A. Solovev, «Histoire du monastère russe au Mont Athos», Byzantion 8
(1933) 213-2383 Vl. Mo‰in, «Russkie na Afone i russko-byzantijskie otno‰enija v XI-XII vv.»,
Byzantinoslavica 9 (1947) 55-853 �Aντ.-A(µ. Tα$ι#	ς, «AS µετ' τ	< =Aγ�	υ &Oρ	υς σ$+σεις τ�ς Pωσ�ας
µ+$ρι τ	< 14	υ α(2ν	ς», �Aθωνικ� Π�λιτε�α, #π$ τ%& 'ιλιετηρ�δι τ�� �Aγ��υ �Oρ�υς, Θεσσαλ	ν�κη, �Aρι-
στ	τ+λει	 Πανεπιστ>µι	 Θεσσαλ	ν�κης, 1963, σσ. 491-5083 Igor Smolitsche, «Le Mont Athos et la
Russie», Le Millénaire du Mont Athos 963-1963, I, (.π., Chevetogne 1963, σσ. 279-3183 �Aντ0νι	ς-A(µ�-
λι	ς Tα$ι#	ς, T� θαυµαστ� µ�ναστ)ρια τ�� �Aγ��υ �Oρ�υς �Aθω, *τσι (πως τ� ε+δε κα$ τ� σ'εδ�ασε µ/
0&λ� κα$ π�λλ� #πιµ�λεια 2 ε�λα��ς 2δ�ιπ4ρ�ς µ�να'5ς Bασ�λει�ς Γρηγ4ρ��ιτς Mπ8ρσκυ, (ταν πε-
ριηγ)θηκε τ�ν ;ερ� π�λιτε�α τ�� �Aθω τ5 *τ�ς 1744. T� παρ�υσι80ει κα$ τ� σ'�λι80ει #δ� 2 ... ... ...
π�> περιγρ8�ει κα$ τ� 0ω� τ�� σπ�υδα��υ α�τ�� ?νθρ@π�υ, Θεσσαλ	ν�κη, &Eκδ	ση =Aγι	ρειτικ-
*ωτ	θ>κη - Reprotime, 1998.

T+λ	ς, τ- σ$ετικ- \ι\λι	γρα*�α γι' τ-ν �λλην	ρωσικ- διαµ#$η τ� δε@τερ	 eµισυ τ	< 19	υ α(. \λ.
κυρ�ως στ' )κJλ	υθα ]ργα: Φιλαλ>θης, Περ$ τ�� 0ητ)µατ�ς τ&ς #ν �AθCω �IερDς M�ν&ς τ�� Fγ��υ Πα-
ντελε)µ�ν�ς, Rπ� Φιλαλ>θ	υς, Kωνσταντιν	@π	λη 18743 Γρ. Παπαµι$α>λ, �Aπ�καλGψεις περ$ τ&ς ρω-
σικ&ς π�λιτικ&ς #ν τ%& �Oρθ�δ4!Cω �Eλληνικ%& �Aνατ�λ%&, �AλεF#νδρεια 19093 Mελ+τι	ς MεταF#κης, T5
JAγι�ν �Oρ�ς κα$ L ρωσικ� π�λιτικ), �Aθ>να 19133 N. Mυλωνgκ	ς, JAγι�ν �Oρ�ς κα$ Σλα��ι, �Aθ>να
19603 Στ. �Iωσ. Παπαδgτ	ς, A; σλαυϊκα$ διειδGσεις #ν �Aγ�Cω �Oρει κα$ #! α�τ�ν π�λιτικα$ κα$ ν�µικα$
συν�πειαι, )ν#τυπ	ν )π� τ	fς Θ′ καC I′ τJµ	υς τ	< περι	δικ	< �Hπειρωτικ� �Eστ�α, �Iω#ννινα 19613
Antoine-Émile Tachiaos, «Controverses entre Grecs et Russes à l’Athos», Le Millénaire du Mont Athos
963-1963 ..., II, (.π., Chevetogne 1964, σσ. 159-179 (στ� �F�ς: «Controverses»)3 �I. �Aθ. Παπ#γγελ	ς, «=H
ρωσικ- π	λιτικ- στ� %Aγι	ν &Oρ	ς κατ' τ�ν 19	 α(0να καC [ δραστηριJτης τ2ν iγι	ρειτ2ν P0σων
στ-ν περι	$- τ�ς Kα\#λας», A′ T�πικ5 Συµπ4σι�: �H Kα�8λα κα$ L περι�') της ... Πρακτικ8, Θεσσα-
λ	ν�κη, IMXA, 1980, σσ. 405-418 (στ� �F�ς: «=H ρωσικ- π	λιτικ>»)3 �A.-A(µ. Tα$ι#	ς, «Σ$+σεις =Eλλ>-
νων καC P0σων στ�ν &Aθω τ� 19	 α(0να», στ� συλλ	γικ� ]ργ	: JAγι�ν �Oρ�ςR ΦGση - Λατρε�α - T�'νη,
A′ τ4µ�ς, Πρακτικ� συνεδρ�ων εVς τ5 πλα�σι�ν τ�ν παραλλ)λων #κδηλ@σεων «Θησαυρ�$ τ�� �Aγ��υ
�Oρ�υς», Θεσσαλ	ν�κη 2001, σσ. 259-78 (στ� �F�ς: «Σ$+σεις =Eλλ>νων καC P0σων»)3 ∆. A. Λι#κ	ς - N.
A. Mερτcιµ+κης, «Tα*ικ' µνηµε?α τ	< B′ µισ	< τ	< 19	υ α(. σQ iγι	ρειτικ' καθιδρ@µατα πρ	ϊ�ν δι-
πλωµατικ�ς πρ	παγ#νδας;», Bαλκανικ� ΣGµµεικτα 12-13 (2001-2002) 85-108.

2. Πρ\λ. τ� κε*#λαι	 περC τ�ς �λλην	ρωσικ�ς διαµ#$ης στ� %Aγι	ν &Oρ	ς στ- µ	ν	γρα*�α τ	<
πατρι#ρ$	υ B	υλγαρ�ας Kυρ�λλ	υ: Kiril, Patriarh B™lgarski, «Gr™cko-ruski nedorazumenija v Sveta
Gora», Prinos k™m balgarskija c™rkoven v™pros; Dokumenti ot avstrijskoto konsulstvo v Solun,  ΣJ*ια,
Sinodalno Isdatelstvo, 1961, σσ. 44-62 (στ� �F�ς: Prinos k™m balgarskija).

3. Γι' τCς λεπτ	µ+ρειες τ2ν δραµατικ2ν γεγ	νJτων τ&ς σ�αγ&ς τ�ν πρ�!�νων στ- Θεσσαλ	ν�κη,



Γερµαν�ας στ- Θεσσαλ	ν�κη [=Eρρ?κ	ς] Abbot4. T� κε�µεν	 ε�ναι γραµµ+ν	 στ-
γαλλικ- γλ0σσα. T� )π+κτησε5 5 πρJFεν	ς τ�ς M. Bρεταν�ας στ- Θεσσαλ	ν�κη
Blunt, 5 5π	?	ς τ� ]στειλε στ�ν πρ+σ\η τ�ς $0ρας τ	υ στ-ν Kωνσταντιν	@π	λη A.
H. Layard. KαC 5 τελευτα?	ς, µQ τ- σειρ# τ	υ, τ� ]στειλε στ-ν Kεντρικ- =Yπηρεσ�α
τ�ς πατρ�δας τ	υ, τ� Foreign Office µQ τ� $αρακτηρισµ� «Strictly Confidential».
Στ-ν Kεντρικ- =Yπηρεσ�α τ� ]γγρα*	 ]λα\ε τ-ν κατ#ταFη Foreign Office 424/55
(σσ. 19-25). �Aπ	στ	λ+ας τ	< 8γγρ#*	υ, �πως )να*+ραµε, ε�ναι 5 πρ+σ\ης τ�ς M.
Bρεταν�ας στ-ν Kωνσταντιν	@π	λη A. H. Layard καC παραλ>πτης, 5 Rπ	υργ�ς
�EFωτερικ2ν τ�ς M. Bρεταν�ας λJρδ	ς τ	< Derby. T� ]γγρα*	 )πεστ#λη )π� τ-ν
Kωνσταντιν	@π	λη (Therapia) στCς 23 Mαm	υ 1877 καC 8λ>*θη, στ� Foreign Office,
τ-ν 1η �I	υν�	υ 18776. T� ]γγρα*	 συντ#$θηκε στ- Θεσσαλ	ν�κη πρCν τ� µ�να
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τ� M#ϊ	 τ	< 1876, �π	υ, �πως )να*+ραµε, λιντσαρ�στηκαν )π� *ανατικ	fς µ	υσ	υλµ#ν	υς 5, τJτε,
πρJFεν	ς τ�ς Γερµαν�ας =Eρρ?κ	ς Abbot καC 5 τJτε πρJFεν	ς τ�ς Γαλλ�ας Jules Moulin \λ. τ- µελ+τη
τ	< �Aπ	στJλ	υ E. Bακαλ	π	@λ	υ, «T' δραµατικ' γεγ	νJτα τ�ς Θεσσαλ	ν�κης κατ' τ�ν M#ϊ	 τ	<
1876 καC 	S 8πιδρ#σεις τ	υς στ� �Aνατ	λικ� Z>τηµα», Mακεδ�νικ� 2 (1941-1942) 193-262, [ 5π	�α
συνετ#γη \#σει πρ	Fενικ2ν 8κθ+σεων τ2ν =Hνωµ+νων Π	λιτει2ν, τ�ς M. Bρεταν�ας, τ�ς Γαλλ�ας, τ�ς
�Iταλ�ας καC τ�ς Abστρ�ας. =H Dδια µελ+τη στ� ]ργ	 τ	< (δ�	υ, Παγκαρπ�α Mακεδ�νικ&ς Γ&ς (Mελ+τες
�Aπ	στJλ	υ E. Bακαλ	π	@λ	υ), Θεσσαλ	ν�κη, EMΣ, 1980, σσ. 101-169 (στ� �F�ς: Παγκαρπ�α). Πρ\λ.
5 Dδι	ς, �Iστ�ρ�α τ&ς Θεσσαλ�ν�κης 316 π.X. - 1983, Θεσσαλ	ν�κη 1983, σσ. 347-362 (στ� �F�ς: �Iστ�ρ�α
τ&ς Θεσσαλ�ν�κης)3 Kiril, Patriarh B™lgarski, «Ubijstvoto na germanskija i frenskija konsuli v Solun»,
Prinos k™m balgarskija, (.π., σσ. 63-66.

4. =O, τJτε, πρJFεν	ς τ�ς Γερµαν�ας στ- Θεσσαλ	ν�κη =Eρρ?κ	ς Abbot nταν Rπ>κ		ς τ�ς M. Bρε-
ταν�ας καC µQ τJν, τJτε, πρJFεν	 τ�ς Γαλλ�ας στ- Θεσσαλ	ν�κη Jules Moulin, nταν σ@γαµ\ρ	ι. Γεν#ρ-
$ης τ�ς 	(κ	γενε�ας Abbot στ- Θεσσαλ	ν�κη nταν 5 &Aγγλ	ς Bαρθ	λ	µα?	ς �Eδ	υ#ρδ	ς Abbot, )π�
τ� 1771, 5 5π	?	ς θεωρε?ται πατ+ρας τ�ς �ταιρε�ας Levant Company. ΣτCς δραστηριJτητ+ς τ	υ )να*+-
ρεται καC τ� )π	κλειστικ� 8µπJρι	 τ2ν \δελλ2ν. Στ-ν 	(κ	γ+νεια Abbot )ν�κε τ� µ+γαρ	, �π	υ στε-
γαcJταν [ �Oθωµανικ- Tρ#πεcα, στ- Θεσσαλ	ν�κη, κα�, )ργJτερα, τ� IKA τ�ς 5δ	< Φρ#γκων. =O
=Eρρ?κ	ς Abbot 8κµεταλλευJταν Fυλε�α )π� τ�ν &Oλυµπ	. Σ0cεται 5 τ#*	ς τ	υ στ� νεκρ	τα*ε?	 τ�ς
Ebαγγελιστρ�ας. Γι' περισσJτερα \λ. �Aπ. BακαλJπ	υλ	ς, �Iστ�ρ�α τ&ς Θεσσαλ�ν�κης, (.π., σσ. 294-
297, 347-362.

5. Mgς ε�ναι oγνωστ	ς 5 τρJπ	ς )π	κτ>σεως τ	< 8γγρ#*	υ )π� τ�ν τJτε πρJFεν	 τ�ς M. Bρε-
ταν�ας στ- Θεσσαλ	ν�κη. T� πιθανJτερ	 ε�ναι ν' δJθηκε [ σ$ετικ- ]κθεση )π� τ�ν τJτε πρJFεν	 τ�ς
Γερµαν�ας Abbot στ�ν τJτε πρJFεν	 τ�ς M. Bρεταν�ας Blunt, διJτι, �πως θ' δ	<µε παρακ#τω, γ�νεται
λJγ	ς καC περC παρακ	λ	υθ>σεως τ2ν 8νεργει2ν τ	< πρ	F+ν	υ τ�ς Pωσ�ας στ- Θεσσαλ	ν�κη. Π#-
ντως, πρ+πει ν' Rπ	γραµµιστε? 8δ2 �τι, )ργJτερα, στ� σ�αγ� τ�ν πρ�!�νων καC στ' γεγ	νJτα τ'
5π	?α 8πακ	λ	@θησαν, [ τ	π	θ+τηση τ	< πρ	F+ν	υ τ�ς M. Bρεταν�ας στ- Θεσσαλ	ν�κη Blunt
Rπ�ρFε �ιλ�τ�υρκικ� καC )κJµη �τι 5 8κπρJσωπ	ς τ�ς M. Bρεταν�ας στ- Θεσσαλ	ν�κη, δQν παρ+στη
στ- δηµJσια καθα�ρεση τ2ν τρι2ν T	@ρκων )Fιωµατικ2ν, �ταν γρ#*τηκε 5 8π�λ	γ	ς τ2ν γεγ	νJτων
στ- Θεσσαλ	ν�κη, στCς 21 Abγ	@στ	υ τ	< 1876. Γι' περισσJτερα \λ. �Aπ. BακαλJπ	υλ	ς, Παγκαρπ�α,
(.π., σσ. 143-144.

6. Foreign Office, Public Record Office, F.O.P.R.O. 424/55, σ. 19 (στ� �F�ς: F.O., P.R.O.).

«Mr. Lagard to the Earl of Derby - (Received June 1.)
(No 498. Most Confidential.)
My Lord,                                                 Therapia, May 23, 1877.

With reference to my despatch No 477 of the instant, I have the honour to inclose copy of a
report drawn of by the late German Consul at Salonica (Mr Abbott), for his Government, upon
the convents of Mount Athos, and the proceedings of Russia in the Peninsula. The document has
been obtained for me by Mr Blunt, who requests that its communication to me be considered



M#ϊ	 τ	< 1876, µι' καC ε�ναι γνωστ� �τι 5 Γερµαν�ς πρJFεν	ς στ- Θεσσαλ	ν�κη
[=Eρρ?κ	ς] Abbot καC 5 Γ#λλ	ς πρJFεν	ς στ-ν Dδια πJλη Jules Moulin λιντσαρ�στη-
καν )π� *ανατικ	fς µ	υσ	υλµ#ν	υς στ- Θεσσαλ	ν�κη, στCς 6 Mαm	υ 1876 στ�
Σαατλ$ τ0αµ$ (= Sa‘atli Cami‘), δ�πλα στ� ∆ι�ικητ)ρι�, σ>µερα =Yπ	υργε?	 Mακε-
δ	ν�ας - Θρ#κης7.

*  *  *

=O συντ#κτης τ�ς 8κθ+σεως, γι' τ-ν π	λιτε�α τ2ν P0σων µ	να$2ν στ� %Aγι	ν
&Oρ	ς, )λλ' καC 8κτ�ς τ	< =Aγ�	υ &Oρ	υς, περιγρ#*ει: [σ. 19] τ- cω- τ2ν µ	-
να$2ν στ� %Aγι	ν &Oρ	ς, τ�ν Πρωτεπιστ#τη, τCς π+ντε τετρ#δες δι	ικ>σεως, τ'
κ	ινJ\ια καC τ' (διJρρυθµα µ	ναστ>ρια, τ�ν [γ	@µεν	 καC τ	fς 8πιστ#τες σQ κ#-
θε µ	ν>, τCς σκ�τες, τ' κελι#, τ' 8ρηµητ>ρια, τ	fς γ+ρ	ντες καC τ	fς Rπ	τακτι-
κ	@ς. �Aκ	λ	υθε? [σ. 20] στατιστικ�ς π�νακας τ2ν µ	να$2ν τ	< =Aγ�	υ &Oρ	υς,
)π� τ- µ	ν- τ�ς Mεγ�στης Λα@ρας (1) µ+$ρι τ- µ	ν- Kαρακ#λλ	υ (20), στ�ν
5π	?	 )να*+ρ	νται τ' )κJλ	υθα σ@ν	λα µ	να$2ν: %Eλληνες 2.395, P2σ	ι 1.520,
B	@λγαρ	ι καC Σ+ρ\	ι 420, P	υµ#ν	ι 125. Γενικ� σ@ν	λ	 τ2ν µ	να$2ν στ� %Aγι	ν
&Oρ	ς, τ� 1876, 4.460. Στ- συν+$εια, )να*+ρεται �τι, µ+$ρι τ� 1836, δQν Rπ�ρ$αν
P2σ	ι µ	να$	C στ- µ	ν- τ	< =Aγ�	υ Παντελε>µ	ν	ς καC �τι τ-ν Dδια $ρ	νι#, πρ�
τ	< τ+λ	υς τ	< 1836, 8µ*αν�στηκε 5 P2σ	ς µ	να$�ς =Iερ0νυµ	ς στ�ν «?γρ8µµατ�
γ�ρ�ντα Lγ�Gµεν� τ&ς µ�ν&ς Γερ8σιµ�»8 καC c>τησε ν' γ�νει δεκτJς, µQ δ@	
oλλ	υς P0σ	υς µ	να$	@ς, πρ	σ*+ρ	ντας, στ- µ	ν>, 60.000 πι8στρα καC Sερ'
oµ*ια. OS %Eλληνες µ	να$	�, τ	fς δ+$τηκαν «δ�'ως καµµι� \π�ψ�α»9, )*	< 	S
τρε?ς νε	*ερµ+ν	ι P2σ	ι µ	να$	C «\π�σ'�θηκαν τ� ��)θεια κα$ τ� συµπαρ8στα-
ση τ&ς Pωσ�ας»10. �Aπ� τ� 1856 �µως, ]ρ$	νταν στ- µ	ν- 	S P2σ	ι «κατ� ^κατ�-
ντ8δες»11, 8ν2 µ+$ρι τ�ν Kριµαϊκ� ΠJλεµ	, c	<σαν eσυ$α στ- µ	ν>, )λλ#, τ�
1856, «�ανερ@θηκαν τ� σ'�δι8 τ�υς»12. [σ. 21] OS πρ	σκυνητQς καC 	S µ	να$	�, 	S
5π	?	ι ]ρ$	νταν )π� τ- Pωσ�α στ- µ	ν>, ]*ερναν µαc� τ	υς Sερατικ' oµ*ια, \ι-

304 Kωνσταντ"ν�ς K. Παπ�υλ�δης

strictly confidential. It gives a curius and, I have every reason to believe, a trustworthy account of
the manner in which, through the Russian Consul at Salonica and other Russian secret agents, the
Greek monasteries ar being gradually brought completely under the control of Russia.

I hav, etc.
(Signed) A. H. LAYARD.»

7. Bασ�λης ∆ηµητρι#δης, T�π�γρα��α τ&ς Θεσσαλ�ν�κης κατ� τ�ν #π�'� τ&ς τ�υρκ�κρατ�ας,
1430-1912, Θεσσαλ	ν�κη, EMΣ, 1983, σσ. 321-322.

8. F.O., P.R.O., 424/55, σ. 20 «... il se présenta au père Gerasimos le vieux et ignorant supérieur». 
=O Γερ#σιµ	ς Σµυρν#κης )να*+ρει �τι τ� 1838 παρ	υσι#σθηκαν τρε?ς P2σ	ι: 5 Πα<λ	ς, 5 ΓερJ-

ντι	ς καC 5 ΓρηγJρι	ς, 	S 5π	?	ι ]γιναν δεκτ	C )π� τ� Γερ#σιµ	 τ�ν %Eλληνα [γ	@µεν	 τ�ς µ	ν�ς τ	<
=Aγ�	υ Παντελε>µ	ν	ς καC �τι 5 P2σ	ς =Iερ0νυµ	ς, στ�ν κJσµ	 �Iωανν�κι	ς, ]γινε δεκτ�ς στ- µ	ν>, µQ
τ- συν	δε�α τ	υ, τ� 1840. Γι' περισσJτερα \λ. Γερ#σιµ	ς Σµυρν#κης, T5 JAγι�ν �Oρ�ς, �Aθ>να 1903
(*ωτ	τυπικ- )νατ@πωση) Kαρυ+ς, Πανσ+λην	ς, 1988, σ. 214.

9. F.O., P.R.O., 424/55, σ. 20 «... sans le moindre soupçon».
10. JO.π., «... leur promettant l’aide et l’assistance de la Russie;»
11. JO.π., «... par certaines».
12. JO.π., «... ce qui finit par devoiler leurs desseins».



\λ�α, ρ	υ$ισµ� καC τρJ*ιµα, σQ µεγ#λες π	σJτητες. ΣQ λ�γ	 $ρ	νικ� δι#στηµα, 	S
πρ	µ>θειες αbτQς nταν )ρκετQς r$ι µJν	 γι' τ- µ	ν>, )λλ' γι' �λη τ- Mακεδ	-
ν�α. &Eτσι, ]*θασε ν' ]$ει [ µ	ν- 80 %Eλληνες καC 600 P0σ	υς µ	να$	@ς. Γι� αbτ�
oρ$ισε [ )ν	ικ	δJµηση τεραστ�ων 8γκαταστ#σεων. �EF#λλ	υ, στ' σ$+δια τ2ν P0-
σων nταν καC [ )πJκτηση π	λλ2ν κελι2ν13. Γι' sνα κελ�, τ� 5π	?	 π.$. [ κυρ�αρ-
$	ς µ	ν- cητ	<σε 2.000 πι8στρα, 	S P2σ	ι πρ	σ+*εραν µ+$ρι καC 30.000 πι8στρα.
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13. =H κατ#σταση τ2ν κελι2ν, στ-ν 5π	�α )να*+ρεται 5 =Eρρ?κ	ς Abbot, τ� 1876, π+ρασε π	λ-
λQς *#σεις. OS P2σ	ι, συνε$2ς cητ	<σαν ν' )γ	ρ#c	υν καC ν' 8πεκτε�ν	υν τ' κτ�σµατ# τ	υς. T�
1896, 	S P2σ	ι κελι2τες συν+στησαν τ- «Pωσικ- Kελιωτικ- �Aδελ*Jτητα» (Bratstvo russkih
obitelej <kelij>) µQ κ@ρι	 σκ	π� τ-ν tθικ- καC Rλικ- συµπαρ#σταση στ	fς P0σ	υς 8Fαρτηµατι-
κ	fς µ	να$	fς καC τ	fς κα�ι�τες. Πρ\λ. X. K. Παπαστ#θης, �H εVδικ� ν�µικ� µετα'ε�ριση τ�ν
�Aγι�ρειτ�ν, Θεσσαλ	ν�κη, 8κδ. 	�κ. �A*2ν Kυριακ�δη, 1988, σσ. 85-87, �π	υ περισσJτερη \ι\λι	-
γρα*�α. Kατ' τ�ν N. M. Παναγιωτ#κη, τ� 1912 �; P�σ�ι κατε"'�ν #κτ5ς τ&ς µ�ν&ς τ�� �Aγ��υ Πα-
ντελε)µ�ν�ς κα$ τ�ν δG� σκητ�ν, 34 κελλι8, aν τινα bσαν πρ8γµατι π�λυ8νθρωπ�ι µ�να�, κα$ 187
?σκητικ�ς καλG�ας κα$ Lσυ'αστ)ρια, ?π�τελ��ντες τ5 cµισυ τ�� µ�να'ικ�� πληθυσµ�� τ��
�Oρ�υς. Bλ. τ� λ�µµα «&Aθως» στ- Θρησκευτικ� κα$ �Hθικ� �Eγκυκλ�παιδε�α 1 (1962), στ>λη 887.
E�ναι γεγ	ν�ς �τι 	S P2σ	ι κελι2τες c	<σαν σQ «µεγ8λα, µεσα"α κα$ µικρ�» κελι#, π	λλ' )π� τ'
5π	?α Rπ�ρFαν 	(κ	ν	µικ2ς 8παρκ+στερα π	λλ2ν �λληνικ2ν µ	ν2ν. T� «�Oρθ4δ�!� Θε�λ�γικ5
�Eγκυκλ�παιδικ5 Λε!ικ5» (= Polnyj Pravoslavnyj Bogoslovskij Ènciklopediãeskij Slovar’), τJµ	ς A′,
Πετρ	@π	λη 1913, στ�λες 274-282, )να*+ρει �τι 	S P2σ	ι ε�$αν µ�α µ�ν� (τ	< =Aγ�	υ Παντελε>µ	-
ν	ς), τ�σσερις σκ&τες (τ	< =Aγ�	υ �Aνδρ+	υ, τ	< πρ	*>τ	υ �Hλι	<, τ�ς Xρωµ�τσας καC τ�ς N+ας
Θη\αmδ	ς) καC ^!)ντα d!ι κελλι8. (Σ@ν	λ	: 71 κ	ινJτητες). =O τελευτα?	ς, $ρ	ν	λ	γικ2ς, �Oδηγ5ς
τ	< =Aγ�	υ &Oρ	υς [(Pavlovskij, Putevoditel’ po Sv. gore Afonskoj, Privet s Afona, V pamjat’ 300-
letija carstvovanija doma Romanovyh, 1613-1913, Πετρ	@π	λη, Russkaja Tipografija, 1913, σσ. 110-
192, )να*+ρει 82 κελι' («(π�υ 0��ν ?π5 5 µ�'ρι 100 µ�να'��»)]. �Aπ� τ' 82 ρωσικ' κελι#, τ� 1912,
τ' παρακ#τω )να*ερJµενα 26, Rπ�ρFαν 	(κ	ν	µικ2ς 8παρκ+στερα π	λλ2ν �λληνικ2ν µ	ν2ν, δ+-
$	νταν π	λυ#ριθµ	υς πρ	σκυνητQς καC λειτ	υργ	<σαν )νταγωνιστικ2ς πρ�ς τCς )ντ�στ	ι$ες κυ-
ρ�αρ$ες µ	ν+ς:

1. Pωσικ� κελC τ�ς =Aγ�ας Tρι#δ	ς, στCς Kαρυ+ς, τ�ς µ	ν�ς Xιλανδαρ�	υ3
2. Pωσικ� κελC τ	< =Aγ�	υ �Iγνατ�	υ τ	< Θε	*Jρ	υ, στCς Kαρυ+ς, τ�ς µ	ν�ς Xιλανδαρ�	υ3 
3. Pωσικ� κελC τ2ν Tρι2ν =Iεραρ$2ν, στCς Kαρυ+ς, τ�ς µ	ν�ς Xιλανδαρ�	υ3
4. Pωσικ� κελC τ	< =Aγ�	υ �Aρ$ιστρατ>γ	υ Mι$α>λ, τ�ς µ	ν�ς Σταυρ	νικ>τα3
5. Pωσικ� κελC τ	< Ebαγγελισµ	< τ�ς Θε	τJκ	υ, στCς Kαρυ+ς, τ�ς µ	ν�ς Xιλανδαρ�	υ3
6. Pωσικ� κελC τ	< =Aγ�	υ �Iω#νν	υ τ	< Θε	λJγ	υ, στCς Kαρυ+ς, τ�ς µ	ν�ς Xιλανδαρ�	υ3
7. Pωσικ� κελC τ	< =Aγ�	υ �Iω#νν	υ τ	< Xρυσ	στJµ	υ, στCς Kαρυ+ς, τ�ς µ	ν�ς Xιλανδαρ�	υ3
8. Pωσικ� κελC τ	< =Aγ�	υ Nικ	λ#	υ τ	< Θαυµατ	υργ	<, στCς Kαρυ+ς, τ�ς µ	ν�ς Xιλανδαρ�	υ3
9. Pωσικ� κελC τ	< =Aγ�	υ �Iω#νν	υ τ	< Xρυσ	στJµ	υ, τ�ς µ	ν�ς �I\>ρων3

10. Pωσικ� κελC  τ	< Ebαγγελισµ	< τ�ς Θε	τJκ	υ, στCς Kαρυ+ς, τ�ς µ	ν�ς Σ�µων	ς Π+τρας3
11. Pωσικ� κελC τ�ς =Aγ�ας Tρι#δ	ς, στCς Kαρυ+ς, τ�ς µ	ν�ς Σταυρ	νικ>τα3
12. Pωσικ� κελC τ2ν E(σ	δ�ων τ�ς Θε	τJκ	υ, τ�ς µ	ν�ς Σταυρ	νικ>τα3
13. Pωσικ� κελC τ2ν =Oσ�ων �Oν	υ*ρ�	υ τ�ς A(γ@πτ	υ καC Π+τρ	υ τ	< �Aθων�τ	υ, τ�ς µ	ν�ς �I\>-

ρων3
14. Pωσικ� κελC τ�ς Kαταθ+σεως τ�ς Tιµ�ας Z0νης τ�ς Θε	τJκ	υ, τ�ς µ	ν�ς �I\>ρων3
15. Pωσικ� κελC τ�ς �Aναλ>ψεως τ	< Kυρ�	υ, τ�ς µ	ν�ς Φιλ	θ+	υ3
16. Pωσικ� κελC τ	< =Aγ�	υ Nικ	λ#	υ τ	< Θαυµατ	υργ	<, τ�ς µ	ν�ς Φιλ	θ+	υ3
17. Pωσικ� κελC τ	< =Aγ�	υ Ebθυµ�	υ τ	< Mεγ#λ	υ, τ�ς µ	ν�ς Φιλ	θ+	υ3
18. Pωσικ� κελC τ	< =Aγ�	υ Mεγαλ	µ#ρτυρα Γεωργ�	υ, τ�ς µ	ν�ς Φιλ	θ+	υ3
19. Pωσικ� κελC τ�ς K	ιµ>σεως τ�ς Θε	τJκ	υ3
20. Pωσικ� κελC τ�ς =Yψ0σεως τ	< Tιµ�	υ Σταυρ	<, τ�ς µ	ν�ς Kαρακ#λλ	υ3
21. Pωσικ� κελC τ	< =Aγ�	υ �Aρτεµ�	υ, τ�ς µ	ν�ς Mεγ�στης Λα@ρας3
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B+\αια, [ διακ	π- τ2ν 8σJδων τ2ν µ	ν2ν τ	< =Aγ�	υ &Oρ	υς )π� τ' κτ>µατ#
τ	υς στCς Παραδ	υν#\ιες =Hγεµ	ν�ες, 8λ#ττωσε )ναγκαστικ' τ-ν )ντ�σταση τ2ν
=Eλλ>νων µ	να$2ν στCς πρ	σ*	ρQς τ2ν P0σων14. %Oταν 	S P2σ	ι ε(σ+ρ$	νταν σQ
µι' �λληνικ- µ	ναστικ- κ	ινJτητα, Rπ	σ$Jταν ν' τηρ>σ	υν τCς συµ*ων�ες, τCς
5π	?ες π	λλQς *	ρQς Rπ+γρα*αν, )λλ#, )ργJτερα, Fε$ν	<σαν. %Oταν ε(σ�λθαν
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22. Pωσικ� κελC τ2ν =Aγ�ων ∆0δεκα �Aπ	στJλων, τ�ς µ	ν�ς Παντ	κρ#τ	ρ	ς3
23. Pωσικ� κελC τ	< =Aγ�	υ �Aνδρ+α τ	< Πρωτ	κλ>τ	υ καC τ�ς (σαπ	στJλ	υ N�νης, τ�ς µ	ν�ς Σταυ-

ρ	νικ>τα3
24. Pωσ	-M	λδα\ικ� κελC τ	< =Aγ�	υ �Iω#νν	υ τ	< Bαπτιστ	<, τ�ς µ	ν�ς Mεγ�στης Λα@ρας3
25. Pωσικ� κελC τ	< =Aγ�	υ Γεωργ�	υ, στ-ν Kερασι#, τ�ς µ	ν�ς Mεγ�στης Λα@ρας3
26. Pωσικ� κελC τ	< =Aγ�	υ Σ#\\α τ	< =Hγιασµ+ν	υ, στ-ν Kαψ#λα, τ�ς µ	ν�ς Παντ	κρ#τ	ρ	ς.

(Pavlovskij, (.π., σσ. 110-192).
T+λ	ς, σηµει0νεται $αρακτηριστικ' �τι τ' Γρα*ε?α τ�ς «Pωσικ&ς Kελιωτικ&ς �Aδελ�4τητ�ς» στε-

γαcJταν στ� κελC τ	< =Aγ�	υ �Iγνατ�	υ τ	< Θε	*Jρ	υ, στCς Kαρυ+ς, τ�ς µ	ν�ς Xιλανδαρ�	υ
(Pavlovskij, (.π., σ. 121).

%Oταν τ� %Aγι	ν &Oρ	ς )πελευθερ0θηκε )π� τ� =Eλληνικ� NαυτικJ, στCς 2 N	εµ\ρ�	υ 1912, 8πε-
κρ#τησε κατ� )ρ$-ν ν	µικ- )\ε\αιJτητα, uς πρ�ς τ� καθεστvς τ�ς δι	ικ>σε0ς τ	υ. =H συνθ>κη τ	<
Λ	νδ�ν	υ (8-13 Mαm	υ 1913) )ν+θεσε στCς Mεγ#λες ∆υν#µεις ν' )π	*ασ�σ	υν γι' τ-ν τ@$η τ	υ. =H
πρεσ\ευτικ- συνδι#σκεψη τ	< Λ	νδ�ν	υ (N	+µ\ρι	ς 1913), µQ )F�ωση τ�ς Pωσ�ας, )π	*#σισε τ-ν
?νε!8ρτητη καC ��δ�τερη αbτ	ν	µ�α τ	< =Aγ�	υ &Oρ	υς. Γι' τ� )π	τ+λεσµα αbτ� 8ργ#στηκαν, 8κτ�ς
)π� τ� =Yπ	υργε?	 �EFωτερικ2ν τ�ς Abτ	κρατ	ρικ�ς Pωσ�ας, δι' τ�ς ρωσικ�ς πρεσ\ε�ας στ-ν Kων-
σταντιν	@π	λη, καC [ Pωσικ� Kελιωτικ� �Aδελ�4τητα τ	< =Aγ�	υ &Oρ	υς, µQ σ$ετικ� RπJµνηµα. Γι'
περισσJτερα \λ. M. Kαρα\	κυρJς, T�� �Aγ��υ �Oρ�υς τ� δ�καια κα$ πρ�ν4µια. Aνασκευ� τ�� \π�-
µν)µατ�ς P@σσων τιν�ν κελλιωτ�ν µ�να'�ν κατ� τ�� πρ�ν�µιακ�� καθεστ�τ�ς, Kωνσταντιν	@π	-
λη 19133 A. A. Dmitrievskij, «Afon i ego novoe politiãeskoe i meÏdunarodnoe poloÏenie», Soob‰ãenija
Imperatorskago Pravoslavnago Palestinskago Ob‰ãesta 24 (1913) 225-250 καC )ν#τυπ	: Πετρ	@π	λη
1913, σσ. 1-24. =H Dδια µελ+τη στ� περι	δικJ: Slavjanskija Izvestija 1913, σσ. 149-152, 166-168 καC 185-
1913 �Iσ�δωρ	ς, µ	ν. [�IωακεCµ �I\ηρ�της], �Aπ8ντησις εVς τ5ν κ. A. ∆ηµητρι��σκην f περ$ διεθν�π�ι)-
σεως τ�� �Aγ��υ �Oρ�υς, Σµ@ρνη 1913, σσ. 1-30. �Aρ$ιµανδρ�της Xριστ	*Jρ	ς Kτενgς, JAπαντα τ� #ν
�Aγ�Cω �Oρει ;ερ� καθιδρGµατα εVς 726 #ν (λCω ?νερ'4µενα κα$ α; πρ5ς τ5 δ��λ�ν �Eθν�ς \πηρεσ�αι
α�τ�ν, �Aθ>να 1935, σσ. 511-517, �π	υ περισσJτερη \ι\λι	γρα*�α3 Kωνσταντ?ν	ς K. Παπ	υλ�δης,
«T� %Aγι	ν &Oρ	ς στCς διεθνε?ς συνθ�κες», Kληρ�ν�µ�α 29 (1997) 243-254 καC στ� ]ργ	 τ	< Dδι	υ,
�Aρ'ει�γρα�ικ� κα$ ;στ�ρι�γρα�ικ� τ&ς Pωσ�ας, Θεσσαλ	ν�κη, 8κδ. 	�κ	ς �A*2ν Kυριακ�δη, 2000,
σσ. 169-182.

14. T� 1863-1864, 5 �Aλ+Fανδρ	ς-�Iω#ννης K	@cα (1820-1873) [�Aλ+Fανδρ	ς-�Iω#ννης A′], 5
πρ2τ	ς [γεµJνας τ�ς M	λδ	\λα$�ας, µετ' τ-ν sνωση τ�ς Bλα$�ας µQ τ- M	λδα\�α, καC )ργJτερα, τ�ς
P	υµαν�ας κατ#σ$εσε (τ� 1863), στ- M	λδ	\λα$�α, τ' µετJ$ια τ2ν µ	ν2ν τ	< =Aγ�	υ &Oρ	υς καC τ2ν
=Aγ�ων TJπων. M#ταια [ συνδι#σκεψη τ2ν ∆υν#µεων, τ� 1864, στ-ν Kωνσταντιν	@π	λη )π	δ	κ�µα-
σε αbτ-ν τ-ν κατακρ#τηση τ2ν κτηµ#των. Kατ' τ�ν K	@cα: «T5 P�υµανικ5ν κρ8τ�ς, κατ� τ� *θιµα
κα$ τ�>ς ν4µ�υς τ�� τ4π�υ, ε+ναι κτηµατ�δεσπ4της τ�ν ... µ�ναστηρ�ων κα$ τ�ν κτηµ8των α�τ�ν».
T�ν K	@cα, )κ	λ	@θησε )ργJτερα, τ� 1873 µQ 1876, καC [ ρωσικ- κυ\+ρνηση στ' µ	ναστηριακ' κτ>-
µατα, τ' 5π	?α Rπ�ρ$αν στ�ν Kα@κασ	 καC στ- Bεσσαρα\�α. Γι' περισσJτερα \λ. Kτενgς, (.π., σσ.
456-460. �Aνα*ερJµεν	ς στ- δ>µευση τ2ν µ	ναστηριακ2ν κτηµ#των )π� τ�ν �Aλ+Fανδρ	-�Iω#ννη
K	@cα 5 πρ+σ\ης τ�ς Abτ	κρατ	ρικ�ς Pωσ�ας στ-ν Kωνσταντιν	@π	λη (1864-1877), στρατηγ�ς
Nikolaj Pavloviã Ignat’ev (1832-1908) ]γραψε $αρακτηριστικ' στ� �Aπ�µνηµ�νεGµατ8 τ�υ (τι «δια�ε-
�α�ωσε τ5ν ^λληνικ5 κλ&ρ� πgς δ/ν θ� π8ψει ν� #νδια��ρεται L A�τ�κρατ�ρικ� Pωσ�α γι� τ� συµ-
��ρ�ντ8 τ�υ, ?λλ� δυστυ'�ς, L #πιστρ��� τ�ν κτηµ8των hς θ�µα παρ�λυσε, λ4γCω τ&ς ?δια��ρ�ας
τ�ν δυτικ�ν δυν8µεων (N. P. Ignat’ev, «Zapiski grafa Ignat’eva 1864-1874 gg.», Izvestija Ministerstva
Inostrannyh Del 3 (1914) 109. Πρ\λ. καC Collection des documents diplomatiques et des pièces officielles
concernant la question des monastères dédiés en Roumanie, Kωνσταντιν	@π	λη 1864-18803 M. Kαρα\	-
κυρJς, T� δ�καια τ�ν #ν P�υµαν�iα µ�ναστηρ�ων τ�ν �Aγ�ων T4πων, Kωνσταντιν	@π	λη 19133 Kτενgς,



π.$. στ- σκ>τη τ	< =Aγ�	υ �Aνδρ+	υ (τ5 Σερ8ϊ) τ�ς µ	ν�ς Bατ	πεδ�	υ, Rπ	σ$+θη-
καν 8γγρ#*ως �τι δQν θ' ε�ναι περισσJτερ	ι τ2ν εDκ	σι. �AντC γι� αbτ� �µως, ]κτι-
σαν µ�α τερ#στια 8κκλησ�α15. M#λιστα, �ταν, τ� 1866 w 1867, 8τ+θη 5 θεµ+λι	ς λ�-
θ	ς αbτ�ς τ�ς 8κκλησ�ας, παρα\ρ+θηκε καC 5 M+γας ∆	@κας τ�ς Pωσ�ας �Aλ+-
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(.π., σσ. 456-4603 Marin Popescu-Spineni, Procesul mân™stirilor închinate; Contribu∑ii la istoria social™
româneasc™, Bucure≥ti 1936.

15. T- ρωσικ- σκ>τη τ	< =Aγ�	υ �Aνδρ+	υ, τ�ς µ	ν�ς Bατ	πεδ�	υ, στ-ν περι	$- τ2ν Kαρυ2ν,
τ-ν 8πιλεγ	µ+νη Σερ8ϊ, [ 5π	�α nταν sνα iπλ� κελ�, �π	υ \ρισκJταν τ� παλαι� µ�νGδρι�ν τ�� jυ-
στρ��, )γJρασε, τ� 1630 5 τJτε µητρ	π	λ�της Θεσσαλ	ν�κης �Aθαν#σι	ς Παττελ#ρ	ς, 5 5π	?	ς,
)ργJτερα, τ� 1652, 8γκαταστ#θηκε σ� αbτ� uς πατρι#ρ$ης πρ. Kωνσταντιν	υπJλεως (1634, 1651).
T� 1761, 8γκαταστ#θηκε στ� κελC sνας oλλ	ς O(κ	υµενικ�ς πατρι#ρ$ης πρ. Kωνσταντιν	υπJλεως 5
Σερα*εCµ B′ (1757-1761). ΠρCν )π� τ� Σερα*εCµ τ� κελC xν	µαcJταν τ�� �Aγ��υ �Aντων��υR τ0ρα,
π	f Fανα$τ�στηκε )π� τ� Σερα*ε�µ, µετ	ν	µ#στηκε σQ κελC τ�� �Aγ��υ �Aνδρ��υ. T� 1830 τ� κελC
)γ	ρ#στηκε )π� δ@	 P0σ	υς µ	να$	fς τ� Bησσαρ�ωνα καC τ� Bαρσαν	@*ι	. T� 1842 πρ	στ+θηκε
καC τρ�τ	ς P2σ	ς µ	να$�ς 5 Θε	δ0ρητ	ς. T� 1845 8πισκ+*θηκε τ� κελC 5 Mεγ#λ	ς ∆	@κας τ�ς Pω-
σ�ας Kωνσταντ?ν	ς Nikolaeviã (\λ. παρακ#τω παραπ	µπ- )ρ. 18). T� 1849, ]cησε στ� κελC 5 P2σ	ς
λJγι	ς Andrej Nikolaeviã Marav’ev (1806-1874), 5 5π	?	ς )ργJτερα, *ρJντισε µQ τ�ν πρ+σ\η τ�ς
Pωσ�ας στ-ν Kωνσταντιν	@π	λη στρατηγ� Nikolaj Pavlovic Ignat’ev (1832-1908), ν' )νακυρη$θε?
τ� κελC σQ σκ>τη. &Eκτ	τε 5 Murav’ev xν	µ#στηκε κτ)τωρ τ�ς σκ>της καC 5 µ	να$�ς Bησσαρ�ων,
∆ικα?	ς τ�ς σκ>της. T� 1857 µQ 1861, ]cησε στ- σκ>τη 5 Piotre Ivanoviã Sevast’janov (1811-1867), 5
P2σ	ς λJγι	ς µQ τ� συνεργε?	 τ	υ, 5 5π	?	ς xν	µ#στηκε 8π�σης κτ)τωρ τ�ς σκ>της, γι' τCς Rπηρε-
σ�ες π	f πρ	σ+*ερε (\λ. παρακ#τω παραπ	µπ- )ρ. 24). (Στ� Xρ	νικ� τ�ς σκ>της )να*+ρεται �τι
«T5 ε�ν�ϊκ5 Mανι��στ� τ�� �Aλε!8νδρ�υ B′ [1855-1881] παρ�συρε π�λλ�>ς µ�να'�>ς στ�ν πατρ�-
δα»R µQ τ-ν παραπ	µπ>: «JOταν µαθεGτηκε L κατ8ργηση τ&ς �ε�υδαρ'ικ&ς \π�τελε�ας [σειρ' νJ-
µων γι' τCς )γρ	τικQς µεταρρυθµ�σεις καC τ-ν κατ#ργηση τ�ς δ	υλε�ας, 1857-1861] π�λλ�$ µ�να'�$
#γκατ�λειψαν τ5 JAγι�ν �Oρ�ς, π&γαν στ� 'ωρι8 τ�υς στ� Pωσ�α, *γιναν κ�σµικ�$ ?γρ4τες κα$
kρ'ισαν ν� καλλιεργ��ν τ� γ&». Letopis’ Russkago Sv. Andreevskogo Skita na Afone (1841-1863), I,
Πετρ	@π	λη 1911, σ. 179). T� 1862, τ� ∆ικα?	 Bησσαρ�ωνα διαδ+$τηκε 5 ∆ικα?	ς Θε	δ0ρητ	ς. T�
1867, παρα\ρ+θηκε στ- σκ>τη 5 Mεγ#λ	ς ∆	@κας τ�ς Pωσ�ας �Aλ+Fι	ς Aleksandroviã (\λ. παρακ#-
τω παραπ	µπ- )ρ. 16). T� 1869, 	S µ	να$	C τ�ς σκ>της )γJρασαν τ� µετJ$ι στ- N	<cλα, κ	ντ'
στ-ν Kα\#λα (\λ. παρακ#τω παραπ	µπ- )ρ. 21). T� 1874, 8πισκ+*θηκε τ- σκ>τη 5 στρατηγ�ς N. P.
Ignat’ev συν	δευJµεν	ς )π� τ	fς συναδ+λ*	υς τ	υ, τ	fς πρ+σ\εις τ�ς Γερµαν�ας καC τ2ν H.Π.A.
στ-ν Kωνσταντιν	@π	λη. T� 1879, [ σκ>τη xν	µ#στηκε N�α κ�ιν��ιακ� σκ)τη τ�� �Aγ��υ �Aνδρ��υ.
T� 1887, µετ' τ� θ#νατ	 τ	< ∆ικα�	υ Θε	δωρ>τ	υ, ∆ικα?	ς )ν+λα\ε 5 ΘεJκλητ	ς, τ�ν 5π	?	 διαδ+-
$τηκε, τ� 1892, 5 �Iωσ>*. �Eκτ�ς )π� τ�ν τερ#στι	 να� τ	< =Aγ�	υ �Aνδρ+	υ (\λ. παρακ#τω), τ�
1912-1913, Rπ�ρ$αν στ- σκ>τη oλλ	ι δεκατρε?ς να	�. T+λ	ς, [ σκ>τη ε�$ε µετJ$ια, �π	υ µπ	ρ	<σαν
ν' *ιλ	Fενηθ	<ν πρ	σκυνητ+ς, στ-ν Πετρ	@π	λη, στ-ν �OδησσJ, στ� P	στ�\ καC στ-ν Kωνσταντι-
ν	@π	λη. Γι' περισσJτερα \λ. Σµυρν#κης, (.π.R Letopics’ Russkogo, (.π.R Polnyj Pravoslavnyj
Bogoslovskij, (.π.R Kωνσταντ?ν	ς K. Παπ	υλ�δης, «Π+τρ	ς �I\#ν	\ιτς Sevast’janov (1811-1867)3
Πρ	σ+γγιση στ� ]ργ	 τ	υ», Bαλκανικ� ΣGµµεικτα 9 (1997) 15-36 (στ� �F�ς: «Π+τρ	ς �I\#ν	\ιτς
Sevast’janov»)3 5 Dδι	ς, «=O P. I. Sevast’janov (1811-1867) καC 	S συλλ	γ+ς τ	υ», �Aρ'ει�γρα�ικ� κα$
;στ�ρι�γρα�ικ� τ&ς Pωσ�ας, Θεσσαλ	ν�κη, 8κδ. 	�κ	ς �A*2ν Kυριακ�δη, 2000, σσ. 85-104 (στ� �F�ς:
«=O P. I. Sevast’janov»)3 5 Dδι	ς, «=Aγι	ρειτικ	C Θησαυρ	C στ- Pωσ�α: OS συλλ	γQς Σε\αστι#νω*»,
JAγι�ν �Oρ�ςR ΦGση - Λατρε�α - T�'νη, Πρακτικ� συνεδρ�ων ε(ς τ� πλα�σι	ν τ2ν παραλλ>λων 8κδη-
λ0σεων «Θησαυρ	C τ	< =Aγ�	υ .Oρ	υς», τ. A′ τJµ	ς, Θεσσαλ	ν�κη 2001, σσ. 223-236 καC 396-400
(στ� �F�ς: «OS συλλ	γQς Σε\αστι#νω*»)3 Constantin Papoulidis, «P. I. Sevast’janov (1811-1857) et
ses collections», �A�ι�ρωµα στ� µν)µη τ�� Σωτ)ρη K�σσα, Θεσσαλ	ν�κη, University Studio Press,
2001, σσ. 407-420 (στ� �F�ς: «Sevast’janov et ses collections»)3 «3 Kωνσταντ?ν	ς K. Παπ	υλ�δης,
�Aνατ4λι�ς M�λες (1722 - ;)R �H 0ω� κα$ τ5 *ργ� τ�υR Συµ��λ� στ5 �Eλληνικ5 Σ'�δι� τ&ς Mεγ8λης
AVκατερ�νης, Θεσσαλ	ν�κη, 8κδ. 	�κ	ς �A*2ν Kυριακ�δη, 2003, σσ. 97-112.



Fι	ς16. «A�τ� L δ&θεν σκ)τη *'ει τ@ρα 300 [P0σ	υς] µ�να'�Gς»17, 	S 5π	?	ι 8F+λε-
Fαν sναν πρ	ϊστ#µεν	, παρJλ	 �τι δQν ]$	υν δικα�ωµα, �πως 	S µ	να$	C τ2ν
µ	ν2ν. =H σκ>τη αbτ- συναγων�cεται [σ. 22] τ� λεγJµεν	 «Pωσικ5 µ�ναστ)ρι» στCς
πρ	σ*	ρQς καC στ' δ2ρα, τ' 5π	?α πρ	σ*+ρ	νται σ� αbτ-ν )π� τ	fς πιστ	@ς. OS
P2σ	ι )γ	ρ#c	υν συνε$2ς. �Aγ	ρ#c	υν καC κτ�c	υν στ-ν περι	$- τ�ς Kαψ#λας,
στ-ν περι	$- τ�ς σκ>της τ	< πρ	*>τ	υ �Hλι	<, τ�ς µ	ν�ς Παντ	κρ#τ	ρ	ς18, στ-ν
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«T5 µ/ν µ&κ�ς τ�� Nα��, µ� συµπεριλαµ�αν�µ�ν�υ τ�� κωδων�στασ��υ, ε+ναι 58 µ. 50, τ5 δ/
πλ8τ�ς α�τ�� 33 µ. κα$ τ5 pψ�ς 29 µ. ?π5 τ�� δαπ�δ�υ. T5 �8θ�ς τ�� κτιρ��υ κατ� τ5 ?νατ�-
λικ5ν µ�ρ�ς, τ�� #δ8��υς qντ�ς #πικλιν��ς, ε+ναι hς 12 µ�τρων ... �H pλη, #! rς κατεσκευ8σθη 2
Nα4ς, ?παρτ�0εται #κ γραν�τ�υ κα$ πλ�νθων, τ� δ/ δια0@µατα #κ µαρµ8ρ�υ 700 κυ�ικ�ν µ�-
τρωνR καλλGνεται δ� 2 Nα5ς δι� #νν�α πυργ�σκων, #πιστρε��µ�νων δι� Vσαρ�θµων κ�µψ�ν πρασι-
ν��α��ν θ4λων. T5 κωδων�στ8σι�ν, sν pψ�υς 37 µ. κατεσκευ8σθη #κ γραν�τ�υ κα$ µαρµ8ρ�υR
\π8ρ'�υσι δ� #ν α�τC� 25 κ@δωνες κα$ δG� παµµεγ�θεις, aν 2 tγκωδ�στερ�ς ε+ναι �8ρ�υς, hς
#λ�'θη, 4.329 tκ8δων hς *γγιστα, ε\ρισκ4µεν�ι uπαντες #ν τC� κατωτ�ρCω tρ4�Cω».

Γι' περισσJτερα \λ. Σµυρν#κης, (.π., σσ. 455-456.
16. =O µεγ#λ	ς ∆	@κας τ�ς Pωσ�ας �Aλ+Fι	ς Aleksandroviã (1850-1908), Rπ�ρFε 5 τ+ταρτ	ς γι�ς

τ	< τσ#ρ	υ �AλεF#νδρ	υ B′ (1855-1881), )π� τ�ν πρ2τ	 γ#µ	 τ	υ3 )δελ*�ς τ	< τσ#ρ	υ �AλεF#νδρ	υ
Γ′ (1881-1894) καC θε?	ς τ	< τσ#ρ	υ Nικ	λ#	υ B′ (1894-1917). T� 1880, xν	µ#στηκε στρατηγ�ς-Rπα-
σπιστ-ς τ	< τσ#ρ	υ3 τ� 1883, να@αρ$	ς3 τ� 1877/78, )ρ$ηγ�ς τ	< ρωσικ	< ναυτικ	< στ� ∆	@να\η.
�Aπ� τ� 1881, )ν+λα\ε τ� Rπ	υργε?	 Nαυτικ2ν. Θεωρ>θηκε )π� τ	fς κ@ρι	υς Rπε@θυν	υς τ�ς συ-
ντρι\�ς τ	< ρωσικ	< Nαυτικ	< στ� ρωσ	-ιαπωνικ� πJλεµ	. �Aπ	στρατε@τηκε τ� 1905. Π+θανε στ�
Παρ�σι. T� θεµ+λι	 λ�θ	 τ	< τεραστ�	υ να	< τ�ς σκ>της τ	< =Aγ�	υ �Aνδρ+	υ τ�ν κατ+θεσε στCς 16
�I	υν�	υ τ	< 1867. Στ' 8γκα�νια τ	< να	<, Rπ� τ�ν πατρι#ρ$ην πρ. Kωνσταντιν	υπJλεως �IωακεCµ Γ′
(1878-1884, 1901-1912), τ� Mεγ#λ	 ∆	@κα 8κπρ	σ0πησε 5 P2σ	ς )ντινα@αρ$	ς τ	< στJλ	υ τ�ς Mε-
σ	γε�	υ �Aλ+Fι	ς �AλεF�ε\ιτς Bιρ�λε\, 5 5π	?	ς παρα\ρ+θηκε µQ 35 8πιτελε?ς )Fιωµατικ	@ς τ	υ. T-ν
8π�σηµη )ντιπρ	σωπε�α µετ+*εραν στ� %Aγι	ν &Oρ	ς τρ�α π	λεµικ' πλ	?α. Στ-ν τελετ- παρα\ρ+θηκε
καC 5 πρ+σ\ης τ�ς Pωσ�ας στ-ν Kωνσταντιν	@π	λη I. A. Zinov’ev (1897-1909), µQ τ� πρ	σωπικ� τ�ς
πρεσ\ε�ας, τ� 5π	?	 µετ+*εραν στ� %Aγι	ν &Oρ	ς «δG� καν�νι��4ρ�ι». Σ@ν	λ	: π+ντε π	λεµικ' πλ	?α
στ� %Aγι	ν &Oρ	ς. Γι' περισσJτερα \λ. Σµυρν#κης, (.π., σσ. 208, 269 καC 540.

17. F.O., P.R.O., 424/55, σ. 21 «Cette soi-disante scète compte à l’heure qu’il est environ 300 moines».
18. =O %Aγι	ς Παmσι	ς Veliãkovskij (1722-1794) ε�$ε ]λθει στ� %Aγι	ν &Oρ	ς τ� 1746. T� 1757,

8γκαταστ#θηκε µQ τ- συν	δε�α τ	υ, )π	τελ	@µενη )π� 12 µ	να$	@ς, στ� κελC τ	< πρ	*>τ	υ
�Hλι	<, τ�ς µ	ν�ς Παντ	κρ#τ	ρ	ς, )λλ' �ταν σ@ντ	µα ]γιναν 64, )νε$0ρησαν καC 8γκαταστ#θη-
καν, τ� 1764, στ- Bλα$�α. Στ- σκ>τη c	<σαν π#ντα λ�γ	ι µ	να$	�. Στ' γεγ	νJτα τ�ς �Eπαναστ#σε-
ως τ	< 1821, ]*υγαν γι' τ- Pωσ�α τ+σσερις µ	να$	C 5 Παρθ+νι	ς, 5 Γερ#σιµ	ς, 5 Σ#\\ας καC 5 ∆α-
µιανJς, µ+σyω τ�ς Tρι+στης «δι4τι �; T��ρκ�ι µισ��σαν (λ�υς τ�>ς Xριστιαν�Gς». =O �Aρσ+νι	ς 8π+-
στρεψε στ- σκ>τη τ� 1830, �π	υ συν#ντησε �πτ' µ	να$	@ς, 	S 5π	?	ι ε�$αν 8πιστρ+ψει 8κε? )π� τ-
M	λδα\�α. MQ τ-ν π#ρ	δ	 τ	< $ρJν	υ, αbFανJταν 5 )ριθµ�ς τ2ν µ	να$2ν. T� 1834, τ� O(κ	υµε-
νικ� Πατριαρ$ε?	 ]δωσε 8ντ	λ- στ-ν =Iερ' K	ινJτητα ν' µ- cητ	<ν 	S Παντ	κρατ	ριν	C µ	να$	C
2.000 γρJσια τ� $ρJν	 )π� τ	fς P0σ	υς τ�ς σκ>της καC ν' )ρκεσθ	<ν στ' 750. T� 1836, π+θαναν
13 µ	να$	C )π� παν0λη. =H σκ>τη )ναδι	ργαν0θηκε �ταν 8γκαταστ#θηκε σ� αbτ>ν, )π� τ-ν Kα-
ψ#λα, 5 M	λδα\�ς στ8ρετς Παmσι	ς (5 B′). T� 1845, 8πισκ+*θηκε τ- σκ>τη 5 Mεγ#λ	ς ∆	@κας
Kωνσταντ?ν	ς Nikolaeviã (1827-1892), 5 πατ+ρας τ�ς Mεγ#λης ∆	@κισσας &Oλγας, συc@γ	υ τ	< \α-
σιλιg τ2ν =Eλλ>νων Γεωργ�	υ A′ (1845-1913). T� 1867, 8πισκ+*θηκε τ- σκ>τη 5 Mεγ#λ	ς ∆	@κας
�Aλ+Fι	ς Aleksandroviã (1850-1908). =O ∆ικα?	ς Παmσι	ς 8γκατ+λειψε τ�ν κJσµ	 αbτ� τ� 1871. T�ν
διαδ+$θηκε 5 P2σ	ς Γερ\#σι	ς, τ�ν 5π	?	 διαδ+$θηκε 5 �Aνδρ+ας καC τ� 1879, 5 Tω\�ας. T� 1881, [
Mεγ#λη ∆	@κισσα �AλεF#νδρα Petrovna (1838-1900), σ@cυγ	ς τ	< Mεγ#λ	υ ∆	@κα Nικ	λ#	υ
Nikolaeviã (1831-1891), )ργJτερα µ	να$- �Aναστασ�α, ]στειλε )π� τ- θαλαµηγJ της, τ�ν )ντινα@-
αρ$	 ∆ηµ>τρι	 Gobovacev ν' θ+σzη τ� θεµ+λι	 λ�θ	 τ	< Kαθ	λικ	< τ�ς σκ>της. T� 1881, 8πισκ+-
*θηκε τ- σκ>τη 5 Mεγ#λ	ς ∆	@κας Kωνσταντ?ν	ς Konstantinoviã (1818-1915), γι�ς τ	< Mεγ#λ	υ



περι	$- τ	υ κελ�	υ τ	< =Aγ�	υ �Aρτεµ�	υ τ�ς Mεγ�στης Λα@ρας19 καC στ-ν πε-
ρι	$- τ�ς σκ>της τ�ς =Aγ�ας &Aννης. ΣQ λ�γ	, π	λλQς σκ�τες καC π	λλ' κελι' θ'
κατ	ικ	<νται µJν	 )π� P0σ	υς. �AγJραcαν µ+σα στ� %Aγι	ν &Oρ	ς: �AγJρασαν
µι' τ	π	θεσ�α τ- Xρωµ�τσα w Xρ	υµ�τσα20, �π	υ ]$τισαν sνα Rπ+ρ	$	 µετJ$ι.
�Eκε? σ>µερα c	<ν περ�π	υ �κατ� µ	να$	�. �AγJρασαν στ� λιµ#νι τ2ν �Eλευ-
θερ2ν, κ	ντ' στ-ν Kα\#λα καC c	<ν 8κε?, στ' )FιJλ	γα κτ�σµατα π	f ]$τισαν,
περ�π	υ 60 µ	να$	�21. �AγJρασαν sνα κτ�µα στ- $ερσJνησ	 τ�ς Kασσ#νδρας καC
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∆	@κα Kωνσταντ�ν	υ Nikolaeviã καC )δελ*�ς τ�ς Mεγ#λης ∆	@κισσας &Oλγας, συc@γ	υ τ	< \ασι-
λιg τ2ν =Eλλ>νων Γεωργ�	υ A′ (1845-1913). ΠρJεδρ	ς τ�ς Pωσικ�ς �Aκαδηµ�ας �Eπιστηµ2ν (1889-
1915). T� ∆ικα?	 Tω\�α, 5 5π	?	ς π�γε στ- Pωσ�α, )ντικατ+στησε, τ� 1887, 5 Obκραν�ς Γα\ρι>λ. T�
1899, τ-ν �	ρτ- τ	< =Aγ�	υ Πνε@µατ	ς, τ- Θε�α Λειτ	υργ�α 8τ+λεσε 5 O(κ	υµενικ�ς πατρι#ρ$ης πρ.
Kωνσταντιν	υπJλεως �IωακεCµ Γ′ (1878-1884, 1901-1912). T+λ	ς, τ� 1900, τ- σκ>τη 8πισκ+*θηκαν 	S
P2σ	ι 8π�σηµ	ι, 	S 5π	?	ι παρα\ρ+θηκαν στCς τελετQς τ�ς σκ>της τ	< =Aγ�	υ �Aνδρ+	υ (\λ. λεπτ	µ+-
ρειες στ-ν παραπ	µπ- )ριθ. 16). Γι' περισσJτερα \λ. �A.-A(. N. Tα$ι#	ς, �O Παvσι�ς Bελιτσκ4�σκι
(1722-1794) κα$ L ?σκητικ��ιλ�λ�γικ� σ'�λ) τ�υ, Θεσσαλ	ν�κη, IMXA, 19643 C. Papoulidis, «Le
starets Paissij Velitchkovskij (1722-1794)», Θε�λ�γ�α 39 (1968) 231-240. =H Dδια µελ+τη στ� ]ργ	 τ	<
Dδι	υ, �Aγι�ρειτικ8R Συλλ�γ� µελετ�ν Fγι�ρειτικ�ν θεµ8των τ&ς µετα�υ0αντιν&ς κα$ νε4τερης
#π�'&ς, KαρυQς =Aγ�	υ &Oρ	υς, Πανσ+λην	ς, 1993, σσ. 87-98. =H Dδια µελ+τη στ-ν (σπανικ- γλ0σσα:
«El starets Paissij Velitchkovskij (1722-1794)», Unidad Cristiana - Oriente Cristiano 1969, τε<$. 4, 429-
4353 Σµυρν#κης, (.π., σσ. 538-5413 Russkij ob‰ãeÏitel’nyj skit Svjatago Proroka Ilii na Svjatoj
Afonskoe Gore, �Oδησσ�ς 19133 Polnyj Pravoslavnyj Bogoslovskij Ènciklopediãeskij Slovar’, I, Πε-
τρ	@π	λη 1913, στ�λες 274-282.

19. T� κελC τ	< =Aγ�	υ �Aρτεµ�	υ, τ�ς µ	ν�ς Mεγ�στης Λα@ρας, Rπ�ρFε sνα )π� τ' 	(κ	ν	µικ2ς
8παρκ+στερα π	λλ2ν �λληνικ2ν µ	ν2ν. Bρ�σκεται στ-ν τ	π	θεσ�α Πρ��8τα. Kατ' τ� Γ. Σµυρν#κη,
στCς )ρ$Qς τ	< 20	< α(., στ-ν περι	$- Rπ�ρ$ε sνα ρωσικ� κελC (τ	< =Aγ�	υ �Aρτεµ�	υ) καC τρ�α ρ	υ-
µανικ#. T� 1903 ε�$ε 55 µ	να$	@ς, µεγ#λη τρι0ρ	*η πτ+ρυγα, µεγ#λ	 να� τ	< =Aγ�	υ �Aρτεµ�	υ,
oλλ	 µεγ#λ	 να� τ�ς =Aγ�ας Σκ+πης καC π	λλQς 8κτ#σεις γ�ς. �EF#λλ	υ, τ� κελC διατηρ	<σε, )π� τ�
1894, δικJ τ	υ νε0ρι	. T+λ	ς, )π� P2σ	 αbλικ� cητ>θηκε )π� τ	fς Λαυρι2τες ν' )νακηρ@F	υν τ�
κελC σQ σκ>τη καC )κJµη �τι, 	S πατ+ρες τ	< κελι	< ε�$αν 	(κ	ν	µικ' )π	θ+µατα 25.000 xθωµα-
νικ2ν λιρ2ν, σQ )γγλικ- καC r$ι σQ ρωσικ- τρ#πεcα. Γι' περισσJτερα \λ. Σµυρν#κης, (.π., σσ. 96,
418, 447. =O �Oδηγ5ς τ	< =Aγ�	υ &Oρ	υς, τ�ν 5π	?	 )να*+ραµε, µgς πληρ	*	ρε? �τι τ� ρωσικ� κελC
τ	< =Aγ�	υ �Aρτεµ�	υ R*�σταται )π� τ� 14	 α(0να. M+$ρι τ� 1862, \ρισκJταν «στ� ^λληνικ� '�ρια».
T� 1862, 8γκαταστ#θηκε στ� κελC 5 στ8ρετς �Iγν#τι	ς, πρ	ερ$Jµεν	ς )π� τ� κυ\ερνε?	 τ�ς Σταυ-
ρ	υπJλεως, τ�ς Pωσ�ας. =O �Iγν#τι	ς )ν	ικ	δJµησε τ� κελ�. �Eγκατ+λειψε τ�ν κJσµ	 τ� 1877. T�ν
διαδ+$τηκε τ� πνευµατικJ τ	υ παιδC Παρθ+νι	ς, 5 5π	?	ς ]cησε {ς τ� 1905. T�ν Παρθ+νι	 διαδ+-
$τηκε, τ� 1905, 5 �Aθαν#σι	ς. T� κελC nταν sνα )π� τ' καλ@τερα τ	< =Aγ�	υ &Oρ	υς, µQ κτ>ρια,
)µπελ2νες καC oλλες 8κτ#σεις. T� 1911/12 ε�$ε 50 µ	να$	fς )π� τ	fς 5π	�	υς 	S 20 nταν Sερ	µJνα-
$	ι. T-ν Dδια 8π	$- δε$Jταν τρε?ς µQ τ+σσερις $ιλι#δες πρ	σκυνητQς τ� $ρJν	. Γι' περισσJτερα \λ.
Pavlovskij, (.π., σσ. 175-178.

20. =H σκ>τη Xρωµ�τσα w Xρ�υµ�τσα ε�ναι [ παλι' µ	ν- τ�ς «�Aρ'�ντ�σσης Xρωµαϊτ�σσης».
=H περι	$- \ρισκJταν σQ συνε$� )ν	ικ	δJµηση. =O sνας να�ς )π	περατ0θηκε τ� 1880 καC 5
oλλ	ς τ� 1882. OS RπJλ	ιπες 	(κ	δ	µικQς 8ργασ�ες oρ$ισαν τ� 1881 καC )π	περατ0θηκαν τ�
1898. =H σκ>τη ε�$ε ν	σ	κ	µε?	 καC xργανωµ+νες )γρ	τικQς 8γκαταστ#σεις, µQ 8λι+ς, )µπ+λια καC
µελ�σσια. ΣτCς )ρ$Qς τ	< 20	< α(., c	<σαν 8κε? 180 µ	να$	�, 8κ τ2ν 5π	�ων 	S 50 στ� νε0ρι	.
«�A!ι�ν δ/ παρατηρ)σεως #ντα�θα ε+ναι τ5 ��λεργ�ν τ�ν P@σων πατ�ρων, �wτινες δι� τ�� ?�θ�-
ν��ντ�ς 'ρησ��υ τ�>ς #ρ)µ�υς τ�� πρ$ν #ρεικ�νας µετ�τρεψαν εVς #!α�ρετα κτ)µατα», Σµυρν#-
κης, (.π., σ. 672.

21. OS P2σ	ι ]γιναν κ@ρι	ι τ�ς περι	$�ς τ	< λιµ+ν	ς τ2ν �Eλευθερ2ν, κ	ντ' στ-ν Kα\#λα, τ�
1869. T-ν )γ	ρ' πραγµατ	π	�ησαν 	S P2σ	ι µ	να$	C τ�ς σκ>της τ	< =Aγ�	υ �Aνδρ+	υ, µQ τ-ν RπJ-



)π	πειρ#θηκαν ν' Sδρ@σ	υν γυναικε�α µ	ναστικ- κ	ινJτητα κ	ντ' στ-ν =Iερισ-
σJ, στ�ν �Aκ#νθι	 κJλπ	. OS P2σ	ι µ	να$	C ]*ερναν σQ )περιJριστες π	σJτητες
ε(κJνες, σταυρ	fς καC κ	µ\	σ$�νια, τ' 5π	?α ]λεγαν �τι τ' κατασκε@αcαν στ-
µ	ν- τ	< =Aγ�	υ Παντελε>µ	ν	ς. MQ τ-ν 8ν+ργει# τ	υς αbτ- )π+κλεισαν κ#π	ια
]σ	δα )π� τ	fς %Eλληνες µ	να$	fς καC δι+δωσαν τ- ρωσικ- εbσ+\εια καC µεταFf
τ2ν γυναικ2ν. &Eτσι, *ρJντισαν γι' τ-ν |δρυση γυναικε�ας µ	ν�ς στ� $ωρι� Pε\ε-
ν�κια, στ' Mαδεµ	$0ρια τ�ς Xαλκιδικ�ς.

�Eδ2, 5 συντ#κτης τ	< 8γγρ#*	υ ε�ναι κριτικ�ς καC σκωπτικJς:

«Mι� γρι� �Eλλην�δα, tν4µατι Γερακ�να, #µπνευσµ�νη πιθαν4τατα ?π5 τ� ρ�G-
�λια, ε+δε στ5ν pπν� της τ�ν Παναγ�α ν� τ&ς ?π�καλGπτει τ�ν τ�π�θεσ�α στ5
'ωρι4, (π�υ *πρεπε ν� κτι04ταν µ�α #κκλησ�α, τ�π�θεσ�α (π�υ παλαι4τερα
\π&ρ'ε L #κκλησ�α τ�� �Aγ��υ Kωνσταντ�ν�υ, L 2π��α γκρεµ�στηκε στ�ν #πα-
ν8σταση τ�� 1821. O; Fπλ�$ 'ωρικ�$ π�στεψαν σ� α�τ�ν τ�ν δ&θεν ?νακ8λυ-
ψη, *σκαψαν στ�ν τ�π�θεσ�α, τ�ν 2π��α τ�>ς \π�δει!αν, (π�υ �ρ&καν dνα
κ�µµ8τι εVκ4νας τ&ς Παρθ�ν�υ κα$ νερ5 κα$ [στ- συν+$ει] *'τισαν #κε" µ�α µι-
κρ� #κκλησ�α, ?�ιερωµ�νη στ�ν Παρθ�ν�. Συγ'ρ4νως, *'τισαν δυ5 κελι� γι�
τ� στ�γαση τ�ν #πισκεπτ�ν».

Στ- συν+$εια [σ. 23], 8µ*αν�στηκε στ� $ωρι� µι' Pωσ�δα καλ	γρι#, [ 5π	�α 8γκα-
ταστ#θηκε στ' κελι' τ�ς 8κκλησ�ας τ	< $ωρι	< καC [ 5π	�α δ>λωσε �τι }θελε ν'
*+ρει oλλες δ@	 καλJγριες )π� τ- Pωσ�α. ΣQ λ�γ	 τ� $ωρι� ]γινε τJπ	ς 8πισκ+ψε-
ως τ2ν P0σων. �Eµ*αν�στηκε µ#λιστα [ σ@cυγ	ς καC [ )νεψι' τ	< K. Léontiew,
πρ	F+ν	υ τ�ς Pωσ�ας στ- Θεσσαλ	ν�κη22. TJτε, )κ	@στηκε �τι [ κυρ�α Léontiew
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δειFη τ	< λ	γ�	υ Andrej Nikolaeviã Marav’ev (1806-1874). =H 8κκλησ�α τ�ς σκ>της τιµgται στ�
rν	µα τ	< �Aπ	στJλ	υ �Aνδρ+	υ, )π� �π	υ π�ρε τ� rν	µ# τ	υ τ� παρακε�µεν	 $ωριJ. T� 1913/14,
	S µ	να$	C nταν περ�π	υ 30. Γι' περισσJτερα \λ. E. I. Fesenko, Al’bum vidov Russkago Sv.-
Andreevskago skita na Afone, �Oδησσ�ς 19143 Παπ#γγελ	ς, «=H ρωσικ- π	λιτικ-», (.π., σσ. 405-418,
�π	υ \λ+π	υν τ� *2ς τ�ς δηµ	σιJτητας ]γγρα*α τ2ν �λληνικ2ν πρ	Fενε�ων γι' τ-ν περι	$- τ�ς
Kα\#λας.

22. Στ� $ωρι� Pε�εν�κια τ�ς Xαλκιδικ�ς, 	S P2σ	ι µ	να$	C τ�ς µ	ν�ς τ	< =Aγ�	υ Παντελε>µ	ν	ς
θ+λησαν ν' 8γκαταστ>σ	υν γυναικε�α µ	ν>. ∆Qν τ� κατJρθωσαν �µως, παρ' τ' δ2ρα πρ�ς τ	fς κα-
τ	�κ	υς καC τ-ν )γ	ρ#, σQ RψηλQς τιµ+ς, 5ρισµ+νων )γρ	τεµα$�ων. T-ν �λη )πJπειρα 8γκαταστ#σεως
γυναικε�ας µ	ν�ς τ-ν περιγρ#*ει 5 Σµυρν#κης, (.π., σσ. 227-228.

E�ναι γεγ	ν�ς �µως �τι, 5 Abbot δQν γν0ριcε, w δQν }θελε ν' γνωρ�cει, �τι 	S µ	να$	C τ�ς µ	ν�ς
τ	< =Aγ�	υ Παντελε>µ	ν	ς κατε?$αν \υcαντιν' παρα$ωρητ>ρια τ�ς περι	$�ς )π� τ� 13	 καC 14	 α(0-
να. Abτ� *α�νεται καθαρ' )π� τ' ]γγρα*α 9, 10 καC 11, \λ. Lemerle - Dagron - åircoviç (ed.), (.π.,
σσ. 87-100:
&Eγγρα*	 9 (περ�π	υ τ	< 1271): «... ?��ησι τ� δ�καια τ�ν �P@σων, #πιλαµ�8νεται τ�� Π�νρετ�� xτ�ι

τ&ς �Pα�ενικ�ας ...».
&Eγγρα*	 10 (τ	< 1311): «... �Aρα�εν�κειαν δϊακε�µενα ...».
&Eγγρα*	 11 (τ	< 1353): «... περvπ�υ τ�ν Kαλαµαρvαν κα$ τ(�ν) �Aρα�ενvκειαν διακε�µενα ...».

Π#ντως, τ' γεγ	νJτα στ' Pε\εν�κια, τ�ς δεκαετ�ας τ	< 1870, )πασ$Jλησαν καC oλλ	υς διπλωµα-
τικ	fς Rπαλλ>λ	υς τ�ς Θεσσαλ	ν�κης 8κε�νης τ�ς 8π	$�ς. Στ� πλα�σι	 τ�ς παρακ	λ	υθ>σεως τ2ν
8νεργει2ν καC τ2ν 8πεµ\#σεων, στ' iγι	ρειτικ' θ+µατα, τ2ν P0σων διπλωµατ2ν )π� τ-ν Kωνστα-
ντιν	@π	λη καC τ- Θεσσαλ	ν�κη, 5πωσδ>π	τε 8ντ#σσεται καC τ� ]γγρα*	 τ	< πρ	F+ν	υ τ�ς Abστρ�ας
στ- Θεσσαλ	ν�κη v. Knapitsch στ-ν Kεντρικ- =Yπηρεσ�α τ�ς πατρ�δας τ	υ, )π� 10 Σεπτεµ\ρ�	υ 1872,



θ' )σπαcJταν τ� µ	να$ισµ� καC θ' )ναλ#µ\ανε τ-ν [γ	υµεν�α τ�ς µ	ν�ς. �EF#λ-
λ	υ, [ Dδια τρ#\ηFε *ωτ	γρα*�ες τ�ς περι	$�ς µQ σκ	π� ν' διενεργ>σει 8ρ#ν	υς
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τ� 5π	?	 δηµ	σ�ευσε )π� τ' Staatsarchiv τ�ς Bι+ννης 5 πατρι#ρ$ης B	υλγαρ�ας K@ριλλ	ς (1901-
1971): Kiril, Patriarh B™lgarskij, Prinos k™m balgarskija, �.π., σσ. 74-76:

CONSUL KNAPITSCH AN GRAFEN ANDRÄSSY

Bericht Nr. 5. Salonich, am 10. September 1872,

Die consequente Thätigkeit, die die russische Propaganda auf dem Monte Athos entwickelt, ihr Be-
streben die griechischen Klöster daselbst mehr und mehr in ihre Abhängigkeit zu bringen und so allge-
mach die ganze Halbinsel in ein russisches Besitzthum umzuwandeln, sind Thatsachen, worüber ange-
sichts der hiezu in Anwendung kommenden bekannten Mittel kein Zweifel obwalten kann. Mit diesen
Bemühungen paralell laufen jene der Ausdehnung der russischen Ansässigkeiten über die Grenzen der
Halbinsel hinaus nach Hurmitza, Cavalla, Cassandria etc.; die Pläne der Propaganda sind eben keine lo-
kalen und sollen sich schneller und leichter ausser- als innerhalb des Bereiches der Halbinsel realisieren
lassen, woselbst die strikte Organisation der ursprünglich privilegirten souveränen griechischen Klöster
mit den zu jedem derselben gehörigen Skitis und Zellen (Sacelli) kein Terrain für neue Erwerbungen und
Niederlassungen biethen, die Pläne der Propaganda also nur langsam durch Untergrabung dieser Ord-
nung zum Ziele gelangen können, das sie anstreben und dessen Erreichung ihnen sicher jedoch mit grös-
serem Zeitaufwande verbunden ist.

In dieser Beziehung liessen sich kürzlich die Gemeindevorsteher des Dorfes Revenikia-Nahie von
Pazarghia, Kasá Poligiros bei mir melden um mir ihre Beschwerden vorzulegen und meine Vermittlung
bei Omer Pascha zu bitten — eine Vermittlung die ich zwar ablehnen zu sollen glaubte, nichts destoweni-
ger aber meine freundschaftlichen Beziehungen zu dem, erst kürzlich auf dem hiesigen Posten eingelang-
ten General-Gouverneur dazu benütze, um selben von dem Stande der Dinge auf dem Monte Athos, und
den, in Revenikia zum Vorscheine gekommenen Usurpationsversuchen der russischen Geistlichkeit in
Kenntniss zu setzen.

Wie vorliegt, hatte es diese auf den Bau eines neuen Klosters abgesehen, und ihr Augenmerk auf ei-
ne kleine Kirche geworfen, die die Gemeinde von Revenikia in einiger Entfernung vom Dorfe besitzt und
bei welcher wegen eines wunderwirkenden Heilwassers zu gewissen Zeiten ein grosser Zusammenfluss
von Gläubigern stattfindet.

Diese und andere Rücksichten, die strategische Position Revenikia’s, das auf dem Wege nach der
Halbinsel von Monte Athos gelegen, dem frommen Wanderer nach jenen heiligen Stätten, noch vor sei-
nem Eintritte dahin die Allgegenwart des russischen Einflusses vor die Augen führen sollte, liessen es also
höchst wünschenswerth erscheinen jenen Punkt in russisches Eigenthum zu verwandeln; Kaufanträge
werden also gemacht, aber zurückgewiesen, denn Revenikia ist ein griechisches Dorf, und nach den Er-
fahrungen, die man mit der russichen Taktik auf dem Kloster Pandeleimon, dann mit der zum Kloster
von Vatopedy gehörigen Skity von St. Andre etc. gemacht hat, kennt man die Pläne der russischen Mön-
che, deren Seele der ehrwürdige Hieronirflus auf Pandeleimon ist, bereits eben so sehr als man dieselben
fürchtet und um jeden Preis vereiteln möchte.

Demnach erscheinen einige russische Frauen, die bei dem Kirchlein ihre Wohnstätten aufschlagen
um ihrer Andacht mehr Musse obliegen zu können.

Ich muss hier bemerken, dass schon seit längerer Zeit mehrere russische Frauen auf Monte Athos
verweilen und den Zweck verfolgen sollen daselbst ein russisches Frauenkloster einzurichten. Diese Frau-
en sollen den besseren Ständen angehören und über Mittel verfügen, die ihnen regelmässig aus der Hei-
math zufliessen. Die Gemahlin des russischen Consuls Herrn Leontiew aus Salonich befindet sich unter
ihnen, und gewiss nicht ohne Absicht geschah es, dass unlängst die Nachricht verbreitet wurde, wornach
diese Dame die Absicht geäussert habe, sich ganz dem Klosterleben zu widmen. Sie machte auch in der
That zu diesem Zwecke Schritte bei dem Bischöfe von Jerisó. Die bisher bekannten Resultate ihrer from-
men Wünsche bestehen jedoch nur darin, dass auch der Herr Gemahl, Konsul Leontiew, sich in ein Klo-
ster nach Monte Athos begeben hat, und daselbst ein beschauliches Leben führt, von dem es heisst, dass



στ- Pωσ�α. T�ν �I	@λι	 τ	< 1872, 8ργ#τες )π� «τ� ρωσικ� µ�ν)» oρ$ισαν ν' κτ�-
c	υν sναν τ	?$	 γι' ν' περι*ρ#F	υν τ-ν 8κκλησ�α. ΣτCς διαµ#$ες π	f )κ	λ	@θη-
σαν µεταFf 8ργατ2ν καC τ2ν κατ	�κων τ	< $ωρι	<, 8µ*αν�στηκε 5 K. Léontiew, µQ
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es nicht sowohl der stillen Zurückgezogenheit als vielmehr einem besonders regen Verkehr mit den russi-
schen Mönchen in den verschiedenen Klöstern gewidmet ist.

Die bescheidenen Niederlassungen der Damen auf Revenikia verwandelten sich nun nach und nach
in bequemeren Wohnsitze, die auf die Absicht einer längeren Niederlassung schliessen lassen. Es werden
Pläne zu einem Gebäude entworfen; Mauern auf einer weiteren Basis aufgeführt und die Quelle des wun-
derthätigen Wassers den Bereich der letzteren einbezogen. Da machen sich endlich die Dörflinge zusam-
men um diesen Dingen einen Einhalt zu thun, sie verlangen die Demolirung der Arbeiten auf ihrem usur-
pirten Grundeigenthume und schreiten, da diese verweigert wird, zur Selbsthilfe, indem sie die Mauern
zerstören und die Quelle wieder frei machen.

Hiedurch hat nun Revenikia zwar sein Eigenthumsrecht auf die Dorfkirche vor der Gefahr frem-
der Vergewaltigung gerettet, allein schon droht ihm eine andere Gefahr, der die Dorfgemeinde rathlos
gegenübersteht. Revenikia hat nämlich eine ältere Gemeindeschuld, die mit Interessen auf 3000 türki-
sche Lira angewachsen sein soll und die nunmehr von den Gläubigern, hinter denen die russischen
Mönche stecken erbarmungslos eingetrieben wird, während die Gemeinde in Folge der Ernteausfälle
von den letzten drei Jahren ausser Stande ist ihre Schuld abzuzahlen. 

In dieser Sachlage tritt ihnen wieder die russische Verführung entgegen. Der in Leontiew’s Abwesen-
heit anher delegirte russische Gonsul Herr Jacoubowsky aus Monastir lässt den Gemeindevorstehern insi-
nuiren, sie möchten doch die russische Hilfe, die ihnen gebothen wird, annehmen. Man sei bereit ihnen
das nöthige Geld vorzuschiessen, nur müssten sie sich für eine Grundabtretung willfährig beweisen;
Widersetzlichlkeit werde am Ende doch zu nichts führen, da die russischen Kloster über genügende Sum-
men verfügen um schliesslich alle Hindernisse zu besiegen etc.

Es ist nun an den General-Gouverneur Omer Pascha die Gemeinde Revenikia aus der Klemme
und der Gefahr, in der sie sich befindet, herauszuführen. Da man Gemeinden besonders Landgemein-
den wegen ihrer Schulden gewöhnlich nicht zu pressen pflegt, so muss die Hast auffallen, mit der der
Kaimakam von Poligiros die Sache betreibt und es ist vielleicht, aber auch nur vielleicht Hoffnung vor-
handen, dass es den Revenikioten noch einmal gelingen dürfte sich der Umarmungen der Russen zu ent-
winden.

Die Seele des russischen Einflusses auf Monte Athos ist der obgedachte Hieronimust der unter den
mehr als 600 Mönchen des russischen Klosters von Pandeleimon die bescheidene Stelle eines Beichtvaters
versieht, dabei aber die ganze russische Propaganda dort wie in der Provinz durch seinen Einfluss leitet.
Er soll einer hochgestellten russischen Familie angehören, ist bereits seit dem Jahre 1837 auf Monte Athos
und steht unter den Mönchen im Gerüche der Heiligkeit. Er besitzt die Gaben eines Sehers und über-
rascht nicht selten die frommen Wallfahrer aus weiter Ferne durch Mittheilungen von Daten aus ihrem
Leben, die ihnen listiger Weise in Odessa abgelauscht und dem berühmten Beichtvater auf Pandeleimon
einberichtet werden. Er nimmt keine Speisen zu sich, kann der irdischen Nahrung völlig entbehren und
nur zuweilen sieht man in seiner Zelle die Hälfte eines gebratenen Fisches, während die andere Hälfte —
mirabile dictu — im Meere schwimmt, und hat häufig Visionen in denen ihm der Heiland in der Mitte der
Getreuen erscheint, zuerst an ihn herum die Russen und Serben, dann folgen die Bulgaren, sodann die
Walachen und weit, weit ab erst sind ihm die Griechen erkennbar. Betrübt ob der Zurücksetzung der
Letzteren fragt dann Hieronimus den Erlöser: «Warum oh Herr hast Du diese edle Nation, die doch so
viel für unsere heilige Religion gethan hat, so weit von Dir gewiesen?» Und wird nun dahin belehrt, dass
diese Nation mit Undank die Hand zurückweise, die ihr vom heiligen Russland geboten werde und weil
sie die Russen nicht liebe sich dem Herrn entfremdet habe.

Gleichlautenden Bericht erstatte ich unter Einem an Seine Excellenz den kaiserlich und königlichen
Gesandten Grafen Ludolf in Constantinopel.

Geruhen Euere Excellenz etc.
Knapitsch, m. p.
Staatsarchiv Wien, Karton 198.



τ�ν τ�τλ	 τ	< πρ	F+ν	υ, κι� ~ς ε�$ε περ#σει τ� τελευτα?	 �F#µην	 στ� %Aγι	ν
&Oρ	ς. Tελικ#, [ )ν+γερση τ�ς ν+ας 8κκλησ�ας )νεστ#λη, )λλ' παρ+µειναν τρε?ς
ρωσ�δες µ	να$+ς, Rπ� τ-ν πρ	στασ�α τ	< δραγ�υµ8ν�υ τ	< ρωσικ	< πρ	Fενε�	υ
στ- Θεσσαλ	ν�κη. �Eνδια*+ρ	υσα λεπτ	µ+ρεια: T� $ωρι� $ρωστ	<σε, τ� 1872, πε-
ρ�π	υ 6.000 λ�ρες �Aγγλ�ας στ	fς T	@ρκ	υς *	ρ	εισπρ#κτ	ρες καC 5 συντ#κτης
τ�ς 8κθ+σεως 8F+*ραcε τ- γν0µη �τι, τελικ#, 	S κ#τ	ικ	� τ	υ θ' 8π+τρεπαν τ-ν
)ν+γερση τ�ς 8κκλησ�ας.

Mετ' τ' γεγ	νJτα στ' Pε\εν�κια, 	S πτω$	C %Eλληνες µ	να$	C oρ$ισαν ν'
)ντιστ+κ	νται καC 	S P2σ	ι µQ τ' $ρ>µατα στ' $+ρια πρ	σπαθ	<σαν ν' ε(σ\#λ-
λ	υν στ' �λληνικ' µ	ναστ>ρια. &Eτσι, στ- µ	ν- τ	< =Aγ�	υ Πα@λ	υ, oνθρωπ	ι τ	<
=Iερων@µ	υ, πρ	κ#λεσαν 8πεισJδια καC 8Fεδ�ωFαν τ�ν [γ	@µεν	 Γερ#σιµ	 καC τ�ν
)ντικατ+στησαν µQ sναν [γ	@µεν	-rργαν	 τ	< =Iερων@µ	υ. T' γεγ	νJτα τ�ς µ	ν�ς
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=O Konstantin Nikolaeviã Leont’ev (1831-1892), 5 *ιλJσ	*	ς, διπλωµ#της καC )ργJτερα στ- Pω-
σ�α, µ	να$Jς, δQν Rπ�ρFε πανσλα�ιστ)ς, )λλ' nταν )ντ�θετ	ς µQ τ- *ιλ	σ	*�α καC τ-ν π	λιτικ- τ	<
Nikolaj Pavloviã Ignat’ev (1832-1908), πρ+σ\η τ�ς Abτ	κρατ	ρικ�ς Pωσ�ας στ-ν Kωνσταντιν	@π	λη
(1864-1877). =O Leont’ev π>γαινε στ� %Aγι	ν &Oρ	ς περισσJτερ	 γι' πρ	σωπικ	fς λJγ	υς καC r$ι τJ-
σ	 γι' Rπηρεσιακ	@ς. =O Leont’ev ]γινε γνωστ�ς στ- ∆υτικ- Ebρ0πη κυρ�ως )π� τ� ]ργ	 τ	υ
Nikolaj [Aleksandroviã] Berdjaev, Konstantin Leont’ev; Oãerk iz istorii russkoj religioznoj mysli, Πα-
ρ�σι, YMCA-PRESS, 1926, σσ. 1-268. T� Dδι	 ]ργ	 στ- γαλλικ- γλ0σσα: Nicolas Berdiaeff, Constantin
Leontieff; Un penseur religieux Russe du dix-neuvième siècle, Traduction d’Hélène Iswolsky, Παρ�σι,
Desclée de Brouwer, 1936, σσ. 1-351. Στ-ν =Eλλ#δα, ]γινε γνωστ�ς )π� τ�ν K. E. Λασσιθιωτ#κη µQ
sνα oρθρ	 τ	υ (: «Kωνσταντ?ν	ς ΛεJντιε*», �Eλληνικ� ∆ηµι�υργ�α 1954, τε<$	ς 153, 736-743) καC µQ
µετ#*ραση �ν�ς ]ργ	υ τ	υ (: K. N. ΛεJντιε*, XPYΣH, ∆ι)γηµα ?π5 τ�ν Kρητικ� 0ω� 1868, Λ	γ	τε-
$νικ- πρ	σαρµ	γ- - E(σαγωγ- - Σηµει0σεις K0στα E. Λασσιθιωτ#κη, Θεσσαλ	ν�κη 1966, σσ. 1-85).
M	ν	γρα*�α γι' τ- cω- καC τ� ]ργ	 τ	< K. N. Leont’ev, \#σει )νεκδJτων καC 8κδ	θ+ντων )ρ$ει-
ακ2ν πηγ2ν, µ+$ρι τ0ρα, δQν 8κδJθηκε στ-ν �λληνικ- γλ0σσα. =O Leont’ev Rπ�ρFε πεπεισµ+ν	ς λ#-
τρης τ	< �λληνικ	< πνε@µατ	ς, �πως τ� γν0ρισε )π� τ- µελ+τη τ	< Bυcαντ�	υ καC τ�ς �Oρθ	δJF	υ
�Eκκλησ�ας καC �πως τ� ]cησε στ- Φιλ	καλικ- πατριστικ- ]κ*ραση τ2ν στ8ρτσι τ	< =Aγ�	υ &Oρ	υς.
T-ν πρJσ*ατη \ι\λι	γρα*�α γι' τ�ν K. N. Leont’ev \λ. στ� ]ργ	 τ2ν B. Adrianov - N. Mal’ãevskij -
D. V. Solov’ëva, K. Leont’ev, na‰ sovremennik, Πετρ	@π	λη 1999 (= σσ. 455-461: S. Ju. Baranov,
“Kratkij spisok Literatury 	 K. N. Leont'eve za 1886-1992 gg.”). Bλ. )κJµη V. A. Kotel’nikova κ.o.,
Hristianstvo i novaja russkaja literatura, Bibliografiãeskij ukazatel’ 1800-2000, Πετρ	@π	λη 2002, σσ.
259-2673 K. N. Leont’ev, Diplomatiãeskie donesenija, pis’ma, zapiski, otãety, 1865-1872, Sost. K. M.
Dolgov, MJσ$α 2003.

T' περισσJτερα τ2ν ]ργων τ	υ 8κδJθηκαν σQ συλλ	γ- �Aπ8ντων στ- MJσ$α (πρ\λ. K. N.
Leont’ev, Sobranie soãinenii ..., τJµ	ι I-IX, MJσ$α 1912-1914). T� Dδι	 ]ργ	 κυκλ	*	ρε? καC σQ µικρ	-
δια*#νειες )π� τ-ν =Eταιρε�α INTER Documention Company AG, τ�ς =Eλ\ετ�ας.

MQ τ-ν πρ0τη εbκαιρ�α, θ' δηµ	σιε@σω τ- *ωτ	γρα*ικ- �λη γι' τ�ν K. N. Leont’ev, τ-ν 5π	�α
κατ+$ω )π� τ� Russk. Gos. Arhiv Literatury i Iskusstva (= Kρατικ� �Aρ$ε?	 Λ	γ	τε$ν�ας καC T+$νης
τ�ς Pωσ�ας), MJσ$α (Fond 290).

Τ+λ	ς, 5 συντ#κτης δQν γν0ριcε τ' γεγ	νJτα τ' 5π	?α συν+\ησαν )π� Ρ0σ	υς µ	να$	fς τ�ς
σκ>της τ	< =Αγ�	υ �Ανδρ+	υ στ� $ωρι� %Αγι	ς ΝικJλα	ς καC στ-ν τ	π	θεσ�α Β	υρ\	υρ	< τ�ς Σιθω-
ν�ας. Γι' περισσJτερα πρ\λ. Σµυρν#κης, (.π., σ. 228. καC Μ. Γ. Βαρ\	@νης, «�Αθωνικ' Μετα\υcαντιν'
Σ@µµεικτα», Γρηγ4ρι�ς 2 ΠαλαµDς 83/784 (2000) 759-772. Τ� Dδι	 δηµ	σ�ευµα στ� ]ργ	 τ	< (δ�	υ,
«Κατ� τ5 �{ρ�ς τ�� �Αθων�ς»R �Αθωνικ� κα$ �Αγι�ρειτικ� µελετ)µατα, Θεσσαλ	ν�κη, 8κδ. 	�κ	ς �Α*2ν
Κυριακ�δη, 2005, σσ. 205-218, �π	υ \λ+π	υν τ� *2ς τ�ς δηµ	σιJτητας ]γγρα*α τ2ν διπλωµατικ2ν
8κπρ	σ0πων τ	< =Ελληνικ	< Κρ#τ	υς Π. Λ	γ	θ+τη καC Γ. Σ. ∆	κ	< (σ$ετικ2ς µQ τCς δραστηριJτητες
Ρ0σων µ	να$2ν στ- Β	υρ\	υρ	<).



τ	< =Aγ�	υ Πα@λ	υ )νησ@$ησαν τ� O(κ	υµενικ� Πατριαρ$ε?	23. T� Dδι	 συν+\η
καC στ- µ	ν- �εν	*2ντ	ς �π	υ, µετ' τ� θ#νατ	 τ	< [γ	υµ+ν	υ, [γ	@µεν	ς 8Fελ+-
γη oνθρωπ	ς τ	< =Iερων@µ	υ.

�Eν τy2 µεταF@, oρ$ισαν ν+	ι περι	ρισµ	C γι' τ	fς %Eλληνες µ	να$	@ς: M+$ρι
τ0ρα π>γαιναν 8λε@θερα στ- Pωσ�α. T0ρα, $ρει#c	νται oδεια τ�ς Pωσικ�ς =Iερgς
ΣυνJδ	υ, [ 5π	�α, γι' ν' τ- $	ρηγ>σει $ρειαcJταν πληρ	*	ρ�ες )π� τ� πρ	Fενε?	
τ�ς Pωσ�ας στ- Θεσσαλ	ν�κη, τ� 5π	?	, µQ τ- σειρ# τ	υ, cητ	<σε πληρ	*	ρ�ες )π�
τ�ν =Iερ0νυµ	, τ�ς µ	ν�ς τ	< =Aγ�	υ Παντελε>µ	ν	ς. &Eτσι, �π	ι	 µ	ναστ>ρι w
κελC δε$Jταν P0σ	υς, µπ	ρ	<σε ν' στε�λει κ#π	ι	 µ	να$� (γι' 8ρ#ν	υς w δι	ικη-
τικQς Rπ	θ+σεις) στ- Pωσ�α.

Mετ' )π� κ#π	ια πυρκαϊ' σQ �λληνικ� µ	ναστ>ρι, πρ	σ*+ρ	νταν 	S P2σ	ι
ν' \	ηθ>σ	υν τ-ν )π	κατ#σταση τ�ς µ	ν�ς, )ρκε? ν' ε�$αν γ�νει δεκτ	C στ- µ	-
ν>. �Aλλ#, [σ. 24] τ' τελευτα?α $ρJνια, 8πειδ- 	S πυρκαϊQς ε�ναι π	λλ+ς, 8κ*ρ#c	-
νται RπJν	ιες �τι τCς πρ	καλ	<σαν 	S P2σ	ι, γι' εbνJητ	υς λJγ	υς. �EF#λλ	υ,
στ-ν 8πιθυµ�α τ	υς 	S µ	να$	C τ�ς σκ>της τ	< =Aγ�	υ �Aνδρ+	υ ν' )π	κτ>σ	υν λι-
µ#νι, �πως αbτ	C τ	< =Aγ�	υ Παντελε>µ	ν	ς, κατ+στρωσαν σ$+δια ν' )γ	ρ#σ	υν
τ� λιµ#νι τ�ς µ	ν�ς Σταυρ	νικ>τα καC γι' ν' 8λ+γ$	υν τ� κ+ντρ	 τ	< =Aγ�	υ
&Oρ	υς, )π� τ- µ	ν- τ	< =Aγ�	υ Παντελε>µ	ν	ς, στ- σκ>τη τ	< =Aγ�	υ �Aνδρ+	υ
καC τ- µ	ν- Σταυρ	νικ>τα, ]θεσαν σκ	πJ τ	υς ν' κατακτ>σ	υν τ- µ	ν- K	υ-
τλ	υµ	υσ�	υ, �π	υ τελικ#, $#ρη στ-ν 8π+µ\αση τ�ς πρεσ\ε�ας τ�ς M. Bρεταν�ας
στ-ν Kωνσταντιν	@π	λη, διJτι 	S περισσJτερ	ι κ	υτλ	υµ	υσιαν	C µ	να$	C κατα-
γJταν )π� τ' �IJνια Nησι#, ναυ#γησαν τ' σ$+δια τ2ν P0σων24. Tελικ#, σ>µερα
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23. �Εδ2, 5 συντ#κτης )να*+ρεται στ' γεγ	νJτα τ�ς µ	ν�ς τ	< =Αγ�	υ Πα@λ	υ, �π	υ τ� µ	να-
στ>ρι µετατρ#πηκε σQ κ	ινJ\ι	 τ� 1839, )λλ' 8πειδ- 	S µ	να$	C δQν συµ*ων	<σαν στ- µετατρ	π>,
	�τε στ� πρJσωπ	 τ	< [γ	υµ+ν	υ, συν+\η ν' ]$	υν )λλ#Fει, σQ δι#στηµα π+ντε 8τ2ν, sFι [γ	@µεν	ι.
Τ� 1842, τ� �(κ	υµενικ� Πατριαρ$ε?	 διJρισε ]Fαρ$	 τ� µητρ	π	λ�τη Κασσανδρε�ας �Ι#κω\	, µQ τ-
σα*� 8ντ	λ- ν' 8κλ+Fει, µQ τ	fς κ	ιν	\ι#ρ$ες τ	< =Αγ�	υ &�ρ	υς, τ�ν [γ	@µεν	 τ�ς µ	ν�ς. Μετ' )π�
π	λλ' γεγ	νJτα, �π	υ )να*+ρ	νται καC Fυλ	δαρµ	�, 8κτ�ς τ2ν )*	ρισµ2ν καC )πελ#σεων, 5 Πα-
τριαρ$ικ�ς &ΕFαρ$	ς, σQ συνεργασ�α µQ �πτ' κ	ιν	\ι#ρ$ες τ	< =Αγ�	υ &�ρ	υς, 8F+λεFαν, τ� 1842,
[γ	@µεν	 τ�ς µ	ν�ς τ	< =Αγ�	υ Πα@λ	υ τ�ν Sερ	µJνα$	 Κ@ριλλ	, )π� τ- µ	ν- τ	< =Αγ�	υ Παντελε>-
µ	ν	ς. Μετ' τ�ν Κ@ριλλ	, [γ	@µεν	ς 8Fελ+γη 5 )ρ$ιµανδρ�της Σω*ρJνι	ς Καλλιγgς, )π� τ-ν Κε*αλ-
λ	νι#. &Εκτισε τ� Καθ	λικ� τ�ς µ	ν�ς καC )νακα�νισε τ- µ	ν>. Τελικ2ς καC 5 Σω*ρJνι	ς ]*υγε )π�
τ- µ	ν>. �S ταρα$Qς στ- µ	ν- 8παναλ>*θηκαν καC τ� 1854 µQ 1855. Γι' περισσJτερα \λ. Σµυρν#κης,
(.π., σσ. 603, 6073 Κτενgς, (.π., σσ. 431-455.

24. Τ' γεγ	νJτα στ- µ	ν- Κ	υτλ	υµ	υσ�	υ θ' ε�$αν λ#\ει oλλη δι#σταση ~ν δQν κατ#γ	νταν 	S
Κ	υτλ	υµ	υσιαν	C µ	να$	C )π� τ' �ΙJνια Νησι' καC ~ν δQν 8πεν+\αινε [ πρεσ\ε�α τ�ς Μ. Βρεταν�ας
στ-ν Κωνσταντιν	@π	λη, διJτι, )π� τ- µι' πλευρ#, [ συστηµατικ- 8ργασ�α, τ� 1859-1860, τ	< Ρ0σ	υ
P. I. Sevast’janov κα�, )π� τ-ν oλλη πλευρ#, τ� γεγ	ν�ς �τι «... διε�θ8ρησαν �; #ν τ%& K�ιν4τητι ?ντι-
πρ4σωπ�ι δι� ρωσικ�ν ρ�υ�λ�ων ...», θ' ε�$αν uς )π	τ+λεσµα τ�ν 8κρωσισµ� τ�ς µ	ν�ς.

Γι' περισJτερα \λ. Σµυρν#κης, (.π., σσ. 194, 2333 M. MεταF#κης, T5 JAγι�ν �Oρ�ς κα$ L ρωσικ�
π�λιτικ� #ν �Aνατ�λ%&, �Aθ>να 1913, σ. 883 Kτενgς, (.π., σσ. 431-4363 Mυλωνgκ	ς, (.π., σσ. 88-893
Tachiaos, «Controverses», (.π., σ. 1783 Tα$ι#	ς, «Σ$+σεις =Eλλ>νων καC P0σων», (.π., σ. 2763 Mαµαλ#-
κης, T5 JAγι�ν �Oρ�ς (�Aθως) δι� µ�σ�υ τ�ν αV@νων, Θεσσαλ	ν�κη, EMΣ, 1971, σ. 4553 R. Billetta, Der
Heilige Berg Athos in Zeugnissen aus sieben Jahrhunderten, I, Wien-New York-Doublin 1992, σ. 2713
Παπ	υλ�δης, «Π+τρ	ς �I\#ν	\ιτς», (.π., σ. 30. 5 Dδι	ς, «=O P. I. Sevast’janov», (.π., σ. 1003 5 Dδι	ς, «OS
συλλ	γQς Σε\αστι#νω*», (.π., σ. 235. Papoulidis, «Sevast’janov et ses collections», (.π., σ. 400.



τJσ	 5 =Iερ0νυµ	ς25, �σ	 καC 5 Mακ#ρι	ς26 δι	ικ	<ν τ� %Aγι	ν &Oρ	ς. Στ' σ$+δι#
τ	υς )ντιστ+κ	νται µJν	 π+ντε-sFι �λληνικ' µ	ναστ>ρια. �EF#λλ	υ, 5 =Iερ0νυµ	ς
διατηρε? )λληλ	γρα*�α µQ τ	fς πανσλα\ιστικ	fς κ@κλ	υς τ�ς Pωσ�ας καC τ�ς
B	υλγαρ�ας καC ]$ει στ- δι#θεσ> τ	υ τερ#στια $ρηµατικ' π	σ#, σQ εbρωπαϊκQς
τρ#πεcες, γι' ν' πραγµατ	π	ι>σει τ' σ$+δι# τ	υ, τ' 5π	?α 8πικεντρ0ν	νται στ-ν
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25. =O Sερ	µJνα$	ς =Iερ0νυµ	ς Solomencov (1803-1885), στ�ν κJσµ	 �Iωανν�κι	ς, nταν γι�ς πλ	υ-
σ�	υ P0σ	υ 8µπJρ	υ. �Eκ#ρη µ	να$�ς στ- Pωσ�α, )π� �π	υ nλθε στ- σκ>τη τ	< πρ	*>τ	υ �Hλι	<, τ�
1836. T� 1841, ]γινε 5 πνευµατικ5ς τ�ς σκ>της. �Aπ� τ- σκ>τη τ	< πρ	*>τ	υ �Hλι	<, ε(σ�λθε, µQ µικρ-
συν	δε�α, στ- µ	ν- τ	< =Aγ�	υ Παντελε>µ	ν	ς. &Eκτ	τε, nταν 5 πνευµατικ5ς τ2ν P0σων µ	να$2ν τ�ς
µ	ν�ς Παντελε>µ	ν	ς. =Yπ�ρFε 5 )ρ$ηγ+της τ2ν P0σων µ	να$2ν τ�ς µ	ν�ς, 5 κ@ρι	ς Rπε@θυν	ς τ	<
8κρωσισµ	< τ�ς µ	ν�ς κα�, )κJµη, τ�ς )ριθµητικ�ς Rπερ	$�ς τ2ν P0σων µ	να$2ν στ� %Aγι	ν &Oρ	ς.
�Oργ#νωσε τ	fς P0σ	υς µ	να$	fς τ�ς µ	ν�ς τ	< =Aγ�	υ Παντελε>µ	ν	ς. Πρωτ	στ#τησε στ-ν )ν	ι-
κ	δJµηση τ�ς µ	ν�ς. %Iδρυσε τυπ	γρα*ε?	 στ- µ	ν- καC 8F+διδε θρησκευτικ' *υλλ#δια, τ' 5π	?α τα-
$υδρ	µ	<σε στ- Pωσ�α. Πρωτ	στ#τησε στ-ν πρ	εκλ	γ>, τ� 1873, καC στ-ν 8κλ	γ>, τ� 1875, τ	< [γ	υ-
µ+ν	υ Mακαρ�	υ, 8ν2 5 τελευτα?	ς )π	υσ�αcε )π� τ- µ	ν- τ	< =Aγ�	υ Παντελε>µ	ν	ς στ-ν Kωνστα-
ντιν	@π	λη. T� 1876, πρωτ	στ#τησε στ-ν |δρυση τ�ς µ	ν�ς Σ�µων 5 Xανανα?	ς, στ�ν Kα@κασ	, κ	-
ντ' στ-ν πJλη Σ	$	@µ. Γι' περισσJτερα \λ. A. A. Dmirievskij, Russkie na Afone. Oãerk Ïizni i
dejatel’nosti igumena russkago Panteleimonovskago monastyrja svja‰ãeno-arhimandrita Makarija
(Su‰cina), )ν#τυπ	 )π� τ� περι	δικ� Strannik, Πετρ	@π	λη 1895, σσ. IV+422+2 *ωτ	γρα*�ες
(PriloÏenie II: σσ. 409-422: Îizni o. Ieronima, duhovnika russkogo Panteleimonovskago monastyrja, im
samim razskazannaja) (στ� �F�ς: Russkie na Afone).

Σµυρν#κης, (.π., σσ. 665-666:
«∆υστυ'�ς ε+ναι ?ναντ�ρρητ�ς ?λ)θεια (τι ( τε �Iερ@νυµ�ς, Mακ8ρι�ς κα$ λ�ιπ�$ JEλληνες κα$
P�σσ�ι, �wτινες µετ�σ'�ν εVς τ�ν #κσλαGωσιν τ&ς M�ν&ς κα$ διε�θ8ρησαν ρωσσικC� 'ρυσ�Cω, π8-
ντες µετ� θ8νατ�ν, κατ� τ�ν µετ� τριετ�αν συν)θη ?νακ�µιδ�ν α\τ�ν ε\ρ�θησαν hς #νετα�ι8-
σθησαν kλυτ�ι, ?κ�ραι�ι κα$ τυµπανια"�ι, k'ρι τ�� ν�ν [1903] διαµ�ν�ντες τ�ι��τ�ιR τ��τ� δ�
2µ�λ�γ��σι µετ� �ρ�κης �; #ν τ%& M�ν%& τ�� Παντελε)µ�ν�ς #πι0�ντες. �Hµε"ς δ� α�τ�$ α�τ4πται
#γεν4µεθα κατ� τ�ν #ν τ%& M�ν%& Lµ�ν τ�� �Eσ�ιγµ�ν�υ γεν�µ�νην ?νακ�µιδ�ν κατ� �Aπρ�λι�ν τ��
1891 τ�� πρC@ην Πενταπ4λεως Nε�λ�υ, �ν #νετα��εσαν #ν τ%& Mεταν��iα α�τ�� �; �Vκε"�ι α�τ��
M�να'�$ πρ5ς συγ'@ρησιν, (τε ��τ�ς ?νεκ�µ�σθη hς bν κατ� τ5ν #ντα�ιασµ5ν α\τ�� κα$ #τ8�η
α�θις εVς dτερ�ν '�ρ�ν τ�� κ�ιµητηρ��υ τ�ν πατ�ρων, #! �� π8λιν #!&λθεν q0ων κα$ δυσωδ�-
στατ�ς. Tα�τα δ� ?ναγρ8�ει κα$ 2 τC� 1883 #πισκεψ8µεν�ς τ5 �Oρ�ς �Aγγλ�ς �Aθελσταν P�λεης
(Athestan Riley)».
26. =O )ρ$ιµανδρ�της Mακ#ρι	ς Su‰kin (1821-1889), γJν	ς πλ	υσ�ας ρωσικ�ς 	(κ	γενε�ας, Rπ�ρFε

πνευµατικ� )ν#στηµα τ	< Sερ	µ	ν#$	υ καC πνευµατικ�� =Iερων@µ	υ. E(σ�λθε στ- µ	ν- τ	< =Aγ�	υ Πα-
ντελε>µ	ν	ς τ� 1851, �π	υ ]cησε Rπ� τ-ν 8π�δραση καC τ-ν καθ	δ>γηση τ	< πνευµατικ�� =Iερων@µ	υ.
Πρ	εFελ+γη, τ� 1873, [γ	@µεν	ς τ�ς µ	ν�ς Παντελε>µ	ν	ς. =Hγ	@µεν	ς 8Fελ+γη τ� 1875, 8ν2 5 Dδι	ς
)π	υσ�αcε )π� τ- µ	ν>, εRρισκJµεν	ς στ-ν Kωνσταντιν	@π	λη. Στ- µ	ν- τ	< =Aγ�	υ Παντελε>µ	ν	ς,
τ� τυπ	γρα*ε?	 µεγ#λωσε σQ 8γκαταστ#σεις καC σQ παραγωγ>. &Aρ$ισε [ 8κτ@πωση µετα*ρασµ+νων
στ- ρωσικ- γλ0σσα ]ργων τ2ν πατ+ρων τ�ς �Eκκλησ�ας. �Eκτυπ0θηκε, σfν τ	?ς oλλ	ις, καC [ µετ#*ρα-
ση στ- ρωσικ- γλ0σσα τ�ς Φιλ�καλ�ας )π� τ�ν 8π�σκ	π	 Θε	*#νη Govorov († 1894). OS πρ	σκυνητQς
)π� τ- Pωσ�α 8ρ$Jταν στ- µ	ν- κατ' �κατ	ντ#δες. Παρ' τ-ν �παρFη τ�ς �λλην	ρωσικ�ς )λλ' καC
8νδ	-ρωσικ�ς διαµ#$ης [�π	υ 	S P2σ	ι δQν 8κτιµ	<σαν τ	fς Obκραν	fς καC 	S Obκραν	C τ	fς P0σ	υς,
archimandrit Spiridon, Mes missions en Siberie. Souvenir d’un moine orthodoxe russe (µετ#*ραση καC
ε(σαγωγ- P. Pascal), Παρ�σι 1950, σ. 34], στ� %Aγι	ν &Oρ	ς, τ� δε@τερ	 eµισυ τ	< 19	υ α(., θ' πρ+πει ν'
Rπ	γραµµ�σ	υµε �τι, τ-ν Dδια 8π	$>, στ� ρωσικ� µ	να$ισµ� τ	< =Aγ�	υ &Oρ	υς, 8µ*αν�στηκε 5 θεσµ�ς
τ2ν στ8ρτσι, τ2ν µ	να$2ν πνευµατικ2ν καθ	δηγητ2ν. =O Mακ#ρι	ς π+θανε τ� 1889.

Γι' περισσJτερα \λ. τ-ν παραπ	µπ- )π� τ� Σµυρν#κη στ� τ+λ	ς τ�ς σηµ. 25, (.π., καC I. E.
Kraskovskij, Makarij Afonskij igunen i svja‰ãenno - arhimandrit afonskago Sv.-Panteleimonova
monastyrija, MJσ$α 18893 Dmitrievskij, Russkie na Afone, (.π.



)γ	ρ' )κιν>των στ- Mακεδ	ν�α. Γι' ν' 8ντυπωσι#σει τ	fς πρ	σκυνητQς καC µ	-
να$	fς κατ+στρωσε τ� )κJλ	υθ	 σ$+δι	: Στ-ν �Oδησσ� καC στ' oλλα λιµ#νια τ�ς
Mα@ρης Θ#λασσας, �π	υ συγκεντρ0ν	νται 	S )θ2	ι πρ	σκυνητQς καC µ	να$	�,
στ' µετJ$ια, καταθ+τ	υν τ' \ι	γρα*ικ' στ	ι$ε?α τ	υς καθvς καC στ	ι$ε?α τ�ς
	(κ	γενειακ�ς καταστ#σε0ς τ	υς. %Oταν ]ρ$	νται στ- µ	ν- τ	< =Aγ�	υ Παντελε>-
µ	ν	ς27, 5 =Iερ0νυµ	ς τ	fς )π	καλε? µQ τ' \απτιστικ' xνJµατ# τ	υς καC τ	fς
ρωτg γι' τ	fς συγγενε?ς τ	υς. &Eτσι, 5 �Iερ0νυµ	ς παρ	υσι#cεται στ	fς πρ	σκυ-
νητQς καC µ	να$	fς uς Rπερ#νθρωπ	ς28. �EF#λλ	υ, διαδJθηκε καC sνα �ραµ# τ	υ
ε(ς \#ρ	ς τ2ν =Eλλ>νων: [σ. 25] Πρ	σευ$Jταν µ+σα στ- ν@$τα, 5πJτε ε�δε µ+σα σQ
λ#µψη τ� Σωτ>ρα, περιτριγυρισµ+ν	 )π� �λα τ' ]θνη τ	< κJσµ	υ, 5 5π	?	ς τ	<
ε�πε �τι nταν εb$αριστηµ+ν	ς )π� τ� P2σ	 [γ	@µεν	. =O =Iερ0νυµ	ς �µως, ε�δε
�τι [ =Eλλ#δα, στ� �ραµ# τ	υ, nταν τελευτα�α καC µJλις *αινJταν. TJτε, ρ0τησε
τ� Σωτ>ρα, γιατC [ =Eλλ#δα, [ 5π	�α µgς ]δωσε τ�ν π	λιτισµJ, ε�ναι τελευτα�α καC
µ#λιστα µετ' τ	fς 8θνικ	@ς; KαC 5 Σωτ>ρας τ	< )π>ντησε �τι κ#θε ]θν	ς, τ�
5π	?	 θ' συνωµ	τ	<σε κατ' τ�ς =Aγ�ας Pωσ�ας, τ� λ�κν	 τ�ς )ληθ	<ς π�στεως, θ'
]$ει τ-ν Dδια τ@$η.

=O πατ+ρας =Iερ0νυµ	ς καC �λες 	S µ	ναστικQς κ	ινJτητες τ2ν P0σων ]$	υν
τ-ν Rπ	στ>ριFη τ�ς κυ\ερν>σεως τ�ς Pωσ�ας καC τ2ν πρ	F+νων τ�ς Pωσ�ας στ-
Θεσσαλ	ν�κη, 	S 5π	?	ι πηγα�ν	υν συ$ν' στ� %Aγι	ν &Oρ	ς, (δ�ως 5 κ. Léontiew,
π	f τελευτα?α ]cησε )π� µ	ν- σQ µ	ν- 8πC sνα xκτ#µην	.

E�ναι καταπληκτικ� �τι σ� �λα αbτ' δQν 8πεν+\η [ xθωµανικ- κυ\+ρνηση.
Xρει#στηκε ν' )κ	υστ	<ν τ' γεγ	νJτα τ�ς µ	ν�ς τ	< =Aγ�	υ Πα@λ	υ γι' ν'
8νδια*ερθε? καC ν' διερωτηθε? µ>πως 	S P2σ	ι }θελαν ν' 8γκαταστ>σ	υν 8κε? τ�
κ+ντρ	 τ�ς πρ	παγ#νδας τ	υς29.

Γι' ν' σωθε? τ� %Aγι	ν &Oρ	ς δQν )ρκ	<ν τ' µ+τρα τ�ς xθωµανικ�ς κυ\ερν>-
σεως, )λλ' [ )ντ�σταση τ2ν =Eλλ>νων. OS P2σ	ι τ� ]$	υν )ντιλη*θε? καC *α�νεται
)π� τ�ν τρJπ	, καC (δ�ως )π� τ-ν )ντιπ#θεια, µQ τ-ν 5π	�α δ+$	νται στ� «Pωσικ5
µ�ναστ)ρι» τ	fς %Eλληνες πρ	σκυνητQς µ	να$	fς w λαϊκ	@ς.
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27. OS P2σ	ι πρ	σκυνητQς ]ρ$	νταν στ� %Aγι	ν &Oρ	ς κυρ�ως )π� τ-ν �OδησσJ, µQ πλ	?	 τ�ς
Pωσικ&ς �Aτµ�πλ�ϊκ&ς κα$ �Eµπ�ρικ&ς �Eταιρε�ας (= Russkoe Ob‰ãestvo Parahodstvo i Torgovli), τ�ς
γραµµ�ς �Oδησσ	< - �AλεF#νδρειας. =H =Eταιρε�α Sδρ@θηκε )π� sναν %Eλληνα (τ� NικJλα	 �Aρκ' τ	<
�Aνδρ+α) καC sνα P2σ	 (τ� Nikolaj Novosel’skij τ	< �AλεF#νδρ	υ). Γι' τ	fς πρ	σκυνητ+ς, Rπ�ρ$ε
στ-ν �Oδησσ� καC στ-ν Kωνσταντιν	@π	λη τ� µετJ$ι «τ�ν µ�ν�ν τ�� �Aθω», �π	υ ε�ρισκαν συµπα-
ρ#σταση )π� P0σ	υς iγι	ρε?τες µ	να$	@ς. =H διαδρ	µ- )π� τ-ν �Oδησσ� µ+$ρι τ� %Aγι	ν &Oρ	ς
πραγµατ	π	ι	<νταν σQ τ+σσερα µερJνυ$τα. Στ- διαδρ	µ- αbτ- γ�ν	νταν τ+σσερις στ#σεις: Στ- B#ρ-
να, στ�ν Π@ργ	, στ-ν Kωνσταντιν	@π	λη καC στ' ∆αρδαν+λλια. Γι' περισσJτερα \λ. Putevoditel’
Russkago Ob‰ãestva Parahodstva i Torgovli 1911 g., �Oδησσ�ς 19113 K. K. Παπ	υλ�δης, «�Aπ� τ-ν
�Oδησσ� στ� %Aγι	ν &Oρ	ς καC τ- Θεσσαλ	ν�κη. (Σ$ετικ' µQ τ- Pωσικ� �Aτµ�πλ�ϊκ� κα$ �Eµπ�ρικ�
�Eταιρε�α τ� 19	 καC 20� α(.)», Bαλκανικ� ΣGµµεικτα 8 (1996) 151-164. =H Dδια µελ+τη στ� ]ργ	 τ	< Dδι-
	υ, �Aρ'ει�γρα�ικ� κα$ ;στ�ρι�γρα�ικ� τ&ς Pωσ�ας, Θεσσαλ	ν�κη, 8κδ. 	�κ. �A*2ν Kυριακ�δη, 2000,
σσ. 141-154.

28. F.O., P.R.O., 424/55, σ. 24 «... leur fait  croire que Jérôme est évidemment plus qu’un homme.»
29. Γι' περισσJτερα \λ. Kτενgς, (.π., σ. 431 κ�F. (= κε*. ΛE′, =O N	µ#ρ$ης Θεσσαλ	ν�κης X	υσ-

ν� Πασσgς καC τ� δηµι	υργηθQν 8ν =Aγ�yω &Oρει 8πεισJδι	ν τy2 1860).



Abτ- [ δι#σταση *α�νεται καC )π� τ' δηµ	σιε@µατα30 τ2ν �λληνικ2ν 8*ηµε-
ρ�δων τ�ς Kωνσταντιν	υπJλεως. KαC 	S P2σ	ι, δι' τ2ν πρ	F+νων τ	υς στ- Θεσ-
σαλ	ν�κη, ε(δ	π	�ησαν �τι ~ν 	S %Eλληνες συνε$�σ	υν καC δQν τ' διαψε@σ	υν, θ'
$#σ	υν τ' κτ>µατ# τ	υς στ- Pωσ�α.

T' ]σ	δα τ	< =Aγ�	υ &Oρ	υς )π� τ- Pωσ�α )ν+ρ$	νται στ� π	σ� τ2ν 60.000
)γγλικ2ν λιρ2ν καC ]$	ντας RπJψη τ- µεγ#λη *τ0$εια τ2ν �λληνικ2ν µ	ναστη-
ρι2ν, 	S %Eλληνες µ	να$	C θ' σκεπτJταν µQ πρ	σ	$- ν' διακJψ	υν τCς σ$+σεις
τ	υς µQ µι' ∆@ναµη, �πως ε�ναι [ Pωσ�α.

*  *  *

Συµπερασµατικ�ς, θ' γρ#*αµε πvς )π� τ- µελ+τη τ	< κειµ+ν	υ *α�νεται �τι
5 συντ#κτης τ	υ δQν π�γε στ� %Aγι	ν &Oρ	ς. Παρ#\αλε [σ. 22] π.$. �τι [ τ	π	θεσ�α
Xρωµ�τσα f Xρ�υµ�τσα \ρ�σκεται, δ�θεν, στ�ν �Iσθµ� τ�ς $ερσ	ν>σ	υ τ	< =Aγ�	υ
&Oρ	υς, κ	ντ' στ� Kαν#λι τ	< �+ρFη. ΣτCς περιγρα*+ς τ	υ δQν )κ	λ	υθε? τ- $ρ	-
ν	λ	γικ- σειρ' τ2ν γεγ	νJτων, )λλ' 	�τε καC θεµατικ>, δηλ. ν' )σ$	ληθε? πρ2τα
µQ τ- µ	ν- τ	< =Aγ�	υ Παντελε>µ	ν	ς, µQ τ- σκ>τη τ	< =Aγ�	υ �Aνδρ+	υ καC µετ'
µQ τ- σκ>τη τ	< πρ	*>τ	υ �Hλι	<. &Aλλ	τε π#λι, 8παν+ρ$εται στ� θ+µα τ	υ: π.$.
στ- σ. 23 5 πρJFεν	ς τ�ς Pωσ�ας στ- Θεσσαλ	ν�κη )να*+ρεται �τι ]cησε sFι µ�νες
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30. Πρ\λ. τ� δηµ	σ�ευµα τ�ς 8*ηµ. «Nε�λ4γ�ς» τ�ς Kωνσταντιν	υπJλεως, )π� 20 Abγ	@στ	υ
1884. �Aναδηµ	σ�ευση )π� τ-ν τ	υρκικ- 8*ηµ. «�Oσµανλ&ς»:

«...JEν κελλ��ν ?ρκε" δι� τ�ν #γκατ8στασιν ^ν5ς µ�να'��. �Aλλ� �; ?λλ�δαπ�$ τ�� �Aγ��υ
�Oρ�υς πρ���ησαν εVς τ�ν wδρυσιν µεγ8λων καταστηµ8των, aν #πεκτε�ν�υσι καθ� ^κ8στην τ�
(ρια δι� τ&ς κτ)σεως ν�ων γαι�ν κα$ µ8λιστα µικρ�� τιν�ς θαλασσ��υ 2ρµ�σκ�υ κα$ λιµ�ν�ς δυ-
ναµ�νων ν� περιλ8�ωσιν 2λ4κληρ�ν στ4λ�ν. �Eµελλ�ν δ/ ν� ?π�κτ)σωσι κα$ µ�αν ν&σ�ν,
ε�τυ'�ς (µως τ�"ς ?πηγ�ρεGθη τ��τ�. T� κτ)µατα α�τ�ν #κτε�ν�νται #π$ τ�� παρ4ντ�ς ?π5 τ�ν
θαλασσ�ων ?κτ�ν (;) µ�'ρι τ&ς Kα�8λας, πρ5ς τ�Gτ�ις δ/ �γ4ρασαν κα$ παρ� τ�ν π4λιν ταGτην
τ�ν *παυλιν N40λα, ?ν)κ�υσαν ε�ς τινα T0α��/ρ ��ην ...

...O; ?λλ�δαπ�$ µ�να'�$ δ/ν κ�κτηνται �ε�α�ως τ5 δικα�ωµα τ�� ν� κατ�'ωσι λιµ�νας κα$
στρατηγικ�ς θ�σεις, ?νεγε�ρωσι δ/ #π� α�τ�ν κτ�ρια 2µ�ι80�ντα µDλλ�ν πρ5ς �ρ�Gρια f πρ5ς
ε�κτηρ��υς ��κ�υς... ∆/ν τ�"ς #πιτρ�πεται ν� καταρτ�σωσιν 2λ4κληρ�ν !�νην ?π�ικ�αν ?π�τελ�υ-
µ�νην *κ τινων 'ιλι8δων ?τ4µων, aν 2 ?ριθµ5ς #παυ!8νει 2σηµ�ραι κα$ ?πειλε" ν� µετατραπ%&
εVς #πιδρ�µ�ν πρ5ς συστηµατικ�ν *!ωσιν τ�� Vθαγεν��ς στ�ι'ε��υ f καθυπ4τα!ιν α�τ��, πρ5ς
?π4κτησιν f ?γ�ρ�ν #κτεταµ�νων κτηµ8των κα$ κατ8στασιν πραγµ8των παρ�υσι80�υσαν π8-
σας τ�ς #νδε�!εις #πιθετικ&ς π�λιτικ&ς...».

T� κε�µεν	 πρ	+ρ$εται )π� τ-ν )νακ	�νωση τ	< �I. �Aθ. Παπ#γγελ	υ, «=H ρωσικ- π	λιτικ-», (.π., σσ.
414-415.

�EF#λλ	υ, τ' πρ	\λ>µατα τ�ς σκ>της τ	< πρ	*>τ	υ �Hλι	< [(δ�ως στCς σ$+σεις της µQ τ- µ	ν-
Παντ	κρ#τ	ρ	ς κλπ.], 5 πρ+σ\ης τ�ς Abτ	κρατ	ρικ�ς Πρεσ\ε�ας τ�ς Pωσ�ας, στ-ν Kωνσταντιν	@π	-
λη, A. I. Nelidov (1882-1897), τ' )ν+θετε σQ εVδικ� #πιτρ�π), στ-ν Kωνσταντιν	@π	λη, )π	τελ	υµ+νη
)π� τ	fς P. B. Mansurov (B′ Γραµµατ+α τ�ς πρεσ\ε�ας), A. A. Smirnov (Rπ#λληλ	 τ�ς πρεσ\ε�ας), Sε-
ρ	µJνα$	 �Iωανν�κι	 (Sερατικ2ς πρ	ϊστ#µεν	 τ	< µετ	$�	υ τ�ς σκ>της τ	< πρ	*>τ	υ �Hλι	<, στ-ν
Kωνσταντιν	@π	λη) καC τ�ν %Eλληνα Γε0ργι	 Π. Bεγλερ� (1850-1923) (ναυτικ� πρ#κτ	ρα τ�ς Pω-
σικ&ς �Aτµ�πλ�ϊκ&ς κα$ �Eµπ�ρικ&ς �Eταιρε�ας), 5 5π	?	ς µετ+\η, τ� µ�να M#ϊ	 τ	< 1892, γι' θ+µατα
τ�ς σκ>της, στ� %Aγι	ν &Oρ	ς, στ- Θεσσαλ	ν�κη καC στ-ν �Aθ>να. Γι' περισσJτερα \λ. L. A. Gerd,
Rossija i Pravoslavnyj Vostok - Konstantinopol’skij patriarchat v konce XIX v. - Pis’ma G. P. Begleri k
prof. I. E. Troickomu 1878-1898 gg., Πετρ	@π	λη 2003, σσ. 215-216 καC 217, 223-224, 231-233. (Πρ\λ.
καC τCς σσ. 30-39).



στ� %Aγι	ν &Oρ	ς, 8ν2 5 Dδι	ς στ- σ. 25 )να*+ρει �τι ]cησε xκτv µ�νες. &Eτσι, σ$η-
µατ�cει κ#π	ι	ς τ- γν0µη �τι 5 συντ#κτης, στ� πλα�σι	 τ�ς παρακ	λ	υθ>σεως τ2ν
8νεργει2ν τ2ν xργ#νων τ	< πρ	Fενε�	υ τ�ς Pωσ�ας στ- Θεσσαλ	ν�κη, συγκ+ντρω-
σε τCς πληρ	*	ρ�ες στ� γρα*ε?	 τ	υ καC τCς )π+στειλε στ-ν κυ\+ρνηση τ�ς Γερµα-
ν�ας. Πιστε@ω �τι 5 Dδι	ς παρε$0ρησε τ� ]γγρα*	 αbτ� στ� συν#δελ*J τ	υ τ�ς M.
Bρεταν�ας.

Kεντρικ4 τ�υ θ�µα: T� δε@τερ	 eµισυ τ	< 19	υ α(., 	S P2σ	ι κατ+ρ$	νται )π�
τ-ν πατρ�δα τ	υς στ� %Aγι	ν &Oρ	ς, �π	υ Rπερτερ	<ν 	S %Eλληνες µ	να$	C [σ. 20]
κα�, µQ κ#θε µ+σ	, )γ	ρ#c	υν κτ>µατα καC κτ�σµατα στ� %Aγι	ν &Oρ	ς, )λλ' καC
8κτ�ς τ	< =Aγ�	υ &Oρ	υς, στ- Mακεδ	ν�α [σσ. 21, 22]. =H xθωµανικ- κυ\+ρνηση
δQν )νησυ$ε?, )νησυ$	<ν �µως 	S %Eλληνες µ	να$	C τ	< =Aγ�	υ &Oρ	υς, 	S 5π	?	ι
)ντιστ+κ	νται καC µQ δηµ	σιε@µατ# τ	υς κατακρ�ν	υν τ-ν π	λιτικ- τ�ς Pωσ�ας,
αbτ	C �µως )πειλ	<νται )π� τ� ρωσικ� πρ	Fενε?	 τ�ς Θεσσαλ	ν�κης �τι θ' $#-
σ	υν τ' κτ>µατ# τ	υς στ- Pωσ�α.

T+λ	ς, τ� ]γγρα*	, παρ' τCς Rπερ\	λQς τCς 5π	?ες )να*+ρει (\λ. τ� �ραµα τ�ς
Γερακ�νας στ' Pε\εν�κια [σ. 22] καC τ� �ραµα τ	< =Iερων@µ	υ [σ. 25]), Rπερ\	λQς,
	S 5π	?ες )ν#γ	νται στ- σ*α�ρα τ�ς *αντασ�ας, )π	τελε? )ναπJσπαστ	 τµ�µα
τ2ν θρησκευτικ2ν διαστ#σεων τ	< �Aνατ	λικ	< Zητ>µατ	ς.

*  *  *
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ΠAPAPTHMA

T� κε�µεν� τ�	 F.O., P.R.O. 424/55, σσ. 19-25

Inclosure in No. 20. 
Report respecting Mount Athos.

L’ANCIENNE Péninsule qui s’appelle aujourd’hui �Aγι�ν �Oρ�ς, Montagne
Sainte ou Mont Athos, contient vingt monastères dont chacun est propriétaire d’un
territoire d’une étendue proportionnée. Ces vingt monastères nomment annuelle-
ment vingt représentants qui se rassemblent à Karyas, espèce de foire et rendez-vous
général de tous les couvents, où ils représentent les monastères et administrent les af-
faires. Parmi ces représentants on en choisit chaque année cinq qui représentent l’as-
semblée des vingt. De ces cinq membres est élu successivement et à tour de rôle le
Président, Πρωτεπιστ�της; mais tous les monastères n’ont pas également le droit d’en
élir un; ce droit est réservé à ceux de Lavra, Vatopedi, Iviron, Dionysiou et Xyropo-
tami.

Chaque monastère a un territoire lui appartenant et est habité par 60 jusqu’à
600 moines selon son importance et selon son étendue; en dehors de l’église cen-
trale dite Kαθ�λικ�ν, c’est-à-dire, général, il y a plusieurs chapelles sur chaque
côté de l’enceinte du monastère. Il y a deux classes de monastères: les commu-
naux K�ιν��ια et les �Iδι�ρρυθµα, c’est-à-dire, dont les moines vivent à leur gui-
se. Les Kinobia sont gouvernés pour ainsi dire par un supérieur (�Hγ��µεν�ς), ont
table communal, et les moines ne peuvent rien posséder à eux, tout y est en com-
mun. Les Idorrythmes n’ont pas de supérieur et sont gouvernés par une espèce
d’aristocratie de quelques uns parmi eux qui ont le titre de Γ�ρ�ντες. Quant à
l’administration interne les Gérontes choisissent parmi eux deux surveillants
(�Eπιστ�τας), qui sont changés annuellement. Dans ces monastères-ci le repas
commun n’existe point et les membres de la communauté peuvent vivre comme
bon leur semble.

Dans la circonférence de chaque monastère qui, en général, est vaste, il y a
nombre de scètes (Σκ�ται), cellules (Kελλ!α), et ermitages (�Eρηµητ"ρια). On
donne le nom de scète à une espèce de chapelle qui a quelques chambres (cellules)
dans la cour, et un peu de terrain labourable. Le chef de ces monastères en minia-
ture est un Géron qui a sous ses ordres depuis deux jusqu’à vingt moines, pas da-
vantage.

La cellule est aussi une chapelle qui a également quelques chambrettes et un ter-
rain attenant. Elle est habitée par un Géron qui a sous ses ordres seulement deux moi-
nes #π�τακτικ�$ (subalternes).

Les ermitages sont des endroits éloignés des monastères où habite un seul moine
appelé ermite.

Tous ces établissements qui se trouvent dans le territoire d’un monastère quel-
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conque reconnaissent la juridiction de ce même monastère, qui leur en cède la
possession et la jouissance moyennant un kanor, qui est payé chaque fois qu’un nou-
veau Chef (Γ�ρων Πρ�ϊστ�µεν�ς) de scète ou cellule est nommé. Les différends qui
surviennent dans ces établissements sont vidés en première instance par le monastè-
re dont ils dépendent et en appelle par l’assemblée générale: Chacun de ces chefs a
droit ou de laisser la succession à un de ses subalternes ou bien de céder même de
son vivant le gouvernement à un des autres Gérontes; dans tous les cas le nouveau
chef doit reconnaître la juridiction du monastère et lui payer le kanor fixé par le
contrat primitif.

Voici la liste des couvents avec leurs dépandances et le nombre approximatif des
moines:

* Diverses habitations.

Ces monastères furent richement dotés par les Empereurs Byzantins et deux
d’entre eux, ceux de Zographos et de Hiliantari, par les Princes régnants Bulgares et
les Serbes lors de leur invasion en Macédoine, c’est ce qui fait que depuis lors des
moines Bulgares et Serbes furent reçus et se rendirent maîtres graduellement des sus-
dits deux monastères.

320 Kωνσταντ*ν�ς K. Παπ�υλ!δης

1. Lavra .. .. .. .. .. 4 56 15 370 300 .. 90 760
2. St. Paul .. .. .. .. 2 1 .. 195 .. .. 35 230
3. Dénis .. .. .. .. .. 4 4 .. 100 .. .. .. 100
4. Grégoire .. .. .. .. .. .. .. 120 .. .. .. 120
5. Simopétra .. .. .. .. .. .. .. 80 .. .. .. 80
6. Xiropotami.. .. .. .. .. .. .. 65 .. .. .. 65
7. St. Panteléimon (Russe).. .. 1 * * .. 660 .. .. 660
8. Xénophon .. .. .. 1 1 .. 160 .. .. .. 160
9. Dodyari .. .. .. .. .. .. .. 50 .. .. .. 50

10. Constomonito .. .. .. .. .. .. 35 .. .. .. 35
11. Zographo .. .. .. .. .. 3 .. .. .. 240 .. 240
12. Hiliantari .. .. .. .. .. 22 .. .. 10 180 .. 190
13. Sfigmeno (Serré).. .. .. .. .. .. 110 .. .. .. 110
14. Vatopedi .. .. .. .. 2 25 .. 330 300 .. .. 630
15. Pantokrator .. .. .. 1 8 30* 75 250 .. .. 325
16. Steuronitka .. .. .. .. 4 .. 55 .. .. .. 55
17. Koukoumoussi .. .. .. 1 12 .. 140 .. .. .. 140
18. Ivéron .. .. .. .. 1 25 .. 285 .. .. .. 285
19. Philothéou.. .. .. .. .. 15 .. 80 .. .. .. 80
20. Carracalla .. .. .. .. .. 24 .. 145 .. .. .. 145

2,395 1,520 420 125 4,460
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Pendant le règne de Catherine la Grande diverses offrandes ont été de même en-
voyées au Mont Athos, consistant principalement en vétements et ustensiles sacerdo-
taux, et c’est alors que des moines Russes apparurent pour la première fois, mais ils
venaient si rarement et en si petit nombre qu’ils se perdaient dans la foule des moi-
nes Grecs.

D’après la tradition il existait jadis vers l’intérieur à une demi-heure de dis-
tance du Couvent de St. Pantéléïmon («le tout charitable») le monastère appelé Zé-
lougos, ou de Roussi (prénom commun parmi les familles Grecques), où il y avait des
moines Russes aussi. Vers la fin du siècle passé une rixe étant survenue entre les moi-
nes des deux nationalités, les Russes mirent le feu au couvent et tous se dispersèrent;
mais après quelques années, vers 1803, le nommé Savas, moine de la Morée, entreprit
sa reconstruction; pourtant, au lieu de le faire sur l’ancien terrain, il préféra la côte et
en effet y fit bâtir, grâce aux sécours de Scarlate Kallimachi des Provinces-Unies, et
des Grecs de l’Asie Mineure, le Couvent actuel de St. Pantéléïmon.

Jusqu’en 1836 aucun Russe n’est entré dans ce couvent, mais vers la fin de cette
année le nommé Jérôme, moine Russe qui habitait une cellule de Capsalla (un en-
droit du Mont Athos) se mit en tête, ou spontanément ou par ordre supérieur, de s’y
insinuer afin d’introduire des moines Russes. Profitant de la pénurie extrême du cou-
vent il se présenta au père Gérasimos le vieux et ignorant supérieur, et demanda la
permission d’y entrer, avec deux moines, et offrant en même temps au couvent 60,000
piastres et des vêtements sacerdotaux. Les moines Grecs acceptèrent sans le moind-
re soupçon l’offre de Jérôme, qui a su faire au bout de quelque temps augmenter sen-
siblement le nombre des Russes en flattant avec finesse et dextérité les simples moi-
nes et leur promettant l’aide et l’assistance de la Russie; il tenta même une fois de
prendre la direction du couvent. Jusqu’en 1856 il agissait avec une grande circon-
spection, mais depuis cette année-là les Russes commencèrent à agir avec plus d’é-
nergie, ce qui finit par dévoiler leurs desseins. C’est en 1856, juste après la guerre
de Crimée, que des Russes arrivaient à ce couvent par centaines et se faisaient moi-
nes; et des bâteaux à vapeur Russes débarquaient au Mont Athos de troupes consi-
dérables de pèlerins Russes, des vêtements sacerdotaux, des livres, et surtout des pro-
visions de bouche et des habillements en quantité, introduit le tout inaperçu. Ces ob-
jets étaient offerts par la Russie de manière qu’au bout de quelque temps le couvent
a pris l’air d’un dépôt Russe ayant pour but de pourvoir aux besoins non seulement
du Mont Athos mais voir même de la Macédoine.

Quand enfin les moines Grecs comprirent les desseins du père Jérôme et voulu-
rent protester, celui-ci réussit à soulever contre eux le courroux de sa créature, le
vieux supérieur Gérasimos, tombé déjà en enfance, qui les expulsa du couvent et les
remplaça par des moines Russes. De cette manière le nombre des Grecs diminua jus-
qu’à 80, qui n’avaient plus aucune influence, tandis que les Russes atteignirent le
nombre de 600; ils s’emparèrent en même temps de l’administration entière et abso-
lue des affaires du couvent. Ils ont eu soin pourtant, afin de voiler d’une manière
convenable cet empiétement et afin de jeter de la poudre aux yeux de la communau-
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té du Mont Athos, de conserver Grecque l’église principale du couvent comme elle
était auparavant, mais en revanche ils construisirent sur le flanc nord du couvent une
église beaucoup plus spacieuse et capable de contenir tous les 600 moines et autant
des pèlerins qui prit le modeste nom de chapelle. Cette nouvelle bâtisse avait natu-
rellement besoin d’une quantité de cellules proportionnées au nombre des moines
Russes, qui augmentait de jour en jour, et le tout fut entouré d’un enclos en pierre. Il
s’en suivit donc que les bâtisses qui ont été ultérieurement ajoutées sont devenues le
corps principal et par leur étendue effacèrent l’ancien Couvent de St. Pantéléïmon. Il
est vrai qu’il porte encore le même nom, mais il y a ajouté la dénomination de «Cou-
vent Russe» plausiblement justifié par le fait que ce vieux couvent incendié portait le
nom de Roussi.

Le Père Jérôme cependant ne s’arrêta pas ici; vu que le nombre des moines Rus-
ses augmentait et augmente de jour en jour, il entreprit la construction d’un couvent
beaucoup plus grand et choisit pour cela l’ancien terrain du Couvent +υλ�υργ�- et
ceci en déclarant qu’il ne voulait construire qu’une simple scète (Σκ"τη).

Il n’est pas difficile de concevoir que ce qui avait eu lieu en St. Pantéléïmon, se
passait presqu’aussi simultanément et sous le même mot d’ordre à divers points de la
montagne. Parceque peu après l’apparition du Père Jérôme des moines Russes ar-
rivèrent au Mont Athos après avoir quitté les superbes monastères de leur patrie et
demandèrent d’acheter des scètes et des cellules en offrant des sommes fabuleuses
pour y passer leur vie et sauver leur âme. Ils offraient par exemple jusqu’à 30,000
piastres pour une cellule que le couvent souverain vendait ordinairement pour 2,000.
Il n’est pas étonnant que cet argument très persuasif employé dans un temps où les
couvents se trouvaient dans la détresse et où aucune espèce de soupçon contre les
Russes n’entrait dans la pensée naïve des moines, il n’est pas étonnant, dis-je, qu’avec
de pareils moyens ils aient réussi de devenir maîtres d’un grand nombre de scètes et
cellules.

La confiscation des biens des monastères par le Gouvernement des Principautés
Danubiennes a aussi éminemment contribué à la réussite des desseins de Jérôme. Les
principaux revenus du Mont Athos venaient des Principautés; les couvents qui furent
ainsi privés de leurs revenus habituels se trouvèrent tout d’un coup au bout de leurs
ressources, et par conséquent les Russes ne rencontrèrent pas des difficultés sérieu-
ses à la réalisation de leur désir, c’est-à-dire de prendre possession de leurs scètes et
de leurs cellules.

En entrant en possession, les Russes promettaient toujours de se tenir religieuse-
ment aux engagements vis-à-vis des couvents assumés par souverains les premiers oc-
cupants des scètes et cellules par même écrit; mais à peine maîtres de ces habitations
ils oubliaient d’une manière surprenante et leurs promesses et leurs engagements, et
convertissaient les cellules en scètes et ces dernières en monastères splendides, grâce
aux bâtisses qu’ils construisaient pour loger la foule des moines arrivant de la Russie.
Ainsi par exemple lorsque’ils occupèrent la Scète de St. André, dite «du Séraïl», ap-
partenant au Couvent de Vatopédi et près de Karyas, avec l’obligation par écrit de n’y
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jamais faire entrer plus de vingt moines, ils l’entourèrent graduellement d’un enclos
et bâtirent dans l’enceinte une église magnifique dont la pierre fondamentale a été
posée en 1866 ou en 1867, par le Grand Duc Alexis lui-même, qui à ce qu’on prétend
s’est rendu au Mont Athos expressément pour cela. Cette soi-disante scète compte à
l’heure qu’il est environ 300 moines, élisent aussi un supérieur, bien que les scètes,
comme j’ai dit plus haut, n’en aient point le droit, ce droit étant réservé aux monas-
tères.

La scete en question est devenue si importante qu’elle rivalise même avec le
«Couvent Russe» par rapport aux riches offrandes et donations qui arrivent
continuellement de la Russie.

Outre la scète sus-mentionnée les Russes parvinrent à acheter plusieurs cellules
dans le territoire de divers couvents, mais c’est notamment dans l’endroit nommé
Kapsalla, et dans la Scète du Prophète Elie appartenant au Couvent de
Παντ�κρ�τωρ (Maître de l’Univers) dans la Scète de St. Artème, dépendant du Cou-
vent de Lavra, et autour de la Scète de St. Anne, qu’ils sont installés en grand nomb-
re. Ces deux dernières scètes aussi sont devenues presque des couvents, vu qu’elles
comptent chacune plus de cent moines.

Il est aisé de comprendre que si aujourd’hui certaines cellules et scètes ne
contiennent que des Russes, ils vont subir sous peu le même sort que les Scètes du St.
André, Prophète Elie, et St. Artème; car la manière dont les contributions et dona-
tions affluent de la Russie est vraiment inexplicable; et ce qu’il y a d’encore plus in-
explicable c’est la facilité avec laquelle le Père Jérôme trouve les sommes con-
sidérables d’argent pour l’achat des nouvelles cellules ou pour l’extension de ceux qui
existent déjà.

Il paraît aussi que les Russes ont trouvé le climat du Mont Athos tellement salu-
bre qu’ils ont eu l’idée d’acheter des fermes même en dehors de la Péninsule et de
construire des Mετ�/ια (métochi est une propriété quelconque en dehors du Mont
Athos, appartenant à un couvent et administrée par des moines de ce couvent).
Ainsi par exemple le «Couvent Russe» a fait construire un splendide metochi sur
l’Isthme de la Péninsule du Mont Athos près du Canal de Xerxès, sur la position
nommée Chornitsa, le dit établissement aujourd’hui abrite plus de cent moines et do-
mine l’entrée pour ainsi dire du Mont Athos. Entre Cavalla et l’embouchure du Stry-
mon, dans la localité nommée Leftéri (anciennement Eleuterioupolis) ils ont aussi
acheté une ferme très-considérable dans laquelle ils ont fait élever une bâtisse capa-
ble de contenir un bon nombre de personnes; actuellement plus de soixante moines y
demeurent. Cet établissement domine la route par laquelle les pèlerins venant de la
Thrace et de la Bulgarie doivent passer pour se rendre au Mont Athos. Il sert en mê-
me temps comme logement (κατ�λυµα) pour ceux qui se rendent au Mont Athos par
voie de Cavalla; là ils trouvent des moyens spéciaux pour leur transport tant par mer
que par terre. De cette manière les moines de Leftéri sont certains que tous les pèle-
rins ne sauraient s’égarer, en demandant l’hospitalité aux monastères Grecs; car les
susdits moines ont un soin particulier à ce que ces individus soient conduits directe-
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ment au «Couvent Russe», d’où ils sont dirigés vers les diverses scètes et cellules Rus-
ses, et quelquefois aux couvents de Zographos (Bulgare) et Hiliandari (Serbe). Ces
pèlerins retournent donc chez eux sans avoir vu les autres couvents, de sorte qu’ils se
forment l’idée que le Mont Athos est essentiellement Russe.

Les Russes ont encore acheté une propriété sur la Péninsule de Kassandra (Pal-
lène) et y construisirent un métochi des plus spacieux qui abrite plusieurs moines.
Pour appauvrir autant que faire se peut les moines Grecs les Russes ont eu soin d’im-
porter de la Russie des quantités immenses de petites images, croix, chapelets, &c.,
qui jadis étaient la seule ressource des ermites et ascètes Grecs qui les troquaient
contre des provisions de bouche et des vêtements. Ces ouvrages faits en Russie sont
vendus comme travail des ermites du Mont Athos dans de vastes magasins construits
expressément au «Couvent Russe». La vénération et la piété, dont les Russes font
preuve envers la Montagne Sainte, se sont accrues jusqu’à un tel dégré, que le sexe
féminin aussi a commencé à suivre l’exemple des hommes.

Depuis quelques années il est à remarquer qu’une sollicitude toute particulière
avait saisi les Russes dans le but de fonder un couvent de femmes, et ils avaient choi-
si pour cela une localité, sise près du village Grec Terissé, au fond du Golphe d’A-
kante; mais par une révélation une position plus adaptée fut trouvée dans le villa-
ge de Reveniki, situé à peu près au centre des Madenochoria (villages aux Scories) de
la Chalcédique, et dominent, non-seulement toute la péninsule, mais aussi la route de
la Macédoine au Mont Athos.

Une vieille Grecque, nommée Gérakina, inspirée très probablement par les rou-
bles, vit en songe la Sainte Viegre, lui révélant un endroit du village pour y faire bâ-
tir une église, endroit où était autrefois la Chapelle de St. Constantin, détruite pen-
dant la révolution de 1821; les simples paysans ajoutèrent foi à cette soi-disante révé-
lation, creusèrent sur l’endroit indiqué, où ils trouvèrent un morceau d’une image de
la Vierge et de l’eau, et y bâtirent une petite église, dédiée à la Vierge; ils bâtirent en
même temps deux cellules pour y loger les visiteurs.

Peu de mois après, une nonne Russe apparaît au village, et est tellement touchée
par la narration des faits ci-dessus relatés, qu’elle se décide d’y passer sa vie, et dans
ce but elle fait venir de sa patrie deux autres nonnes, avec des images et des vêtements
sacerdotaux. Les paysans de Reveniki ont été tellement attendris par sa manière dou-
cereuse et sa piété fervente, qu’ils l’ont laissée presque maîtresse de l’église et des
deux cellules. En attendant un observateur curieux aurait pu remarquer que ces
deux cellules de l’église attiraient, non-seulement les Consuls de Russie en Macédoi-
ne, mais aussi les voyageurs Russes, parmi lesquels se distinguaient très-souvent des
personnes d’une certaine importance. Dernièrement, la femme et la nièce du Consul
Léontiew, prédécesseur du titulaire actuel, y séjournèrent longtemps, et même il cou-
rait le bruit que Madame Léontiew avait l’intention de prendre le voile et de s’instal-
ler comme Supérieure du Couvent, que l’on avait l’intention de construire. Ce bruit
paraissait d’autant plus fondé que la susdite nonne fit prendre des photographies du
site et des environs, et partit pour la Russie pour ramasser de l’argent destiné à la ré-
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alisation du projet. Et en effet, vers le mois de Juillet 1872, des maçons envoyés par
le «Couvent Russe» commencèrent, à l’insu des villageois, à bâtir un mûr autour de
l’église, pour servir comme enclos du couvent. Les habitants du village, ayant appris
ceci, se sont rendus sur les lieux et ont détruit le mur, malgré les menaces du 3e Drog-
man et du cavass du Consulat de Russie de cette ville, qui furent envoyés sur place
par M. Léontiew, titulaire encore du Consulat de Salonique, quoique demeurant de-
puis six mois déjà au Mont Athos. Sur ce, les villageois s’adressèrent aux autorités lo-
cales, afin d’y faire protéger leur église contre les intentions empiétantes des Russes.
C’est ainsi, que pour le moment au moins, ces projets de ravissement et d’érection
d’un couvent de femmes ont été frustrés; mais tout de même les trois nonnes y de-
meurent toujours et le susdit Drogman ne cesse de rôder autour du village et emploie
tous les moyens pour persuader les villageois de céder contre une somme assez ron-
de l’église et ses appartenances, mais c’est probable qu’après tout les villageois céde-
ront pour payer des dettes de la communauté envers le Gouvernement, qui ne cesse
de les poursuivre et d’en emprisonner les notables, bien qu’il soit convaincu que le
village se trouve dans une misère extrême. Ce sont ces dettes que les Russes propo-
sent de payer, environ 6,000 livres, contre la cession de l’église avec son territoire.

Ces progrès inquiétants des Russes ont enfin attiré l’attention des moines Grecs
du Mont Athos, qui, ayant sous les yeux l’exemple du St. Pantéléïmon, craignent de
se voir tout-à-fait expulsés, s’ils continuent à permettre aux Russes de s’insinuer de
cette manière dans leurs scètes et cellules; par conséquent ils se comportent mainte-
nant avec beaucoup de réserve et mettent de la précaution dans leurs relations avec
les Russes.

Mais ceux-ci, profitant de la pauvreté actuelle des couvents Grecs, et promettant
de riches secours, persuadent les plus simples d’entre les moines que leur entrée dans
les couvents sera plutôt avantageuse que nuisible. C’est en s’y prenant ainsi qu’ils ré-
ussissent à former des factions en leur faveur dans les couvents mêmes, et ainsi ils
parviennent parfois à faire expulser jusqu’au supérieur lui-même, et à faire élir à sa
place la personne désignée par Jérôme. C’est comme cela que les choses se passèrent
dernièrement dans le Couvent de St. Paul, où par suite des machinations de Jérôme
le Supérieur Gérasimo fut expulsé pour faire place à un moine du couvent Russe; la
même chose au Couvent de Xénophon, où après le décès du Supérieur, un instru-
ment du Père Jérôme fut élu; ces deux Supérieurs furent installé par Jérôme lui-mê-
me.

C’est à cause de ces derniers incidents que l’affaire, dite question de St. Paul, a
été soulevée et a obligé le Patriarchat Grec de Constantinople de se décider à envoyer
sur les lieux une Commission d’enquête.

Les Russes par principe n’omettent jamais aucun moyen pour acquérir de
l’influence sur les couvents Grecs, et pour les obliger de recevoir des moines Russes.
Par exemple, auparavant les moines des couvents Grecs de la Montagne se rendaient
librement en Russie pour y solliciter des secours; maintenant l’entrée en Russie leur
est formellement interdite, à moins qu’ils ne soient préalablement munis d’un permis
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de la Sainte Synode Russe; mais ce permis n’est  jamais livré sans avoir d’abord
consulté le Consul de Salonique, qui, à son tour, se base sur les renseignements du Pè-
re Jérôme. Or donc, les couvents, qui s’inclinent devant les demandes Russes soit
pour la vente des terrains, scètes, &c., soit pour l’admission des moines Russes, ne
sont pas trop tantalisés dans l’attente de ce permis, tandis que les couvents récalci-
trants sont considérés toujours comme indignes de fouler le sol de la Sainte Russie.
Ils profitent aussi des incendies qui ont lieu dans les couvents Grecs en s’offrant de
reconstruire d’eux-mêmes la partie brûlée sous la condition toujours d’acquérir le
droit d’entrée.

Ces incendies ont été si fréquents dans ces dernières années, et l’insistance des
Russes à reconstruire à leurs frais si opiniâtre, que les Grecs sont devenus excessive-
ment soupçonneux, tellement qu’ils vont jusqu’à attribuer ces incendies aux Russes
eux-mêmes; et ils préfèrent de ne pas reconstruire du tout plutôt que d’être obligés
d’admettre ces hommes dans leurs couvents. Mais même si ces soupçons sont sans
fondement il est très-probable qu’à la fin tous les couvents qui ont brûlé en partie ou
en entier tomberont au pouvoir des Russes, car ce sont eux seuls qui peuvent aujour-
d’hui disposer de moyens presque inépuisables pour l’érection de si grandes et co-
ûteuses bâtisses.

Il y a cependant une chose qui pour le moment leur manque, et sans laquelle ils
rencontreront presque toujours des obstacles sérieux dans l’accomplissement de leurs
projets, et ceci c’est l’absence d’arsenaux spacieux sur la côte. Il n’y a que le «Cou-
vent Russe» qui en a pour le moment, et pour en obtenir encore quelques autres, ils
offrent des sommes fabuleuses, surtout la soi-disante Scète du Sérail. Si donc ils ré-
ussissent, comme il n’est pas improbable, à acheter les arsenaux du couvent Grec de
Stavronikita, ils auront de quoi en faire construire des plus grands et des plus spa-
cieux que ceux du «Couvent Russe». Ils auront de cette manière deux débarquadères
sûres de chaque côté de la péninsule où les bateaux pourront débarquer leurs cargai-
sons de moines, pèlerins, donations, &c. Dans le cas aussi où leurs efforts continuels
pour acquérir le Couvent de Koutloumoussi seraient couronnés de succès, alors ils se
donneraient la main à travers la péninsule, c’est-à-dire, depuis le «Couvent Russe»
jusqu’à celui de Stavronikita; car ils seront maîtres du centre de la Montagne, où se
trouvent la Scète du Séraïl et le Couvent de Koutloumoussi, et entre ces deux Karyas,
où siègent les représentants de la communauté. Ceci est d’autant plus probable que
le Couvent de Koutloumoussi a dernièrement brûlé deux fois, et par conséquent les
moines, qui n’étaient jamais riches, manquent parfois de leur pain quotidien, sont à
peine habillés, et se promènent pieds-nus. Ce couvent a réitérativement imploré la
permission de quêter en Russie; mais ce permis lui a été carrément refusé, parce que
ce couvent ne voulait pas admettre des moines Russes.

C’est depuis 1863 que les Russes intriguent pour se rendre maîtres de ce couvent,
qui est presque le plus important de tous au point de vue stratégique, et ils auraient
réussi si l’Ambassade Anglais n’intervenait pas pour protéger ces moines, qui étaient
presque tous Ioniens.
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L’influence dont le Père Jérôme jouit, en compagnie du Père Makarius, homme
très-riche et rejeton, dit-on, d’une grande famille Russe, est si considérable, que l’on
peut avec assurance dire, que ce sont ces deux hommes qui gouvernent aujourd’hui
la Sainte Montagne; car la voix de cinq ou six couvents abritant des moines de la
Grèce libérée, et qui sont les seuls qui protestent hautement contre les empiétements
des Russes, ne suffit point pour contrecarrer leurs projets, vu que tous les autres ont
peur d’agir ouvertement contre l’influence du Père Jérôme.

Ce personnage a su persuader aux moines du Mont Athos qu’il est un saint, et fai-
re ébruiter la nouvelle dans toute la Russie; il est aussi considéré comme le levier des
opérations Russes tant au Mont Athos qu’en Macédoine. Il est très positif, d’ailleurs,
qu’il est en correspondance suivie avec nombre de personnes haute placées en Rus-
sie, et avec tous les cercles Panslavistes et Bulgares. Il a su, en outre, amasser une si
grande fortune qu’il a l’intention d’acquérir en Macédoine des immeubles d’une va-
leur très-considérable, et a dans quelques banques Européennes des sommes immenses
déposées.

Voici un exemple de la manière dont il s’est pris, pour impressionner les moines
et pèlerins de ses pouvoirs surnaturels.

Il existe à Odessa, et je crois dans tous les ports de la Mer Noire et la Mer d’A-
zoff, des bureaux chargés du transport des pèlerins et des moines jusqu’au Mont
Athos. Les employés de ces établissements, de concert avec Jérôme, obtiennent de
ces simples et naïfs individus une esquisse historique de leurs familles, de leurs affai-
res, &c, tout en inscrivant leurs noms aux registres des bureaux. Jérôme reçoit dû-
ment le catalogue dans lequel l’historique de chaque moine ou pèlerin est annoté à
côté de son nom. En arrivant donc au Mont Athos, le Père Jérôme, tout en les appe-
lant par leurs noms propres, commence à leur raconter des faits concernant leurs af-
faires, nommément à demander après chaque membre de la famille, et ainsi de suite,
ce qui naturellement ne laisse que de les surprendre au plus haut degré, et leur fait
croire que Jérôme est évidemment plus qu’un homme.

Il a aussi mis à profit le bruit de sa sainteté pour écraser autant que possible les
Grecs en racontant une révélation qui lui aurait été faite par Jésus Christ.

Il priait tout seul, dit-il, une nuit vers le tard, lorsqu’il vit une lueur resplendissan-
te illuminer tout-à-coup sa cellule et apparaître au milieu de cette lueur le Sauveur lui-
même, entouré de toutes les nations du monde, lui disant: «Que le Seigneur est content
de lui». «J’en étais si stupéfait», dit-il, «que je n’ai pu proférer le mot; nonobstant j’ai
remarqué que la Grèce se trouvait tout-à-fait au dernier rang, et à peine visible. Alors
j’ai eu la hardiesse de lever mes yeux vers le Sauveur, et lui demander en quoi la Grè-
ce, cette nation qui nous donna les lumières et la foi Chrétienne, aurait mérité le cour-
roux du Seigneur pour qu’elle soit la dernière même après les païens. J’ai fait cette de-
mande en tremblant, et le Sauveur me répondit avec un regard sévère, que toute na-
tion qui conspirerait contre la Sainte Russie, ce berceau de la vraie foi, et hésiterait
d’entrer dans ses vues, cette nation là s’attirerait le déplaisir divin et serait traitée de
même; sur quoi une obscurité complète pénétra dans ma cellule, et je ne vis plus rien».
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D’après toutes les apparences, le Père Jérôme, ainsi que les couvents Russes,
jouissent de l’appui du Gouvernement Russe, et de ses Consuls de Salonique. Ces
derniers se rendent au Mont Athos très-souvent, et notamment M. Léontiew, qui y
demeura pendant huit mois, et qui ne faisait qu’errer de couvent en couvent, et de
métochi en métochi, se rendant compte de tout, et se mêlant partout.

Il est excessivement surprenant pourtant, que tout ce va-et-vient n’ait point au
moins excité la curiosité du Gouvernement Ottoman; il en a fallu expressément l’in-
cident de Saint Paul, pour attirer enfin son attention sur les affaires du Mont
Athos, et pour se demander, si par hasard les Russes ne cherchent pas à y établir le
centre de leur propagande.

Cependant, si la Sainte Montagne est destinée à être sauvée des griffes Russes,
ceci ne serait pas tant dû aux mesures que le Gouvernement Ottoman pourrait
prendre, qu’à l’opposition plutôt tant ouverte que cachée des moines Grecs, et en par-
ticulier des moines Héllènes. Les Russes ont compris cela, et ils ont maintenant com-
mencé à montrer ouvertement aux moines Grecs leur aversion, tandis que jusqu’à
présent, ils les ménageaient plus ou moins; et il est curieux de voir avec quelle mé-
fiance et avec quelle antipathie on voit au «Couvent Russe» les visiteurs Grecs, qu’ils
soient moines ou non.

Cette aversion, qui croît de jour en jour, réciproquement d’ailleurs, et les violen-
tes diatribes qui paraissent depuis quelques temps dans les journaux Grecs contre les
agissements Russes, ont excité le Gouvernement Russe jusqu’au point de menacer les
couvents Grecs, par l’entremise du Consul de Salonique, de confisquer les propriétés
qui leur sont restées en Russie, s’ils ne démentissent officiellement les articles contre
les projets Russes sur le Mont Athos, insérés dans les journaux Grecs de Constanti-
nople, et s’ils ne déclarent hautement leur dévotion à la nation Russe, et leur amour
fraternel pour les moines Russes du Mont Athos.

Ceci vient de se passer, il y a quinze jours, mais je ne suis pas encore en position
de savoir l’effet que cette menace a pu produire au Mont Athos. Si l’on prend ce-
pendant en considération la pénurie extrême dans laquelle les couvents Grecs sont
tombés depuis quelques années et que la seule ressource qui leur reste, sont juste-
ment ces propriétés menacées, il ne serait pas étonnant qu’ils pensent deux fois avant
de rompre complètement avec une Puissance comme la Russie; d’autant plus qu’ils
voient que la Porte ne peut ou ne veut pas les protéger. Les revenus annuels des cou-
vents, provenant de ces propriétés, dépassent, je crois, les 60,000 livres.
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RÉSUMÉ

Constantin Papoulidis

LA QUESTION D’ORIENT ET SES DIMENSIONS RELIGIEUSES:

LA QUERELLE GRECO-RUSSE AU MONT ATHOS AU 19e SIÈCLE

A PARTIR DES ARCHIVES BRITANNIQUES

Les événements de la querelle gréco-russe, surtout l’élection du premier hi-
goumène russe au monastère de Saint Pantéléèmôn en 1875 et les activités de
moines russes, tant en dehors ainsi qu’à l’intérieur du Mont Athos, durant le 19e

siècle, intéressèrent les services diplomatiques des puissances étrangères à
Thessalonique.

Un rapport étendu de faits, lequel fut rédigé, en français, par le Consul
d’Allemagne à Thessalonique, Eric Abbot, en 1876, a été trouvé entre les mains
de son collègue de la Grande Bretagne à Thessalonique, Blunt, et, ensuite, aux
archives du Foreign Office (F.O., P.R.O., 425/55).

L’auteur présente le contenu de ce rapport et souligne les inquiétudes de la
part du rédacteur concernant la descente des Russes au Mont Athos et, plus gé-
néralement expose la politique russe dans cette région.
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5π��., (π# τ#ν 16� α?. καU 58ε6Qς.

Στ# παρεκκλ.σι τ�W �Aγ��υ <IωGνν�υ τ�W Θε�λ$γ�υ τQς :µFνυµης KαλS�ης
τQς Σκ.της �ρ�σκεται 56αιρετικQς τ+�νης 8�ρητ� ε?κ$να τ�W Pτ�υς 1563 (ε?κ. 29).
E?κ�ν�Cει τ#ν _γι� <IωGννη τ#ν Θε�λ$γ� -στραµµ+ν� κατ) τ) τρ�α τ+ταρτα- ν)
κρατ` µa τ# (ριστερ$ τ�υ �+ρι (ν�ιγµ+ν� ε?λητGρι� καU µαCU µ< α4τ# µελαν�δ��εb�.
�O E4αγγελιστ�ς παριστGνεται ν) γρG8ει στ# ε?λητGρι� µa γρα8�δα π�- κρατ`
στ# δε6� τ�υ �+ρι τ) γνωστ) πρ*τα λ$για τ�W ε4αγγελ��υ τ�υ: EN APXH HN O

ΛOΓOΣ KAI O ΛOΓOΣ HN ΠPOΣ TON ΘEON. Στ# κGτω µ+ρ�ς της δια�GC�υµε τ#
dν�µα τ�W CωγρG8�υ:

�
α�	γ′ XEIP AΘANAΣIOY. Xαρακτηριστικ# τQς 9ριστα Cω-

γρα8ισµ+νης α4τQς ε?κ$νας ε'ναι 2τι γι) τ#ν κGµπ� �ρησιµ�π�ι.θηκαν 8Sλλα
(ργSρ�υ (ντU γι) �ρυσ$. T# 8ωτ�στ+8αν� 8+ρει περ�τε�να διGστικτα κ�σµ.µατα.

Στ#ν κ�ιµητηριακ# να# τQς �Aγ�ας TριGδ�ς καU στ# �$ρει� τ�b�� τ�υ 8υλGσσε-
ται τ# 5πιστSλι� καθeς καU : Σταυρ#ς τ�W τ+µπλ�υ τQς KαλS�ης τ�W Γενεσ��υ τQς
Θε�τ$κ�υ (πρ*τ� Kυριακ$), π�- µετα8+ρθηκαν 5δ* (π# τ#ν 5ρειπωµ+ν� σ.µερα
να$. Στ# 5πιστSλι� 7πGρ��υν �/ ε?κ$νες τ*ν <Aπ�στ$λων σa στηθα�α µ�ρ8.. Xρ�-
ν�λ�γ�Wνται στ) τ+λη τ�W 17�υ α?. g τUς (ρ�aς τ�W 18�υ.

TQς 5π��Qς περU τ#ν 17� α?. ε'ναι καU �/ ε?κ$νες τ�W ∆ωδεκα$ρτ�υ π�- �ρ�σκ�-
νται στ# µ�ν$6υλ� 5πιστSλι� τ�W τ+µπλ�υ τQς KαλS�ης τ�W �Aγ��υ Παντελε.µ�ν�ς
τQς σκ.της Kαυσ�καλυ��ων. T# 5πιστSλι� α4τ# ε'ναι µετα8ερµ+ν� (π# 9λλ� Kελ-
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1. Γι) τ� �υCαντιν� τ+�νη στ�ν περι��� τ*ν Kαυσ�καλυ��ων, �ρ�σκεται πρ#ς δηµ�σ�ευση ε?δικ�
µελ+τη µας.



λU π�- 5τιµ`τ� πιθαν#ν σa θε�µητ�ρικ� i�ρτ., καθeς σ< α4τ# ε'ναι (πεικ�νισµ+νες
2λες �/ θε�µητ�ρικaς i�ρτ+ς, 5ν* παραδ$6ως (π�υσιGCει j i�ρτ� τQς Πεντηκ�-
στQς.

T�W 16�υ-17�υ α?. ε'ναι καU j ε?κ$να τ*ν kγ�ων <Aρ�αγγ+λων σa πρ�σκυνητGρι
δε6ι) τ�W τ+µπλ�υ τQς :µFνυµης KαλS�ης τQς Σκ.της. E?κ$νες τQς lδιας 5π��Qς
�ρ�σκ�υµε καU στ# KελU τ�W �Aγ��υ <Aθανασ��υ τ�W <Aθων�τ�υ (ε?κ$νες τ�W τ+-
µπλ�υ), πGνω (π# τ� Σκ.τη.

Στ#ν να# τQς K�ιµ.σεως τQς Θε�τ$κ�υ τ�W Kελι�W τ�W �Aγ��υ Nε�λ�υ �ρ�σκ�-
νται �/ i6Qς 8�ρητaς ε?κ$νες τ�W 17�υ α?.: α) j ε?κ$να τQς Παναγ�ας �Oδηγ.τριας,
j :π��α κατ) τ�ν παρGδ�ση θεωρεbται Pργ� τ�W :σ��υ Nε�λ�υ τ�W Mυρ��λ.τ�υ
π�- (σκ.θηκε σa παρακε�µεν� σπ.λαι�, τ�W :π���υ 5π�σης Pργ� θεωρ�Wνται �/
τ�ι��γρα8�ες (σFC�νται τFρα µ$ν� σπαρGγµατα) στ# ναmδρι� τQς �YπαπαντQς π�-
�ρ�σκεται πλησ��ν τ�W Kελ��υ, �) δS� ε?κ$νες τQς K�ιµ.σεως τQς Θε�τ$κ�υ.

<Aπ# τ#ν 18� α?. πρ�+ρ��νται καU τ) περισσ$τερα (π# τ) Pργα τ+�νης π�- 8υ-
λGσσ�νται στ) Kαυσ�καλS�ια καU τ�ν ε4ρSτερη περι��. τ�υς, 2πως 56Gλλ�υ συµ-
�α�νει καU στ�ν 7π$λ�ιπη (θωνικ� 5πικρGτεια. T�ν 5π��� 9λλωστε α4τ� /στ�ρ.θη-
καν µa τ�ι��γρα8�ες τ$σ� : Kυριακ#ς να#ς (µ+σα 18�υ α?.) 2σ� καU τ) παρεκκλ.-
σια τQς K�ιµ.σεως τQς Θε�τ$κ�υ (1759) καU τ�W �Aγ��υ <IωGνν�υ τ�W Θε�λ$γ�υ
(1777). Λ$γω τ�W µεγGλ�υ (ριθµ�W τ*ν Pργων θ) τ) 56ετGσ�υµε σa δS� κατηγ�-
ρ�ες: τUς τ�ι��γρα8�ες καU τUς 8�ρητaς ε?κ$νες.

ΠρUν 2µως περιγρGψ�υµε τ) ε?κ�ν�γρα8ικ) πρ�γρGµµατα τ*ν τρι*ν παρα-
πGνω να*ν, κρ�ν�υµε σκ$πιµ� ν) (να8ερθ�Wµε, Pστω καU (κρ�θιγ*ς, στ# /στ�-
ρικ$, �?κ�ν�µικ# καU πνευµατικ# περι�Gλλ�ν, στ# :π�b� καλλιεργ.θηκε j τ+�νη
στ# oAγι�ν %Oρ�ς καU κατ< 5π+κταση στ) Kαυσ�καλS�ια καU τ�ν ε4ρSτερη πε-
ρι��. τ�υς κατ) τ#ν 18� α?., κGν�ντας παρGλληλα τUς (ναγκαbες γι) τ� δια-
πραγµGτευση τ�W θ+µατ$ς µας 5πισηµGνσεις. ΠαρGλληλα θ) διατυπFσ�υµε τUς
σκ+ψεις µας γSρω (π# τ�ν τ+�νη τ�W CωγρG8�υ π�- /στ$ρησε τ#ν κυρ�ως Kυ-
ριακ# να# καU τ# παρεκκλ.σι τQς KαλS�ης τ�W �Aγ��υ <Aκακ��υ στ) Kαυσ�κα-
λS�ια, τ#ν :π�b� συµ�ατικ) pν�µGσαµε «CωγρG8� τ*ν Kαυσ�καλυ��ων» 2σ�
καU τUς στενaς σ�+σεις π�- θεωρ�Wµε 2τι P�ει τ# Pργ� τ�υ µa τ#ν ∆ι�νSσι� τ#ν 5κ
Φ�υρν`. Θ) πρ�σπαθ.σ�υµε δa ν) συνθ+σ�υµε τ# π�ρτρ+τ� τ�υ, 2σ� µ`ς ε'ναι
δυνατ$ν.

�Eπισηµ�νσεις γι� τ�ν τ��νη τ�� 18�υ α�. στ� �Aγι�ν �Oρ�ς

%E�ει 5πισηµανθεb (π# π�λλ�-ς 5ρευνητaς 2τι j µελ+τη τQς Cωγρα8ικQς τ�W
18�υ α?. στ# oAγι�ν %Oρ�ς συναντ` (ρκετaς δυσκ�λ�ες, καθeς στ#ν α?Fνα α4τ#
συν+�ησαν π�λλaς µετα��λ+ς, 5µ8αν�στηκαν ν+ες τGσεις καU καλλιτε�νικaς (ναCη-
τ.σεις, ν+�ι πρ��ληµατισµ�U καU κιν.σεις (ναγεννητικaς τQς σSν�λης πνευµατικQς
CωQς, κυρ�ως µ+σα (π# τ# 8ιλ�καλικ# κ�νηµα τ*ν /ερ*ν K�λλυ�Gδων. �H (ντιµε-
τFπιση τQς Cωγρα8ικQς καU γενικ) τQς καλλιτε�νικQς παραγωγQς στ# oAγι�ν
%Oρ�ς κατ) τ#ν 18� α?. µ+�ρι καU πρ# δS� µ$λις δεκαετι*ν, 7πQρ6ε πρGγµατι π�λ-
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7π�τιµητικ�2 γεγ�ν#ς π�- (ρ��Cει –5νθαρρυντικ) 8ρ�ν�Wµε– ν) 6επερνι+ται στUς
µ+ρες µας µa τ�ν 5νασ�$ληση (ρκετ*ν ε?δικ*ν 5πιστηµ$νων µa τ) µνηµεbα, τ$σ�
µa τ� διGσωση, συντ.ρηση καU (νGδει6. τ�υς 2σ� καU µa τ� µελ+τη καU δηµ�σ�ευσ.
τ�υς3. T# Pργ� καθ�σταται δSσκ�λ� καU λ$γqω τQς διG�υσης τ*ν µνηµε�ων σ< 2λη τ�
γεωγρα8ικ� περι��� τQς /ερ`ς �ερσ�ν.σ�υ.

ΘεωρFντας κGπ�ι�ς τ) µετα�υCαντιν) Pργα τ+�νης –κυρ�ως α4τ) τ�W 18�υ
α?.– π�- �ρ�σκ�νται τ$σ� στ# Kυριακ# 2σ� καU τUς KαλS�ες (λλ) καU τ�ν ε4ρSτε-
ρη περι��� τ*ν Kαυσ�καλυ��ων, (ντιλαµ�Gνεται τ�ν 5π�δραση π�- P��υν στ)
καλλιτε�νικ) ρεSµατα τQς 5π��Qς �/ πνευµατικaς (ναCητ.σεις καU j κ�νηση τ*ν
?δε*ν κατ) τ�ν περ��δ� α4τ.. O/ α?σθητικaς πρ�τιµ.σεις 56ακ�λ�υθ�Wν ν) ε'ναι
σταθερ) πρ�σηλωµ+νες στ�ν τ+�νη τ�W BυCαντ��υ, (λλ) πGντα µa 5πα8� καU πρ�-
σαρµ�γ� στUς (λλαγaς τ*ν καιρ*ν. T) (ν��γµατα µερ�δ�ς τ�W iλληνισµ�W πρ#ς τ�
∆Sση, µa µαCικaς (π�δηµ�ες (π# τ� Θεσσαλ�α, %Hπειρ� καU τ� ∆υτ. Mακεδ�ν�α
πρ#ς περι��aς τQς κεντρικQς E4ρFπης, δaν θ) µπ�ρ�Wσαν ν) µ�ν (8.σ�υν l�νη
στ�ν τ+�νη, τ�ν (ρ�ιτεκτ�νικ� καU τ�ν Cωγρα8ικ..

�H �?κ�ν�µικ� κατGσταση τ�W %Oρ�υς τ�ν (µ+σως πρ�ηγ�Sµενη περ��δ�
rταν δραµατικ., κυρ�ως λ$γω τ*ν δυσ�Gστα�των �ρε*ν σa �E�ρα��υς τ�κ�γλS-
8�υς καU στ�-ς 5π�σης δυσ�Gστα�τ�υς 8$ρ�υς π�- 5π+�αλε j τ�υρκικ� δι��κηση
56 α?τ�ας καU τ*ν πρ�στ�µων γι) τ� συµµετ��� kγι�ρειτ*ν σa 5ν+ργειες 5νGντια
στ�ν pθωµανικ� κυριαρ��α4. Παρ< 2λ< α4τ) γ�νεται πρ�σπGθεια γι) τ�ν (ναδιGρ-
θρωση τ�W δι�ικητικ�W συστ.µατ�ς (ν�� Tυπικ&, Πατρ. Γα�ρι�λ ∆t, 1783) καU τ�ν
�?κ�ν�µικ� (νGκαµψη τ�W %Oρ�υς. <Eπιπλ+�ν, j uδρυση τQς <AθωνιGδ�ς Σ��λQς5

(M�ν� Bατ�πεδ��υ, 1748) καθeς καU j uδρυση καU λειτ�υργ�α τυπ�γρα8ε��υ6

(Mεγ�στη ΛαSρα, 1759) 7π�γραµµ�C�υν τ# (νανεωτικ# κλ�µα π�- καλλιεργεbται
στ) µ+σα τ�W 18�υ α?. στ# oAγι�ν %Oρ�ς. M+σα στ� συνG8εια α4τ� παρατηρ�Wµε
2τι κατ) τ#ν 18� α?. j καλλιτε�νικ� δραστηρι$τητα στ#ν %Aθω (ρ��Cει ν) (νακG-
µπτει.

ΠαρGλληλα, j µακρ$�ρ�νη περ��δ�ς ε?ρ.νης στ#ν iλληνικ# κ$σµ�, (π# τUς
(ρ�aς τ�W 18�υ α?. vς τ�ν Pναρ6η τ�W πρFτ�υ ρωσ�-τ�υρκικ�W π�λ+µ�υ (1768), θ)
συµ�Gλει στ�ν (νGπτυ6η τ�W 5µπ�ρ��υ στ� ν$τια Bαλκανικ.. A4τ# :δ.γησε 8υ-
σικ) καU σa �?κ�ν�µικ� 9νθηση, τ+τ�ια wστε ν) µπ�ρ�Wν :ρισµ+ν�ι «ε4πατρ�δες»
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2. Bλ. γι) παρGδειγµα, τ�ν περU τ�W /ερ�µ�νG��υ ∆ι�νυσ��υ τ�W 5κ Φ�υρν` γνFµη τ�W <Aνδρ.
xυγγ$π�υλ�υ, Σ�εδ%ασµα +στ�ρ%ας τ-ς θρησκευτικ-ς 'ωγρα�ικ-ς µετ� τ�ν �Aλωσιν, <AθQναι 1957
((νατSπωσις 1999), σ. 292 κ.5. (στ# i6Qς: Σ�εδ%ασµα +στ�ρ%ας).

3. Γι) τ� µετα�υCαντιν� τ+�νη, γενικG, στ# oAγι�ν %Oρ�ς, �λ. τ�ν π�λ- 5µπεριστατωµ+νη µελ+τη
τ�W E. Kυριακ�Sδη, «�H µνηµειακ� Cωγρα8ικ� στ� Θεσσαλ�ν�κη καU τ# oAγι�ν %Oρ�ς, τ# 18� α?..
A?σθητικaς (ναCητ.σεις καU τε�ν�τρ�πικ) ρεSµατα», Θεσσαλ�νικ�ων π&λις 4 (2001) 143-190.

4. <I. MαµαλGκης, T� �Aγι�ν �Oρ�ς (�Aθως) δι� µ�σ�υ τ3ν α�4νων, Θεσσαλ�ν�κη 1971, σσ.
284-296.

5. Ma πρ*τ� της σ��λGρ�η τ#ν /ερ�διGκ. Nε$8υτ� Kαυσ�καλυ��τη τ#ν Πελ�π�νν.σι�, τ#ν 56
�E�ρα�ων.

6. MGλιστα τ# πρ*τ� καU µ`λλ�ν µ�ναδικ# �ι�λ�� π�- τυπFθηκε στ) 1759 στ# τυπ�γρα8εb�
α4τ$ rταν j «�Eκλ�γ� Ψαλτηρ%�υ παντ�ς» τ�W Kαυσ�καλυ��τ�υ λ�γ��υ, Nε�8Sτ�υ Kαυσ�καλυ��τ�υ.



ν) �ρηµατ�δ�τ�Wν τ�ν (ν+γερση ν+ων να*ν g τ� Cωγρα8ικ� διακ$σµηση7 9λλων,
στ# oAγι�ν %Oρ�ς8. Στ#ν τ�µ+α α4τ$, µεγGλη στGθηκε j πρ�σ8�ρ) σa δωρεaς καU
��ρηγ�ες τ*ν jγεµ$νων τQς M�λδ��λα��ας καU τ*ν Φαναριωτ*ν, �/ :π�b�ι πρ#ς
τ# oAγι�ν %Oρ�ς στGθηκαν ?δια�τερα γενναι$δωρ�ι. %Aλλωστε καU τ# ν�µικ# πλα�-
σι� π�- 56ασ8GλιCε τ# 8ιρµGνι τ�W σ�υλτGν�υ <A�µaτ Γt (1719) 5π+τρεπε 5πι-
σκευaς µ�ν*ν καU να*ν g �?κ�δ$µηση ν+ων.

E4εργετικ# (ντ�κτυπ� στ#ν τ�µ+α τQς θε�ας λατρε�ας καU τQς συνα8�Wς 5κκλη-
σιαστικQς τ+�νης ε'�ε καU τ# ε4ν�ϊκ# περι�Gλλ�ν π�- διαµ�ρ8Fθηκε γι) τ�-ς �ρι-
στιαν�-ς κατ��κ�υς τQς pθωµανικQς 5πικρGτειας, µετ) τUς συνθQκες τ�W KGρλ�-
�ιτς (1699), τ�W ΠασGρ��ιτς (1718) καU τ�W Kι�υτσ�-κ KαϊναρτCQ (1774)9.

Στ) πλα�σια α4τ) πρ+πει ν) ?δωθεb καU j uδρυση στ) (π$µακρα Kαυσ�καλS�ια
τ$σ� τ�W ν+�υ Kυριακ�W να�W (κτ�σιµ� περU τ# 174510, kγι�γρG8ηση µετα6- τ*ν 5τ*ν
1759-1765) 2σ� καU τ*ν περικαλλ*ν παρεκκλησ�ων τ*ν Kαλυ�*ν τ�W �Aγ��υ <Aκακ�-
�υ (1759), �Aγ��υ <IωGνν�υ τ�W Θε�λ$γ�υ (1777) καU �Aγ��υ E4σταθ��υ (1767)11.

T�ν 5π��� α4τ� τ*ν µ+σων τ�W 18�υ α?., �/ δυτικ�ευρωπαmC�υσες ?δ+ες 9ρ�ι-
σαν ν) 5πηρεGC�υν τ#ν τρ$π� σκ+ψης τ*ν �Eλλ.νων στ#ν pθωµαν�κρατ�Sµεν�
�*ρ�. T�ν lδια περ��δ� παρατηρεbται Pντ�νη καλλιτε�νικ� δραστηρι$τητα, 5µ8αν�ς
9λλωστε στUς τ�ι��γρα8.σεις τ*ν Kαθ�λικ*ν καU τ*ν Kυριακ*ν π�λλ*ν kγι�ρει-
τικ*ν µ�ν*ν καU σκητ*ν12. A4τ� j δραστηρι$τητα θ) πρ+πει ν) συνδεθεb µa τ� γε-
νικFτερη πνευµατικ� 9νθηση, κατ) τ# δεSτερ� κυρ�ως µισ# τ�W 18�υ α?. στ# oAγι�ν
%Oρ�ς, j :π��α (νι�νεSεται κυρ�ως κατ) τ�ν περ��δ� τQς 8ιλ�καλικQς (ναγ+ννησης
π�- 5κδηλFθηκε µa (8�ρµ� τ# κ�νηµα τ*ν K�λλυ�Gδων ((ρ�� τ# 1754). ΠαρGλλη-
λα 2µως δυτικ�C�υσες καλλιτε�νικaς 5πιρρ�aς (κ$µη καU στ�ν 5κκλησιαστικ� τ+�νη,
9ρ�ισαν ν) (νησυ��Wν τ�ν <Eκκλησ�α καU ?δια�τερα τ# πλ+�ν µα�$µεν� τµQµα της,
τ�-ς µ�να��Sς. �O συντηρητικ#ς �αρακτ.ρας τQς µετα�υCαντινQς τ+�νης13 συνυ-
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7. E'ναι 5νδεικτικ# 2τι : (ριθµ#ς τ*ν vς τFρα �Eλλ.νων CωγρG8ων τ�W 18�υ α?. (περ�π�υ 800)
ε'ναι δυ$µισυ 8�ρaς µεγαλSτερ�ς (π# 5κεbν�ν τ�W 17�υ α?. (Bλ. M. XατCηδGκης, �Eλληνες 'ωγρ���ι
µετ� τ�ν �Aλωση, τ. At, <Aθ.να 1987, σ. 101).

8. M. Π�λυ���υ, «�H 5κκλησιαστικ� (ρ�ιτεκτ�νικ� στ# oAγι�ν %Oρ�ς», 6H νε&τερη κα7 σ9γ�ρ�νη
Mακεδ�ν%α, τ. At, Θεσσαλ�ν�κη, ΠαπαC.σης-Παπασαραντ$π�υλ�ς, �.�., �.τ. Pκδ., σ. 197.

9. �H συνθ.κη 56ασ8GλιCε, 5κτ#ς (π# τ) πρ�ν$µια στ� ναυσιπλ�mα, τ# δικα�ωµα τQς πρ�στασ�ας
τ*ν �ριστιαν*ν καU τ*ν 5κκλησι*ν σa 2λη τ�ν pθωµανικ� 5πικρGτεια. Λ�γ� (ργ$τερα, στ) �ρ$νια τ�W
ΣελUµ τ�W Γt (1789-1807), : λ$γι�ς Kωνσταντbν�ς K�Sµας θ) διαπιστFσει 2τι π�τ: δ:ν ;κτ%σθησαν ε�ς
τ�ν T�υρκ%αν τ&σαι κα7 τ�ια�ται περικαλλε<ς ;κκλησ%αι, =ς ;π7 τ3ν >µερ3ν τ�� Σελ7µ.

10. T# Pτ�ς 1745, {ς Pτ�ς (νεγ+ρσεως τ�W σηµεριν�W Kυριακ�W, (να8+ρ�υν καU : M. Γεδεeν (6O
�Aθως, �Aναµν(σεις - @γγρα�α - σηµει4σεις, Kωνσταντιν�Sπ�λις 1885, σ. 165), : K�σµ`ς BλG��ς /ε-
ρ�δ. (6H �ερσ&νησ�ς τ�� 6Aγ%�υ �Oρ�υς �Aθω π�λαι τε κα7 ν�ν, B$λ�ς 1903, σ. 179) καU Xριστ�8.
Kτεν`ς (ρ�ιµ. (�Aπαντα τ� ;ν 6Aγ%Bω �Oρει +ερ� καθιδρ9µατα ε�ς 726 ;ν GλBω Jνερ�&µενα κα7 α+ πρ�ς
τ� δ��λ�ν @θν�ς Lπηρεσ%αι αQτ3ν, <Eν <Aθ.ναις 1935, σ. 635).

11. T) lδια 9λλωστε �ρ$νια µa τ�ν /στ$ρηση τ�W Kυριακ�W τ*ν Kαυσ�καλυ��ων (1759-1765),
/στ�ρ�Wνται καU τ) Kυριακ) τ*ν γειτ�νικ*ν σκητ*ν �Aγ�ας %Aννης (1757) καU N+ας Σκ.της.

12. Kαθ�λικ) µ�ν*ν Παντ�κρGτ�ρ�ς (1749), KαρακGλλ�υ (1750), Φιλ�θ+�υ (1765), xηρ�π�τG-
µ�υ (1783), Kυριακ) σκητ*ν xεν�8*ντ�ς (1766), Kαυσ�καλυ��ων (περU τ# 1769-1765), �Aγ�ας %Aννης
(1757), N+ας Σκ.της.

13. XατCηδGκης, G.π., σ. 76.



8α�νεται µa τ� διδασκαλ�α τ*ν K�λλυ�Gδων j :π��α 8α�νεται τελικ) ν) 5πικρατεb.
Θ) πρ+πει 5π�σης ν) 7π�γραµµ�σ�υµε 2τι τ�ν 5π��� τQς (κµQς τ�W CωγρG8�υ τ*ν
Kαυσ�καλυ��ων rταν σa πλ.ρη 56+λι6η j διαµG�η γSρω (π# τ# C.τηµα τ*ν µνηµ�-
σSνων, στ# :π�b�, |ς µ� λησµ�ν�Wµε, πνευµατικ#ς (ρ�ηγ#ς (π# τ�ν πλευρ) τ*ν
K�λλυ�Gδων –κατ) τ�ν πρFτη 8Gση τ�υ– rταν : /ερ�διGκ�ν�ς Nε$8υτ�ς Kαυσ�-
καλυ��της : Πελ�π�νν.σι�ς : 56 �E�ρα�ων, πρ*τ�ς σ��λGρ�ης τQς <AθωνιGδ�ς
Σ��λQς (τQς µ�νQς Bατ�πεδ��υ).

T� π�ρτρ�τ� κα7 > τ��νη τ�� «'ωγρ���υ τ3ν Kαυσ�καλυ$%ων»

�H τ+�νη τ�W «CωγρG8�υ τ*ν Kαυσ�καλυ��ων» καU τ�W 5ργαστηρ��υ τ�υ,
5ντGσσεται στ# (νανεωτικ# καλλιτε�νικ# ρεWµα, καθαρ) kγι�ρε�τικ�, π�- 5µ8αν�-
Cεται τ# πρ*τ� τ+ταρτ� τ�W 18�υ α?. καU πρ�τε�νει τ�ν 5πιστρ�8� καU (ντιγρα8�
τ*ν παλαι$τερων πρ�τSπων τQς τ+�νης τQς 5π��Qς τ*ν Παλαι�λ$γων καU κυρ�ως
τQς συµ�ατικ) λεγ$µενης «Mακεδ�νικQς» Σ��λQς. �O κSρι�ς 5κ8ραστ�ς τ�W ρεS-
µατ�ς α4τ�W ε'ναι : λ$γι�ς /ερ�µ$να��ς ∆ι�νSσι�ς (π# τ#ν Φ�υρν` τ*ν <AγρG-
8ων (1670-περ. 1746). �O ∆ι�νSσι�ς ε'ναι γνωστ#ς κυρ�ως {ς : συ4γρα8+ας, σa συ-
νεργασ�α µa τ#ν /ερ�µ$να�� KSριλλ� Φωτειν# τ#ν X�� († 1805)14, τQς περ�8ηµης
«6Eρµηνε%ας τ-ς Zωγρα�ικ-ς T��νης» (1728-1733)15. Ma τ# 5γ�ειρ�δι� α4τ$, 5κτ#ς
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14. Γ. Zα��ρας, N�α 6Eλλ�ς, <AθQναι 1872, σσ. 324-325. �O /ερ�µ$να��ς KSριλλ�ς († περ. 1753)
κατ) τ# διGστηµα 1718-1724 rταν µ�να�#ς στ� µ�ν� Πρ�δρ$µ�υ M�υνδ*ν στ� X��. <Aργ$τερα, τ�ν
περ��δ� 1725-1732 µαθ.τευσε στ#ν /ερ�µ$να�� ∆ι�νSσι� τ#ν 5κ Φ�υρν`, µa τ#ν :π�b� συνεργGστη-
κε στ� συγγρα8� τQς «6Eρµηνε%ας τ-ς 'ωγρα�ικ-ς τ��νης». T# 1783 8+ρεται ν) συµ8ωνεb ν) /στ�-
ρ.σει τ# καθ�λικ# τQς µ�νQς M�υνδ*ν (σSµ8ωνα µa κFδικα τQς M�νQς π�- �ρ�σκεται στ� Bι�λι�-
θ.κη K�ραQ τQς X��υ). T# 1752 τ#ν �ρ�σκ�υµε µαCU µa τ#ν µαθητ. τ�υ /ερ�µ. %Aνθιµ� K�ρ+σι� στ�
ΣµSρνη, 5ν* τ# iπ$µεν� Pτ�ς 5κλ+�τηκε jγ�Sµεν�ς τQς M�νQς M�υνδ*ν. T# µ$ν� τ�υ Pργ� µνηµει-
ακQς Cωγρα8ικQς, (π# τ) σωC$µενα, µι) π�- �/ να�U π�- µαCU µa τ#ν ∆ι�νSσι� /στ$ρησαν στ#
Φ�υρν` δaν σFC�νται πι), π�- P�ει µ+�ρι σ.µερα 5ντ�πιστεb ε'ναι τ) σa π�λ- κακ� κατGσταση
7π�λε�µµατα τ*ν τ�ι��γρα8ι*ν τ�W Pτ�υς 1743, τ�W ναmσκ�υ τQς Παναγ�ας τQς �Aγι�γαλ�Sσαινας
π�- ε'ναι τ# καθ�λικ# τQς 5ρειπωµ+νης µ�νQς τ�W �Aγ��υ ΓGλακτ�ς. ΣSµ8ωνα µa 5πιγρα8� π�- δaν
σFCεται πιG, : να#ς /στ�ρ.θηκε (π# τ#ν KSριλλ� καU τ� συν�δε�α τ�υ, Παρθ+νι� καU %Aνθιµ� τ�-ς
/ερ�µ�νG��υς: ∆ι� �ειρ�ς τ�� ;ν µακαρ%Sα τU- µν(µUη γεν�µ�ν�υ τρισµακαριωτ�τ�υ >µ3ν πατρ7ς τ��
6Aγ%�υ Γ�ρ�ντ�ς Kυρ%λλ�υ +ερ�µ�ν���υ Φωτειν�� κα7 τ-ς συν�δε%ας αQτ��, �Aνθ%µ�υ +ερ�µ�ν���υ
K�ρεσ%�υ κα7 Παρθεν%�υ +ερ�µ�ν���υ Mακριδ%κ�υ γ�γ�νεν > παρ��σα 'ωγρα�%α τ-ς 6Yπεραγ%ας
Θε�τ&κ�υ δι� συνδρ�µ-ς κα7 ;	&δ�υ τ�� εQλα$εστ�τ�υ ;ν +ερε�σι Παπα κυρ Λ��ντ�ς Γαλ�τ�υλα
κα7 κτ(τ�ρ�ς τ-ς M�ν-ς τα9της. Kατ� 

�
αψµγ� @τ�ς κατ� µ-να N��µ$ρι�ν [ �Iνδικτι3ν�ς 

�
αη@τ�. Bλ.

Π$πη Xαλκι`-Στε8Gν�υ, «Παναγ�α j �Aγι�γαλ�Sσαινα», 6Iστ�ρ%α (MGϊ�ς 2005) 66. O/ δS� τελευ-
ταb�ι /ερ�µ$να��ι διετ+λεσαν πρ�εστ*τες γι) π�λλ) �ρ$νια τQς µ�νQς Tιµ��υ Πρ�δρ$µ�υ M�υνδ*ν
X��υ, µετ) τ�ν jγ�υµεν�α τ�W Kυρ�λλ�υ. �O Παρθ+νι�ς µGλιστα πιθαν#ν ν) ταυτ�Cεται µa τ# dν�µα
π�- (να8+ρεται στ# τ+λ�ς τQς κτητ�ρικQς 5πιγρα8Qς π�- σFCεται στ#ν να# τ�W Kελι�W τ�W ∆ι�νυ-
σ��υ τ�W 5κ Φ�υρν` στUς Kαρυ+ς. <Eπιπλ+�ν τ*ν παραπGνω τ�ι��γρα8ι*ν, µ�α 8�ρητ� ε?κ$να τ�W
<Aρ�αγγ+λ�υ Mι�α.λ, τ�W Pτ�υς 1745, Pργ� τ�W Kυρ�λλ�υ Φωτειν�W, �ρ�σκεται στ# BυCαντιν# M�υ-
σεb� <Aθην*ν (�λ. M. XατCηδGκης - E. ∆ρακ�π�Sλ�υ, �Eλληνες 'ωγρ���ι µετ� τ�ν �Aλωση, τ. 2,
<Aθ.να 1997, σ. 453.).

15. ∆ι�νυσ��υ τ�W 5κ Φ�υρν`, 6Eρµηνε%α τ-ς Zωγρα�ικ-ς T��νης κα7 α+ κ9ριαι αQτ-ς Jν�κδ�τ�ι
πηγα%, ;κδιδ�µ�νη µετ� πρ�λ&γ�υ ν�ν τ� πρ3τ�ν πλ(ρης κατ� τ� πρωτ&τυπ�ν αQτ-ς κε%µεν�ν, Lπ�
A. Παπαδ�π�9λ�υ-Kεραµ�ως. ∆απ�ναις τ-ς AQτ�κρατ�ρικ-ς Pωσικ-ς �Aρ�αι�λ�γικ-ς 6Eταιρε%ας, �Eν



τQς παρ��Qς �ρ.σιµων ε?κ�ν�γρα8ικ*ν καU τε�νικ*ν :δηγι*ν πρ#ς τ�-ς CωγρG-
8�υς /ερ*ν ε?κ$νων, : ∆ι�νSσι�ς γ�νεται παρGλληλα καU : θεωρητικ#ς 5κ8ραστ�ς
τ�W καλλιτε�νικ�W ρεSµατ�ς 5πιστρ�8Qς στ�ν παλαι�λ$γεια Cωγρα8ικ� π�- (να-
πτSσσεται στ# oAγι�ν %Oρ�ς τUς πρ*τες δεκαετ�ες τ�W 18�υ α?. oOµως : ∆ι�νSσι�ς
rταν καU }νας 9ριστ�ς CωγρG8�ς, παρ< 2λες τUς περU τ�W (ντιθ+τ�υ (π$ψεις π�-
κατ) τ# παρελθ#ν 5κ8ρGστηκαν16. ΣSµ8ωνα µa τ) µ+�ρι τFρα στ�ι�εbα, τ# πρ*τ�
µνηµεb� π�- /στ$ρησε (1711) καU στ# :π�b� (παντ`ται j καλλιτε�νικ� τGση π�-
πρ�ανα8+ρθηκε ε'ναι τ# παρεκκλ.σι τ�W Tιµ��υ Πρ�δρ$µ�υ, στ# KελU π�- : lδι�ς
µ$ναCε, στ# κ+ντρ� τ*ν Kαρυ*ν.

<Eπιπλ+�ν τ*ν παραπGνω, δaν θ) πρ+πει, ν�µ�C�υµε, ν) περGσει (παρατ.ρητ�
τ# γεγ�ν#ς 2τι µa τ#ν ∆ι�νSσι� τ#ν 5κ Φ�υρν` 5κδηλFνεται καU 9λλη µι) 5νδια8+-
ρ�υσα στρ�8� στ�ν (θωνικ� Cωγρα8ικ� παρGδ�ση: µετ) τ#ν ∆ι�νSσι�, �/ CωγρG-
8�ι στ� µεγGλη πλει�ψη8�α τ�υς ε'ναι µ�να���, �/ περισσ$τερ�ι µGλιστα kγι�-
ρεbτες~ κGτι π�- δa συν+�αινε πρUν (π# τUς πρ*τες δεκαετ�ες τ�W 18�υ α?. (µa 56α�-
ρεση τ#ν µ�να�# Θε�8Gνη τ#ν Kρ.τα). Παρ< 2λη 2µως τ�ν π�στη τ�υς στ�ν παρG-
δ�ση, �/ kγι�ρεbτες CωγρG8�ι δaν δια8�ρ�π�ι�Wνται π�λ- (π# τ�-ς κ�σµικ�-ς συ-
ναδ+λ8�υς τ�υς καU (κ�λ�υθ�Wν τUς τρ+��υσες α?σθητικaς (ντιλ.ψεις17. T�ν 5π���
5κε�νη, θ) πρ+πει 5π�σης ν) 7π�γραµµ�σ�υµε, 5νισ�Sεται περισσ$τερ� : �ειρ�τε-
�νικ#ς �αρακτ.ρας τQς 5κκλησιαστικQς Cωγρα8ικQς στ# oAγι�ν %Oρ�ς.

T# ρεWµα τQς 5πιστρ�8Qς στ�ν παλαι�λ$γεια τ+�νη π�- 5γκαινιGστηκε, 2πως
(να8+ραµε, τ�ν πρFτη δεκαετ�α τ�W 18�υ α?. µa τ# Pργ� (λλ) καU τ� διδασκαλ�α
τ�W ∆ι�νυσ��υ τ�W 5κ Φ�υρν` καU συνε��στηκε σa 7ψηλ$τερ� π�ι�τικ) 5π�πεδ�
(π# τ�-ς CωγρG8�υς ∆α�Uδ (π# τ� Σελεν�τσα A4λ*ν�ς (56ωνGρθηκας παρεκκλη-
σ��υ K�υκ�υC+λισσας ΛαSρας, 1715) καU K�σµ` (π# τ� ΛQµν� (παρεκκλ.σι �Aγ�-
�υ ∆ηµητρ��υ Bατ�πεδ��υ, 1721), δaν µπ�ρ�Wσε παρ) ν) 5πηρεGσει τ�-ς CωγρG-
8�υς π�- τ�-ς (κ�λ�Sθησαν, κυρ�ως στ# oAγι�ν %Oρ�ς. ΠαρGλληλα, j µεγGλη διG-
δ�ση τ�W κειµ+ν�υ τQς «�Eρµηνε�ας» τ�W ∆ι�νυσ��υ, π�- 8α�νεται (π# τ# πλQθ�ς
τ*ν �ειρ$γρα8ων (ντιγρG8ων της, συν+�αλε στ� διGδ�ση τ*ν ε?κ�ν�γρα8ικ*ν
(π$ψεFν τ�υ καU στ�ν 5µπ+δωση τQς γνFµης 2τι j τ+�νη τ�W Πανσ+λην�υ θ)
Pπρεπε ν) ε'ναι 7π$δειγµα στ�ν ε?κ�ν�γρα8ικ� διδασκαλ�α18. %Eτσι �λ+π�υµε, µa
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Πετρ�υπ&λει. Tυπ�γρα�ε<�ν B. KIRSCHBAUM 1909 (<Eπαν+κδ�ση, <Eκδ$σεις Σπαν�W). oEνα πG-
ντως (π# τ) 16 περ�π�υ (ντ�γρα8α τQς �ειρ$γρα8ης «�Eρµηνε�ας», �ρισκ$ταν στ) Kαυσ�καλS�ια,
στ� Bι�λι�θ.κη τQς KαλS�ης τ�W �Aγ��υ Γεωργ��υ <Iωασα8α�ων (KFδ. 49 <Iωασα8α�ων. <Aπ# τ# 1989
�ρ�σκεται στ� Mεγ�στη ΛαSρα). Bλ. E. K�υρ�λας, Kατ�λ�γ�ς κωδ%κων τ-ς Kαλ9$ης �Iωασα�α%ων κα7
δ�κα Kαλυ$3ν τ-ς Σκ(της Kαυσ�καλυ$%ων, συντα�θε7ς Lπ� EQλ�γ%�υ K�υρ%λα Λαυρι4τ�υ κα7 ;κδι-
δ&µεν�ς µετ� Πρ�λεγ�µ�νων κα7 Πιν�κων Lπ� Mητρ�π�λ%τ�υ πρ. Λε�ντ�π&λεως Σω�ρ�ν%�υ
EQστρατι�δ�υ, Paris 1930, σ. 76-77. MGλιστα : K�υρ�λας (να8+ρει 2τι : καυσ�καλυ��τικ�ς α4τ#ς κF-
δικας διασ4'ει τ�ν γνησιωτ�ραν παρ�δ�σιν τ�� κειµ�ν�υ, ^ν _ Φ�υρν`ς aθ�λησεν ;π7 τ� bλληνικ&τε-
ρ�ν ν� διασκευ�σUη.

16. Bλ. γι) παρGδειγµα A. xυγγ$π�υλ�ς, «T+σσαρες 8�ρηταU ε?κ$νες τ�W ∆ι�νυσ��υ, 6Eλληνικ� I
(1937-1938) 279.

17. XατCηδGκης, G.π., σ. 108.
18. <IωακεUµ ΠαπGγγελ�ς, O+ µετα$υ'αντιν:ς τ�ι��γρα�%ες, �Iερ) Mεγ�στη M�ν� Bατ�παιδ��υ,

τ. At, oAγι�ν %Oρ�ς 1996, σ. 292 (στ# i6Qς: Mετα$υ'αντιν:ς τ�ι��γρα�%ες).



(8�ρµ� τη διδασκαλ�α τ�W ∆ι�νυσ��υ, π�λλ�-ς kγι�ρεbτες CωγρG8�υς ν) στρ+-
8�υν σταδιακ) τ�ν πρ�σ��. τ�υς στ� Cωγρα8ικ� τ�W ΠρωτGτ�υ, (ντιγρG8�ντας
µεµ�νωµ+ν�υς �αρακτηριστικ�-ς ε?κ�ν�γρα8ικ�-ς τSπ�υς καU συνθ+σεις~ στ�ι�εbα
π�- 5νσωµGτωσαν τUς περισσ$τερες 8�ρaς µa 5πιτυ��α στ# Pργ� τ�υς19.

T# Cωγρα8ικ# α4τ# ρεWµα δaν (να8+ρεται τ$σ� στ� µ�µηση καλλιτε�νικ*ν
τρ$πων (π# τ� Cωγρα8ικ� τ�W ΠρωτGτ�υ, 2σ� στ�ν (ντιγρα8� ε?κ�νιστικ*ν τS-
πων µεµ�νωµ+νων µ�ρ8*ν π�- /στ�ρ�Wνται στ� «µητ+ρα 2λων τ*ν kγι�ρειτικ*ν
5κκλησι*ν»20. �O ∆ι�νSσι�ς ε'�ε {ς 9µεσ� πρ$τυπ� τUς τ�ι��γρα8�ες τ�W διπλαν�W
στ# KελU τ�υ να�W, τ�W ΠρωτGτ�υ21. oOµως κατ) �Gση, j πρ�σ.λωσ. τ�υ στ�ν τ+-
�νη τ�W Πανσ+λην�υ, lσ�υσε µ$ν� γι) τUς ε?κ$νες τ�W Xριστ�W καU µ�ρ8aς µεµ�νω-
µ+νων kγ�ων22. <Aντ�θετα στUς π�λυπρ$σωπες σκηνaς καU συνθ+σεις, : ∆ι�νSσι�ς
πρ��Fρησε σ< }να συγκερασµ# τ*ν σSγ�ρ�νFν τ�υ α?σθητικ*ν τGσεων, 2πως rταν
�/ 5πι�ιFσεις τQς συντηρητικQς τε�ν�τρ�π�ας τ�W 17�υ α?., �/ Pµµεσες 5πιδρGσεις
(π# τ� δυτικ� Cωγρα8ικ� g �/ 5πιρρ�aς (π# τ� λαϊκ� τ+�νη (κυρ�ως στ� διακ$-
σµηση τ*ν 5νδυµασι*ν)23.

ΠαρGλληλα 5ντ�π�Cεται µι) τGση 5µπλ�υτ�σεως τ*ν ε?κ�ν�γρα8ικ*ν πρ�-
γραµµGτων µa ν+�υς κSκλ�υς, 5µπλ�υτ�σεως κGθε σκηνQς µa περισσ$τερα (8ηγη-
µατικ) στ�ι�εbα g καU κατατµ.σως µι`ς παρGστασης σa περισσ$τερες σκην+ς. ΣSµ-
8ωνα µa τ#ν (καδηµαϊκ# M. XατCηδGκη, j τGση α4τ� θ) µπ�ρ�Wσε ν) θεωρηθεb
«παρGλληλη µαρτυρ�α» γι) 5κεbνα τ) θε�λ�γικ) 5νδια8+ρ�ντα π�- rταν σa P6αψη
καU «τGραCαν σa µ�ρ8� θε�λ�γικ*ν 5ρ�δων (K�λλυ�Gδες, (να�απτιστaς κ.λπ.) τ#
συντηρητικ$τερ� pρθ$δ�6� κ$σµ� τQς 5π��Qς»24.

Στ# lδι� πνεWµα τε�ν�τρ�πικ�W 5κλεκτισµ�W, (λλ) µa µεγαλSτερη πρ�σ.λωση
στ) πρ$τυπα τQς παλαι�λ$γειας τ+�νης καU σa (νFτερ� π�ι�τικ) 5π�πεδ� (κυρ�ως
στ� µνηµειακ� Cωγρα8ικ.), κινεbται j τ+�νη τ�W «CωγρG8�υ τ*ν Kαυσ�καλυ-
��ων» καU τ�W 5ργαστηρ��υ τ�υ, π�- τ�-ς �αρακτηρ�Cει µι) δυναµικ� 5κ8ραστικ$-
τητα. <Aπ# τ�ν πρ�σεκτικ� µελ+τη τ*ν τ�ι��γρα8ι*ν, κυρ�ως τ�W Kυριακ�W Kαυ-
σ�καλυ��ων, πρ�κSπτει j 56Gρτηση τ�W CωγρG8�υ (π# τ�ν παλαι�λ$γεια τ+�νη
καU ?δια�τερα (π# τ� Cωγρα8ικ� τ�W ΠρωτGτ�υ (τ+λη 13�υ α?.). Xαρακτηριστικ)
(να8+ρ�υµε 2τι : E4αγγελιστ�ς <IωGννης, στ# λ�8�� τ�W τρ�Sλ�υ, j µ�ρ8� τ�W
Xριστ�W στ�ν παρGσταση τ�W <Aναπεσ$ντ�ς, j σκην� τQς <Aπ�ν�ψεως τ�W ΠιλGτ�υ
(ε?κ. 9) καU : Nιπτ�ρ (ε?κ. 11) ε'ναι πιστ) (ντ�γρα8α τ*ν τ�ι��γρα8ι*ν στ#ν να#
τ�W ΠρωτGτ�υ (ε?κ. 10 καU 12 (ντ�στ�ι�α). T) τε�ν�τρ�πικ) µ+σα στ�ν (π$δ�ση
τ*ν µ�ρ8*ν, τ$σ� {ς πρ#ς τ�ν πρ���λ� τ*ν σωµατικ*ν dγκων 2σ� καU {ς πρ#ς
τ� διαγρα8� τ*ν 8υσι�γνωστικ*ν �αρακτηριστικ*ν τ*ν πρ�σFπων, 56αρτ*νται
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19. ΠαπGγγελ�ς, Mετα$υ'αντιν:ς τ�ι��γρα�%ες, G.π., σ. 292.
20. B��ς �Aγ��υ ΣG��α, (ρ�ιεπισκ$π�υ Σερ��ας.
21. TUς περισσ$τερες (π# τUς τ�ι��γρα8�ες τ�W να�W τ�W Πρ�δρ$µ�υ δηµ�σ�ευσαν �/ R. Byron -

T. Rice, The birth of the Western Paint, Λ�νδ�ν� 1930.
22. xυγγ$π�υλ�ς, Σ�εδ%ασµα +στ�ρ%ας, G.π., σ. 295.
23. Kυριακ�Sδης, G.π., σ. 145.
24. XατCηδGκης, G.π., σ. 102.

22



σa /καν# �αθµ# (π# τ) πανσελ.νεια. E?δικ$τερα στUς pγκFδεις, 5πι�λητικaς µ�ρ-
8aς τ*ν µεµ�νωµ+νων kγ�ων, (ναγνωρ�C�νται �/ 5κ8ραστικ�U τρ$π�ι 5πιστρ�8Qς
στ) παλαι�λ$γεια πρ$τυπα.

E'ναι γνωστ# 2τι τ#ν 18� α?. ε?σGγ�νται στ�ι�εbα (π# τ�ν τ+�νη τ�W µπαρ$κ,
κυρ�ως στ� διακ$σµηση τ*ν 5νδυµGτων g καU κτιρ�ων καU τ� �ρ.ση πλ�Sσι�υ
(νθικ�W διακ$σµ�υ. T) πρ$τυπα τQς παλαι�λ$γειας Cωγρα8ικQς διερµηνεS�νται
µ+σα (π# τ� σSCευ6η µa δGνεια (π# τ�ν τρ+��υσα (θωνικ� Cωγρα8ικ., τ� λαϊκ�
τ+�νη καU τ# δυτικ# µπαρ$κ. �Ωστ$σ� στ# Kυριακ# τQς Σκ.της Kαυσ�καλυ��ων, :
CωγρG8�ς διαπραγµατεSτηκε 2λα τ) παραπGνω στ�ι�εbα µa τ# δικ$ τ�υ καλλιτε-
�νικ# τGλαντ�, µa (π�τ+λεσµα ν) :δηγηθεb σa }να πρ�σωπικ$, 7ψηλ�W 5πιπ+δ�υ,
ε?καστικ# �8�ς. ΣυνδSασε µa 5πιτυ��α τ) παλαι�λ$γεια ε?καστικ) διδGγµατα µa
τUς α?σθητικaς (ντιλ.ψεις τQς 5π��Qς τ�υ, δηµι�υργFντας }να Cωγρα8ικ# Pργ�
π�- 8+ρει τ�ν πρ�σωπικ. τ�υ σ8ραγ�δα. Στ#ν να# α4τ$, (νGµεσα στ) 9λλα Pργα
τ�υ, ε'ναι ε4διGκριτ� τ# 5π�πεδ� τQς καλλιτε�νικQς τ�υ {ριµ$τητας π�- :ρισµ+νες
8�ρaς -σa συνθ+σεις 2πως j Bαϊ�8$ρ�ς g j Πλατυτ+ρα, γι) παρGδειγµα- 5γγ�Cει
τ) 2ρια τ�W (καδηµαϊσµ�W.

�H µ�ρ8� τ�W Xριστ�W π�- CωγρG8ισε : Πανσ+λην�ς –α4τ#ς : «�λι�ς τQς Cω-
γρα8ικQς τ+�νης»– στ#ν να# τ�W ΠρωτGτ�υ, γνωρ�C�υµε (π# τ�-ς /στ�ρικ�-ς τQς
τ+�νης 2τι �ρ�σκεται π�σω (π# κGθε ε?κ$να τ�W Xριστ�W π�- CωγρG8ισε : ∆ι�νS-
σι�ς : 5κ Φ�υρν`. T# πρ�σωπ�γρα8ικ# στ�ι�εb� στ�ν τ+�νη τ�W CωγρG8�υ τ*ν
Kαυσ�καλυ��ων ε'ναι Pντ�ν�. T# lδι� Pντ�ν� µ< α4τ# τ�W –σSµ8ωνα µa τ� γνFµη
µας– διδασκGλ�υ τ�υ, ∆ι�νυσ��υ τ�W 5κ Φ�υρν` π�- κι α4τ�W �+�αια δaν ε'ναι
(π�τ+λεσµα τQς δικQς τ�υ µ$ν� (ντιλ.ψεως περU πρ�σωπ�γρα8�ας, (λλ) ε'ναι κυ-
ρ�ως (π�τ+λεσµα τ�W Pντ�να πρ�σωπ�γρα8ικ�W �αρακτ.ρα τ�W Pργ�υ τ�W ?δ��υ
τ�W Πανσ+λην�υ25 τ#ν :π�b� µελετ` καU πρ�σπαθεb ν) µιµηθεb, (ντιγρG8�ντGς
τ�ν. O/ 8ωτ�σκιGσεις 5δ* τ*ν πρ�σωπ�γρα8ι*ν ε'ναι µaν �/ πανσελ.νειες (ν�ι-
�τ$�ρωµες πρασινωπ+ς, (λλ) πι# σκ�Wρες. �H µετG�αση (π# τ# 8*ς στ� σκι) ε'ναι
γλυκιG. O/ τ$ν�ι ε'ναι κι 5δ* 8ωτειν�U καU τ# πλGσιµ� µαλακ$. Στ) γερ�ντικ) πρ$-
σωπα παρατηρ�Wνται �/ lδιες Pντ�νες ρυτ�δες µ< α4τ) τ*ν πανσελ.νειων, (λλ) λ�-
γ� περισσ$τερ� σ�ηµατ�π�ιηµ+νες.

T) πρ�σωπ�γρα8ικ) �αρακτηριστικ) τ�W CωγρG8�υ τ*ν Kαυσ�καλυ��ων
πGλι -κυρ�ως τ) �ρFµατα- διαµ�ρ8Fθηκαν (π# τ�ν 5π�δραση τ�W λαϊκ�W µετα�υ-
Cαντιν�W µπαρ#κ τ# :π�b� ε'�ε ε?σ+λθει (π# τ� ∆Sση στ�ν pρθ$δ�6η ε?κ$να τQς
5π��Qς26.

%Aλλα �αρακτηριστικ) π�- πρ�σλαµ�Gνει : CωγρG8�ς τ*ν Kαυσ�καλυ��ων
(π# τ� δυτικ� 5π�δραση τ�W µπαρ#κ –π�- ε'�ε στ# µετα6- κατακλSσει τ�ν iλλα-
δικ� kγι�γρα8�α– ε'ναι τ) 8αντα�τερ) �ρFµατα στUς διακ�σµ.σεις τ*ν 5νδυµG-
των καU τ*ν (µ8�ων π�- 8+ρ�υν συ�ν) (νθικaς συνθ+σεις, : πλ�Sσι�ς 8υτικ#ς
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25. Πρεσ�υτ. Σταµ. Σκλ.ρης, «T# πρ�σωπ�γρα8ικ# στ�ι�εb� στ�ν kγι�γρα8�α τ�W ∆ι�νυσ��υ»,
Πρακτικ� Συνεδρ%�υ «∆ι�ν9σι�ς _ ;κ Φ�υρν` κα7 τ� @ργ� τ�υ». Kαρπεν(σι�ν 11-14 �Oκτ. 1996,
<AθQναι 2003, σ. 302.

26. �O.π., σ. 303.



διGκ�σµ�ς στ�-ς σταυρ�-ς τ*ν 5πιτρα�ηλ�ων καU τ*ν �µ�8�ρ�ων καU �/ πτυ�aς
τ*ν 5νδυµGτων.

Στ�ν τ+�νη λ�ιπ#ν τ�W CωγρG8�υ τ*ν Kαυσ�καλυ��ων 8ανερFνεται -2πως
ε'ναι (ναπ$8ευκτ� γι) τ) δεδ�µ+να τQς 5π��Qς- µ�α ρ�π� γι) σSCευ6η καλλιτε-
�νικ*ν τρ$πων δια8�ρετικQς «σ��λQς». �O CωγρG8�ς πGντως 8α�νεται ν) (6ι�-
π��ησε, 5κτ#ς (π# τ� θεµατ�λ�γ�α τQς µακεδ�νικQς καU τQς κρητικQς σ��λQς, καU
τ�ν 9λλη µεγGλη καλλιτε�νικ� σ��λ� τQς ��ρει�δυτικQς �EλλGδας (<Hπε�ρ�υ) καU
κυρ�ως τ�W κ�ρυ8α��υ 5κπρ�σFπ�υ της ΦρGγκ�υ KατελGν�υ, π�- Pργα τ�υ θ)
ε'�ε δεb στ� Mεγ�στη ΛαSρα καU συγκεκριµ+να στ# παρεκκλ.σι τ�W �Aγ��υ Nικ�λG-
�υ (1560)27. %Aλλωστε στ# µεταγεν+στερ� (π# τ�ν /στ$ρηση τ�W παρεκκλησ��υ
α4τ�W τ+µπλ� (1770) 5ντ�π�σαµε ε?κ$να τ�W 1770 π�- παριστGνει τ#ν oAγι� Nικ$-
λα� ν) δ+εται στ#ν Xριστ$ M+γα <Aρ�ιερ+α καU τ�ν :π��α (π�δFσαµε στ#ν Cω-
γρG8� µας καU τ# 5ργαστ.ρι$ τ�υ, {ς }να (π# τ) 7στερ$τερα Pργα τ�υς28. T�ι��-
γρα8�ες 2πως j «Kρ�ση τ�W <HρFδη», γι) παρGδειγµα, π�- /στ$ρησε : CωγρG8�ς
στ# Kυριακ$, ε'ναι 9γνωστες στ# oAγι�ν %Oρ�ς µ+�ρι τ�ν 5π��� τ�W ΦρGγκ�υ Kα-
τελGν�υ. �O CωγρG8�ς –2πως καU : δGσκαλ$ς τ�υ ∆ι�νSσι�ς29– πρ+πει ν) ε'�ε 7π<
dψη τ�υ τUς (νGλ�γες σκηνaς στ# Kαθ�λικ# τQς µ�νQς Φιλανθρωπιν*ν στ# νησU
τ*ν <Iωανν�νων, τ�W ΦρGγκ�υ KατελGν�υ.

oEνα (π# τ) πρ�σωπικ) �αρακτηριστικ) τ*ν 8�ρητ*ν κυρ�ως ε?κ$νων τ�W
CωγρG8�υ τ*ν Kαυσ�καλυ��ων ε'ναι καU j π�λ- Pντ�νη ρ$δινη (π$�ρωση στ# κG-
τω µ+ρ�ς τQς µSτης, π�- συναντ`ται καU σa ε?κ$νες τQς παλαι�λ$γειας 5π��Qς,
2πως γι) παρGδειγµα α4τ� τ�W �Aγ��υ Γεωργ��υ τ�W τελευτα��υ τετGρτ�υ τ�W
14�υ α?. στ� µ�ν� �Aγ��υ ΠαSλ�υ30 καU α4τaς τ�W �Aγ��υ Γεωργ��υ καU τ�W �Aγ��υ
∆ηµητρ��υ (περ. 1300) τQς µ�νQς Bατ�πεδ��υ31. Xαρακτηριστικ# 5π�σης τ*ν πρ�-
σωπ�γρα8ι*ν τ$σ� τ*ν τ�ι��γρα8ι*ν 2σ� καU τ*ν 8�ρητ*ν ε?κ$νων ε'ναι �/ µι-
κρaς :ριC$ντιες παρGλληλες µικρaς σκ�Wρες γραµµaς στ) (ριστερ) καU δε6ι) τQς
µSτης π�- 5ντ�π�C�νται καU στUς πρ�σωπ�γρα8�ες τ�W ΠρωτGτ�υ. T+λ�ς �αρακτη-
ριστικaς ε'ναι καU �/ π�λλaς συντµ.σεις καU �ρα�υγρα8�ες στUς 5πιγρα8+ς.

<Aπ# τ� µ+�ρι στιγµQς PρευνG µας δaν Pγινε δυνατ# ν) 5ντ�π�σ�υµε 5νυπ$γρα-
8α Pργα µνηµειακQς Cωγρα8ικQς τ�W «CωγρG8�υ τ*ν Kαυσ�καλυ��ων», παρ< 2λ�
π�- j καλλιτε�νικ. τ�υ παρ�υσ�α σ< :λ$κληρ� τ#ν %Aθωνα ε'ναι ?δια�τερα σηµα-
ντικ.. Σa καν+να (π# τ) τ+σσερα τ�ι��γρα8ηµ+να σSν�λα π�- πρ�Qλθαν εlτε (π#
τ#ν lδι� τ#ν CωγρG8� εlτε (π<α4τ#ν καU τ# 5ργαστ.ρι$ τ�υ δaν σFCεται 5πιγρα8�
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27. Ath. Semoglou, Le décor mural de la chapelle Athonite de Saint-Nicolas (1560). Application
d’un nouveau langage pictural par le peintre Thébain Frangos Catellanos, Paris 1999.

28. Στ# κGτω µ+ρ�ς τQς ε?κ$νας �ρ�σκ�υµε τ�ν 5πιγρα8� ∆EHΣIΣ TOY ∆OYΛOY TOY ΘEOY /
IΓNATIOY MONAXOY KAI ΠPOΣKYNHTOY / 1770.

29. Στ�ν 6Eρµηνε%α τ�υ περιγρG8ει τ� σκην� µa τ#ν τ�τλ�: «�O Xριστ#ς κριν$µεν�ς 7π# %Aννα καU
KαϊG8α». A4τ� j περιγρα8� ε'ναι (νGλ�γη µa τ#ν τSπ� τQς τ�ι��γρα8�ας τQς M�νQς τ*ν Φιλανθρω-
πιν*ν (�λ. Mυρτ. Π�ταµιGν�υ-<A�ειµGστ�υ, 6H M�ν� τ3ν Φιλανθρωπιν3ν κα7 > πρ4τη ��ση τ-ς µε-
τα$υ'αντιν-ς 'ωγρα�ικ-ς, <AθQναι 1995, σσ. 76-77.

30. E�κ&νες 6I. M. 6Aγ%�υ Πα9λ�υ, oAγι�ν %Oρ�ς 1998, σ. 28.
31. 6I. Mεγ%στη M�ν� Bατ�παιδ%�υ, τ. Bt, oAγι�ν %Oρ�ς 1996, σσ. 374-375.



π�- ν) µ`ς πληρ�8�ρεb γι< α4τ�Sς32. T# πιθαν$τερ� 2µως ε'ναι, κρ�ν�ντας (π# τ)
παραπGνω π�- (να8+ραµε 7π�γραµµ�C�ντας στ�ι�εbα τQς τ+�νης τ�υ, καU λαµ�G-
ν�ντας 7π< dψη τ# πλQθ�ς καU τ� µεγGλη διασπ�ρ) τ*ν Pργων τ�υ στ# oAγι�ν
%Oρ�ς, : «CωγρG8�ς τ*ν Kαυσ�καλυ��ων», π�- Pδρασε τ�υλG�ιστ�ν (π# τ# 1742
}ως τ# 177033, ν) ε'ναι kγι�ρε�της µ�να�$ς, µαθητ�ς τ�W ∆ι�νυσ��υ τ�W 5κ Φ�υρν`
g σ�ετιC$µεν�ς µ< α4τ#ν καU σ�γ�υρα 5πηρεασµ+ν�ς (π# τ# καλλιτε�νικ$ τ�υ �8�ς
καU τUς περU ε?κ�ν�γρα8�ας (ντιλ.ψεις τ�υ. M+σα στ# κλ�µα ταπειν�8ρ�σSνης καU
α4τ�συγκρGτησης π�- 5πι�Gλλει j µ�ναστικ� παρGδ�ση τ�W �Aγ��υ %Oρ�υς : Cω-
γρG8�ς δaν µ`ς 98ησε τ# dν�µG τ�υ σa καν+να (π# τ) µ+�ρι σ.µερα γνωστG τ�υ
Pργα. E'ναι δa �αρακτηριστικ$, 2πως 9λλωστε θεωρεb καU : (καδηµαϊκ#ς M. Xα-
τCηδGκης, 2τι τ) συν.θως (νυπ$γρα8α Pργα στ# oAγι�ν %Oρ�ς, ε'ναι 8ιλ�τε�νηµ+-
να (π# kγι�ρεbτες CωγρG8�υς34.

T# καλλιτε�νικ$ τ�υ 5ργαστ.ρι� θ) πρ+πει ν) τ# ε'�ε, τ# πιθαν$τερ�, στUς Kα-
ρυ+ς, 2π�υ 9λλωστε (ργ$τερα (ναπτS�θηκαν 9λλα δS�, 56�σ�υ σηµαντικG, ε?κ�ν�-
γρα8ικ) 5ργαστ.ρια: τ*ν Kαρπενησιωτ*ν35, µa }δρα τ# καρακαλλιν# KελU τ*ν
�Aγ�ων ΠGντων καU τ*ν ΓαλατσιGνων CωγρG8ων, µa }δρα τ# KελU τ�W Γενεσ��υ
τQς Θε�τ$κ�υ36. %Aλλωστε j lδια j διασπ�ρ) τ*ν Pργων τ�υ σa µεγGλ� µ+ρ�ς τQς
(θωνικQς �ερσ�ν.σ�υ συνηγ�ρεb στ�ν παραπGνω 9π�ψη.

<Eπιπλ+�ν : CωγρG8�ς τ*ν Kαυσ�καλυ��ων θ) πρ+πει ν) rταν καU κGτ���ς
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32. <Aπ# τ�ν 5πιγρα8�, π�- τ# πιθαν$τερ� δι+σωCε τ# dν�µα τ�W CωγρG8�υ, στ# παρεκκλ.σι τQς
K�ιµ.σεως τQς Θε�τ$κ�υ τQς KαλS�ης τ�W �Aγ��υ <Aκακ��υ σFθηκαν 5λG�ιστα καU µ� κατατ�πιστικ)
σπαρGγµατα, 5ν* στ� µ$νη 5πιγρα8� π�- ε'ναι σ�εδ#ν �+�αι� 2τι δι+σωCε σ�ετικaς πληρ�8�ρ�ες,
2πως δια8α�νεται (π# τ# κε�µεν�, ε'ναι α4τ� π�- �ρ�σκεται πGνω (π# τ� δυτικ� πSλη ε?σ$δ�υ, στ#
5σωτερικ# τ�W παρεκκλησ��υ τ�W �Aγ��υ Στε8Gν�υ τ�W :µFνυµ�υ Kελι�W στUς Kαρυaς (56Gρτηµα τQς
M�νQς �Aγ��υ Παντελε.µ�ν�ς). ∆υστυ�*ς 2µως τ# τµQµα τQς 5πιγρα8Qς π�- µ`ς 5νδι+8ερε κατα-
στρG8ηκε. ∆aν σFC�νται 5π�σης σ�ετικaς 5πιγρα8aς στ# Kυριακ# Kαυσ�καλυ��ων καU τ# παρεκκλ.σι
τ�W Tιµ��υ Πρ�δρ$µ�υ, στ#ν α�λει� �*ρ� τ�W σηµεριν�W xεν*ν�ς τQς �I. K�ιν$τητ�ς, π�- ν) µ`ς
πληρ�8�ρ�Wν γι) τ#ν CωγρG8�.

33. �Aν κρ�ν�υµε (π# τ) �ρ�ν�λ�γηµ+να Pργα τ�W CωγρG8�υ καU τ�W 5ργαστηρ��υ τ�υ π�- µ+�ρι
σ.µερα P��υν 5ντ�πιστεb. Γι) τ) Pργα α4τ) καU κυρ�ως τUς περU τUς τ+σσερεις δεκGδες 8�ρητ+ς ε?κ$νες
π�- P��υµε µ+�ρι σ.µερα 5ντ�π�σει σ< 2λ� τ# oAγι�ν %Oρ�ς iτ�ιµGC�υµε ε?δικ� 5ργασ�α.

34. �Aν καU τ) Pργα π�- 7π�γρG8�νται (π# kγι�ρεbτες µ�να��-ς kγι�γρG8�υς δaν ε'ναι λ�γα.
<Eκτ#ς (π# τ�-ς γνωστ�-ς ΓαλατσιGν�υς (λλ) καU τ�-ς Kαρπενησι*τες CωγρG8�υς τ*ν Kαρυ*ν,
(να8+ρ�υµε {ς παρGδειγµα τ�-ς Γρηγ�ριGτες µ�να��-ς Mητρ�8Gνη καU NεκτGρι� π�- τ�ι��γρG8η-
σαν τ#ν κ�ιµητηριακ# να# τ*ν �Aγ�ων ΠGντων στ� M�ν. τ�υς (1739). �Ως παρ$µ�ια περ�πτωση µ<
α4τ�ν τ�W CωγρG8�υ τ*ν Kαυσ�καλυ��ων, (να8+ρ�υµε τ#ν CωγρG8� MακGρι�, τ#ν /δρυτ� τQς συν�-
δε�ας τ*ν ΓαλατσιGνων CωγρG8ων στUς Kαρυ+ς, τ�W :π���υ, (π# τ# π�λ- παραγωγικ# Cωγρα8ικ#
Pργ� (τ�W (π�δ�δ�νται δεκGδες σωC$µενες ε?κ$νες), 5ντ�π�στηκε µ�α µ$ν� 5νυπ$γρα8η ε?κ$να Πρ�λ.
<IωακεUµ ΠαπGγγελ�ς, «ΠερU τ*ν ΓαλατσιGνων CωγρG8ων τ�W �Aγ��υ %Oρ�υς», Πρακτικ� Συνεδρ%�υ
«�Aπ� τ� Mετα$υ'αντιν� τ��νη στ� σ9γ�ρ�νη. 18�ς-20�ς α�., Θεσσαλ�ν�κη 1997, ΓαλGτιστα 1998, σ.
255 (στ# i6Qς: «ΓαλατσιGν�ι CωγρG8�ι»). Σ�ετικ) µa τ�ν (νωνυµ�α :ρισµ+νων CωγρG8ων �λ. ∆. ΠGλ-
λας, «ΠερU τQς Cωγρα8ικQς τ+�νης ε?ς τ�ν Kωνσταντιν�Sπ�λιν καU τ�ν Θεσσαλ�ν�κην µετ) τ�ν oAλω-
σιν, �Eπετηρ7ς 6Eταιρε%ας Bυ'αντιν3ν Σπ�υδ3ν 42 (1975-1976) 162-163.

35. �Aς σηµειFσ�υµε 2τι : µ�να�#ς Mητρ�8Gνης (π# τ� BιCSη τQς ΘρGκης, /στ$ρησε στ) 1820
µαCU µa τ# συνεργεb� τ�υ τ� Λιτ� τ�W Kυριακ�W τ*ν Kαυσ�καλυ��ων. Ma θ+µα τ# Pργ� τ�W kγι�γρα-
8ικ�W α4τ�W 5ργαστηρ��υ, 5κπ�νεbται ε?δικ� µελ+τη (π# τ#ν (ρ�αι�λ$γ� N. Mπ�ν$�α

36. ΠαπGγγελ�ς, «ΓαλατσιGν�ι CωγρG8�ι», G.π.



7ψηλQς –γι) τ) δεδ�µ+να τQς 5π��Qς– παιδε�ας, |ν κρ�ν�υµε (π# τ� σSντα6η καU
τ�ν pρθ�γρα8�α (τUς περισσ$τερες 8�ρaς) τ*ν κειµ+νων π�λλ*ν (π# τ) ε?λητGρια
π�- κρατ�Wν �/ :σιακaς κυρ�ως µ�ρ8aς π�- α4τ#ς /στ$ρησε, τ) :π�bα ε'ναι καU
π�λυGριθµα καU 9ψ�γα (π# 8ιλ�λ�γικ� καU pρθ�γρα8ικ� πλευρG. M�α µατι) στ)
ε?λητGρια π�- κρατ�Wν γι) παρGδειγµα �/ Kαυσ�καλυ��τες _γι�ι, <AκGκι�ς, Πα-
�Fµι�ς, Pωµαν#ς καU Nικ$δηµ�ς θ) µ`ς πε�σει γι< α4τ$37. Πρ$κειται, καθeς λ�ιπ#ν
8α�νεται κι (π# τUς 5πιγρα8+ς, γι) }ναν καλλιτ+�νη 7ψηλ�W 5νδε��µ+νως µ�ρ8ωτι-
κ�W καU καλλιτε�νικ�W 5πιπ+δ�υ, : :π�b�ς (πευθSνεται σa µ�ρ8ωµ+ν� κSκλ� µ�-
να�*ν, 2πως ε'ναι �/ λ$γι�ι µ�να��U τQς Σκ.της Kαυσ�καλυ��ων τQς περι$δ�υ τ�W
δευτ+ρ�υ µισ�W τ�W 18�υ α?. KαU 5δ* θ) µπ�ρ�Sσαµε ν) (να8+ρ�υµε τ#ν /ερ�µ$-
να�� <Iων` τ#ν Kαυσ�καλυ��τη (1765), τ#ν /ερ�διGκ�ν� Nε$8υτ� Kαυσ�καλυ��τη
(περ. 1784), Θε$κλητ� µ�να�# BυCGντι� (µετ) τ# 1783), Παmσι� τ#ν Mυτιληναb�
(1801), ∆ι�νSσι� τ#ν Πατρ+α, /ερ�µ$να�� Pα8α�λ Kαυσ�καλυ��τη τ#ν <AκαρνGνα
(1714-1804), Φιλ$θε� Σµυρναb� (τ+λη 18�υ α?.), E4θSµι� TραπεC�Sντι� ΛαυριFτη
(�t µισ# 18�υ α?.) κ.938.

ΣτUς µ+ρες µας, j (π# 5τ*ν PρευνG µας P�ει 5πικεντρωθεb στ#ν ε4ρSτερ� κSκλ�
τ�W /ερ�µ�νG��υ Παρθεν��υ Σκ�Sρτ�υ, πνευµατικ�W καU CωγρG8�υ, καU τ*ν µα-
θητ*ν τ�υ. �O /ερ�µ$να��ς Παρθ+νι�ς (7π�λ�γ�C�υµε 2τι 5κ�ιµ.θη µετα6- τ*ν
5τ*ν 1794-1802) PCησε στ# λαυρεωτικ# KελU τ�W �Aγ��υ Γεωργ��υ, τ�W 5πων�µαC�-
µ+ν�υ «τ*ν Σκ�υρτα�ων», στUς Kαρυ+ς. Στ# KελU α4τ$, {ς γνωστ$ν, PCησε τ�ν τε-
λευτα�α περ��δ� τQς CωQς τ�υ καU 5κ�ιµ.θη στ) 1809, : oAγι�ς Nικ$δηµ�ς : �Aγι�-
ρε�της.

Στ# παρεκκλ.σι τ�W Kελι�W τ# :π�b� (νακα�νισε : Παρθ+νι�ς, �/ δεσπ�τικaς
ε?κ$νες τ�W τ+µπλ�υ, τ�W Xριστ�W (ε?κ. 17), τQς Θε�τ$κ�υ καθeς καU τ�W �Aγ��υ
Γεωργ��υ, ε'ναι /στ�ρηµ+νες (π# τ# lδι� �+ρι π�- /στ$ρησε τ) παραπGνω µνηµεbα
στ) Kαυσ�καλS�ια καU (λλ�W. T# πιθαν$τερ� καU λ�γικ$τερ� ε'ναι : Παρθ+νι�ς,
{ς ν+�ς κτ.τ�ρας-(νακαινιστ�ς τ�W παρεκκλησ��υ τ�W �Aγ��υ Γεωργ��υ, CωγρG-
8�ς : lδι�ς καθeς rταν, ν) /στ$ρησε : lδι�ς τUς ε?κ$νες τ�W τ+µπλ�υ τ�υ. %Aλλωστε
�/ ε?κ$νες α4τ+ς, κρ�ν�ντας (π# παρ$µ�ιες ε?κ$νες τ�W lδι�υ CωγρG8�υ, �ρ�ν�λ�-
γ�Wνται στ) µ+σα τ�W 18�υ α?., 5π��� δηλαδ� π�- 7π�λ�γ�C�υµε 2τι 5γκαταστGθη-
κε στ# KελU : Παρθ+νι�ς.

�O Παρθ+νι�ς π�- �/ πηγaς τ#ν σ�ετ�C�υν µa τ� µ�ν� ∆�υσ�κ�υ καθeς καU µa
τ� Zαγ�ρ) τ�W Πηλ��υ, P�αιρε 5κτιµ.σεως (π# µεγGλη µερ�δα τ�W kγι�ρειτικ�W
κ$σµ�υ, διαδραµGτησε 5νεργ# ρ$λ� στUς πρ*τες 8Gσεις τ�W «κελιωτικ�W Cητ.µα-
τ�ς» στ) 1768, 5ν* κατ) τ�ν κ�λλυ�αδικ� Pριδα, �ρ+θηκε στ# πλευρ# τ*ν K�λλυ-
�Gδων. Γνωρ�C�υµε 2τι στ# Kελ� τ�υ Pγιναν τρεbς τ�υλG�ιστ�ν σηµαντικaς συνG-
6εις τ*ν K�λλυ�Gδων (1772 καU 1774), 5ν* (ναδ+�θηκε στ# µεγGλ� σ�Qµα τ#ν
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37. �YπGρ�ει �+�αια καU j περ�πτωση τ) κε�µενα ν) ε'�ε συντG6ει : λ$γι�ς /ερ�µ$να��ς <Iων`ς :
Kαυσ�καλυ��της, κτ.τωρ τ�W να�W.

38. ΠερU τ*ν λ�γ�ων α4τ*ν �λ. µ�ν. ΠατGπι�ς Kαυσ�καλυ��της, «Λ$γι�ι τQς Σκ.της τ*ν Kαυσ�-
καλυ��ων κατ) τ#ν 18� α?.», Θε�δρ�µ%α 8 (2000) 71-83. <Eπ�σης Θε�δ. ΓιGγκ�υ, 6O N�µ�κ�νων Θε�-
κλ(τ�υ Kαρατ'` τ�� Kαυσ�καλυ$%τη. 6H ;π%τ�µη µ�ρ�(, Θεσσαλ�ν�κη 1999, σσ. 28-29.



oAγι� MακGρι� K�ρ�νθ�υ τ#ν N�ταρ`, περU τ#ν <I�Sνι� τ�W 1775 καU στGθηκε 5π�-
σης, περU τ# 1788, πνευµατικ#ς τ�W Γ+ρ�ντ�ς �Iερ�θ+�υ, /δρυτ�W τQς µ�νQς Πρ�8.-
τ�υ <Hλι�W oYδρας.

<Aνα8�ρ) στ�ν kγι$τητα τ�W Παρθεν��υ (λλ) καU στ�ν ε4ωδ�α π�- 56+πεµπαν
τ) pστ` τ�υ, µετ) τ�ν (νακ�µιδ� τ*ν λειψGνων τ�υ, γ�νεται σa (ρκετ) κε�µενα τQς
5π��Qς39.

ΣSµ8ωνα µa τUς πηγ+ς, : /ερ�µ$να��ς Παρθ+νι�ς : Σκ�Wρτ�ς : CωγρG8�ς κα-
ταγ$ταν (π# τ#ν Φ�υρν` τ*ν <AγρG8ων. Συγκεκριµ+να σa �Yπ$µνηµα τ�W Θε�δω-
ρ.τ�υ τ�W 56 <Iωανν�νων, jγ�υµ+ν�υ τ$τε τQς µ�νQς <Eσ8ιγµ+ν�υ, περU τQς Pριδας
τ*ν µνηµ�σSνων, τ# :π�b� �ρ�σκεται στ�-ς κFδ. K�υτλ�υµ�υσ��υ 530 (8. 284α-
301�)40 καU �Aγ�ας %Aννης 85.4.36 (8. 197-218)41 π�- ε'ναι ?δι$γρα8�ι τ�W γνωστ�W
κωδικ�γρG8�υ µ�να��W <IακF��υ NεασκητιFτ�υ ((νηψι�W τ�W Θε�δωρ.τ�υ),
(να8+ρεται:

…;γ%νωσκ�ν Gµως π�νυ καλ3ς, Gτι π�ντα τ� συγγρ�µµατα ;κε%ν�υ κα7 τ3ν
gπαδ3ν αQτ�� εLρ%σκ�ντ� τεθησαυρισµ�να κα7 Jπ�τεταµιευµ�να παρ� τB3 ε�ρη-
µ�νBω Παρθεν%Bω Σκ�9ρτBω Zωγρ��Bω Kελλι4τUη. 6O δ: Παρθ�νι�ς �hτ�ς ;κατ�γετ�
;κ τ-ς �Eπισκ�π-ς Λιτ'`ς κα7 �Aγρ��ων Jπ� �ωρ7�ν Φ�υρν`. Kα7 ε�ς αQτ�ν εLρ%-
σκ�ντ� τ&τε δ9� µαθητα7 µανθ�ν�ντες τ�ν 'ωγρα�ικ�ν ;πιστ(µην, Jδελ��7 κατ�
σ�ρκα. E�ς τ�ν αQτ�ν καιρ�ν iκµα'ε κα%… K9ριλλ�ς +ερ�µ&να��ς… ;κ�θητ� δ: _
K9ριλλ�ς ε�ς jνα κελλ%�ν λαυρι4τικ�ν ;π� gν&µατι τ-ς Θε�τ&κ�υ γειτνι�'ων τB3
κελλ%Bω τ�� σκ�9ρτ�υ τB3 ;π� gν&µατι τ�� 6Aγ%�υ Γεωργ%�υ τιµ4µεν�ν, kσαν δ: συ-
µπατρι3ται _µ��4ρι�ι µ: τ�ν lνωθεν Παρθ�νι�ν…42. T�ν (γρα8ιFτικη καταγωγ�
τ�W Παρθεν��υ 5πισηµα�νει καU : µ�να�#ς Γρηγ$ρι�ς στ# «6Yπ&µνηµ�» τ�υ πρ#ς
τ#ν <IωGννη Mυρ+ων π�- Pστειλε (π# τ# B�υκ�υρ+στι στ) 181243.
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39. Γι) τ� σηµαντικ� α4τ� πνευµατικ� καU καλλιτε�νικ� πρ�σωπικ$τητα �λ. M�ν. ΠατGπι�ς
Kαυσ�καλυ��της, «Παρθ+νι�ς /ερ�µ$να��ς : 5κ Φ�υρν` τ*ν <AγρG8ων, : Πνευµατικ#ς καU CωγρG-
8�ς. M�α σηµα�ν�υσα πνευµατικ� καU καλλιτε�νικ� µ�ρ8� τ�W �Aγ��υ %Oρ�υς», Γρηγ&ρι�ς _ Πα-
λαµ`ς, τ. 809 (2005) 563-624.

40. T�� J�ιδ%µ�υ διδασκ�λ�υ Θε�δωρ(τ�υ Lπ&µνηµα J	ι&πιστ�ν περ7 τ�� ;	 �I�υδα%ων κακ&-
�ρ�ν�ς Nε��9τ�υ Jνα�αν�ντ�ς δ&γµατ�ς τ3ν µνηµ�σ9νων κα7 λ�ιπ3ν κακ�δ�	ι3ν αQτ��, τ�� σ�%-
σαντ�ς τ�ν θε�m�αντ�ν �ιτ3να τ-ς ;κκλησ%ας KFδ. 152 [530]: Λ. Π�λ�τ�υ - M. Mαν�Sσακα, Συµπλη-
ρωµατικ�7 Kατ�λ�γ�ι Xειρ�γρ��ων 6Aγ%�υ �Oρ�υς, Θεσσαλ�ν�κη 1973, σ. 75.

41. Περ7 Nε��9τ�υ τ�� ;	 �I�υδα%ων, κα7 δ(λωσις περ7 τ-ς δειν-ς gλεθρ%�υ αQτ�� πλ�νης, ^ν nς
lλλ�ς Bαρλα�µ �ανε7ς ;ν�σπειρε, πρ3τ�ν ;ν τB3 6Aγιων9µBω �Oρει τ�� �Aθων�ς, δι� δ: τ3ν gπαδ3ν
αQτ��, ν�ων �Aκινδυνιστ3ν Jνα��ντων, διεσπ�ρη παντα��� λυµαιν�µ�νη τ�ν gρθ&δ�	�ν τ�� Xριστ��
�Eκκλησ%αν (�λ. ΓερGσιµ�ς µ�ν. Mικραγιανναν�της, Kατ�λ�γ�ς Xειρ�γρ��ων Kωδ%κων τ-ς Bι$λι�θ(-
κης τ�� Kυριακ�� τ-ς κατ� τ� 6Aγι4νυµ�ν �Oρ�ς τ�� �Aθω 6Iερ`ς κα7 Mεγαλων9µ�υ Σκ(της τ-ς
6Aγ%ας Θε�πρ�µ(τ�ρ�ς �Aννης, <Eν <Aθ.ναις 1961, σ. 28).

42. KFδ. K�υτλ�υµ�υσ��υ 530, 8. 299α (: γρα8+ας τ�W κFδικα <IGκω��ς µ�να�#ς NεασκητιFτης
Pκανε λGθ�ς στ�ν (ρ�θµηση τ*ν σελ�δων, 2πως διαπιστFσαµε (π# α4τ�ψ�α. �H σωστ� (ρ�θµηση ε'ναι
289α). Bλ. 5π�σης X. TCFγας, 6H περ7 µνηµ�σ9νων @ρις ;ν 6Aγ%Bω �Oρει κατ� τ�ν IH′ α�., Θεσσαλ�ν�κη
1969, σσ. 155-156, 2π�υ γ�νεται kπλ*ς µνε�α τQς πηγQς.

43. 6Yπ&µνηµα ε�ς εoδ�ς ;πιστ�λ-ς σταλ:ν ;κ B�υκ�υρεστ%�υ ∆ακ%ας κατ� αpτησιν τ�� πανιερω-
τ�τ�υ �Aρ�ιεπισκ&π�υ M9ρων τ-ς Λυκ%ας �Iω�νν�υ Λινδ%�υ, παρ�ικ��ντ�ς ;ν τB3 6Aγ%Bω �Oρει τ��
�Aθω, ;ν τU- 6IερS` M�νU- τ3ν �I$(ρων: KFδ. K�υτλ�υµ�υσ��υ 530, 8. 272α… T� δ: κεκρυµµ�να τα�τα



�H πληρ�8�ρ�α π�- µ`ς δ�δ�υν �/ κFδικες ε'ναι σηµαντικ� καθeς : Παρθ+-
νι�ς συνδ+εται Pτσι 9µεσα µa τ#ν διGσηµ� συντ�π�τη τ�υ, ∆ι�νSσι� /ερ�µ$να�� τ#ν
5κ Φ�υρν`.

Σ�ετικ) µa τ#ν τ$π� 5κµGθησης τQς τ+�νης τQς Cωγρα8ικQς (π# τ#ν Παρθ+νι�,
µπ�ρ�Wµε �Gσιµα ν) 7π�θ+σ�υµε 2τι rταν g τ# 5ργαστ.ρι� µa µαθητaς (π# τ�ν
περι��., π�- λειτ�υργ�Wσε στ� Σ��λ� τ�ν :π��α : συµπατριFτης τ�υ /ερ�µ$να��
∆ι�νSσι�ς ε'�ε /δρSσει στ�ν πατρ�δα τ�υς, τ#ν Φ�υρν` τ*ν <AγρG8ων στ) 173444 g
τ# KελU τ�W ∆ι�νυσ��υ στUς Kαρυ+ς45.

�H καλλιτε�νικ� 9λλωστε συγγ+νεια τ*ν Pργων τ�W ∆ι�νυσ��υ µ< α4τ) τ�W Cω-
γρG8�υ Kαυσ�καλυ��ων –2πως τ�ν παρ�υσιGC�υµε σa διG8�ρα σηµεbα τQς πα-
ρ�Sσας 5ργασ�ας– ε'ναι π�λ- µεγGλη.

M+σα στ� συνG8εια α4τ., : Παρθ+νι�ς : Σκ�Sρτης (g Σκ�Wρτ�ς), θ) πρ+πει
ν) ταυτιστεb µa τ#ν «Παρθ+νι� /ερ�µ$να�� τ#ν 56 <AγρG8ων», π�- 7π�γρG8ει στ)
1749 τ� δεσπ�τικ� ε?κ$να τQς Θε�τ$κ�υ Bρε8�κρατ�Wσας, στ# τ+µπλ� τ�W κ�ιµη-
τηριακ�W να�W τ�W �Aγ��υ Nικ�λG�υ, στUς Kαρυ+ς46 (ε?κ. 15), σSµ8ωνα µa τ�ν 5πι-
γρα8.: XEIP ΠAPΘENIOY / +ερ�µ�ν���υ / τ�� ;	 �Aγρ��ων / 

�
αψµθ′ /Mαq�υ κε�

(ε?κ. 16). T�W lδι�υ CωγρG8�υ ε'ναι καU j δεσπ�τικ� ε?κ$να τ�W Xριστ�W στ# lδι�
τ+µπλ�. O/ ε?κ$νες α4τaς P��υν (ρκετ) κ�ιν) τε�ν�τρ�πικ) στ�ι�εbα µa τUς περισ-
σ$τερες 8�ρητaς ε?κ$νες τ�W «CωγρG8�υ τ*ν Kαυσ�καλυ��ων». Στ�ι�εb� π�- κG-
πως τUς δι8�ρ�π�ιεb ε'ναι j ε4ρεbα �ρ.ση �ρυσ�κ�νδυλι`ς στ# τελευταb� 8Fτισµα
τ*ν 5νδυµGτων καU j Pλλειψη τQς Pντ�νης ρ$δινης (π$�ρωσης στ# κGτω µ+ρ�ς τQς
µSτης.
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τ3ν κ�λλυ$�δων συγγρ�µµατα aδυν(θη κα7 @λα$ε _ τ&τε J�%διµ�ς κα7 σ���ς ;κε<ν�ς διδ�σκαλ�ς
K9ριλλ�ς, ;κ Φ�υρν3ν τ3ν �Aγρ��ων δι&τι ;�υλ�ττ�ντ� ε�ς τ� τ�� Σκ�9ρτ�υ Παρθεν%�υ Kελλ%�ν
τ�� 6Aγ%�υ Γεωργ%�υ. _ Παρθ�νι�ς �hτ�ς kτ�ν ;κ µι`ς πατρ%δ�ς µ: τ�ν / (8. 272 �) διδ�σκαλ�ν µακα-
ρ%την K9ριλλ�ν. �hτ�ς εo�εν Jνεψι�ν Γε4ργι�ν, κα7 _ Γε4ργι�ς εo�εν ε�ς τ�ν συµπατρι4την τ�υ ε�ρη-
µ�ν�ν ∆ιδ�σκαλ�ν κλ%σιν κα7 τ�� ;δε%κνυε τ� ε�ς τ�ν θε<�ν τ�υ Παρθ�νι�ν =ς ταµει����ν τ3ν κ�λ-
λυ$αδικ3ν gργ%ων, �υλαττ&µενα συγγρ�µµατα. E�ς αQτ�ν @�ερε κα7 _ τ-ς σ��λ-ς τ�� �Oρ�υς διδ�-
σκαλ�ς Kυπριαν�ς τ�ν διε	�δικ�ν $λ�σ�ηµ�ν ;πιστ�λ�ν τ�� �Aθανασ%�υ Jρ��µ�νην: «�Aλλ�<�ς µ�ι
	υνε��νης…

44. Παρ< 2λ� π�- j uδρυση τ�W kγι�γρα8ικ�W α4τ�W 5ργαστηρ��υ δaν (να8+ρεται ρητ) στUς πη-
γ+ς. T� λειτ�υργ�α τ�υ 2µως -5κτ#ς 9λλων µαρτυρι*ν- 5πι�ε�αιFν�υν τ) σωC$µενα καU µ� Pργα τ�W
∆ι�νυσ��υ στ�ν περι��� (�λ. Π. Bασιλε��υ, 6H �Eπισκ�π� Λιτ'`ς κα7 �Aγρ��ων ;π7 T�υρκ�κρατ%ας,
<Aθ.να 1960, σ. 76).

45. Γι) τ� διδασκαλικ� δρGση τ�W CωγρG8�υ ∆ι�νυσ��υ στ# oAγι�ν %Oρ�ς, : κFδικας τQς M�νQς Zω�δ$��υ
ΠηγQς (να8+ρει 2τι: 'ωγρα�ικ�ν ;µπειρ%αν παρ� π`σιν ;π�σπειρεν, sστε �Q µ&ν�ν π�ντας παντα�&θεν πρ�ς
αQτ�ν ��ριν �ρωµατ�υργ%ας πρ�στρ��ειν, Jλλ� κα7 π�λλ�tς τ�9τ�υ µαθητ�ς ;πιπ�θ��ντας γεν�σθαι. T# lδι�
Pκανε : ∆ι�νSσι�ς καU στ�ν πατρ�δα τ�υ. (Bλ. M. Γκ$λιας, «O/ λειτ�υργ�ες τ�W κ�ινωνικ�W καU π�λιτισµικ�W �F-
ρ�υ τQς E4ρυταν�ας», Σ9να	ις. EQγ�νι�ς _ A�τωλ�ς κα7 > ;π��( τ�υ. Πρακτικ� Συνεδρ%�υ, Kαρπεν(σι 12-14
�Oκτ.1984, <AθQναι 1986, σ. 380.

46. �O να#ς τ�W Kελ��υ π�- λεγ$ταν παλαι$τερα «τ*ν <Eκκλησιαστικ*ν», (νQκε παλαι$τερα στ�
Mεγ�στη ΛαSρα. �O να#ς 7πQρ�ε �δη τ# Pτ�ς 1730 [�λ. Γ. ΣµυρνGκης, T� �Aγι�ν �Oρ�ς, <AθQναι 1903,
(8ωτ. (νατSπωση, oAγι�ν %Oρ�ς 1988), σσ. 395, 700]. �O να#ς P8ερε τ�ι��γρα8�ες π�- :λ�κληρFθηκαν
στUς 24 A4γ�Sστ�υ τ�W Pτ�υς 1787 δι) �ειρ#ς τ�W CωγρG8�υ Mακαρ��υ (τ�W At) (π# τ� ΓαλGτιστα (†
1814) καθeς καU δεσπ�τικaς ε?κ$νες στ# τ+µπλ� π�- Cωγρα8.θηκαν (π# τ#ν BενιαµUν (τ#ν At) 5π�σης
ΓαλατσιGν� († 1844), 7π�τακτικ# τ�W Mακαρ��υ, σSµ8ωνα µa τ#ν Π�ρ8Sρι� O4σπ+νσκυ (P.



%Aλλη µ�α 5νυπ$γρα8η καU �ρ�ν�λ�γηµ+νη ε?κ$να τ�W /ερ�µ�νG��υ Παρθεν�-
�υ τ�W 56 <AγρG8ων, τ�W Pτ�υς 1742, (να8+ρεται καU στ� Mεγ�στη ΛαSρα, στ#ν
5σωνGρθηκα (Λιτ�) τ�W καθ�λικ�W, σSµ8ωνα µa (να8�ρ) τ�W 5πισκ$π�υ, Π�ρ8υ-
ρ��υ O4σπ+νσκυ47. ΓρG8ει (κρι�*ς : µεγGλ�ς P*σ�ς /στ�ρικ#ς καU περιηγητ.ς48:
Στ� pδι� µ�ρ�ς τ�� να��, Jριστερ� Jπ� τ�ν π9λη ε�σ&δ�υ πρ�ς τ�ν κυρ%ως να&,
στ�ν τ�<��, Lπ�ρ�ει µ%α µεγ�λη ε�κ&να τ-ς Θε�τ&κ�υ. AQτ� περι$�λλεται Jπ� Jγ-
γ�λ�υς κα7 uγ%�υς Gπως _ µεγ�λ�ς �Aθαν�σι�ς _ �Aθων%της, _ Mι�α�λ Συν�δων,
Nικ&λα�ς _ M9ρων, _ Mεγαλ�µ�ρτυς κα7 θαυµατ�υργ�ς ∆ηµ(τρι�ς _ Θεσσαλ�νι-
κε9ς49. T� πρ&σωπα τ3ν uγ%ων µ�ι�'�υν κ�πως µετα	9 τ�υς κα7 τ� ;νδ9µατ�
τ�υς εoναι πρ�σινα. Στ� κ�τω τµ-µα της δηλ4νεται γραπτ3ς στ� bλληνικ� Gτι >
ε�κ&να 'ωγρα�%στηκε στ� 1742 Jπ� τ�ν +ερ�µ&να�� Παρθ�νι� τ�ν ;	 �Aγρ��ων.
Πρ$κειται, 2πως ε'ναι 8ανερ$, γι) τ�ν ε?κ$να τQς Παναγ�ας π�- σ.µερα 5πιλ+γε-
ται «τQς O?κ�ν$µισσας» καU π�- �ρ�σκεται στ�ν lδια (κρι�*ς θ+ση 2π�υ τ�ν (ντ�-
κρυσε : P*σ�ς περιηγητ�ς στ) 1845. T) τε�ν�τρ�πικ) �αρακτηριστικ) τ*ν
µ�ρ8*ν τQς π�λυπρ$σωπης α4τQς ε?κ$νας πρ�σιδιGC�υν µ< α4τ) τ*ν δεσπ�τικ*ν
ε?κ$νων τ�W κ�ιµητηριακ�W να�W τ�W �Aγ��υ Nικ�λG�υ στUς Kαρυ+ς.

Σ�+ση, µa �Gση (ρ�ειακaς πηγ+ς, τ�W Παρθεν��υ µa τ� Σκ.τη Kαυσ�καλυ��ων
5ντ�π�Cεται –µ+�ρι στιγµQς– σa 5πιστ�λ� τ�W Pτ�υς 1786 π�- σFCεται στ# (ρ�εb�
τQς σκ.της Kαυσ�καλυ��ων50, τ�W µ�να��W K�σµ`, γ+ρ�ντ�ς τ�W K�υτλ�υµ�υσια-
ν�W Kελ��υ τ�W �Aγ��υ <IωGνν�υ τ�W Θε�λ$γ�υ, µ+σqω τQς :π��ας (8ιερFνει –κατ$-
πιν συµ��υλQς τ�W πνευµατικ�W τ�υ πατρ#ς– τεµG�ι� Tιµ��υ xSλ�υ στ� σκ.τη.
Στ# τ+λ�ς τQς 5πιστ�λQς, πρ*τ�ς (νGµεσα σa 9λλ�υς, 7π�γρG8ει : Παρθ+νι�ς:
Παρθ�νι�ς +ερ�µ&να��ς _ 'ωγρ���ς ;πι$ε$αι3 τ� lνωθεν. Στ�ν 5πιστ�λ� α4τ.,
|ν καU δaν κατ�ν�µGCεται : Παρθ+νι�ς {ς : πνευµατικ#ς τ�W K�σµ`, 5ν τ�Sτ�ις
5πειδ� {ς µGρτυρας τQς δωρε`ς 7π�γρG8ει πρ*τ�ς στ� σειρG, α4τ# ε'ναι καU τ#
πιθαν$τερ�. �O /ερ�µ$να��ς Παρθ+νι�ς : CωγρG8�ς γνFριCε τ� σκ.τη Kαυσ�κα-
λυ��ων (µ+σqω τQς 5κεb καλλιτε�νικQς τ�υ παρ�υσ�ας) καU τUς (νGγκες π�- ε'�ε –δε-
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Uspenskij, 6H Xριστιανικ� �Aνατ�λ(. �Aθως, (µτ8ρ. Mιρ�σλG�α ∆ηµητρ��υ), �Aγ�α Πετρ�Sπ�λις 1892,
σ. 423). Bλ+π�υµε λ�ιπ#ν 2τι �/ σηµερινaς ε?κ$νες τ�W τ+µπλ�υ -(νGµεσG τ�υς κι α4τaς τ�W Παρθεν�-
�υ τ�W 56 <AγρG8ων- δaν ε'ναι καU �/ (ρ�ικ+ς. Θ) πρ+πει λ�ιπ#ν ν) µετα8+ρθηκαν (π# (λλ�W, lσως
κατ) τ# Pτ�ς 1882, :π$τε καU (νηγ+ρθη, µa δαπGνη τ*ν /ερ*ν M�ν*ν, 5πU Bατ�πεδινQς 5πιστασ�ας,
ν+�ς να#ς στ� µν.µη τ�W kγ��υ Nικ�λG�υ, σSµ8ωνα µa 7π+ρθυρη 5πιγρα8..

47. P. Uspenskij, Pervoe putesestrie, Kiev 1887, σσ. 196-197. (T�ν πληρ�8�ρ�α τ�W O4σπ+νσκυ
(ναπαρGγ�υν �/ G. Millet - J. Pargoire - L. Petit, Recueil des Inscriptions Chrétiennes de l’Athos, Paris
1904, 8ωτ�αναστατικ� (νατSπωση «�Aγι�ρειτικ� �Eστ�α», Θεσσαλ�ν�κη 2004, σ. 120 καU �/ XατCηδG-
κης - ∆ρακ�π�Sλ�υ, 2.π., σ. 211, µετα8+ρ�ντας 2µως (π# τ�ν περιγρα8� τ�W  O4σπ+νσκυ µ$ν� 2τι
πρ$κειται γι) ε?κ$να τQς Παναγ�ας περι�αλλ$µενης (π# kγ��υς).

48. Σa iλληνικ� πρωτ�δηµ�σιευ$µενη µετG8ραση (π# τ#ν iλλην�µαθQ P*σ� συνεργGτη µας διG-
κ�ν� <Iγκ#ρ Mακγν�τσκι.

49. <Eκτ#ς  (π# τ�-ς kγ��υς α4τ�Sς, στ�ν ε?κ$να ε?κ�ν�C�νται γSρω (π# τ�ν Pνθρ�ν� Θε�τ$κ�
Bρε8�κρατ�Wσα : oAγι�ς Mεγαλ�µGρτυς ΓεFργι�ς καU �/ κτ.τ�ρες τQς M�νQς α4τ�κρGτ�ρες _γι�ι
Nικη8$ρ�ς Φωκ`ς καU <IωGννης TσιµισκQς.

50. M�ν. ΠατGπι�ς Kαυσ�καλυ��της, Kατ�λ�γ�ς τ3ν �ειρ�γρ��ων Kωδ%κων τ�� Kυριακ�� τ-ς
Σκ(της 6Aγ%ας Tρι�δ�ς Kαυσ�καλυ$%ων, Θεσσαλ�ν�κη, Pκδ. <Aντ. Σταµ�Sλης, 2005, σ. 128.



δ�µ+ν�υ 2τι µ+�ρι τ� δωρε) α4τ� j σκ.τη δaν κατεb�ε τεµG�ι� Tιµ��υ xtSλ�υ– γι<
α4τ# καU συµ��Sλευσε τ# πνευµατικ$ τ�υ τ+κν� ν) (8ιερFσει στ# Kυριακ# τ# π�-
λSτιµ� α4τ# /ερ# κειµ.λι�51.

<Eλπ�C�υµε 2τι j πρ�σε��ς PρευνG µας στ# (ρ�εb� τQς Mεγ�στης ΛαSρας (στ�ν
:π��α 7πGγεται j σκ.τη Kαυσ�καλυ��ων, τ# KελU �Aγ��υ Γεωργ��υ τ*ν Σκ�υρτα�-
ων (λλ) καU παλαι$τερα : νWν κ�ιµητηριακ#ς να#ς τ�W �Aγ��υ Nικ�λG�υ τ*ν Kα-
ρυ*ν) g καU 9λλων kγι�ρειτικ*ν µ�ν*ν –2πως τQς µ�νQς �Aγ��υ Παντελε.µ�ν�ς,
στ�ν :π��α 7πGγεται τ# KελU τ�W �Aγ��υ Στε8Gν�υ, }να (κ$µη ε?κ�ν�γρα8ικ# σS-
ν�λ� τQς σ��λQς τ�W Παρθεν��υ (ε?κ. 6)– ν) µ`ς ��ηθ.σει ν) 8ωτ�σ�υµε τ�ν καλ-
λιτε�νικ� παρ�υσ�α (2π�υ α4τ� 7πGρ�ει) τ�W ε4ρSτερ�υ κSκλ�υ τ�W /ερ�µ�νG��υ
Παρθεν��υ τ�W 5κ Φ�υρν` τ*ν <AγρG8ων τ�W CωγρG8�υ καU τ*ν µαθητ*ν τ�υ,
στ) παραπGνω kγι�ρειτικ) σκηνFµατα.

Στ) πλα�σια µι`ς ε?σηγ.σεως δaν ε'ναι 58ικτ# ν) 5πι�ειρ.σ�υµε µ�α, Pστω καU
συν�πτικ� περιγρα8� τ�W ε?κ�ν�γρα8ικ�W πρ�γρGµµατ�ς τ�W Kυριακ�W να�W τQς
�Aγ�ας TριGδ�ς52. Γι< α4τ# θ) περι�ριστ�Wµε µ$ν� στ# ν) συµπληρFσ�υµε στ) πα-
ραπGνω 2τι j τε�νικ� καU τ) �ρωµατικ) µ+σα τ�W CωγρG8�υ τ*ν Kαυσ�καλυ��ων
καU τ�W 5ργαστηρ��υ τ�υ, συνθ+τ�υν τUς µ�ρ8aς π�- /στ$ρησαν, µa τρ$π� π�- τεκ-
µηριFνει τ�ν ?διGC�υσα 8ιλ�καλ�α τ$σ� τ� δικ. τ�υς 2σ� καU τ�W πνευµατικ�W πε-
ρι�Gλλ�ντ�ς στ# :π�b� 5ργGστηκαν.

O/ κατασκευασµ+νες «5ν 6ηρq*» τ�ι��γρα8�ες τ�W κυρ�ως να�W τ�W Kυρια-
κ�W τQς σκ.της �Aγ�ας TριGδ�ς Kαυσ�καλυ��ων, µa τ�ν 5πGν�δ� στ) παλαι�λ$-
γεια πρ$τυπα, µa τ#ν 5κλεκτισµ# καU τ�ν 5κλ+πτυνση στ� �ρωµατικ� π�ι$τητα,
(π�τελ�Wν }να 9ρτι� Cωγρα8ικ# σSν�λ�, µ+γιστ� καλλιτε�νικ# 5π�τευγµα τQς
5π��Qς, µa �αρακτQρα καθαρ) kγι�ρε�τικ�. Στ� Cωγρα8ικ� α4τ� συνθ+τ�νται
π�λλ) στ�ι�εbα τ�W παρελθ$ντ�ς καU τ�W παρ$ντ�ς τQς 5π��Qς τ*ν µ+σων τ�W
18�υ α?.

�H 7ψηλ� µGλιστα καλλιτε�νικ� π�ι$τητα τ*ν τ�ι��γρα8ι*ν τ�W Kυριακ�W
τQς σκ.της �Aγ�ας TριGδ�ς Kαυσ�καλυ��ων, τUς καθιστ�Wν –µαCU µa τ) Pργα
τ�W lδι�υ τ�W ∆ι�νυσ��υ τ�W 5κ Φ�υρν`, τUς τ�ι��γρα8�ες τ�W νGρθηκα τ�W πα-
ρεκκλησ��υ τQς K�υκ�υC+λισσας τQς Mεγ�στης ΛαSρας (∆α�Uδ (π# τ� Σελεν�-
τσα τQς B. <Hπε�ρ�υ, 1715), τUς τ�ι��γρα8�ες τ�W παρεκκλησ��υ τ�W �Aγ��υ ∆η-
µητρ��υ τQς µ�νQς Bατ�πεδ��υ (K�σµ`ς (π# τ� ΛQµν�, 1721) καU τUς τ�ι��γρα-
8�ες τ�W 56ωνGρθηκα (5σωρρG�ια τ*ν τ$6ων) τ�W Kαθ�λικ�W τQς µ�νQς ∆��ει-
αρ��υ– (π# τUς πι# (ντιπρ�σωπευτικaς τ�W παραπGνω καλλιτε�νικ�W ρεSµα-
τ�ς. Tαπειν*ς 8ρ�ν�Wµε 2τι �/ τ�ι��γρα8�ες τ�W κυρ�ως να�W τ�W Kυριακ�W
τ*ν Kαυσ�καλυ��ων θ) µπ�ρ�Wσαν ν) θεωρηθ�Wν {ς µ�α (π# τUς τελευταbες
(ναλαµπaς τ�W παλαι�λ$γει�υ πνεSµατ�ς στ� Cωγρα8ικ� τQς <Oρθ$δ�6ης
<Aνατ�λQς.
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51. �O σταυρ#ς α4τ#ς 5µπερι+�εται σa (ργυρ# σταυρ# π�- κι α4τ#ς 5µπερι+�εται 5ντ#ς (ργυρ`ς
λειψαν�θ.κης, µεγ+θ�υς 16×5×8, π�- κατασκευGστηκε τ# 1910.

52. Γι) τ#ν Cωγρα8ικ# διGκ�σµ� τ�W Kυριακ�W τQς σκ.της Kαυσ�καλυ��ων P��υµε }τ�ιµη πρ#ς
δηµ�σ�ευση ε?δικ� µελ+τη.



�Aγνωστες ��ρητ:ς ε�κ&νες τ�� +ερ�µ�ν���υ ∆ι�νυσ%�υ τ�� ;κ Φ�υρν`

T# καλλιτε�νικ# ρεWµα π�- 56+8ραCε : /ερ�µ$να��ς ∆ι�νSσι�ς (π# τ#ν Φ�υρ-
ν` τ*ν <AγρG8ων, κυρ�ως µ+σα (π# τ�ν 6Eρµηνε%α τ�υ, rταν ρεWµα 5πιστρ�8Qς
στUς 7γιεbς παραδ$σεις τQς <Eκκλησ�ας, καθeς j θε�α λατρε�α π�- σ�ετ�Cεται 9µε-
σα µa τUς /ερaς ε?κ$νες, (π�τελεb τ#ν κSρι� κ�ρµ$ της. ∆aν θ) rταν 7περ��λ� lσως
ν) π�Wµε 2τι : ∆ι�νSσι�ς : 5κ Φ�υρν` rταν }νας πρFιµ�ς K�λλυ�`ς53, λ�γα µGλι-
στα �ρ$νια πρUν (π# τ�ν 5κδ.λωση α4τ�W τ�W 8ιλ�καλικ�W κιν.µατ�ς, τ# 1752.
%Aλλωστε γι< α4τ# 56αναγκGστηκε ν) 5γκαταλε�ψει τ#ν %Aθω54 –2πως (ργ$τερα
καU �/ /ερ�U K�λλυ�Gδες– καU ν) /δρSσει στ�ν πατρ�δα τ�υ τ� M�ν� τQς Zω�δ$��υ
ΠηγQς – καθeς καU �/ K�λλυ�Gδες uδρυσαν M�νaς στ�ν 5κτ#ς τ�W %Aθω �EλλGδα.

oOπως θ) δε�6�υµε στ� συν+�εια, : /ερ�µ$να��ς ∆ι�νSσι�ς (π# τ#ν Φ�υρν`
τ*ν <AγρG8ων55 διατηρ�Wσε στενaς πνευµατικaς καU καλλιτε�νικaς σ�+σεις µa τ�ν
(π�µακρυσµ+νη σκ.τη Kαυσ�καλυ��ων π�- 56+θρεψε K�λλυ�Gδες Πατ+ρες,
2πως : /ερ�διGκ�ν�ς Nε$8υτ�ς : Kαυσ�καλυ��της, (ρ�ηγ#ς τ�W κ�λλυ�αδικ�W
κιν.µατ�ς στ# πρ*τ� τ�υ στGδι�.

ΣSµ8ωνα µa τ#ν �ι�γρG8� τ�υ, Θε�8Gνη τ#ν 56 <AγρG8ων (1784), : ∆ι�νSσι�ς
… δι-γε κελλικ3ς κα7 >σ9�ως ;ν τU- τ3ν Kαρεα%ων σκ(τUη, Jσκητικ3ς κατ� Xρι-
στ�ν Jγωνι'&µεν�ςv µετ� �Q π�λt δ: τ�σ��τ�ν ε�ς wψ�ς ;λ(λακεν Jρετ3ν, sστε
π�λλ�tς τ3ν ;κε<σε, xνα µ� π�ντας εpπω, Lπερακ�ντ%σαι. �Oθεν κα7 πλε%�ν�ς κα7
;ντελεστ�ρας γλι�&µεν�ς Jγωγ-ς, �Qκ @λειπε διηνεκ3ς τ�<ς ;ρηµικωτ�ρ�ις κα7 bνι-
α%�ις µ�να��<ς, �Aντων%ταις �ηµ7 κα7 Kαυσ�καλυ$%ταις _µιλε<ν κα7 συ'ητε<ν περ7
Jρετ-ς κα7 aθικ�� $%�υ, yν µ&ν�ν bαυτB3 λ�γι'&µεν�ς lτ�π�ν, τ� µ� τρ%�ας ;ν π4-
γωνι @�ειν, Gπερ π�ντUη Jν&σι�ν τ�<ς τ� ;κε<σε ��κ��σι ν�µ%'εται. Kα7 ε� τ�9των
ηQπ&ρει κατ� ;κε<ν�ν τ�ν καιρ&ν, τα��ως zν κα7 τ�9των Jνυπερθ�τως τ3ν Lπερ�-
�ικ3ν τ-ς Jρετ-ς τ&πων ;πα�%κετ�. �Aλλ� ;πειδ� τ��τ� αQτ� πρ&σκ�µµα Lπερ$αλ-
λ�9σης Jρετ-ς τ�9τBω Jν�κειτ�, δι�τρη$εν =ς @�ην ;ν K�ραις, ;πισπε9δων τα<ς
_σηµ�ραι Jσκ(σεσι τB3 κρε%ττ�νι τ� �ε<ρ�ν καθυπ�τ�	αι, �wτιν�ς ;σ wστερ�ν �Q
δι(µαρτε κατ� τ&π�ν µ&ν�ν ;κε%ν�ις διενην��4ς…56.

Bλ+π�υµε λ�ιπ#ν 2τι : ∆ι�νSσι�ς (π# τ) πρ*τα �ρ$νια π�- 5γκατα��ωσε στ#ν
%Aθω57 5πισκεπτ$ταν συνε�*ς τ) Kαυσ�καλS�ια καU τ�ν περι��. τ�υς58 καU 5ντρυ-
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53. <Aρ�ιµ. Kαν+λλ�ς ∆�σ�θε�ς, «O/ µ�να��U καU : µ�να�$ς», Πρακτικ� Συνεδρ%�υ «∆ι�ν9σι�ς _
;κ Φ�υρν` κα7 τ� @ργ� τ�υ». Kαρπεν(σι�ν 11-14 �Oκτ. 1996, <AθQναι 2003, σσ. 272-273.

54. Kαθeς : lδι�ς µ`ς πληρ�8�ρεb σa 5πιστ�λ. τ�υ.
55. �O ∆ι�νSσι�ς παρ+µεινε στ# oAγι�ν %Oρ�ς τUς i6Qς περι$δ�υς: 1686-1724, 1729-1734, 1739-1740

(συν�λικ) 44 Pτη).
56. B%�ς ;ν συν&ψει τ�� τ-ς µ�ν-ς κτ%τ�ρ�ς κυρ%�υ ∆ι�νυσ%�υ, συγγρα�ε7ς µ:ν παρ� τ�� σ���-

λ�γιωτ�τ�υ ;ν +ερ�µ�ν���ις κα7 ;ν διδασκ�λ�ις Jρ%στ�υ κυρ%�υ κυρ%�υ Θε���ν�υς, Gστις ;�ρηµ�τισε
δι�δ���ς µετ� τ�ν αQτ�� Jπ�$%ωσιν κα7 >γ�9µεν�ς ;ν τB3δε µ�νυδρ%Bω. Στ���ι 30-43. ∆ηµ�σιεSτηκε
(π# τ#ν K. Θ. ∆ηµαρ` στ) 6Eλληνικ� I (1937-1938) 248-254.

57. Σa jλικ�α 16 5τ*ν, περU τ# 1786.
58. Ma τ�ν πρ�σωνυµ�α «<Aντων�τες», : �ι�γρG8�ς τ�W /ερ�µ�νG��υ ∆ι�νυσ��υ 5νν�εb, τ# πιθα-

ν$τερ�, τ�-ς πατ+ρες τ�W (ρ�α��υ Kελ��υ τ�W �Aγ��υ <Aντων��υ π�- �ρ�σκεται στ�ν περι��� KρSα
NερG, πGνω (π# τ) Kαυσ�καλS�ια. �H �παρ6η τ�W Kελι�W α4τ�W �ρ�ν�λ�γεbται τ�υλG�ιστ�ν (π#



8�Wσε πνευµατικ) στ�-ς λ$γ�υς καU τ�ν kγιαστικ� Cω� τ*ν 5κεb 5νασκ�υµ+νων
πατ+ρων, συCητFντας µαC� τ�υς περ7 Jρετ-ς κα7 aθικ�� $%�υ. Bλ+π�υµε 5π�σης 2τι
5)ν δaν ε'�ε τ�ν (τυ��α ν) ε'ναι –lσως λ$γω jλικ�ας, µι) π�- rταν περ�π�υ 17-19
5τ*ν– (γ+νει�ς, θ) Pµενε γι) πGντα στ) Kαυσ�καλS�ια, στ#ν «7περ��ικ# τQς
(ρετQς τ$π�»59.

T�ν 5π��� α4τ� δι+λαµπαν στ� Σκ.τη –5κτ#ς (π# τ#ν _γι� /δρυτ. της, 2σι�
<AκGκι� τ# N+� τ#ν Kαυσ�καλυ��τη (12 <Aπριλ��υ 1730) (π# τ� Γ$λιτσα- : :σι�-
µGρτυς Pωµαν#ς : KαρπενησιFτης (14 <Iαν�υαρ��υ 1694) (π# τ# �ωρι# <Aσπρ$-
πυργ�ς, : λ$γι�ς /ερ�µ$να��ς <Iων`ς : Kαυσ�καλυ��της (1765) (π# τ�ν Kαστανι)
καU : 7π�τακτικ$ς τ�υ /ερ�µ$να��ς ΠελGγι�ς~ 2λ�ι τ�υς καταγ$µεν�ι (π# τ�ν πε-
ρι��� τ*ν <AγρG8ων, 2πως καU : ∆ι�νSσι�ς. E'ναι µGλιστα �αρακτηριστικ# 2τι
2ταν, µετ) (π# 5π�µ�νες παρακλ.σεις, : παπα-ΠελGγι�ς, (8.ν�ντας τ) Kαυσ�κα-
λS�ια, (ν+λα�ε τ�ν jγ�υµεν�α καU µαC� της τ�ν (ναδι�ργGνωση τQς µ�νQς Πρ�υ-
σ�W, (ν+θεσε στ�-ς µαθητaς τ�W ∆ι�νυσ��υ τ�W 5κ Φ�υρν`, ΓεFργι� <AναγνFστ�υ
((π# τ#ν Φ�υρν` τ*ν <AγρG8ων) καU ΓεFργι� Γεωργ��υ, τ�ν /στ$ρηση (1785) τ�W
ν+�υ καθ�λικ�W τQς K�ιµ.σεως τQς Θε�τ$κ�υ π�- {ς jγ�Sµεν�ς (ν.γειρε 5κ �G-
θρων τ# 175460.

E�κ&νες τ�� ∆ι�νυσ%�υ στ� Kαυσ�καλ9$ια

Σa 5πιστ�λ� π�- (π�στ+λλει : /ερ�µ$να��ς <AναστGσι�ς Γ$ρδι�ς (1654-1729)
στ#ν ∆ι�νSσι� «<Eκ τQς µικρ`ς µ�νQς τQς 5ν Bρανιαν�bς kγ�ας ΠαρασκευQς»,
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τ#ν 14� α?. 2π�υ 7πQρ�ε καU καλ) pργανωµ+ν� �ι�λι�γρα8ικ# 5ργαστ.ρι� κυρ�ως Σ+ρ�ων µ�να�*ν.
�Ως λιγFτερ� πιθαν� θεωρ�Wµε τ�ν 5κδ��., : Θε�8Gνης µa τ� λ+6η «<Aντων�τες» ν) 5νν�εb τ�-ς µ�να-
��-ς π�- C�Wσαν σa 9κρα 9σκηση σSµ8ωνα µa τ# 7π$δειγµα τQς CωQς τ�W MεγGλ�υ <Aντων��υ.
%Aλλωστε j λ+6η «<Aντων�τες» καθeς ε'ναι συνδεδεµ+νη µa τ# «Kαυσ�καλυ��τες» 8α�νεται ν) P�ει γε-
ωγρα8ικ., περισσ$τερ�, �ρ�ιG.

59. Kι α4τ# δι$τι τ�ν 5π��� α4τ� rταν σa µεγGλη Pνταση τ# C.τηµα τ*ν (γενε�ων µa τUς (θω-
νικaς µ�νaς καU ?δ�ως τ� Mεγ. ΛαSρα µa τ) π�λλG της 56αρτ.µατα ν) P��υν 5κδFσει (ρκετaς 5γκυκλ�-
�υς π�- πρ�+�λεπαν α4στηρaς π�ινaς γι) 2σ�υς ε'�αν στ� συν�δε�α τ�υς (γενε��υς ν+�υς. ΠGντως :
συντ�π�της τ�W νεαρ�W τ$τε ∆ι�νυσ��υ, 2σι�ς <AκGκι�ς, ε'�ε τ�ν πρ+π�υσα διGκριση γι) τ# παραπG-
νω C.τηµα. Συγκεκριµ+να στ#ν B%� τ�υ (να8+ρεται 2τι K�π�τε �+ µαθητ�ς τ�υ τ�ν ρ4τησαν γι�
αQτ�tς π�t σκανδαλ%'�νται Jπ� τ� θ�α τ3ν {µ�ρ�ων πρ�σ4πων. Kι αQτ&ς, µ: κατ�νυ	η κα7 µ: τ�
συνηθισµ�νη τ�υ uπλ&τητα, Jπ�ντησε: «T% ν� π3, δ:ν 	�ρω. Γιατ7 ;γ| π�τ� µ�υ δ:ν σκανδαλ%στηκα
µ: τ�τ�ια πρ�γµατα. �Aπεναντ%ας, $λ�π�ντας αQτ� τ� =ρα<α πρ&σωπα, κιν��µαι σ: δ�	�λ�γ%α τ��
Θε�� κα7 �α%ρ�µαι γι� τ� δηµι�υργ(µατ� T�υ». �Oταν �+ Jδελ��7 τ-ς Σκ(της, θ�λ�ντας ν� θεσπ%σ�υν
καν&νες σ� αQτ�ν τ&σ� γι� τ� παραπ�νω Gσ� κα7 γι� _ρισµ�να lλλα θ�µατα, π�t τ�tς �αιν&ταν
ε}λ�γ� Gτι @πρεπε ν� ρυθµιστ��ν, τ�ν συµ$�υλε9τηκαν, ;κε<ν�ς τ�tς ;µπ&δισε λ�γ�ντας: - «N� �υλ�-
γεσθε, ν� µ�ν κ�νετε π�τ: στ� Σκ(τη καµι� ;ντ�λ(. M� �}τε κα7 Jπ� lλλ�ν ν� δε�θε<τε ;ντ�λ(, µ(τε
γι� τ�tς Jγ�νει�υς µ(τε γι� _τιδ(π�τε lλλ�. �Aρκετ� εoναι γι� µ`ς > τιµωρ%α, π�t @��υµε ν� λ�$�υµε
γι� τ�ν παρ�$αση τ3ν ;ντ�λ3ν τ�� Xριστ�� κα7 τ3ν 6Aγ%ων Πατ�ρων. ∆ι&τι, Gπ�υ ;ντ�λ(, ;κε< κα7
παρ�$αση!» (Bλ. ΠατGπι�ς µ�ν. Kαυσ�καλυ��της, �Aγι�ς �Aκ�κι�ς Kαυσ�καλυ$%της. �Aπ� τ� περι$&λι
τ-ς Παναγ%ας στ�ν κ-π� τ�� Θε��, oAγι�ν %Oρ�ς 2001, σσ. 165-167). A4τ� δa j διακριτικ� στGση τ�W
:σ��υ <Aκακ��υ περU τ*ν (γενε�ων 5νδε��µ+νως ν) 56ηγεb καU τ� συνε�Q 5ντρS8ηση τ�W (γ+νει�υ ∆ι�-
νυσ��υ στ� Σκ.τη τ�W συµπατριFτη τ�υ <Aγρα8ιFτη �Oσ��υ.

60. Λ. ∆εριCιFτης, «O/ τ�ι��γρα8�ες τ�W Kαθ�λικ�W, “Παναγ�α j Πρ�υσιFτισσα”», 6H Kαθηµε-
ριν� - 6Eπτ� >µ�ρες, (15.8.1999), 12-14.



στUς 24 <Oκτω�ρ��υ τ�W 172761, δ�νει τ� γνFµη τ�υ, σa σ�ετικ� 5ρFτηση τ�W ∆ι�-
νυσ��υ περU τQς 5πιγρα8Qς π�- πρ+πει ν) 8+ρ�υν τ) 8ωτ�στ+8ανα τ*ν ε?ς τS-
π�ν τQς �Aγ�ας TριGδ�ς τρι*ν <Aγγ+λων. ΓρG8ει συγκεκριµ+να, (νGµεσα σa 9λλα,
πρ#ς τ�ν παν�σι4τατ�ν ;ν +ερ�µ�ν���ις κα7 ;ν 'ωγρα��διδασκ�λ�ις Jρ%στBω κυ-
ρ%Bω ∆ι�νυσ%Bω: … ∆9� 'ητ(µατα γυρε9εις ν� σ�� διαλ9σω: τ� jνα δι� τ�tς ε�κ�-
ν%'�ντας Jγγ�λ�υς τ�ν uγ%αν τρι�δα, zν εoναι πρ�π�ν κα7 ε}λ�γ�ν ν� γρ��εται
ε�ς τ� στ��αν� τ�υς τ� _ �ν, =ς κα7 ;π7 τ�� στε��ν�υ τ�� Kυρ%�υv κα7 σ�� Jπ�-
κρ%ν�µαι, Gτι δ:ν ;νθυµ��µαι zν τ� εoδα ε�ς καµ%αν τ�ια9την ε�κ&να, κα7 zν >
uγιωσ9νη σ�υ @�εις Jνθ%$�λα παλαι3ν κα7 µεγ�λων 'ωγρ��ων, =σ�ν τ�� Παν-
σελ(ν�υ62 _π�� µ�� @λεγες κα7 bτ�ρων τ�ι�9των, π�%αν Jµ�ι$�λ%αν πρ�πει να
@�εις; zν εoναι γραµµ�ν�ν [ δ:ν εoναι, $λ�πεις ταv κα7 τ% κ�µνει �ρε%α ν� ;ρωτ`ς
περ7 τ�9τ�υ ;µ�να; Gµως Gταν κ�πι�σUης ;δ3, zν θ�λUης κα7 ;δικ(ν µ�υ γν4µην,
θ�λ�µεν τ� ;	ετ�σει κα7 καλλι4τερα, κα7 θ�λ�µεν τ� εwρει Θε�� _δηγ��ντ�ς κα7
�ωτ%'�ντ�ς… ∆aν γνωρ�C�υµε γι) π�ι# λ$γ� : ∆ι�νSσι�ς ρωτ�Wσε τ#ν Γ$ρδι�
περU τ�W παραπGνω Cητ.µατ�ς~ γι) ν) 6+ρει τ� θ) γρGψει στ�ν 6Eρµηνε%α τ�υ
περU α4τ�W g πρ�κειµ+ν�υ ν) /στ�ρ.σει pρθ) ε?κ$να τQς �Aγ�ας TριGδ�ς κατ)
τ�ν pρθ$δ�6η 5κδ��. της (Φιλ�6εν�α τ�W <A�ραGµ); <Aπ# τ) µ+�ρι σ.µερα ε7ρε-
θ+ντα Pργα τ�W ∆ι�νυσ��υ, ε?κ$να τQς �Aγ�ας TριGδ�ς (τ�W τSπ�υ τ*ν τρι*ν
<Aγγ+λων τQς 8ιλ�6εν�ας τ�W <A�ρα)µ63) δaν P�ει 5ντ�πιστεb, πλ�ν α4τQς τ�W κ�ι-
µητηριακ�W να�W τ*ν Kαυσ�καλυ��ων (ε?κ. 19), π�- 5µεbς (π�δ�δ�υµε στ#ν ∆ι�-
νSσι� καU τ# 5ργαστ.ρι$ τ�υ. Στ#ν lδι� να# �/ δεσπ�τικaς ε?κ$νες τ�W Xριστ�W
Παντ�κρGτ�ρ�ς (ε?κ. 20) καU τQς Θε�τ$κ�υ �Oδηγητρ�ας (ε?κ. 27) (π�τελ�Wν }να
Cωγρα8ικ# σSν�λ� µa τ�ν παραπGνω ε?κ$να τQς �Aγ�ας TριGδ�ς καU πρ�+ρ��νται
(π# τ#ν lδι� �ρωστQρα.

<Aπ# καλλιτε�νικ� 9π�ψη �/ µ�ρ8aς καU στUς τρεbς ε?κ$νες τ�W τ+µπλ�υ τ�W
κ�ιµητηριακ�W να�W τQς �Aγ�ας TριGδ�ς ε'ναι ρωµαλ+ες, µa σωµατικ� ε4ρSτητα
καU dγκ� καU 5ντGσσ�νται στ�ν τGση 5πιστρ�8Qς στ�ν πανσελ.νει� Cωγρα8ικ�
π�- κηρSσσει στUς (ρ�aς τ�W 18�υ α?. : ∆ι�νSσι�ς : 5κ Φ�υρν`. T# ε?κ�ν�γρα8ικ#
πρ$τυπ� τQς ε?κ$νας τ�W Xριστ�W Παντ�κρGτ�ρ�ς �ρ�σκεται στ�ν παρGσταση τ�W
Pνθρ�ν�υ Xριστ�W π�- �ρ�σκεται σa τ�ι��γρα8�α τ�W Mαν�υ�λ Πανσ+λην�υ στ#
Πρωτ`τ� τ*ν Kαρυ*ν (περ. 129064). O/ τρεbς ε?κ$νες ε'ναι (νεπ�γρα8ες καU (�ρ�-
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61. K. ∆ηµαρ`ς, «∆ι�νSσι�ς : 5κ Φ�υρν`», 6Eλληνικ� I (1937-1938) 258-259. �H 5πιστ�λ� παραδ�-
δεται σa τρεbς κFδικες: 122 Θε�λ�γικQς Σ��λQς XGλκης, Suppl. 188 <EθνικQς Bι�λι�θ.κης �EλλGδ�ς
καU KFδικας (<Iατρ�δη) Γενικ*ν <Aρ�ε�ων τ�W KρGτ�υς.

62. �O ε?κ�ν�γρα8ικ#ς α4τ#ς τSπ�ς στ# oAγι�ν %Oρ�ς 5µ8αν�Cεται �δη (π# τ# δεSτερ� µισ# τ�W
14�υ α?. Πρ�λ. N. ΠαCαρ`ς, «Tρεbς ε?κ$νες τ�W κSκλ�υ τ�W Θε�8Gνη τ�W Kρητ$ς», Bυ'αντιν� 23
(2002-2003) 380 σηµ. 37.

63. Γι) τ�ν ε?κ�ν�γρα8�α τ�W θ+µατ�ς �λ. Nτ. XαραλGµπ�υς-M�υρ�κη, «�H παρGστασις τQς 8ιλ�-
6εν�ας τ�W <A�ρα)µ σa µ�α ε?κ$να τ�W BυCαντιν�W M�υσε��υ, ∆ελτ%�ν τ-ς Xριστιανικ-ς �Aρ�αι�λ�-
γικ-ς 6Eταιρε%ας, περ. ∆t, τ$µ. Γt (1962-1963) 87 κ.i.

64. E. Tσιγαρ�δας, «Mαν�υ�λ Πανσ+λην�ς : κ�ρυ8αb�ς CωγρG8�ς τQς 5π��Qς τ*ν Παλαι�λ$-
γων», Mαν�υ�λ Πανσ�λην�ς. �Eκ τ�� +ερ�� να�� τ�� Πρωτ�τ�υ, Θεσσαλ�ν�κη, 5κδ. �Aγι�ρ. �Eστ�ας,
2003, σ. 48.



ν�λ$γητες. �Ωστ$σ� j :λ�8Gνερη καλλιτε�νικ., τε�ν�τρ�πικ� καU σ�εδιαστικ�
:µ�ι$τητα τQς ε?κ$νας τ�W Xριστ�W Παντ�κρGτ�ρ�ς µa (νGλ�γες ε?κ$νες τ�W ∆ι�-
νυσ��υ, 2πως 5κεbνες τ�W Xριστ�W Παντ�κρGτ�ρ�ς στ# τ+µπλ� τ�W Kελι�W τ�υ
στUς Kαρυ+ς (ε?κ. 23), στ� µ�ν� �Aγ��υ ΠαSλ�υ (ε?κ. 21), στ# Πρωτ`τ� καU κυρ�ως
στ� Λιτ� τ�W Kαθ�λικ�W τQς µ�νQς K�υτλ�υµ�υσ��υ, µ`ς 5πιτρ+πει ν) θεωρ.σ�υ-
µε τUς τρεbς α4τaς ε?κ$νες τ�W κ�ιµητηριακ�W να�W τQς �Aγ�ας TριGδ�ς καλλιτε-
�νικ# σSν�λ� τ�W ∆ι�νυσ��υ καU τ�W 5ργαστηρ��υ τ�υ, 8ιλ�τε�νηµ+ν� περU τUς
(ρ�aς τQς τρ�της δεκαετ�ας τ�W 18�υ α?., τ�ν 5π��� δηλαδ� τQς δεSτερης περι$δ�υ
παρ�υσ�ας τ�W ∆ι�νυσ��υ στ#ν %Aθω (1729-1734).

T# ∆ωδεκG�ρτ� π�- κ�σµεb τ# τ+µπλ� τ�W παρεκκλησ��υ τ�W Tιµ��υ Πρ�δρ$-
µ�υ, τ�W Kελι�W τ�W ∆ι�νυσ��υ στUς Kαρυ+ς, θεωρεbται Pργ� τ�W ∆ι�νυσ��υ καU
�ρ�ν�λ�γεbται λ�γ� µετ) τ# 171165, Pτ�ς π�- –σSµ8ωνα µa τ�ν κτητ�ρικ� 5πι-
γρα8�– :λ�κλ.ρωσε τ�ν /στ$ρηση τ�W να�W. M�α (π# τUς ε?κ$νες α4τaς ε'ναι κι
α4τ� τQς Bαϊ�8$ρ�υ τ�W Kυρ��υ66 (ε?κ. 25) j :π��α ε'ναι καθ< 2λα 2µ�ια µa µικρ�
ε?κ$να τQς lδιας i�ρτQς τQς ε?κ�ν�θ.κης τ�W Kυριακ�W τQς σκ.της Kαυσ�καλυ-
��ων (ε?κ. 24). �H σSγκριση τ*ν δS� ε?κ$νων ε'ναι (π�καλυπτικ.. O/ ε?κ�ν�γρα-
8ικaς καU τε�ν�τρ�πικaς :µ�ι$τητες τ*ν δS� Pργων, π+ρα τQς �ρ.σεως lδι�υ (νθι-
�$λ�υ, τ) παν�µ�ι$τυπα �ασικ) πρ$σωπα, 2πως καU τ) δευτερεS�ντα στ�ι�εbα
καθeς καU j παλαι�γρα8�α τ*ν 5πιγρα8*ν π�- P��υν τ#ν lδι� τSπ� γραµµGτων,
µ`ς :δηγ�Wν στ� �ε�αι$τητα 2τι πρ$κειται γι) Pργ� τ�W lδι�υ τ�W ∆ι�νυσ��υ τ�W
5κ Φ�υρν`. �H ε?κ$να α4τ� πρ+πει ν) ε'�ε /στ�ρηθεb (π# τ#ν ∆ι�νSσι� wστε ν) τ�-
π�θετηθεb πρ#ς πρ�σκυνηµατικ� �ρ.ση στ# πρ�ηγ�Sµεν� (π# τ# 7πGρ��ν Kυ-
ριακ# τQς Σκ.της, τ# :π�b� κατεδα8�στηκε τ# 1915 καU στ� θ+ση τ�υ (νεγ+ρθηκε :
σηµεριν#ς κ�ιµητηριακ#ς να#ς τQς �Aγ�ας TριGδ�ς. Στ#ν να# α4τ#ν �ρ�σκ�νταν καU
�/ παραπGνω τρεbς δεσπ�τικaς ε?κ$νες π�- περιγρGψαµε καU π�- σ�ετ�C�νται κι
α4τaς µa τ# 5ργαστ.ρι� τ�W ∆ι�νυσ��υ τ�W 5κ Φ�υρν`.

Στ�ν καυσ�καλυ��τικη KαλS�η τ�W �Aγ��υ <IωGνν�υ τ�W Θε�λ$γ�υ �ρ�σκ�υµε
τρεbς 8�ρητaς ε?κ$νες π�- θ) µπ�ρ�Wσαν κι α4τaς ν) (π�δ�θ�Wν στ#ν ∆ι�νSσι�
τ#ν 5κ Φ�υρν`. Στ�ν KαλS�η 7πGρ��υν δS� παρεκκλ.σια~ τ# κSρι�, τ�W �Aγ��υ
<IωGνν�υ τ�W Θε�λ$γ�υ καU τ# µικρ$τερ�, τ�W �Aγ��υ Nικ�λG�υ. Στ# τ+µπλ� τ�W
δεSτερ�υ �ρ�σκ�νται δS� ε?κ$νες, τ�W Xριστ�W Παντ�κρGτ�ρ�ς (ε?κ. 22) καU τQς
Θε�τ$κ�υ Bρε8�κρατ�Wσας (ε?κ. 26). O/ δS� ε?κ$νες (π�τελ�Wν iνιαb� καλλιτε-
�νικ# σSν�λ� µαCU µa τ�ν ε?κ$να τ�W E4αγγελιστ�W <IωGνν�υ τ�W Θε�λ$γ�υ π�-
�ρ�σκεται στ# 9λλ� παρεκκλ.σι (ε?κ. 28). KαU στUς τρεbς ε?κ$νες �/ 5πιγρα8aς (π#
παλαι�γρα8ικ� 9π�ψη ε'ναι ταυτ$σηµες καU 8α�νεται ν) P��υν 5κτελεστεb (π# τ#
lδι� �+ρι. T) γενικ$τερα �αρακτηριστικ) τ*ν τρι*ν ε?κ$νων καθeς καU �/ 2µ�ιες
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65. Γ. Kακα�`ς, «T# τ+µπλ� τ�W παρεκκλησ��υ τ�W Tιµ��υ Πρ�δρ$µ�υ στ# KελλU τ�W ∆ι�νυσ��υ
τ�W 5κ Φ�υρν`, στUς Kαρυaς τ�W �Aγ��υ %Oρ�υς», �Aντ%�ων�ν. �A�ι�ρωµα στ�ν καθηγητ� N. B. ∆ραν-
δ�κη, Θεσσαλ�ν�κη 1994, σ. 185 σηµ. 7, σ. 188 σηµ. 35.

66. Ma τ�ν ε?κ$να α4τ� P�ει συγγενQ καλλιτε�νικ# �αρακτQρα (τε�ν�τρ�π�α, σ�+δι�) 8�ρητ� τ�W
1710 ε?κ$να τQς lδιας i�ρτQς, π�- �ρ�σκεται στ� µ�ν� ZωγρG8�υ (Bλ. Mihail Enev, Mount Athos,
Zograph Monastery, Σ$8ια 1994, ε?κ. 442, σ. 413).



διαστGσεις τ�υς, µ`ς :δηγ�Wν στ# συµπ+ρασµα 2τι rταν παλαι$τερα ε?κ$νες τ�W
lδι�υ τ+µπλ�υ.

�O /ερ�µ$να��ς Παmσι�ς : Mυτιληναb�ς ε'ναι, 2πως θ) δ�Wµε σa 9λλη iν$τητα,
: (νακαινιστ�ς τQς KαλS�ης τ�W �Aγ��υ <IωGνν�υ τ�W Θε�λ$γ�υ καθeς καU τ�W
:µFνυµ�υ να�W67. Nα#ς λ�ιπ#ν τ�W <IωGνν�υ τ�W Θε�λ$γ�υ πρ�ϋπQρ�ε τ�W σηµε-
ριν�W να�W68. <Eκτιµ�Wµε λ�ιπ#ν πeς �/ τρεbς α4τaς ε?κ$νες �ρ�σκ�νταν στ# τ+µπλ�
τ�W (ρ�ικ�W παρεκκλησ��υ τ�W �Aγ��υ <IωGνν�υ τ�W Θε�λ$γ�υ. Mετ) τ�ν 5κ �G-
θρων (νακα�νισ. τ�υ, δS� (π# τUς ε?κ$νες α4τaς (Xριστ�W, Θε�τ$κ�υ) µετα8+ρθη-
καν στ# τ+µπλ� τ�W µικρ�W παρεκκλησ��υ π�- �ρ�σκεται σa 5σωτερικ# �*ρ� τQς
KαλS�ης (τ# :π�b� (8ιερFθηκε στ#ν oAγι� Nικ$λα�), j δa ε?κ$να τ�W �Aγ��υ <Iω-
Gνν�υ τ�W Θε�λ$γ�υ παρ+µεινε {ς πρ�σκυνηµατικ� στ# σηµεριν# :µFνυµ� πα-
ρεκκλ.σι69.

�H ε?κ$να τ�W Xριστ�W Παντ�κρGτ�ρ�ς παρ�υσιGCει 5ντυπωσιακaς :µ�ι$τη-
τες (τε�ν�τρ�πικ+ς, σ�εδιαστικ+ς, καλλιτε�νικaς) µa τ�ν (ντ�στ�ι�η τ�W τ+µπλ�υ
τ�W να�W τ�W Tιµ��υ Πρ�δρ$µ�υ στ# KελU τ�W ∆ι�νυσ��υ στUς Kαρυ+ς (ε?κ. 23).
oOµ�ια καU j παλαι�γρα8�α τ*ν 5πιγρα8*ν70. �H ε?κ$να πGλι τQς Θε�τ$κ�υ (τ�W
τSπ�υ τQς �Oδηγ.τριας) ε'ναι (π$λυτα συγγεν�ς (π# τε�ν�τρ�πικ� καU γενικ$τε-
ρη καλλιτε�νικ� 9π�ψη µa τ�ν (ντ�στ�ι�η π�- �ρ�σκεται στ� µ�ν� �Aγ��υΠαSλ�υ
καU π�- P�ει (π�δ�θεb στ#ν ∆ι�νSσι� καU τ# 5ργαστ.ρι$ τ�υ71. oOµ�ια ε'ναι καU j
τε�νικ� 5κτ+λεση τ*ν δS� Pργων. T+λ�ς j ε?κ$να τ�W �Aγ��υ <IωGνν�υ τ�W Θε�λ$-
γ�υ72 �ρ�σκεται στ# lδι� καλλιτε�νικ# περι�Gλλ�ν µa τUς παραπGνω ε?κ$νες τ�W
∆ι�νυσ��υ73.

KαU �/ τρεbς παραπGνω ε?κ$νες τQς KαλS�ης τ�W �Aγ��υ <IωGνν�υ τ�W Θε�λ$-
γ�υ θ) πρ+πει καU ν) �ρ�ν�λ�γηθ�Wν σa µ�α (π# τUς περι$δ�υς τQς παρ�υσ�ας τ�υ
στ# oAγι�ν %Oρ�ς, κυρ�ως α4τ� µετα6- τ*ν 5τ*ν 1729-1734 καU ν) (π�δ�θ�Wν στ#ν
lδι� τ#ν ∆ι�νSσι� τ#ν 5κ Φ�υρν`. Ma τ# 5ργαστ.ρι� α4τ# 9λλωστε συνδ+σαµε τUς
παραπGνω ε?κ$νες τ�W κ�ιµητηριακ�W να�W τQς lδιας σκ.της.
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67. T�ν KαλS�η πρUν κατεb�ε : πνευµατικ#ς Παρθ+νι�ς /ερ�µ$να��ς : �Aγι�αρτεµ�της (7πGρ�ει
στ# (ρ�εb� τQς Mεγ. ΛαSρας τ# σ�ετ. :µ$λ�γ� Pτ�υς 1776, π�- δ$θηκε στ#ν Παmσι�).

68. Γι< α4τ# καU j KαλS�η pν�µαC$ταν καU (π# πρUν «<IωGνν�υ τ�W Θε�λ$γ�υ», 2πως σα8*ς
(να8+ρεται στ# παραπGνω :µ$λ�γ�.

69. <Eνδεικτικ# ε'ναι µGλιστα τ# γεγ�ν#ς 2τι j ε?κ$να τ�W �Aγ��υ Nικ�λG�υ π�- �ρ�σκεται σ.µε-
ρα στ# τ+µπλ� τ�W :µFνυµ�υ παρεκκλησ��υ ε'ναι Pργ� 9λλ�υ CωγρG8�υ (�/ ε?κ$νες τ�W τ+µπλ�υ
α4τ�W δaν (π�τελ�Wν δηλαδ� iνιαb� Cωγρα8ικ# σSν�λ�).

70. <Eκτ#ς (π# τUς �ρα�υγρα8�ες IΣ XΣ π�- στ� δεSτερη περ�πτωση περι+��νται σa περ�τε�να
κυκλικ) µετGλλια.

71. E�κ&νες 6Iερ`ς M�ν-ς 6Aγ%�υ Πα9λ�υ, G.π., σ. 157, 178. T�ν ε?κ$να σ��λ�ασε καU δηµ�σ�ευσε j
M. BασιλGκη.

72. <Aσυντ.ρητη κι α4τ� 2πως καU �/ 9λλες Kαυσ�καλυ��τικες ε?κ$νες, (λλ) σa �ειρ$τερη κατG-
σταση σa σ�+ση µ< α4τaς (?δ�ως j p6ε�δωση τ�W �ερνικι�W στ# σηµεb� τ�W πρ�σFπ�υ P�ει 5πι8+ρει
(λλ��ωση τQς µ�ρ8Qς τ�W kγ��υ).

73. Kαταπληκτικ� :µ�ι$τητα τ�W σ�.µατ�ς :ρισµ+νων γραµµGτων στUς 5πιγρα8+ς, ?δ�ως τ�W Σ,
τ�W E καU τ�W Ω, τ*ν :π��ων j µ�ρ8� ε'ναι �αρακτηριστικ� στUς τ�ι��γρα8�ες τ�W παρεκκλησ��υ τ�W
Tιµ. Πρ�δρ$µ�υ στ# KελU τ�W ∆ι�νυσ��υ στUς Kαρυaς καθeς καU στUς ε?κ$νες τ�W Xριστ�W καU τ�W
Πρ�δρ$µ�υ π�- �ρ�σκ�νται στ# τ+µπλ� τ�W lδι�υ να�W.



T� λ�ιπ� @ργα ;ντ�%�ιας µετα$υ'αντιν-ς 'ωγρα�ικ-ς τ�� 18�υ α�.

<Eκτ#ς (π# τ#ν κυρ�ως να# τ�W Kυριακ�W, στ) Kαυσ�καλS�ια 7πGρ��υν 9λλα
δS� παρεκκλ.σια π�- /στ�ρ.θηκαν στ# δεSτερ� µισ# τ�W 18�υ α?.:

α) Παρεκκλ(σι K�ιµ(σεως Θε�τ&κ�υ

Πρ$κειται γι) τ#ν να# τQς (ρ�αι$τερης KαλS�ης τQς Σκ.της, α4τQς τ�W �Aγ�-
�υ <Aκακ��υ τ�W Kαυσ�καλυ��τ�υ, : :π�b�ς τ� συν+στησε στ) 1680, 2ταν πρω-
τ�Qλθε στ�ν περι��.. ΣSµ8ωνα µa τ� �αραγµ+νη σa λ�θ� κGτω (π# παρGθυρ� τQς
ν$τιας dψης �ρ�ν�λ�γ�α, : να#ς κτ�στηκε τ# 1747. Kτ.τ�ρGς τ�υ ε'ναι –σSµ8ωνα
µa τ�ν κτητ�ρικ� 5πιγρα8� στ# 5σωτερικ# τ�W να�W– : /ερ�µ$να��ς <Iων`ς :
Kαυσ�καλυ��της († 1765), 7π�τακτικ$ς, �ι�γρG8�ς καU 7µν�γρG8�ς τ�W :σ��υ
<Aκακ��υ τ�W Kαυσ�καλυ��τ�υ καθeς καU κτ.τ�ρας τ�W Kυριακ�W τQς Σκ.της,
2πως πρ�ε�παµε.

O/ τ�ι��γρα8�ες στ# 5σωτερικ# τ�W παρεκκλησ��υ τQς K�ιµ.σεως τQς Θε�τ$-
κ�υ ε'ναι τ�W Pτ�υς 1759, σSµ8ωνα µa τ�ν κτητ�ρικ� (µικρ�γρGµµατη) 5πιγρα8�
π�- �ρ�σκεται στ# δυτικ# πλGγι� τ���ωµα τ�W ��ρειν�W παραθSρ�υ.

Συγκρ�ν�ντας τ) δS� σSν�λα, Kυριακ# �Aγ�ας TριGδ�ς-παρεκκλ.σι K�ιµ.σεως
τQς Θε�τ$κ�υ, διαπιστFν�υµε ε�κ�λα τ�ν :µ�ι$τητα στ) τυπ�λ�γικG, ε?κ�ν�γρα-
8ικG, 5πιγρα8ικ) καU τε�ν�τρ�πικ) στ�ι�εbα, Pτσι wστε ν) µπ�ρ�Wµε ν) πρ�σγρG-
ψ�υµε µa �ε�αι$τητα τ�ν /στ$ρηση τ�W παρεκκλησ��υ τQς KαλS�ης τ�W :σ��υ
<Aκακ��υ στ# lδι� 5ργαστ.ρι�. T#ν να# /στ$ρησαν κυρ�ως �/ µαθητaς-7π�τακτικ�U
τ�W «CωγρG8�υ τ*ν Kαυσ�καλυ��ων», π�- 2πως πρ�ε�παµε, θεωρ�Wµε 2τι ε'ναι :
ε4ρSτερ�ς κSκλ�ς τ�W /ερ�µ�νG��υ Παρθεν��υ τ�W 56 <AγρG8ων. �O lδι�ς : πρ�ε-
6Gρ�ων τ�W 5ργαστηρ��υ ε'�ε /στ�ρ.σει :ρισµ+νες παραστGσεις, 2πως j «K��µησις
τQς Θε�τ$κ�υ» καU j «Πλατυτ+ρα τ*ν O4ραν*ν», καθeς καU (ρκετ) (π# τ) πρ$-
σωπα 9λλων παραστGσεων καU :ρισµ+νες (π# τUς πρ�σωπ�γρα8�ες, κυρ�ως α4τaς
τQς δυτικQς πλευρ`ς τ�W να�W (ε?κ. 5).

�) Παρεκκλ(σι Kαλ9$ης 6Aγ%�υ �Iω�νν�υ τ�� Θε�λ&γ�υ

Kτ.τ�ρας τ�W να�W τQς :µFνυµης KαλS�ης ε'ναι : /ερ�µ$να��ς Παmσι�ς : Λ+-
σ�ι�ς : πνευµατικ$ς. Xαρισµατικ� 8υσι�γνωµ�α : Παmσι�ς, ε'�ε pργανFσει κ�ιν�-
�ιακ) τ� δεκαµελQ συν�δε�α τ�υ, |ν καU C�Wσε σa Σκ.τη. <Aργ$τερα pργGνωσε
κ�ιν��ιακ) –κατ$πιν πρ�σκλ.σεως– τ� µ�ν� Mεταµ�ρ8Fσεως στ� Σκ$πελ�, 5ν*
τ# 1784 (ν+λα�ε τ�ν jγ�υµεν�α καU τ�ν κ�ιν��ιακ� pργGνωση τQς µ�νQς
xεν�8*ντ�ς. Mετα6- τ*ν 5τ*ν 1794-1796 διετ+λεσε jγ�Sµεν�ς τQς Mεγ�στης ΛαS-
ρας. <Eκ�ιµ.θη τ# 1801.

�O να#ς σSµ8ωνα µa 7π+ρθυρες κτητ�ρικaς 5πιγρα8aς στ# 5σωτερικ$ τ�υ, π�-
µεταγρG8�υν 5π�γραµµα τ�W KαισGρι�υ ∆απ$ντε, (νακαιν�στηκε στ) 1766 καU /στ�-
ρ.θηκε στ) 1777 (π# τ#ν CωγρG8� Mητρ�8Gνη µ�να�# τ#ν X��. %Eργα τ�W lδι�υ Cω-
γρG8�υ (8�ρητaς ε?κ$νες) P��υν 5ντ�πιστεb σa να�-ς τ�W Mετα6��ωρ��υ �Aγι`ς Λα-
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ρ�σης74. <Eπ�σης, πρ$σ8ατα (π�δFσαµε στ#ν lδι� CωγρG8� 13 8�ρητaς ε?κ$νες τQς
συλλ�γQς τ�W Kυριακ�W Kαυσ�καλυ��ων, δS� τQς συλλ�γQς τ�W ΠρωτGτ�υ καθeς
καU τUς τ�ι��γρα8�ες τ�W παρεκκλησ��υ τ�W Γενεθλ��υ τ�W Tιµ��υ Πρ�δρ$µ�υ τQς
µ�νQς ZωγρG8�υ75 π�- κτ�στηκε τ# 1768, τQς 8ιGλης τ�W �AγιGσµατ�ς τQς µ�νQς ∆�-
�ειαρ��υ (1773-4) καU τQς ΛιτQς τ�W Kαθ�λικ�W τQς µ�νQς <I�.ρων (1768).

T# ε?κ�ν�γρα8ικ# πρ$γραµµα τ�W ε4ρS�ωρ�υ -σa σ�+ση µa τ�-ς περισσ$τε-
ρ�υς Kαυσ�καλυ��τικ�υς να�-ς- παρεκκλησ��υ, ε'ναι π�λ- πλ�Sσι� καU : CωγρG-
8�ς 5ντυπωσιGCει µa τ) Cωηρ) �ρFµατα –κυρ�ως τ# 5ρυθρ#– π�- �ρησιµ�π�ιεb
καθeς καU τUς π�λυπρ$σωπες συνθ+σεις τ�υ (ε?κ. 32). <Aπ# τUς λαµπρaς α4τaς συν-
θ+σεις 6ε�ωρ�C�υν 5κεbνες π�- (πεικ�ν�C�υν (8ηγηµατικ) σκηνaς (π# τ#ν κSκλ�
τ�W B��υ καU τ*ν θαυµGτων τ�W kγ��υ <IωGνν�υ τ�W Θε�λ$γ�υ στ#ν :π�b� 9λλω-
στε ε'ναι (8ιερωµ+ν�ς καU : να$ς76.

Φ�ρητ:ς ε�κ&νες τ�� 18�υ α�.

<Aπ# τ#ν π�λ- µεγGλ� (ριθµ# 8�ρητ*ν ε?κ$νων (π# τ�ν 5π��� α4τ� π�- �ρ�-
σκ�νται εlτε στ# Kυριακ# εlτε στUς 5πιµ+ρ�υς KαλS�ες τQς Σκ.της, παρ�υσιGC�υµε
µ$ν� τUς –κατ) τ� γνFµη µας– (6ι�λ�γ$τερες:

A) Kυριακ$. α) Θε�τ$κ�ς 5στεµµ+νη Bρε8�κρατ�Wσα. Στ# κGτω µ+ρ�ς 7πGρ-
�ει j 5πιγρα8.: ;γρ��η > παρ��σα ε�κ|ν δι� �ειρ�ς ;µ�� Στε��ν�υ τ�� παπα$α-
σ%λη 1753.

�) O/ i6Qς ε?κ$νες τ�W τ+µπλ�υ, �/ :π�bες ε'ναι Pργα τ�W lδι�υ CωγρG8�υ καU τ�W
5ργαστηρ��υ τ�υ, π�- /στ$ρησαν τ#ν κυρ�ως να$: 1) τ*ν �Aγ�ων ΠGντων, 2) τ�W Tιµ�-
�υ Πρ�δρ$µ�υ. �O oAγι�ς ε?κ�ν�Cεται dρθι�ς, 5ν* στ# κGτω τµQµα τQς ε?κ$νας 7πGρ-
��υν σa Pνθετες σa τετρGγωνα πλα�σια δS� σκηνaς (π# τ� Cω� τ�W Πρ�δρ$µ�υ: Γεν+-
θλι�, <Aπ�τ�µ., 3) τQς ΣυνG6εως τ*ν δFδεκα �Aγ�ων <Aπ�στ$λων καU 4) τ*ν �Oσ�ων
τQς περι��Qς τ*ν Kαυσ�καλυ��ων. E?κ�ν�C�νται �/ 2σι�ι <AθανGσι�ς <Aθων�της, MG-
6ιµ�ς Kαυσ�καλS�ης, N.8ων Kαυσ�καλυ��της, Π+τρ�ς <Aθων�της, Nεbλ�ς, ∆ι�νSσι�ς
: 5ν <OλSµπqω, �Oσι�µGρτυς <IGκω��ς. KGτω (ριστερ) σa Pνθετ� τετρGγων� πλα�σι�,
ε?κ�ν�C�νται : 2σι�ς <AκGκι�ς Kαυσ�καλυ��της ν) δε��νει τ#ν δρ$µ� πρ#ς τ# µαρτS-
ρι� στ�-ς 7π�τακτικ�Sς τ�υ �Oσι�µGρτυρες Pωµαν# καU Πα�Fµι�.

γ) Παναγ�α �Oδηγ.τρια, 5ντ#ς περ�τε�ν�υ µπαρ#κ πρ�σκυνηταρ��υ π�- κρ+-
µεται (π# κ��να στ) �$ρεια τ�W να�W, Pργ� κι α4τ� τ�W lδι�υ «CωγρG8�υ τ*ν
Kαυσ�καλυ��ων».
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74. Bλ. ∆. <Aγρα8ιFτης, «�O Xι�ναδ�της kγι�γρG8�ς Mι�α�λ ZQκ�ς καU j συντρ�8ιG τ�υ στ# Mε-
τα6��*ρι �Aγι`ς», �Hπειρωτικ� 6Eστ%α KΣT′ (1977), 508~ XατCηδGκης - ∆ρακ�π�Sλ�υ, G.π., σ. 189.

75. O/ τ�ι��γρα8�ες τ�W παρεκκλησ��υ τQς K�ιµ.σεως τQς Θε�τ$κ�υ (κτ�στηκε στ) 1764 (π# τ#ν
lδι� κτ.τ�ρα µ< α4τ#ν τ�W παρεκκλησ��υ τ�W Πρ�δρ$µ�υ καU /στ�ρ.θηκε τ# lδι� Pτ�ς) στ#ν περ���λ�
τQς lδιας M�νQς, π�- 8+ρ�υν π�λλ) κ�ιν) τε�ν�τρ�πικ) καU 5πιγρα8ικ) �αρακτηριστικ) µa τ�ν τ+-
�νη τ�W Mητρ�8Gν�υς τ�W X��υ, θ+λ�υν περισσ$τερη µελ+τη. Γι) τ) δS� α4τ) παρεκκλ.σια �λ. Enev,
G.π., σσ. 338-341, 352-353.

76. Γι) τ) τ�ι��γρα8ηµ+να παρεκκλ.σια τ*ν Kαυσ�καλυ��ων �ρ�σκεται 7π# δηµ�σ�ευση ε?δικ�
µελ+τη µας.



δ) Στ�ν ε?κ�ν�θ.κη 6ε�ωρ�C�υν �/ i6Qς ε?κ$νες: 1) <AνGσταση τ�W ΛαCGρ�υ
(ε?κ. 4), 2) Γ+ννηση τ�W Xριστ�W, (καU �/ δS� ε'ναι Pργα τ�W «CωγρG8�υ τ*ν Kαυ-
σ�καλυ��ων), 3) ΣταSρωση, µεγGλης καλλιτε�νικQς (6�ας ε?κ$να µa Pκτυπες τUς
παλαι�λ$γειες 5πιδρGσεις σ< α4τ.ν (ε?κ. 14), 4) Γεν+σι� τ�W Πρ�δρ$µ�υ, 5) <Aπ�-
τ�µ� τ�W Πρ�δρ$µ�υ, τ�W Pτ�υς 1747.

B) Στ#ν κ�ιµητηριακ# να# τQς �Aγ�ας TριGδ�ς τQς σκ.της Kαυσ�καλυ��ων, �/
ε?κ$νες τQς MεγGλης ∆ε.σεως καU µa τ�-ς <Aπ�στ$λ�υς ν) δ+�νται, καθeς καU :
σταυρ#ς µa τ) λυπηρ) ε'ναι τ*ν δS� πρFτων δεκαετι*ν τ�W 18�υ α?. O/ ε?κ$νες
α4τaς τ�W 5πιστυλ��υ P��υν π�λλ) τε�ν�τρ�πικ) στ�ι�εbα µa τUς τρεbς δεσπ�τικaς
ε?κ$νες τ�W lδι�υ τ+µπλ�υ π�- 5µεbς (π�δFσαµε στ#ν ∆ι�νSσι� τ#ν 5κ Φ�υρν` καU
τ# 5ργαστ.ρι$ τ�υ.

Στ# δε6ι# τµQµα τ�W τ+µπλ�υ –τ# :π�b� πρ�+ρ�εται (π# τ#ν κατεδα8ισµ+ν�
σ.µερα να# π�- στ�ν πρFτη τ�υ 8Gση λειτ�Sργησε {ς Kυριακ#– 7πGρ�ει ε?κ$να
π�- συνεικ�ν�Cει :λ$σωµ�υς τ#ν _γι� <IωGννη τ#ν Πρ$δρ�µ� καU τ#ν 2σι� <Aθα-
νGσι� τ#ν <Aθων�τη (ε?κ. 30). �O T�µι�ς Πρ$δρ�µ�ς κρατ` στ# (ριστερ$ τ�υ �+ρι
(ν�ικτ# ε?λητGρι� στ# :π�b� 7πGρ�ει j γνωστ� 5πιγρα8.: METANOEITE HΓΓYKE

ΓAP H BAΣIΛEIA TΩN OYPANΩN. ∆�πλα τ�υ στ+κεται : γενGρ�ης τ�W (θωνικ�W
µ�να�ισµ�W 8�ρFντας τ# (γγελικ$ τ�υ σ�Qµα. Στ# δε6� τ�υ �+ρι κρατ` µικρ#
σταυρ$, 5ν* στ# (ριστερ$ τ�υ (ν�ικτ# ε?λητGρι� µa τ�ν 5πιγρα8.: EN KAP∆IAIΣ

ΠPAEΩN ANAΠAYETAI KYPIOΣ ΨYXH ∆E TAPAXΩ∆HΣ ∆IABOΛOY KAΘE∆PA.
Στ# πGνω τµQµα τQς ε?κ$νας : Xριστ#ς jµ�σωµ�ς µ+σα σa δ$6α ε4λ�γεb καU µa τ)
δυ$ τ�υ �+ρια. �H ε?κ$να α4τ� θ) µπ�ρ�Wσε ν) (π�δ�θεb στ#ν /ερ�µ$να�� ∆αµα-
σκην# τ#ν 56 <Iωανν�νων, π�- στ) 1717 /στ$ρησε τ#ν κυρ�ως να# τ�W καθ�λικ�W
τQς µ�νQς KαρακGλλ�υ καU λ�γ� µετG, τ# 1719, /στ$ρησε τ# παρεκκλ.σι (κυρ�ως
να#ς) τQς Παναγ�ας τQς Π�ρταmτισσας (γνωστ# καU {ς «K�υκ�υC+λισσας») στ�ν
κυρ�αρ�η τQς Σκ.της µ�ν� Mεγ�στης ΛαSρας77. %Aλλωστε καU j uδρυση τ�W κ�ιµη-
τηριακ�W να�W τQς �Aγ�ας TριGδ�ς δaν θ) πρ+πει ν) (π+�ει π�λ- (π# τ�ν 5π���
/στ$ρησης τ*ν δS� παραπGνω να*ν. �H παλαι�γρα8�α τ*ν 5πιγρα8*ν τQς ε?κ$-
νας µa α4τaς τ*ν τ�ι��γρα8ι*ν τ�W ∆αµασκην�W στ�-ς να�-ς α4τ�-ς ε'ναι
2µ�ια. Kατ< (ναλ�γ�α µa τ) 8ωτ�στ+8ανα µa (νGγλυ8α κ�σµ.µατα π�- �ρησιµ�-
π�ιεb : ∆αµασκην#ς στUς τ�ι��γρα8�ες τ�υ, τ) 8ωτ�στ+8ανα 5δ* τ�W Πρ�δρ$µ�υ
καU τ�W :σ��υ <Aθανασ��υ τ�W <Aθων�τ�υ ε'ναι κατG8�ρτα (π# διGστικτα καU
5γ�Gρακτα κ�σµ.µατα. Στ) lδια πλα�σια κιν�Wνται καU τ) τε�ν�τρ�πικ) στ�ι�εbα
τQς ε?κ$νας, τ�υλG�ιστ�ν 2σ�ν (8�ρ` στ) 8ωτ�σµατα τ*ν 5νδυµGτων καU στ#
πλGσιµ� τ*ν πρ�σFπων. �H /στ$ρηση τ�W :σ��υ <Aθανασ��υ στ#ν να# α4τ# ε'ναι
(π$λυτα 8υσικ.. �O να#ς α4τ#ς λειτ�Sργησε γι) (ρκετ) �ρ$νια {ς Kυριακ# τQς
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77. �O M. XατCηδGκης τ�W (π�δ�δει 5π�σης καU τUς τ�ι��γρα8�ες στ�ν τρGπεCα τQς µ�νQς ∆��εια-
ρ��υ (1700) καθeς καU τ� 8�ρητ� ε?κ$να τQς Bρε8�κτ�ν�ας τ�W <HρFδη π�- �ρ�σκεται στ# Kαθ�λικ#
τQς Mεγ�στης ΛαSρας (XατCηδGκης, G.π., σσ. 238-239). <Eπιπλ+�ν P�ει τ�ι��γρα8.σει τ#ν να# στ�
µ�ν� τ�W �Aγ��υ ∆ηµητρ��υ στ� ΣκSρ� (1691). �H τ+�νη τ�W <HπειρFτη CωγρG8�υ �αρακτηρ�Cεται {ς
5π�πεδη, µa Pντ�ν� γραµµικ# �αρακτQρα, µ�ν$τ�νες 5παναλ.ψεις καU πρ�καθ�ρισµ+να σ�.µατα.
Xρησιµ�π�ιεb 8ωτειν) �ρFµατα σa µαWρ� κGµπ� καθeς καU 8ωτ�στ+8ανα µa (νGγλυ8α κ�σµ.µατα.
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Σκ.της καU ε'ναι σSνηθες σa κSρι�υς να�-ς τ*ν 56αρτηµGτων τQς ΛαSρας ν)
/στ�ρεbται : /δρυτ�ς τQς κυρ�αρ�ης M�νQς καU γενGρ�ης τ�W kγι�ρειτικ�W µ�να�ι-
σµ�W.

�O /ερ�µ$να��ς ∆αµασκην#ς : 56 <Iωανν�νων θεωρεbται (π# τ�-ς ε?δικ�-ς µε-
λετητaς {ς 5κπρ$σωπ�ς τQς συντηρητικQς τGσης π�- (κ�λ�υθεb j Cωγρα8ικ� τ+-
�νη στ#ν %Aθω78, P��ντας στ#ν (ντ�π�δG της τ�ν τGση π�- 5κπρ�σωπεb : /ερ�µ$-
να��ς ∆ι�νSσι�ς : 5κ Φ�υρν` π�- 56αγγ+λει τ�ν 5πιστρ�8� σa µεγGλα (θωνικ)
πρ$τυπα τQς παλαι�λ$γειας 5π��Qς. Στ#ν κ�ιµητηριακ# να# λ�ιπ#ν τQς �Aγ�ας
TριGδ�ς συµ�α�νει τ# (6ι�σηµε�ωτ�, στ# τ+µπλ� τ�W lδι�υ να�W καU µGλιστα δ�πλα-
δ�πλα ν) συναντ�Wνται καU �/ δS� τGσεις τQς (θωνικQς Cωγρα8ικQς π�- 7πQρ6αν
κατ) τ# πρ*τ� µισ# τ�W 18�υ α?.

Γ) Στ�ν KαλS�η τ�W �Aγ��υ <Aκακ��υ 6ε�ωρ�Cει στ# τ+µπλ� j ε?κ$να τ*ν «5ν
τq* Kαυσ�καλυ��qω �Oσ�ων» (ε?κ. 13). E?κ�ν�C�νται �/ 2σι�ι MG6ιµ�ς : Kαυσ�καλS-
�ης, N.8ων, Nεbλ�ς, καU Π+τρ�ς <Aθων�της. Στ) (ριστερ) συνεικ�ν�Cεται : T�µι�ς
Πρ$δρ�µ�ς, λ$γqω τQς στεν$τητ�ς τ�W �Fρ�υ wστε ν) (πεικ�νιστεb σa 6ε�ωριστ�
ε?κ$να. KGτω (ριστερ) σa µετGλλι�, ε?κ�ν�C�νται : 2σι�ς <AκGκι�ς µa τ�-ς µαθη-
τ+ς τ�υ �Oσι�µGρτυρες Πα�Fµι� καU Pωµαν$. �H ε?κ$να �ρ�ν�λ�γηµ+νη σSµ8ωνα
µa 5πιγρα8� στ) 1753 ε'ναι Pργ� τQς σ��λQς τ�W /ερ�µ�νG��υ Παρθεν��υ τ�W 56
<AγρG8ων καU παρ�υσιGCει :µ�ι$τητες µa τ�ν (ντ�στ�ι�η ε?κ$να τ�W lδι�υ CωγρG-
8�υ τ�W Kυριακ�W π�- περιγρGψαµε.

∆) Στ�ν KαλS�η τ�W �Aγ��υ Πα�ωµ��υ τ�W MεγGλ�υ �ρ�σκ�υµε δS� 56αιρε-
τικaς ε?κ$νες τ�W 18�υ α?.: α) �O oAγι�ς ∆ηµ.τρι�ς καU : oAγι�ς N+στωρ. �O π�-
λι�W��ς τQς Θεσσαλ�ν�κης παριστGνεται Pνθρ�ν�ς µ� 8�ρFντας τ� στρατιωτικ.
τ�υ στ�λ� (λλ) �ιτFνα καU πλ�Sσια διακ�σµηµ+ν� µανδSα. Στ# δε6� τ�υ �+ρι
κρατ` σπαθU, 5ν* στ# (ριστερ$ τ�υ λ$γ�η. Π�σω (ριστερ) (π# τ#ν θρ$ν� τ�υ στ+-
κεται : _γι�ς N+στωρ µa πλ.ρη τ� στρατιωτικ. τ�υ στ�λ� κρατFντας κι α4τ#ς στ#
(ριστερ$ τ�υ �+ρι λ$γ�η. T) τελευταbα 8ωτ�σµατα τ*ν 5νδυµGτων ε'ναι µa �ρυσ�-
κ�νδυλιG. �H 5πιγρα8� O AΓIOΣ ∆HMHTPIOΣ, σa δS� τµ.µατα iκατ+ρωθεν τQς κε-
8αλQς τ�W kγ��υ, �ρ�σκεται 5ντ#ς δS� παραλληλεπ�πεδων µεταλλ�ων 5ρυθρ�W
�ρFµατ�ς. �H 9λλη O AΓIOΣ NEΣTΩP ε'ναι kπλ., γραµµ+νη (π< ε4θε�ας στ#ν κG-
µπ� τQς {ρα�ας α4τQς Cωγρα8ικQς σSνθεσης π�- ε'ναι µαWρ�ς µa (π�τ+λεσµα ν)
(ναδεικνS�νται περισσ$τερ� �/ 5κ8ραστικaς καU ρωµαλαbες µ�ρ8aς τ*ν µαρτS-
ρων. �) T# 2ραµα τ�W MεγGλ�υ Πα�ωµ��υ, µa τ#ν %Aγγελ� ν) δε��νει τ# µεγGλ�
σ�Qµα στ#ν 2σι� Πα�Fµι�.

E) Στ�ν KαλS�η τ�W �Aγ��υ E4σταθ��υ 7πGρ��υν τρεbς (6ι$λ�γες 8�ρητaς
ε?κ$νες ?δ�ων διαστGσεων (Kυρ��υ, Θε�τ$κ�υ, Πρ�δρ$µ�υ) �/ :π�bες θ) πρ+πει
ν) πρ�+ρ��νται (π# τ# τ+µπλ� τ�W (ρ�ικ�W παρεκκλησ��υ τ�W Tιµ��υ Πρ�δρ$-
µ�υ, τ# :π�b� κατεδα8�στηκε πρ�κειµ+ν�υ ν) κτιστεb : ν+�ς ε4ρS�ωρ�ς να#ς
(1767/8) π�- τιµ`ται (π# κ�ιν�W στ�-ς kγ��υς E4στGθι�, T�µι� Πρ$δρ�µ� καU Nι-
κ$λα�. <Eπ�σης π�λ- (6ι$λ�γες ε'ναι καU �/ ε?κ$νες τ�W ∆ωδεκα$ρτ�υ καθeς καU j
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78. XατCηδGκης, G.π., σ. 105.



MεγGλη ∆+ηση, στ# 5πιστSλι� τ�W τ+µπλ�υ τ�W να�W, καθeς καU : <Eσταυρωµ+ν�ς
µa τ) λυπηρG.

Στ#ν περ�τε�ν� α4τ#ν να# 2µως, π�- 8+ρει π�λλaς :µ�ι$τητες µ< α4τ#ν τ�W
�Aγ��υ <Aνδρ+α (α4τ#ν τ�W Pτ�υς 1768, τ�W Kελι�W τ�W �Aγ��υ <Aντων��υ) στ� Σκ.-
τη τ�W �Aγ��υ <Aνδρ+α τ*ν Kαρυ*ν79, �ρ�σκ�νται καU �/ i6Qς 9γνωστες 8�ρητaς
ε?κ$νες τ�W CωγρG8�υ Kωνσταντ�ν�υ τ�W 5κ K�ρυτσ`ς80, �ρ�ν�λ�γηµ+νες 2λες
στ) 1768: α) ε?κ$να Pνθρ�νης Θε�τ$κ�υ Bρε8�κρατ�Wσας (ε?κ. 31). Στ# κGτω µ+-
ρ�ς 5πιγρα8.: ∆IA XEIPOΣ KΩNΣTANTINOY AΠO KOPYTZA AΛBANITOY / EN

ETEI 1768 OKTΩBPIOY 25, �) ε?κ$να τ�W Tιµ��υ Πρ�δρ$µ�υ [:λ$σωµ�υ µa δS�
σκηνaς τ�W ���υ τ�υ (Γεν+θλι� - <Aπ�τ�µ� κε8αλQς)] Pνθετες στ# κGτω µ+ρ�ς. Kα-
τω 5πιγρα8.: ∆EHΣIΣ TOY ∆OYΛOY TOY ΘEOY AΘANAΣIOY / 1768, γ) ε?κ$να τ�W
Pνθρ�ν�υ Xριστ�W: ∆EHΣIΣ TOY ∆OYΛOY TOY ΘEOY AΘANAΣIOY / ETEI 1768, δ)
στ�ν ε?κ$να τ�W �Aγ��υ E4σταθ��υ καU τQς �?κ�γενε�ας τ�υ: ETEI 1768. O/ τ+σσε-
ρεις α4τaς ε?κ$νες τ�W τ+µπλ�υ ε'ναι Pργ� τ�W Kωνσταντ�ν�υ 5κ K�ρυτσ`ς, ε) (ρι-
στερ) (π# τ# τ+µπλ� στ�ν ε?κ$να τ*ν Tρι*ν �Iεραρ�*ν: ∆EHΣIΣ TOY ∆OYΛOY

TOY ΘEOY ΣTAYPI / ETEI 1768, στ) στ�ν ε?κ$να τ*ν �Aγ�ων E4σταθ��υ, Tιµ��υ
Πρ�δρ$µ�υ καU Nικ�λG�υ (:λ$σωµ�ι) π�- ε'ναι πGντα στ# δε6U πρ�σκυνητGρι,
µπρ�στ) (π# τ# τ+µπλ�: �Eτει 1768 (κGτω (ριστερG), C) στ�ν ε?κ$να τ�W Pνθρ�ν�υ
�Aγ��υ Nικ�λG�υ π�- ε'ναι δε6ι) (π# τ# τ+µπλ�, στ#ν ν$τι� τ�b�� (κGτω (ριστε-
ρG): ∆EHΣIΣ TΩN ∆OYΛΩN TOY ΘEOY (κGτω δε6ιG): Jναστασ%�υ κα7 νικ�δ(µ�υ /
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79. M. Π�λυ���υ, «�O να#ς τ�W ΠατριGρ�η Σερα8εUµ τ�W Bt στ� Σκ.τη τ�W �Aγ��υ <Aνδρ+�υ τ*ν
Kαρυ*ν», �Eκκλησ%ες στ�ν 6Eλλ�δα µετ� τ�ν �Aλωση, Churches in Greece 1453-1850, <Aθ.να, Ntua
Press 1998, σσ. 207-228.

80. Στ#ν CωγρG8� α4τ# καU τ#ν (δελ8$ τ�υ <AθανGσι� (π�δ�δ�νται στ# oAγι�ν %Oρ�ς τ) καθ�-
λικ) τ*ν µ�ν*ν Φιλ�θ+�υ (κυρ�ως να#ς 1752, Λιτ� 1765), xηρ�π�τGµ�υ (1783) καθeς καU τ) Kυ-
ριακ) τ*ν σκητ*ν �Aγ�ας %Aννης (1757), xεν�8*ντ�ς (1766) καU B�γ�δ$ριτσας (1757). Πρ�λ. Γ. Tσι-
γGρας, O+ 'ωγρ���ι Kωνσταντ<ν�ς κα7 �Aθαν�σι�ς Jπ� τ�ν K�ρυτσ�. T� @ργ� τ�υς στ� �Aγι�ν �Oρ�ς,
<Aθ.να 2003. oEνα 5π�σης 9γνωστ� Pργ� τ�W Kωνσταντ�ν�υ 5ντ�π�σαµε πρ$σ8ατα στ# �ιλανδαριν#
KελU τ�W �Aγ��υ Γεωργ��υ, στUς Kαρυ+ς. Πρ$κειται γι) ε?κ$να στ# δε6ι# µ+ρ�ς τ�W τ+µπλ�υ τ�W πα-
ρεκκλησ��υ π�- (πεικ�ν�Cει τ#ν oAγι� ∆ηµ.τρι� Pνθρ�ν�, 5ν* κρατGει σταυρ# στ# δε6U �+ρι. �O oAγι�ς
Mεγαλ�µGρτυς δaν 8�ρGει στρατιωτικ� 5νδυµασ�α. Π�σω (π# τ#ν θρ$ν�, στ) (ριστερG τ�υ, ε?κ�ν�Cε-
ται : oAγι�ς Mητρ�8Gνης ΠατριGρ�ης Kωνσταντιν�υπ$λεως καU δε6ιG τ�υ, : oAγι�ς K�σµ`ς : Π�ιη-
τ.ς. �O oAγι�ς K�σµ`ς, µa µ�να�ικ� περι��λ� κρατGει στ# (ριστερ$ τ�υ �+ρι ε?λητGρι� π�- γρG8ει:
AΠEΛΘE KOΛYΘHTI ANΘPΩΠΩ ΦOBOYMENΩ TON ΘEON. Στ# κGτω δε6ι# µ+ρ�ς τQς ε?κ$νας
7πGρ�ει j 7π�γρα8� τ�W CωγρG8�υ: ∆IA XEIPOΣ KΩNΣTANTINOY APBANITOY, 5ν* πι# (ρι-
στερ) διακρ�νεται j �ρ�ν�λ�γ�α [ ]IOY 176[ ]. �H (πεικ$νιση 5δ* τ�W �Aγ��υ K�σµ` πρ+πει ν) σ�ετ�-
Cεται µa τ# dν�µα iν#ς (π# τ�-ς κτ.τ�ρες τ�W να�W, τ#ν /ερ�µ$να�� K�σµ` καθeς τ# dν�µG τ�υ
(ναγρG8εται τ$σ� στ�ν κτητ�ρικ� 5πιγρα8� π�- ε'ναι πGνω (π# τ�ν πSλη ε?σ$δ�υ τ�W να�W (5σωτε-
ρικ)) καU κGτω (π# τ�ν παρGσταση τQς K�ιµ.σεως τQς Θε�τ$κ�υ: O ΠAPΩN ΘEIOΣ KAI IEPOΣ
NAOΣ TOY AΓIOY EN∆O�OY MEΓAΛOMAPTYPOΣ ΓEΩPΓIOY, ANEKAINI / ΣΘH EK
BAΘPΩN, KAI IΣTOPHΘH, ∆IA ∆AΠANHΣ TOY ΠANOΣIΩTATOY ΠAΠA KYP KOΣMA / KAI
TOY OΣIΩTATOY EN MONAXOIΣ KYP MΩΫΣEΩΣ, TΩN AYTA∆EΛΦΩN EK THΣ NHΣOY
ΘA[ΣOY] / EN ETEI AΨΠE [1785] IOYΛIOY 29 2σ� καU σa 9λλη κτητ�ρικ� 5πιγρα8� π�- �ρ�σκεται
στ# /ερ# �Qµα τ�W να�W, πGνω (π# τ# παρGθυρ� τQς πρ�σκ�µιδQς: MNHΣΘHTI KYPIE TΩN
KTITOPΩN THΣ IEPAΣ MONHΣ TAYTHΣ KOΣMA IEPOMONAXOY / MΩΫΣEΩΣ MONAXOY
K K MΩΫΣI MONAXOY KAI IΩANNOY ΛEΩNTIAΣ MONAXHΣ.



@τει 1768, η) ε?κ$να τ*ν �Aγ�ων ΠGντων π�- �ρ�σκεται στ#ν ν$τι� τ�b��, δ�πλα στ#
τ+µπλ�: ∆EHΣIΣ TOY ∆OYΛOY TOY ΘEOY BAPΣAMEI ETEI 1768. KαU �/ τ+σσερεις
α4τaς ε?κ$νες (π�δ�δ�νται στ#ν lδι� CωγρG8�81.

19�ς α�. Λιτ� Kυριακ��

<Aπ# τ) π�λυπληθQ Pργα τ+�νης τ�W πρFτ�υ µισ�W τ�W 19�υ α?., π�- �ρ�σκ�-
νται στ� σκ.τη Kαυσ�καλυ��ων, θ) (να8ερθ�Wµε µ$ν� στUς τ�ι��γρα8�ες τ�W
5σωνGρθηκα (ΛιτQς) τ�W Kυριακ�W να�W τQς �Aγ�ας TριGδ�ς, �/ :π�bες σSµ8ωνα
µa 7π+ρθυρη 5πιγρα8� /στ�ρ.θηκαν στ) 1820 (π# τ# µ�να�# Mητρ�8Gνη τ#ν 5κ
BιCSης.

�O µ�να�#ς Mητρ�8Gνης καταγ$ταν (π# τ� BιCSη τQς (νατ�λικQς ΘρGκης82.
Kατ) τ#ν 19� α?. στ�ν π$λη τ*ν ΣαρGντα <Eκκλησι*ν τQς lδιας περι��Qς 7πQρ�ε
τ�πικ� σ��λ� 5κκλησιαστικQς Cωγρα8ικQς, π�- Pδωσε (ρκετ�-ς πρ�ικισµ+ν�υς
kγι�γρG8�υς. KGπ�ι�ι (π< α4τ�-ς τ�ι��γρG8ησαν (ρκετ) Pργα π�- �ρ�σκ�νται σa
µ�ναστ.ρια τQς περι��Qς καθeς καU τQς ν$τιας B�υλγαρ�ας83. %E��ντας 5ργαστεb
γι) κGπ�ια περ��δ� σ< α4τ� τ� σ��λ., : Mητρ�8Gνης (να�Fρησε (ργ$τερα γι)
τ#ν %Aθω τ�W :π���υ j πνευµατικ� Cω� 5π+δρασε στUς µετ+πειτα καλλιτε�νικ+ς τ�υ
δηµι�υργ�ες84. �O Mητρ�8Gνης 5γκατα��ωσε στ# καρακαλλιν# KελU τ*ν �Aγ�ων
ΠGντων, στ# κ+ντρ� τ*ν Kαρυ*ν. T# KελU α4τ# /δρSθηκε (π# τ#ν /ερ�µ$να�� Γα-
�ρι�λ (π# τ# Kαρπεν.σι, : :π�b�ς τ# 1681 (ν.γειρε σ< α4τ# τ# παρεκκλ.σι τ*ν
�Aγ�ων ΠGντων. <Aπ# τ�ν καταγωγ� τ�W /δρυτ�W καU κυρ�ως δι$τι �/ περισσ$τερ�ι
(π# τ�-ς µ�ναστaς τ�W Kελ��υ rταν CωγρG8�ι π�- κατGγ�νταν (π# τ# Kαρπεν.-
σι, j (δελ8$τητα τ�W Kελι�W pν�µGστηκε «τ*ν Kαρπενησιωτ*ν CωγρG8ων». Στ#
KελU α4τ$, πρ*τ�ς (π# τ�-ς CωγρG8�υς π�- τ# dν�µG τ�υ ε'ναι γνωστ# rταν :
CωγρG8�ς ∆αµασκην#ς (π# τ# Kαρπεν.σι. T#ν ∆αµασκην# διαδ+�τηκε : Nικη8$-
ρ�ς : At π�- καταγ$ταν κι α4τ#ς (π# τ# Kαρπεν.σι85. <Eκ�ιµ.θη τ# 1816 στ� µ�ν�
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81. Λεπτ�µερ+στερη Pρευνα πρ+πει ν) γ�νει σ�ετικ) µa τUς ε?κ$νες τ�W ∆ωδεκα$ρτ�υ καU τ�W
<Eσταυρωµ+ν�υ µa τ) λυπηρ) π�- �ρ�σκ�νται στ# τ+µπλ� τ�W να�W.

82. <Aπ# τ� BιCSη rταν καU : ΓερGσιµ�ς (γεν. τ# 1794) π�- rταν παραδελ8#ς τ�W Mητρ�8Gνη,
µαCU µa τ#ν <IωGσα8.

83. Enev, G.π., σ. 343.
84. �O.π., σ. 343-344.
85. ΓνωστG τ�υ Pργα ε'ναι �/ τ�ι��γρα8�ες τ�W 56ωνGρθηκα τ�W Kαθ�λικ�W τQς µ�νQς <I�.ρων

(1795), �/ τ�ι��γρα8�ες τ�W Kυριακ�W τQς ?�ηριτικQς σκ.της Tιµ��υ Πρ�δρ$µ�υ (1799) καU τµQµα τ*ν
τ�ι��γρα8ι*ν τ�W κυρ�ως να�W τ�W Kαθ�λικ�W τQς µ�νQς ZωγρG8�υ (1817). <Eπ�σης τ) Pργα π�- πε-
ριγρG8ει : Π�ρ8Sρι�ς O4σπ+νσκι (G.π., σ. 420): O/ δεσπ�τικaς ε?κ$νες τ�W Xριστ�W, τQς Θε�τ$κ�υ,
τ�W Πρ�δρ$µ�υ καU τQς ΣυνG6εως τ*ν �Aγ�ων <Aπ�στ$λων (1790) στ# τ+µπλ� τ�W να�W τ�W καρακαλ-
λιν�W Kελι�W τ*ν �Aγ�ων ΠGντων στUς Kαρυ+ς. Πρ$σ8ατα : 7π�8αιν$µεν�ς 5ντ$πισε δS� 9γνωστες
8�ρητaς ε?κ$νες τ�W Nικη8$ρ�υ τ�W At. Πρ$κειται: 1) Γι) µικρ�W µεγ+θ�υς ε?κ$να τQς Θε�τ$κ�υ δε�-
µ+νης, στηθα�ας, σa πρGσιν� κGµπ� Cωγρα8ισµ+νη. Bρ�σκεται στ�ν ε?κ�ν�θ.κη τQς µ�νQς <I�.ρων,
5ντ#ς τQς Bι�λι�θ.κης, µa (ρ. 189. Στ# κGτω µ+ρ�ς 7πGρ�ει µεγαλ�γρGµµατη 5πιγρα8.: ∆OYΛH
OΛΩΣ ΠEΦYKA MHTHP EΛEOYΣ 1811. Πι# κGτω µa µικρ) γρGµµατα: νικη�&ρ�ς. 2) Στ# λαυρεω-
τικ# KελU τ�W �Aγ��υ <IωGνν�υ τ�W Θε�λ$γ�υ, Kαρυ+ς. E?κ$να στ# τ+µπλ� τ�W να�W µa τ#ν 2σι� <Aθα-
νGσι� τ#ν <Aθων�τη :λ$σωµ� ν) κρατGει (ν�ικτ# ε?λητGρι�. KGτω δε6ι) 7πGρ�ει Pνθετη ε?κ$να µa



ZωγρG8�υ, τ�ν 5π��� π�- /στ�ρ�Wσε τ# Kαθ�λικ# τ�W �Aγ��υ Γεωργ��υ καU τG8η-
κε 5κεb. T# 5κεb Pργ� :λ�κλ.ρωσαν �/ 7π�τακτικ�U καU µαθητ+ς τ�υ Mητρ�8Gνης,
<IωGσα8, Nικη8$ρ�ς Bt καU ΓερGσιµ�ς π�- 5π�σης rταν µαθητaς τ�W CωγρG8�υ
∆αµασκην�W (π# τ# Kαρπεν.σι86. T#ν Nικη8$ρ� τ#ν A,t διαδ+�τηκε : Mητρ�8G-
νης: 5κ BιCSης, : :π�b�ς 5κ�ιµ.θη στ� KελU τ*ν �Aγ�ων ΠGντων87.

�H Λιτ� τ�W Kυριακ�W τQς �Aγ�ας TριGδ�ς ε'ναι }να πλ�Sσια ε?κ�ν�γρα8ηµ+ν�
Cωγρα8ικ# σSν�λ� στ# :π�b� 5πι�ειρεbται }νας συγκερασµ#ς µετα6- τQς παραδ�-
σιακQς kγι�ρε�τικης Cωγρα8ικQς καU δανε�ων (π# τ� δυτικ� καU λαϊκ� τ+�νη σa
σηµαντικ# �αθµ$. <Eδ* –σa σ�+ση µa τ#ν κυρ�ως να#– κυριαρ�εb µ�α µπαρ#κ δια-
κ�σµητικ� διGθεση, 5ντSπωση π�- 5ντε�νεται (π# τ�ν κGλυψη 5λεSθερων 5πι8α-
νει*ν µa τ�πι�γρα8ικ) θ+µατα, 2πως α4τ) στ# 5πι�ρισµ+ν� γεbσ� τ�W τSµπαν�υ
τ�W τρ�Sλ�υ, 2π�υ συναντ�Wµε µικρ�γρα8ικaς παραστGσεις τ�π�ων π�- θυµ�C�υν
Pντ�να (ντ�στ�ι�ες διακ�σµ.σεις (ρ��ντικ*ν τQς δυτικQς Mακεδ�ν�ας. %Aλλα ?δι-
α�τερα �αρακτηριστικ) ε'ναι �/ (νGγλυ8�ι �ρυσ�U 8ωτ�στ+8αν�ι π�- 8+ρ�υν �/
_γι�ι, τ�υλG�ιστ�ν τQς κατFτερης ε?κ�ν�γρα8ικQς CFνης, διακ�σµηµ+νων µa στι-
κτ) καU (νGγλυ8α κ�σµ.µατα, τ) 5κτεταµ+να �ρυσFµατα, j �ρ.ση Pντ�νων �ρω-
µGτων ?δ�ως στUς συνθ+σεις καU πλ�Sσι�υ διακ$σµ�υ καU δανε�ων (π# τ# µπαρ$κ,
τ) γραπτ) πλα�σια π�- µιµ�Wνται τ) (νGγλυ8α δυτικ) γSψινα, τ# γαλGCι� �Gθ�ς
τ*ν τ�ι��γρα8ι*ν τ# :π�b� 8+ρει διGστικτα �ρυσ) (στ+ρια, j 5πιτ.δευση στ�ν
5νδυµατ�λ�γ�α καU γενικ) j πρ�σπGθεια γι) 8υσι�κρατικ� (π$δ�ση �Fρ�υ καU
µ�ρ8*ν. T) κ�σµ.µατα 5πU τ*ν (µ8�ων καU 9λλων 5νδυµGτων P��υν (ντιγρα8εb
(π# (νατ�λ�τικα π�λSτιµα 78Gσµατα.

�H τ+�νη τ*ν τ�ι��γρα8ι*ν τQς ΛιτQς τ�W Kυριακ�W ε'ναι (8ηγηµατικ� καU
συνδυGCεται µa (ρκετ) στ�ι�εbα µι`ς 5κλαϊκευµ+νης µ�ρ8Qς µπαρ#κ καU ρ�κ�-
κ$88. KGν�ντας µ�α συν�πτικ� περιγρα8� τ�W π�λ- πλ�Sσι�υ ε?κ�ν�γρα8ικ�W
πρ�γρGµµατ�ς τQς ΛιτQς89 θ) σταθ�Wµε στ) παρακGτω. Στ#ν τρ�Wλλ� τQς ΛιτQς
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σκην� (π# τ� Cω� τ�W :σ��υ. E?κ�ν�Cεται j 5µ8Gνιση τQς Θε�τ$κ�υ σ< α4τ#ν καU τ# θαWµα τ�W �AγιG-
σµατ�ς. �H ε?κ$να α4τ� ε'ναι 5ντ#ς µεταλλ��υ µπαρ#κ ρυθµ�W. Στ# κGτω µ+ρ�ς τQς κSριας ε?κ$νας
7πGρ�ει j 5πιγρα8.: EN ETEI 1786 XEIP NIKHΦOPOY.

86. ∆ια�GC�υµε στ�ν 5πιγρα8� (στ) σλα��νικG): E�ς δ&	αν τ-ς uγ%ας κα7 _µ��υσ%�υ Tρι�δ�ς κα7
τ-ς 6Yπεραγ%ας Θε�τ&κ�υ, αQτ� > ... κα7 +ερ� ;κκλησ%α τ�� uγ%�υ Mεγαλ�µ�ρτυρ�ς κα7 Tρ�παι��&-
ρ�υ Γεωργ%�υ π�t > ε�κ&να τ�υ 'ωγρα�%στηκε µ&νη της …1817 Σεπτεµ$ρ%�υ (στ� συν+�εια, στ) iλλη-
νικ)) 6Iστ�ρηθε<σα �ειρ�ς Nικη�&ρ�υ Zωγρα µετ� τ-ς συν�δ7 αQτ�� Mητρ���ν�υς, �Iω�σα�, Nικη-
�&ρ�υ κα7 Γερασ7µ 1817 (Enev, G.π., σ. 342).

87. Uspenskij, G.π., σ. 421. E4�αριστ* π�λ- τ#ν Pγκριτ� (ρ�αι�λ$γ� N. Mπ�ν$�α π�- Pθεσε στ�
διGθεσ. µ�υ τ� µετG8ραση α4τ..

88. T) καλλιτε�νικ) α4τ) ρεSµατα 5πικρατ�Wσαν τ�ν 5π��� α4τ� στ� ∆υτικ� E4ρFπη. %Eγιναν
2µως γνωστ) στ#ν �*ρ� τQς BαλκανικQς, κυρ�ως µ+σα (π# τ�ν 5µ8Gνισ. τ�υς στUς παραδ�υνG�ιες
�*ρες.

89. Στ� σκ.τη Kαυσ�καλυ��ων, 7πGρ��υν �/ i6Qς (δηµ�σ�ευτες ε?κ$νες τ�W Mητρ�8Gνη: α) �/ δε-
σπ�τικaς ε?κ$νες τ�W Xριστ�W, τQς Θε�τ$κ�υ �Oδηγ.τριας καU τQς �Aγ�ας TριGδ�ς (8+ρει τ�ν επιγρα8.:
XEIP MHTPOΦANOYΣ 1821) στ# τ+µπλ� τ�W Kυριακ�W τ�W να�W, �) 8�ρητ� ε?κ$να τQς �Aγ�ας TριG-
δ�ς στ# �ασικ# πρ�σκυνητGρι τ�W Kυριακ�W, γ) ε?κ$να τ*ν τρι*ν π�λι�S�ων τQς Σκ.της, �Aγ�ων Mα6�-
µ�υ, <Aκακ��υ καU N.8ων�ς π�- �ρισκ$ταν µ+�ρι πρ$σ8ατα στ# (ριστερ# πρ�σκυνητGρι τ�W Kυρια-
κ�W, δ) ε?κ$να τ*ν �Aγ�ων <Iλαρ�ων�ς τ�W MεγGλ�υ, Mα6�µ�υ τ�W Kαυσ�καλS�η καU Φιλαρ+τ�υ τ�W



(πεικ�ν�Cεται j 5ντυπωσιακ� παρGσταση τQς Παναγ�ας Πλατυτ+ρας, µa ��ρ#
<Aγγ+λων ν) (κ�λ�υθεb στ�ν iπ$µενη CFνη. <Aκ�λ�υθ�Wν �/ Πρ�8Qτες τQς Πα-
λαι`ς ∆ιαθ.κης, 5ν* στ) λ�8�α τ�W τρ�Sλ�υ P��υµε τ+σσερεις (π# τ�-ς µεγGλ�υς
kγ��υς 7µν�γρG8�υς τQς <Eκκλησ�ας, τ�-ς Pωµαν# τ#ν Mελωδ$, <Iωσ�8 τ#ν �Yµν�-
γρG8�, <E8ραUµ Kαρ�ας καU <Aνδρ+α Kρ.της. O/ µ�ρ8aς π�λλ*ν 9λλων kγ�ων
7µν�γρG8ων σa στηθGρια κ�σµ�Wν καU τUς (κµaς τ*ν τεσσGρων τ$6ων π�- (να-
κρατ�Wν τ#ν τρ�Wλλ� (ε?κ. 33).

Στ#ν δυτικ# τ�b�� κυρ�αρ�η ε'ναι j µεγGλων διαστGσεων παρGσταση τQς
∆ευτ+ρας Παρ�υσ�ας-Tελευτα�ας Kρ�σης, 5ν* στ�ν κGτω CFνη (πεικ�ν�C�νται
κυρ�ως kγι�ρεbτες oOσι�ι. �H /στ$ρηση τ�W «�Aγ��υ Σερα8εUµ 56 <AγρG8ων», 5πι-
σκ$π�υ Φαναρ��υ, (νGµεσG τ�υς –|ν καU δaν (ν.κει στ�ν παραπGνω ��ρε�α–
σ�ετ�Cεται µa τ�ν (γρα8ιFτικη καταγωγ� τ$σ� τ�W κτ.τ�ρα τQς Σκ.της, :σ��υ
<Aκακ��υ, καU τ�W κτ.τ�ρα τ�W κυρ�ως να�W τ�W Kυριακ�W παπα <Iων`, 2σ� καU
µa τ�ν 5π�σης (γρα8ιFτικη καταγωγ., π�λλ*ν (π# τ�-ς CωγρG8�υς τ�W 5ργα-
στηρ��υ π�- /στ$ρησαν τ� Λιτ� (πλ�ν �ε�α�ως τ�W πρFτ�υ µετα6S τ�υς, Mητρ�-
8Gν�υς µ�να��W). Στ�ν lδια CFνη (πεικ�ν�στηκε καU : 2σι�ς ∆ι�νSσι�ς : 5ν <OλS-
µπqω. N) 7π�γραµµ�σ�υµε 2τι : Φιλ�θεmτης 2σι�ς ε'ναι καU : /δρυτ�ς τQς µ�νQς
�Aγ�ας TριGδ�ς Σ�υρ�ι`ς στ# Π.λι�, µ�ν� στ� :π��α Pγινε µεγαλ$σ�ηµ�ς :
/δρυτ�ς τQς Σκ.της 2σι�ς <AκGκι�ς : Kαυσ�καλυ��της90. Στ�-ς 9λλ�υς τρεbς τ��-
��υς P��υµε: στ�ν (νFτερη CFνη τ�W ν$τι�υ, τ�ν παρGσταση τ�W µαρτυρ��υ τ*ν
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<Eλε.µ�ν�ς µa τ� �ρ�ν�λ�γ�α (στ# κGτω µ+ρ�ς) 1820, στ�ν KαλS�η τ�W �Aγ��υ E4σταθ��υ, ε) στ# KελU
τ�W �Aγ��υ Nε�λ�υ, ε?κ$να µa τ�-ς :σ��υς <AθανGσι� καU Π+τρ� τ�-ς <Aθων�τες. �O /δρυτ�ς τQς Mεγ�στης
ΛαSρας µa µ�να�ικ� περι��λ. κρατ` στ# (ριστερ# �+ρι (ν�ικτ# ε?λητGρι�, 5ν* : πρ*τ�ς �?κιστ�ς τ�W
%Aθω, γυµν�της, κρατ` µa τ# δε6� τ�υ �+ρι µεγGλ� σταυρ$. <Aπ# τUς ε?κ$νες τ�W Mητρ�8Gνη π�- �ρ�-
σκ�νται 5κτ#ς Kαυσ�καλυ��ων, 5κτ#ς (π< α4τaς π�- (να8+ρει : M. XατCηδGκης (2πως j ε?κ$να µa
τ�-ς τ+σσερεις E4αγγελιστ+ς, τ�W Pτ�υς 1815 π�- �ρ�σκεται στ# BυCαντιν# M�υσεb� <Aθην*ν: XατCηδG-
κης, G.π., σ. 190) (να8+ρ�υµε τUς παρακGτω: α) E?κ$να τ�W Xριστ�W, µικρ� στηθα�α, π�- �ρισκ$ταν στ#
KελU τ*ν �Aγ�ων ΠGντων. �) Kαθ�λικ# µ�νQς ZωγρG8�υ (1817): �/ δεσπ�τικaς ε?κ$νες τ�W τ+µπλ�υ. γ)
Φ�ρητ� ε?κ$να στ� µ�ν� ZωγρG8�υ, τ�W �Aγ��υ Nικ�λG�υ µa τ�ν 5πιγρα8.: 1817 MHTPOΦANOYΣ89.
E?κ�ν�Cεται : oAγι�ς Nικ$λα�ς MSρων µa (ρ�ιερατικ� στ�λ� ν) κρατ` µa τ# (ριστερ# �+ρι E4αγγ+λι�
καU µa τ# δε6U ν) ε4λ�γεb. ΠGνω (ριστερ) ε?κ�ν�Cεται : Xριστ#ς µa τ# δε6U �+ρι ν) τ#ν ε4λ�γεb καU µa τ#
(ριστερ# ν) τ�W πρ�σ8+ρει E4αγγ+λι�, 5ν* στ) δε6ι) j Θε�τ$κ�ς ν) P�ει kπλωµ+ν� στ) δυ$ της �+ρια
�µ�8$ρι� π�- 8α�νεται ν) τ# πρ�σ8+ρει στ#ν _γι� /ερGρ�η. �H ε?κ$να πρ�+ρ�εται (π# τ# τ+µπλ� τ�W
να�W τ�W Kελι�W τ�W �Aγ��υ Nικ�λG�υ, πλησ��ν τQς µ�νQς ZωγρG8�υ. δ) T+λ�ς, στ�ν ε?κ�ν�θ.κη τ�W
ΠρωτGτ�υ �ρ�σκ�υµε }ναν (µ8ιπρ$σωπ� σταυρ# kγ�ας τρGπεCας. Στ�ν πλευρ) µa τ#ν <AναστGντα Xρι-
στ# καU στ�ν κυκλικ� διαπλGτυνση τ�W 6Sλ�υ 7πGρ�ει j 5πιγρα8.: IΣTOPHΘH O ΠAPΩN ΣTAYPOΣ
∆I E�O∆ΩN TΩN OΣIΩTATΩN KOΣMA KAI ΓABPIHΛ TΩN MONAXΩN BATOΠE∆INΩN TΩN
KAI IATPΩN EIΣ AIΩNION AYTΩN MNHMOΣYNON 1826 XEIP MHTPOΦANOYΣ. (Kειµ(λια
Πρωτ�τ�υ, τ. B′, oAγι�ν %Oρ�ς 2004, σσ. 322-324. ε) E?κ$να τQς MεταστGσεως τQς Θε�τ$κ�υ (73×102 iκ.)
µa 5πιγρα8.: �ε7ρ Mητρ���ν�υς Nικη�&ρ�υ, 1816), ��ν� Bατ�πεδ��υ.

90. �O �ασικ#ς µGλιστα λ$γ�ς γι) τ#ν :π�b� : 2σι�ς (8ι+ρωσε τ� Σκ.τη τ�υ στ�ν �Aγ�α TριGδα,
συνδ+εται µa τ� µ�ν� τQς µεταν��ας τ�υ, �Aγ�α TριGδα Σ�υρ�ι`ς (�λ. τ� σ�ετικ� ε?σ.γησ. µας «�O
oAγι�ς <AκGκι�ς : Kαυσ�καλυ��της, j �I. Σκ.τη �Aγ. TριGδ�ς Kαυσ�καλυ��ων καU j �I. M�ν� �Aγ�ας
TριGδ�ς Σ�υρ�ι`ς» στ) 7π# δηµ�σ�ευση Πρακτικ� τ-ς �Eπιστηµ�νικ-ς 6Hµερ%δας «�Aγι�ν �Oρ�ς - Π(-
λι� - Mαγνησ%α (15�ς-20�ς α�4νας. M%α Jµ�%δρ�µη σ��ση», 6Iερ� Mητρ&π�λη ∆ηµητρι�δ�ς, B&λ�ς 3-
4 ∆εκ. 2004.



Mακκα�α�ων91, καU στ#ν (νατ�λικ$, τQς <Aναστ.λωσης τ*ν E?κ$νων, τQς ΠρFτης
O?κ�υµενικQς Συν$δ�υ καU τQς �Aγ�ας TριGδ�ς, µa τ� δυτικ$τρ�πη (πεικ$νισ.
της. O/ εlκ�σι τ+σσερεις O'κ�ι τ*ν Xαιρετισµ*ν τQς Θε�τ$κ�υ (ναπτSσσ�νται
στ�ν µεσα�α CFνη τ�W �$ρει�υ καU τ�W ν$τι�υ τ����υ, καθeς καU στ) κατFτερα
σηµεbα τ*ν µετFπων τ*ν τ$6ων. ΠGνω (π# τ�-ς µαρµGριν�υς κ��νες καU στ�-ς
�Fρ�υς (νGµεσα στ) τ$6α ε?κ�ν�C�νται :λ$σωµ�ι Πρ�8Qτες καU Πρ�8.τιδες.

Στ�ν κατFτερη CFνη τ�W (νατ�λικ�W τ����υ P��υµε :λ$σωµες τUς µ�ρ8aς τ*ν
δFδεκα �Aγ�ων <Aπ�στ$λων, µa κυρ�αρ�ες α4τaς τ*ν Πρωτ�κ�ρυ8α�ων Π+τρ�υ
καU ΠαSλ�υ ν) ε?κ�ν�C�νται iκατ+ρωθεν τQς πSλης ε?σ$δ�υ πρ#ς τ#ν κυρ�ως να$.

oOσ�ν (8�ρ` τFρα στ�-ς ?δια�τερ�υς, 5ν εlδει παρεκκλησ�ων, �Fρ�υς τQς
ΛιτQς σηµειFν�υµε (κρ�θιγ*ς τ) i6Qς: Στ� ν$τια πλευρG, 2π�υ ε'ναι καU j εlσ�-
δ�ς πρ#ς τ#ν να$, P��υµε σ< :λ$κληρη τ�ν pρ�8., σκηνaς (π# τ� Cω� τ�W :σ��υ
<Aθανασ��υ τ�W <Aθων�τ�υ, τ�W /δρυτ�W τQς κυρ�αρ�ης µ�νQς Mεγ�στης ΛαSρας,
5ν* (π# τUς 7π$λ�ιπες τ�ι��γρα8�ες 6ε�ωρ�C�υµε τUς µεγGλες παραστGσεις τQς
�YψFσεως τ�W Tιµ��υ Σταυρ�W, τQς «Ψυ��σωτ.ριας καU O4ραν�δρ$µ�υ Kλ�µα-
κ�ς» τ�W :σ��υ <IωGνν�υ τ�W Σιναmτ�υ, τ�W τQς MεγGλης B�υλQς <Aγγ+λ�υ92, π�-
/στ�ρ.θηκε στ#ν (τSµπαν� τρ�Wλ� π�- ε'ναι πGνω (π# τUς πρ�ηγ�Sµενες σκην+ς,
τUς δS� παλαι�διαθηκικaς σκηνaς τQς Bρε8�κτ�ν�ας τ�W �HρFδη καU τQς Παρα-
��λQς τ�W <AσFτ�υ Y/�W93 καU τUς (πεικ�ν�σεις (ρκετ*ν Nε�µαρτSρων. <AνGµεσG
τ�υς 7π�γραµµ�C�υµε τ�ν παρ�υσ�α τ*ν <I�ηρ�σκητιωτ*ν �Oσι�µαρτSρων E4θυ-
µ��υ, <Iγνατ��υ, <Aκακ��υ, π�- µαρτSρησαν στ) 1814, 1814, 1815 (ντ�στ�ι�α, π+ντε
�ρ$νια δηλαδ� πρUν τ�ν /στ$ρηση τQς ΛιτQς, καU τ�W �Oσι�µGρτυρ�ς <Aγαθαγγ+λ�υ
τ�W <Eσ8ιγµεν�τ�υ π�- µαρτSρησε τ# 1818, δS� µ$λις �ρ$νια πρUν (π# τ�ν /στ$ρη-
ση τQς ΛιτQς. O/ σSγ�ρ�νες µa τ�ν /στ$ρηση τQς ΛιτQς (πεικ�ν�σεις τ*ν παραπG-
νω νε�µαρτSρων δε��ν�υν τ� µεγGλη (π.�ηση καU κατα6�ωση π�- ε'�ε τ# µαρτS-
ρι$ τ�υς στ� συνε�δηση τ�W πληρFµατ�ς τQς <Eκκλησ�ας. KαU τ+λ�ς δaν θ) πρ+πει
ν) παραλε�ψ�υµε τ�ν (πεικ$νιση τ�W Nε�µGρτυρ�ς Nικ�λG�υ τ�W 56 <AγρG8ων
π�- 7π�γραµµ�Cει 5κ ν+�υ τ�ν (γρα8ιFτικη καταγωγ� τ*ν CωγρG8ων.

<Aπ# τ) 7π$λ�ιπα θ+µατα τ�W �Fρ�υ τQς �$ρειας πλευρ`ς τQς ΛιτQς (να8+-
ρ�υµε τ# µαρτSρι� τ*ν �Aγ�ων Mην` καU �Eρµ�γ+νη, α4τ# τ*ν �Aγ�ων Π+ντε Mαρ-
τSρων καθeς καU τ�ν ?δια�τερα συµ��λικ� γι) τ�-ς µ�ναστaς τQς Σκ.της παρG-
σταση π�- /στ�ρ.θηκε δ�πλα (κρι�*ς (π# τ�ν πSλη 56$δ�υ µa τ�ν 5πιγρα8.:
Ohτ�ι ε�σ7ν �xτινες ;	ερ�&µεν�ι ;κ τ-ς �Aγρυπν%ας σ9ρ�νται Lπ� τ�� δια$&λ�υ.

Στ#ν (ντ�στ�ι�� �*ρ� τQς �$ρειας πλευρ`ς τQς ΛιτQς κυριαρ��Wν �/ π�λ-
(8ηγηµατικaς σκηνaς (π# τ� Cω� τ�W :σ��υ Mα6�µ�υ τ�W Kαυσ�καλS�η, π�-
(ναπτSσσ�νται σ< :λ$κληρη τ�ν pρ�8� καU �/ π�λυGριθµες καU 56 lσ�υ (8ηγηµα-
τικaς σκηνaς (π# τ� Cω� καU τ# µαρτSρι� τ�W �Aγ. E4σταθ��υ καU τQς �?κ�γενε�ας
τ�υ. O/ τελευταbες (πεικ�ν�σεις σ�ετ�C�νται 8υσικ) µa τ# γεγ�ν#ς 2τι : κατ<
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91. M�να�#ς ΠατGπι�ς Kαυσ�καλυ��της, «�H ε?κ�ν�γρG8ηση τQς Παλαι`ς ∆ιαθ.κης στ�ν �υCα-
ντιν� τ+�νη», Πεµπτ�υσ%α 21 (2006) 144.

92. �O.π., 143.
93. �O.π., σ. 147.



�4σ�αν κτ.τ�ρας τQς ΛιτQς τ�W Kυριακ�W, /ερ�µ$να��ς Tιµ$θε�ς : Kαππαδ$-
κης, µ$ναCε στ�ν KαλS�η τ�W �Aγ��υ E4σταθ��υ. Σa κGπ�ια (π< τUς σκηνaς α4τ+ς,
στ# 5σωρG�ι�, : CωγρG8�ς (π�δ�δει µa ρεαλισµ# καU (κρ��εια τ) πρ�σωπ�γρα-
8ικ) �αρακτηριστικ) καU τUς 5νδυµασ�ες τQς 5π��Qς. Στ#ν lδι� �*ρ� 6ε�ωρ�C�υ-
µε τUς σκηνaς (π# τ� Cω� τ�W λαυριFτη :σ��υ <IωGννη τ�W K�υκ�υC+λη καU
σκηνaς π�- ν�ηµατ�δ�τ�Wν τ� Cω� τ*ν µ�να�*ν 2πως : <Eσταυρωµ+ν�ς µ�-
να�#ς καU : <A��`ς ΣισFης µπρ�στ) στ#ν (ν�ικτ# τG8� τ�W MεγGλ�υ <Aλε6Gν-
δρ�υ. T+λ�ς ν) (να8ερθ�Wµε στUς δS� σκηνaς (π# τ# µαρτSρι� iν#ς (π# τ�-ς
Kαυσ�καλυ��τες �Aγ��υς, τ�W �Oσι�µGρτυρα Kωνσταντ�ν�υ τ�W 56 <Aγαρην*ν
π�- �απτ�στηκε στ� Σκ.τη καU µαρτSρησε τ# 1819, }να �ρ$ν� δηλαδ� πρUν τ�ν
/στ$ρηση τQς ΛιτQς.

KαU κλε�ν�ντας τ# σSντ�µ� α4τ# 7π$µνηµG µας γι) τ# Pργ� τ�W Mητρ�8Gνη
τ�W 5κ BιCSης στ) Kαυσ�καλS�ια, ν) (να8+ρ�υµε 2τι Pργ� τ�W lδι�υ CωγρG8�υ
ε'ναι καU j παρGσταση τQς Φιλ�6εν�ας τ�W <A�ρα)µ π�- �ρ�σκεται σa κ$γ�η τ�W
(νατ�λικ�W τ����υ τQς κ�ινQς τρGπεCας τQς Σκ.της, j :π��α �ρ�σκεται πGνω (π#
τ#ν 56ωνGρθηκα τ�W Kυριακ�W94.

�H 5π�δραση τQς 6Eρµηνε%ας τ3ν 'ωγρ��ων καU τ�W Cωγρα8ικ�W Pργ�υ τ�W
∆ι�νυσ��υ τ�W 5κ Φ�υρν` καθeς καU τ�W /ερ�µ�νG��υ Παρθεν��υ τ�W 56 <AγρG-
8ων, παρ< 2λη τ� σπ�υδαι$τητG τ�υς, δaν 8α�νεται ν) rταν τ$σ� ?σ�υρ� στ#
oAγι�ν %Oρ�ς π�S, λ�γες δεκαετ�ες (ργ$τερα, 9ρ�ισε ν) παρασSρεται (π# τUς 5πι-
ταγaς τ*ν καιρ*ν µa τUς ?δ+ες τ�W ε4ρωπαϊκ�W δια8ωτισµ�W (λλ) καU τUς π�λλaς
παραγγελ�ες τ*ν πιστ*ν (π# τ� Pωσ�α, π�- πρ�τιµ�Wσαν τ�ν (ναγεννησιακ� τ+-
�νη95. O/ θετικaς καU ε4εργετικaς 5πιδρGσεις τ�W Πανσ+λην�υ καU γενικ) τQς πα-
λαι�λ$γειας τ+�νης, π�- : ∆ι�νSσι�ς πρ�σπGθησε µ+σα (π# τ�ν 6Eρµηνε%α καU τ#
Cωγρα8ικ$ τ�υ Pργ� ν) µεταδFσει στ�-ς µεταγεν+στερ�υς, (γν�.θηκε καU j τ+�νη
:δηγ.θηκε σa µι) γλυκερ$τητα καU τελικ) παρ.κµασε {ς (λλ$τρια τQς pρθ$δ�6ης
ε?κ�ν�γρα8ικQς (ντ�ληψης.

T# 1859 /δρSεται στ) Kαυσ�καλS�ια : περ�8ηµ�ς kγι�γρα8ικ#ς �'κ�ς τ*ν
<Iωσα8α�ων. Tαυτ$�ρ�να j µαCικ� πρ�σ+λευση στ#ν %Aθω PFσων µ�να�*ν κατ)
τ# �t µισ# τ�W 19�υ α?. 5πι8+ρει τ�ν πληθωρικ� ε?σαγωγ� Pργων 5κκλησιαστικQς
Cωγρα8ικQς ρωσικQς τε�ν�τρ�π�ας, π�- 5π+�αλαν µa τ� σειρG τ�υς ν+α ε?κ�ν�-
γρα8ικ) πρ$τυπα, τ) :π�bα Pπρεπε ν) (κ�λ�υθ.σ�υν �/ kγι�ρεbτες CωγρG8�ι,
πρ�κειµ+ν�υ ν) πρ�σελκSσ�υν τ�-ς π�λυGριθµ�υς PFσ�υς πρ�σκυνητaς π�- 5π�-
σης κατ+8θαναν µαCικG. Γι) }ναν περ�π�υ α?*να µετ) θ) P��υµε τ�ν 5πικρGτηση
τQς ρωσ�ναCαρηνQς σ��λQς στ# %Oρ�ς, µa κSρι�υς 5κπρ$σωπ�υς τ�-ς περ�8ηµ�υς
Kαυσ�καλυ��τες CωγρG8�υς <Iωασα8α��υς96.
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94. M�να�#ς ΠατGπι�ς Kαυσ�καλυ��της, «�H ε?κ�ν�γρG8ηση τQς Παλαι`ς ∆ιαθ.κης», G.π., 146.
95. Γι) τ� ρωσικ� ε?κ$να καU τ� σ�+ση της µa τ# oAγι�ν %Oρ�ς �λ. Γ. Zωγρα8�δης, «Σ�$λια πGνω

στ�ν τS�η τQς µετα�υCαντινQς Cωγρα8ικQς στ# iλληνικ# κρGτ�ς καU τ# oAγι�ν %Oρ�ς, 18�ς-19�ς α?.
(<Iδε�λ�γικaς (νακατατG6εις καU θρησκευτικ� τ+�νη)», Γρηγ&ρι�ς Παλαµ`ς 74 (1991) 1064-1074.

96. T� διGσηµη kγι�γρα8ικ� (δελ8$τητα uδρυσε : µικρασιGτης µ�να�#ς <IωGσα8 (1832-1880),



Στ) 1922, j συνGντηση τ�W κυρ ΦFτη K$ντ�γλ�υ, 2ταν �ρ+θηκε στ) Kαυσ�-
καλS�ια –τ#ν �3ρ� τ-ς καρδι`ς τ�υ, σSµ8ωνα µa τ#ν lδι�97– µa τ� �υCαντιν� καU
µετα�υCαντιν� τ+�νη τ�W %Aθω 2σ� καU µa τ�-ς Kαυσ�καλυ��τες µ�να��Sς, 8�ρεbς
τQς ν+ας καU (λλ�τριωµ+νης (π# δυτικaς καU ρωσικaς 5πιδρGσεις 5ργ��ειρικQς καU
�ι�τε�νικQς τ+�νης, θ) (π��εb καταλυτικ..

<AντιγρG8�ντας στ# λεSκωµG τ�υ 6H τ��νη τ�� �Aθω τ�ν �Aπ�καθ(λωση (π#
τ# Kυριακ# τQς Σκ.της98, Pδει�νε µa (σ8Gλεια σ< 2λ�υς µας, τ#ν δρ$µ� τQς 5πι-
στρ�8Qς στ�ν παρGδ�ση.
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κατ) κ$σµ�ν <Eλεµ�ν�γλ�υ <I�ρδGνης (π# τ# <Aνδρ�ν�κι�ν Kαππαδ�κ�ας. Mετ) (π# περιπλαν.σεις
σa διG8�ρα kγι�ρειτικ) σκηνFµατα, : γ+ρων <IωGσα8 5γκαταστGθηκε στ�ν KαλS�η τ�W �Aγ��υ Nικ�-
λG�υ τQς σκ.της K�υτλ�υµ�υσ��υ, 2π�υ καU πρωτ�απ+κτησε συν�δε�α. <Aργ$τερα j συν�δε�α µετα-
κ$µισε στ� σκ.τη τQς �Aγ�ας %Aννης 2π�υ 5γκατα��ωσε στ�ν KαλS�η τ�W E4αγγελισµ�W 2π�υ καU
πρωτ�ασ��λ.θηκε µa τ�ν τ+�νη τQς kγι�γρα8�ας. T# 1858 (γ$ρασαν τ# KελU τ*ν E?σ�δ�ων τQς Θε�-
τ$κ�υ Kερασι`ς, 5ν* στUς (ρ�aς τ�W 1882, λ�γ� µετ) τ�ν κ��µηση τ�W γ+ρ�ντ�ς <IωGσα8, µετακ$µισαν
στ) Kαυσ�καλS�ια, 2π�υ Pκτισαν τ#ν να# τ�W �Aγ��υ Γεωργ��υ τ#ν :π�b� καθι+ρωσε : ΠατριGρ�ης
<IωακεUµ : Γt στ) 1887. T# 1900, : σ�υλτGν�ς XαµUτ τ�µησε τ�ν (δελ8$τητα µa τ# �ρυσ# µετGλλι�
καλ*ν τε�ν*ν καU (ργ$τερα µa τ# παρGσηµ� «µετCητιa» τρ�της τG6εως, γι) τUς καλλιτε�νικaς 5ργασ�ες
της σa διG8�ρες περι��aς τQς T�υρκ�ας. O/ <Iωασα8αb�ι CωγρG8ιCαν 8υσι�κρατικG, µa τ�ν τε�νικ�
τQς 5λαι�γρα8�ας σa µ�υσαµ`, κιν�Sµεν�ι στ# πλα�σι� τQς λεγ$µενης «ναCαρηνQς», τρισδιGστατης να-
τ�υραλιστικQς-(ναγεννησιακQς τε�ν�τρ�π�ας. Πρ�λ. µ�ν. ΠαWλ�ς ΛαυριFτης, «�Iστ�ρ�α τQς (δελ8$-
τητ�ς <Iωασα8α�ων τ�W �Aγ��υ %Oρ�υς», περ. �E�ηµ�ρι�ς Pτ�ς M∆t (1995) τεW�. 13 - Pτ�ς ΜΕ′ (1996)
τεW�. 1~ ∆. Παυλ$π�υλ�υ, «�H (π.�ηση τ*ν ναCαρην*ν», 6H Kαθηµεριν� - 6Eπτ� >µ�ρες (12.4.2001) 4~
<AθανGσι�ς Παπ`ς, µητρ�π. �Hλι�υπ$λεως καU Θε�ρων, «�O kγι�γρα8ικ#ς �'κ�ς τ*ν <Iωασα8α�ων»,
�Aνα��ρ� ε�ς µν(µην Mητρ�π�λ%τ�υ Σ�ρδεων Mα	%µ�υ, τ. At, ΓενεSη 1989, σσ. 139-158.

97. Bλ. µ�ν. ΠατGπι�ς Kαυσ�καλυ��της, «�O ΦFτης K$ντ�γλ�υ καU : µ�να�#ς <Iσ�δωρ�ς Kαυσ�-
καλυ��της. Σ�+σεις (λληλεκτ�µησης µ+σα (π# κε�µενG τ�υς καU (ν+κδ�τες 5πιστ�λ+ς», Παρνασσ�ς
MΣTt (2004) 203.

98. �O.π., 203, 258.



SUMMARY

Father Patapios Kafsokalivitis

POSTBYZANTINE ART IN THE SCETE OF KAFSOKALIVIA
IN MOUNT ATHOS UKNOWN PORTABLE ICONS OF DIONISIOS

FROM FOURNA

The Scete of the Holy Trinity Kafsokalivia in Mt. Athos, as an organized
monastic settlement, was founded by St. Akakios (the Kafsokalivitis) in the early
18th century. The grater area, however, was one of the first places for settlement in
Mt. Athos, with the coming of St. Peter the Athonite in the early 9th century.

It is expected, therefore, that several artwork from the Byzantine and post-
byzantine era are being reserved in the hermitages and cells of the region. These of
art have either been transferred from elsewhere or have been completed on sight by
the hands of monks. In this presentation, we describe artwork (most of them
unknown and unpublished) covering the period from the 16th to the mid 19th
century. These works are kept at the Kiriakon of the Scete, in the scete cells as well
as in various dorms in the greater area.

Specific reference is made for the art of the first half of the 18th century,
initiated by Dionisios from Fourna of Agrafa (1745/46), whose portable icons are
located in the Scete. Reference is made on the effect of political and economic
conditions, the intellectual pursuits and the mobility of ideas during this period on
the artistic trends of the time. The relationship of Dionisios with Kafsokalivia and
more specifically with St. Akakios Kafsokalivitis (1730), also from Agrafa and
founder of the Scete, and Ionas Kafsokalivitis (1765), founder of its Kiriakon church
(1745), is underlined. Reference is made on seven unknown portable icons made by
Dionisios from Fourna Agrafa and his team. Three icons from the church temple
(Jesus Christ, Theotokos and Holy Trinity), one portable icon of the palm-carrying
(Vaioforos) of Jesus from the icon case of Kiriakon, and three icons (Jesus Christ,
Theotokos and St. John Theologos) of which the first two are in the chapel of St.
Nikolaos and the third in the chapel of St. John Theologos of the homonymous cell
of the Scete.

A specific reference is made for the painter, who painted among others, the
main church of the Kiriakon of the Scete and the chapel of the Assumption of
Theotokos of the St. Akakios Cell (1759). His workmanship is placed in the
renovating artistic trend, strictly from Mt. Athos, appearing in the first quarter of
the 18th century, which proposes the return to the older artistic standards of the
Paleologe era and specifically to the, conventionally known as the Macedonian
School, of the late 13th and beginning of the 14th century. The high artistic quality
of the frescos of the Kiriakon of the Kafsokalivia Scete make them representative
of the above-mentioned artistic trend. Lately, our research on the identity of the
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painter focused on priest-monk Parthenios from Fourna Agrafa, the Skourtis, who
lived in the St. George celle of Megisti Lavra in Karies. We present also all the
relevent biographic details of this important intellectual and artistic personality.

Reference is made on a second painter of the Kiriakon of the Kafsokalivia
Scete, monk Mitrofanis, from Visii of Thrace, through a short presentation of the
iconography of the Liti (narthex) of the church. A short reference is being made on
two other painting ensembles of the Scete, those of the Chapels of St. Akakios celle
(studio of priest-monk Parthenios of Agrafa, 1759), and St. John Theologos (monk
Mitrofanis from Chios, 1777). Finally reference is being made for unknown portable
icons of painter Konstantine from Koritsa, which are located in the St. Eustathios
cell in Kafsokalivia and in the cell of St. George of the Chillandari Monastery in
Karies.

We believe that with this work, and the accompanying unpublished photografic
material, we contribute with modesty, in the research of post-byzantine art in the
Holy Mountain Athos.
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E�κ. 1. �H Bαϊ���ρ�ς.T�ι��γρα��α στ� Kυριακ� τ�ς Σκ�της Kαυσ�καλυ��ων.

E�κ. 2. �H E�ς �Aδ�υ K	θ�δ�ς. T�ι��γρα��α στ� Kυριακ� τ�ς Σκ�της Kαυσ�καλυ��ων.
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E�κ. 13. Kαυσ�καλυ��τες @Oσι�ι. Φ�ρητ$ ε�κ�να. 1753. Kαλ0�η �Aγ��υ +Aκακ��υ.

E�κ. 14. �H Στα0ρωσις. Φ�ρητ$ ε�κ�να. 18�ς α�.
E�κ�ν�θ�κη Kυριακ�( Kαυσ�καλυ��ων.
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E�κ. 15. Θε�τ�κ�ς Bρε��κρατ�(σα.
Φ�ρητ$ ε�κ�να (λεπτ�µ%ρεια).

K�ιµητηριακ�ς να�ς �Aγ��υ Nικ�λ	�υ Kαρυ&ν.
Παρθ%νι�ς Dερ�µ�να��ς ;< +Aγρ	�ων. 1749.

E�κ. 16. �H Fπ�γρα�$ τ�( Παρθεν��υ
στ$ν πρ�ηγ�0µενη ε�κ�να.

E�κ. 17. Xριστ�ς Παντ�κρ	τωρ.
Φ�ρητ$ ε�κ�να. Kελ: 

�Aγ��υ Γεωργ��υ Σκ�υρτα�ων. Kαρυ%ς.

E�κ. 18. Xριστ�ς M%γας +Aρ�ιερε0ς.
Φ�ρητ$ ε�κ�να.

Kαλ0�η �Aγ��υ +Aκακ��υ. Kαυσ�καλ0�ια.
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E�κ. 19. �H �Aγ�α Tρι	ς.
Φ�ρητ$ ε�κ�να στ�ν κ�ιµητηριακ� να� �Aγ�ας Tρι	δ�ς. Kαυσ�καλ0�ια.



Mετα�υ#αντιν$ τ%�νη στ$ Σκ�τη Kαυσ�καλυ��ων 373

E�κ. 20. Xριστ�ς Παντ�κρ	τωρ.
Φ�ρητ$ ε�κ�να στ�ν κ�ιµητηριακ� να�

�Aγ�ας Tρι	δ�ς. Kαυσ�καλ0�ια.

E�κ. 21. Xριστ�ς Παντ�κρ	τωρ.
Φ�ρητ$ ε�κ�να. �I. M�ν$ �Aγ��υ Πα0λ�υ.

E�κ. 22. Xριστ�ς Παντ�κρ	τωρ. Φ�ρητ$
ε�κ�να στ$ν Kαλ0�η �Aγ��υ +Iω	νν�υ

Θε�λ�γ�υ. Kαυσ�καλ0�ια.

E�κ. 23. Xριστ�ς Παντ�κρ	τωρ.
Φ�ρητ$ ε�κ�να στ� Kελ: τ�( ∆ι�νυσ��υ

τ�( ;κ Φ�υρν?. Kαρυ%ς.
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E�κ. 28. @Aγι�ς +Iω	ννης L Θε�λ�γ�ς. Φ�ρητ$
ε�κ�να στ$ν Kαλ0�η �Aγ��υ +Iω	νν�υ

Θε�λ�γ�υ π�P Qπ�δ�δεται στ�ν ∆ι�ν0σι� τ�ν
;κ Φ�υρν?. Kαυσ�καλ0�ια.

E�κ. 29. @Aγι�ς +Iω	ννης L Θε�λ�γ�ς. Φ�ρητ$
ε�κ�να στ$ν Kαλ0�η �Aγ��υ +Iω	νν�υ

Θε�λ�γ�υ. Kαυσ�καλ0�ια. 1563.

E�κ. 30. T�µι�ς Πρ�δρ�µ�ς, @Aγι�ς +Aθαν	-
σι�ς +Aθων�της. Φ�ρητ$ ε�κ�να στ�ν κ�ιµη-

τηριακ� να� �Aγ�ας Tρι	δ�ς. Kαυσ�καλ0�ια.

E�κ. 31. Θε�τ�κ�ς Sνθρ�ν�ς. Φ�ρητ$ ε�κ�-
να. 1768. KωνσταντUν�ς ;κ K�ρυτσ?ς.Kα-
λ0�η �Aγ��υ E'σταθ��υ. Kαυσ�καλ0�ια.
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E�κ. 32. T�ι��γρα��ες στ$ν Kαλ0�η τ�( �Aγ��υ +Iω	νν�υ τ�( Θε�λ�γ�υ. 1777.
Mητρ��	νης µ�να��ς X��ς. Kαυσ�καλ0�ια.

E�κ. 33. T�ι��γρα��ες στ$ Λιτ$ τ�( Kυριακ�( Kαυσ�καλυ-
��ων. 1820. Mητρ��	νης µ�να��ς ;κ Bι#0ης.



Αθαν�σι�ς Σ�µ�γλ�υ

ΑΠO Τ�Ν GABRIEL MILLET ΣΤ�Ν

ΜΑΝOΛΗ 
ΑΤ�Η∆AΚΗ ΚΑΙ Τ�ΥΣ ∆ΙΑ∆O
�ΥΣ Τ�Υ

100 
ΡOΝΙΑ EΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙ�ΡΕΙΤΙΚHΣ ΜΝΗΜΕΙΑΚHΣ �ΩΓΡΑΦΙΚHΣ

ΚΡΙΤΙΚH ΠΡ�ΣEΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΝE�Ι ΠΡ�ΣΑΝΑΤ�ΛΙΣΜ�I

Η παρ��σα απ�πειρα επισκ�πησης της ιστ�ρ#ας της $ρευνας της αγι�ρειτικ(ς
µνηµειακ(ς τ$)νης απ�σκ�πε# στ�ν πρ�σδι�ρισµ� και την πρ�+�λ( της δυναµικ(ς
της, τ�σ� µ$σα απ� µ#α αναδρ�µ( στ�υς κυρι�τερ�υς πρωταγωνιστ$ς της, �σ� και
µ$σα απ� µ#α συν�λικ( θε2ρηση των αιτι2ν και των παραγ�ντων π�υ την πρ�κ3-
λεσαν. Η εισ(γησ( µας λ�ιπ�ν, εκτ�ς απ� τ�ν πρ�6αν( ιστ�ρι�γρα6ικ� της )αρα-
κτ(ρα, $)ει και επιστηµ�λ�γικ� ενδια6$ρ�ν. Επιδι2κ�υµε µ#α κριτικ( αν3λυση
των αρ)2ν, των υπ�θ$σεων, των �ρ#ων, αλλ3 και των πρ�σανατ�λισµ2ν καθ2ς
και των ν$ων πρ��πτικ2ν της επιστηµ�νικ(ς $ρευνας στ�ν )2ρ� της µνηµειακ(ς
7ωγρα6ικ(ς τ�υ 8θω και �)ι $να αναλυτικ� σ)εδ#ασµα συν�δευ�µεν� απ� µ#α ε-
9αντλητικ( +ι+λι�γρα6#α. Α6�ρµ( για τ� εγ)ε#ρηµα αυτ� στ3θηκαν �ι επετειακ$ς
εκδηλ2σεις π�υ $λα+αν )2ρα, µε τη µ�ρ6( συνεδρ#ων ( ηµερ#δων, στη γειτ�νικ(
Σερ+#α, στην π�λη Ni‰, αλλ3 ιδ#ως στη Γαλλ#α, µε επ#κεντρ� τ�ν δι3σηµ� γ3λλ� +υ-
7αντιν�λ�γ�, Gabriel Millet1. � Millet υπ(ρ9ε � ιδρυτ(ς και πρ2τ�ς κ3τ�)�ς της $-
δρας τ�υ +υ7αντιν�� )ριστιανισµ�� και της )ριστιανικ(ς αρ)αι�λ�γ#ας στην École
Pratique des Hautes Études στ� Παρ#σι (δη απ� τ� 18992.
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1. Τ� τ$ταρτ� διεθν$ς επιστηµ�νικ� συµπ�σι� «Ni‰ and Byzantium - IV», τ� �π�#� διε9()θη στην
π�λη Ni‰ στη Σερ+#α (3-5 Ι�υν#�υ 2005) (ταν α6ιερωµ$ν� στ�ν γ3λλ� ακαδηµαϊκ� Gabriel Millet (Βλ.
σ)ετικ3 στ� διαδ#κτυ� τη διε�θυνση http://news.nis.org.yu/doc/pe-konstantin.phtml). Επ#σης η συνε-
δρ#αση της 28ης �κτω+ρ#�υ 2005 της Académie des Inscriptions et Belles-Lettres στ� Παρ#σι (ταν α-
6ιερωµ$νη στ�υς δι3σηµ�υς γ3λλ�υς +υ7αντιν�λ�γ�υς Gabriel Millet και André Grabar µε α6�ρµ(
τα 100 )ρ�νια απ� την #δρυση της $δρας της École Pratique des Hautes Études (Hommage à Gabriel
Millet et André Grabar, στη διε�θυνση www.aibl.fr/fr/seance/event/millet-grabar.htm). �ι εισηγ(σεις
των �µιλητ2ν πρ�κειται να δηµ�σιευθ��ν στα Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, fasc. III (juillet-octobre) 2005.

2. Τ� σεµιν3ρι� της École Pratique des Hautes Études για τ�ν +υ7αντιν� )ριστιανισµ� ιδρ�θηκε
στα τ$λη τ�υ $τ�υς 1899. � διδ3σκων, Gabriel Millet, θα ιδρ�σει $ναν )ρ�ν� αργ�τερα την πλ�υσι�-
τατη σ(µερα συλλ�γ( της +υ7αντιν(ς αρ)αι�λ�γ#ας. Η συλλ�γ( αυτ( αρ)ικ3 απαρτι7�ταν απ� σ)$δια
και ακ�υαρ$λες π�υ εκπ�ν��σαν �ι αρ)ιτ$κτ�νες και 7ωγρ36�ι π�υ τ�ν συν�δευαν στις επιστηµ�νι-



Η µακρ3 διαµ�ν( τ�υ Gabriel Millet στην Ελλ3δα απ� τ� 1891-1895, ως µ$λ�ς
της Γαλλικ(ς Αρ)αι�λ�γικ(ς Σ)�λ(ς, αλλ3 και αργ�τερα �ι π�λυ3ριθµες απ�στ�-
λ$ς τ�υ στ� 8γι� Fρ�ς και στ�ν Μυστρ3 µ$)ρι τ� 1920 $6εραν στ� 6ως µνηµε#α ε-
ντελ2ς 3γνωστα ( ελ3)ιστα γνωστ33, τα �π�#α παρ�υσι3σθηκαν συν�πτικ3 ως
πρ�δηµ�σιε�σεις στα Bulletins de Correspondence Hellénique4.

Η καταγρα6( και συστηµατικ( µελ$τη της τ$)νης τ�υ Αγ#�υ Fρ�υς στ3θηκε,
�πως πρ�κ�πτει απ� τις #διες τις δηµ�σιε�σεις τ�υ, µ#α απ� τις πρ�τεραι�τητ$ς
τ�υ. Α6ετηρ#α απ�τ$λεσε η συλλ�γ( και επε9εργασ#α τ�υ επιγρα6ικ�� υλικ�� των
µνηµε#ων τ�υ 8θω. O Gabriel Millet µε τ�υς συνεργ3τες τ�υ, Jean Pargoire και
Louis Petit, θα συλλ$9�υν και στη συν$)εια θα µελετ(σ�υν π3σης 6�σεως επιγρα-
6$ς δ#ν�ντας π�λ�τιµα στ�ι)ε#α για την ιστ�ρ#α των µ�ν2ν και την καλλιτε)νικ(
τ�υς δραστηρι�τητα. Καρπ�ς αυτ(ς της πρ�σπ3θειας (ταν η δηµ�σ#ευση, τ� $τ�ς
1904, τ�υ πρ2τ�υ και µ�ναδικ�� εν τ$λει τ�µ�υ εν�ς καταλ�γ�υ των )ριστιανικ2ν
επιγρα62ν τ�υ 8θω5. � δε�τερ�ς τ�µ�ς, � �π�#�ς, σ�µ6ωνα µε $να ενηµερωτικ�
σηµε#ωµα των συγγρα6$ων στην αρ)( τ�υ πρ2τ�υ τ�µ�υ, θα δηµ�σιε��νταν $ναν
)ρ�ν� µετ3 και θα περιλ3µ+ανε τις επιγρα6$ς των υπ�λ�#πων µ�ναστηρι2ν, σκη-
τ2ν και κελι2ν της αθωνικ(ς )ερσ�ν(σ�υ καθ2ς και $να Supplementum µε δι�ρ-
θ2σεις και συµπληρ2σεις, τελικ2ς δεν ε9εδ�θη π�τ$. Η σπ�υδαι�τητα π3ντως της
δηµ�σ#ευσης τ�υ Καταλ�γ�υ των Επιγρα62ν στη µελ$τη της εντ�#)ιας 7ωγρα6ι-
κ(ς $γκειται στ� γεγ�ν�ς �τι για πρ2τη 6�ρ3 καταγρ36�νταν �ν�µατα καλλιτε-
)ν2ν και ακρι+ε#ς )ρ�ν�λ�γ(σεις µνηµειακ2ν συν�λων µε +3ση τα επιγρα6ικ3 δε-
δ�µ$να.

Ε#ναι )αρακτηριστικ� τ� ιδια#τερ� ενδια6$ρ�ν π�υ δε#)νει � γ3λλ�ς ερευνητ(ς
για τ� Fρ�ς και τη µνηµειακ( τ�υ 7ωγρα6ικ( καθ2ς και η σ�+αρ�τητα µε την �-
π�#α την αντιµετωπ#7ει. Μετ3 τις πρ2τες τ�υ απ�στ�λ$ς στ�ν Μυστρ3 τ� 1894-
1895, �ι �π�#ες ενισ)�θηκαν σηµαντικ3 απ� �ικ�ν�µικ(ς απ�ψεως και απ� τ�ν
∆(µ� τ�υ Παρισι��, � Gabriel Millet τα9ιδε�ει στη Ρωσ#α τ� 1895 µε σκ�π� να
πρ�ετ�ιµ3σει την επιτ�πια $ρευνα τ�υ 8θω σε συνεργασ#α µε την $µπειρη στ�ν
)2ρ� τ�υ Αγ#�υ Fρ�υς ρωσικ( �µ3δα, η �π�#α απ�τελ��νταν απ� τ�υς N.
Kondakov, D. Ainalov και Biedine. �ι P2σ�ι αναλαµ+3ν�υν την καταγρα6( των
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κ$ς τ�υ απ�στ�λ$ς. Π�λ� σ�ντ�µα η συλλ�γ( εµπλ�υτ#7εται µε 6ωτ�γρα6#ες απ� τις π�λυ3ριθµες α-
π�στ�λ$ς τ�υ γ3λλ�υ +υ7αντιν�λ�γ�υ καθ2ς και απ� τ� πλ(θ�ς δωρε2ν απ� τ� ε9ωτερικ� [Βλ.
Annuaire de l’EPHE (Section des Sciences Religieuses) 1909-1910, σσ. 34-35].

3. Για τις απ�στ�λ$ς τ�υ Gabriel Millet στην Ελλ3δα και για την επ#δραση π�υ 3σκησε στ�υς
Kλληνες +υ7αντιν�λ�γ�υς τ�υ 20�� αι., +λ. την ανακ�#νωσ( µ�υ στη Γαλλικ( Ακαδηµ#α:
«L’EPHE et la formation des élites grecques en archéologie byzantine au XXe siècle», υπ� δηµ�σ#-
ευση στα Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, fasc. III (juillet-octobre)
2005.

4. «Rapport sur une mission à Mistra», BCH 19 (1895) 268-272N «Inscriptions byzantines de Mistra»,
BCH 23 (1899) 97-155N «Recherches au Mont Athos», BCH 29 (1905) 55-98 και 105-141N «Inscriptions
inédites de Mistra», BCH 30 (1906) 453-466.

5. G. Millet - J. Pargoire - L. Petit, Recueil des inscriptions chrétiennes de l’Athos, première partie
[Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome, fasc. 91], Paris 1904.



6�ρητ2ν $ργων, εν2 στη γαλλικ( �µ3δα ανατ#θεται τ� ε9#σ�υ τερ3στι� και δ�σκ�-
λ� $ργ� της καταγρα6(ς και µελ$της της µνηµειακ(ς 7ωγρα6ικ(ς6.

Στην $κθεση των δραστηρι�τ(των τ�υ στην επετηρ#δα της École Pratique τ�υ
Τµ(µατ�ς Ιστ�ρ#ας και Φιλ�λ�γ#ας τ� $τ�ς 1898, � Gabriel Millet περιγρ36ει τ�υς
ερευνητικ��ς τ�υ στ�)�υς, �ι �π�#�ι εκτε#ν�νται µ$)ρι τη Μεγ#στη Λα�ρα (1535),
αλλ3 κυρ#ως επικεντρ2ν�νται στις τ�ι)�γρα6#ες τ�υ Πρωτ3τ�υ7. Πρ$πει να σηµει-
2σ�υµε στ� σηµε#� αυτ� �τι η παντελ(ς σ)εδ�ν απ�υσ#α διακ�σµ�υ πρ�γεν$στε-
ρων περι�δων στην Αθωνικ( )ερσ�νησ� κατε�θυνε αναγκαστικ3 και την $ρευνα
στην αγι�ρειτικ( τ$)νη τ�υ �στερ�υ µεσα#ωνα.

� νεαρ�ς την επ�)( εκε#νη γ3λλ�ς ερευνητ(ς θα εντυπωσιασθε# απ� την �µ�ρ-
6η και 3θικτη απ� τ�ν )ρ�ν� 7ωγρα6ικ( τ�υ Πρωτ3τ�υ και µε ενθ�υσιασµ� θα
πρ�σπαθ(σει να απ�δε#9ει την υπ�θεση των Ρ2σων ερευνητ2ν, Π�ρ6υρ#�υ
Uspenski και Nikolai Kondakov, �τι � καλλιτ$)νης τ�υ να�� των Καρυ2ν δεν (ταν
3λλ�ς απ� τ�ν θρυλικ� Πανσ$λην�. Αναγνωρ#7ει στις τ�ι)�γρα6#ες αυτ$ς τ�ν κλασι-
κ� )αρακτ(ρα της +υ7αντιν(ς αναγ$ννησης, τα πρ2τα #)νη της �π�#ας εντ�π#7ει στη
Μητρ�π�λη τ�υ Μυστρ3 των αρ)2ν τ�υ 14�υ αι.8. Η δια#σθησ( τ�υ και �ι συγκρ#-
σεις τ�υ (ταν απ�λ�τως επιτυ)ε#ςN η +αρι3 �µως παρ3δ�ση της ρωσικ(ς +ι+λι�γρα-
6#ας, αλλ3 και ενδε)�µ$νως �ι συγ)�σεις τις �π�#ες πρ�καλε# η ταυτ�)ρ�νη παρα-
+�λ( των δ�� αγι�γρ36ων, τ�υ Πανσελ(ν�υ και τ�υ Θε�63νη στην Ερµηνε�α της
�ωγρα�ικ�ς τ
�νης τ�υ ∆ι�νυσ#�υ τ�υ εκ Φ�υρν3, εκδ�θε#σα απ� τ�ν Παπαδ�π�υ-
λ�-Κεραµ$α στην Πετρ��π�λη τ� 19099, �λα αυτ3 6α#νεται πως τ�ν κρατ3νε δ$σµι�
στην (δη απ�δεκτ( απ� την επιστηµ�νικ( κ�ιν�τητα της επ�)(ς εκε#νης )ρ�ν�λ�γη-
ση των τ�ι)�γρα6ι2ν τ�υ Πρωτ3τ�υ στ� πρ2τ� µισ� τ�υ 16�υ αι.

Η απ�δ$σµευση τ�υ µνηµε#�υ απ� τη µετα+υ7αντιν( περ#�δ� δεν (ταν καθ�-
λ�υ ε�κ�λη υπ�θεση. 
ρει3στηκαν σ)εδ�ν τρεις δεκαετ#ες, π�λλ$ς απ�στ�λ$ς και
επιτ�πια $ρευνα µε τη συνδρ�µ( τ�υ γαλλικ�� στρατ�� της Ανατ�λ(ς, µ$)ρι την
τελικ( δηµ�σ#ευση τ�υ καταλ�γ�υ των τ�ι)�γρα6ι2ν τ�υ 8θω τ� 1927, πρ�κειµ$-
ν�υ � γ3λλ�ς ερευνητ(ς να διατυπ2σει, µε τη σιγ�υρι3 π�υ τ�υ $διδαν �ι $γκυρες
επιστηµ�νικ$ς τ�υ µ$θ�δ�ι, �τι τ� Πρωτ3τ� απ�τελ��σε τελικ3 $ργ� της Παλαι�-
λ�γειας αναγ$ννησης10.

Aπ� τ�ν Gabriel Millet στ�ν Mαν�λη Xατ�ηδ�κη και τ�υς διαδ���υς τ�υ 381

6. G. Millet, «Missions en Grèce et au Mont Athos», Annuaire de l’EPHE (Section des Sciences
Historiques et Philologiques) 1898, σσ. 79-85N για την πρ�ετ�ιµασ#α της απ�στ�λ(ς τ�υ στ�ν 8θω +λ.
σσ. 84-85.

7. �.π., σ. 85.
8. �.π.
9. ∆ι�νυσ#�υ τ�υ εκ Φ�υρν3, Eρµηνε�α της �ωγρα�ικ�ς Τ
�νης και αι κ�ριαι αυτ�ς αν
κδ�τ�ι πηγα�,

εκδιδ�µ$νη µετ3 πρ�λ�γ�υ νυν τ� πρ2τ�ν πλ(ρης κατ3 τ� πρωτ�τυπ�ν αυτ(ς κε#µεν�ν υπ� Α. Παπαδ�-
π��λ�υ-Κεραµ$ως, Πετρ��π�λη 1909, σ. 237. Για τη σ�γ)υση π�υ πρ�καλε# η Ερµηνε#α τ�υ ∆ι�νυσ#�υ στ�ν
νεαρ� την επ�)( εκε#νη γ3λλ� +υ7αντιν�λ�γ�, +λ. G. Millet, Recherches sur l’iconographie de l’Évangile aux
XIVe, XVe et XVIe siècles, d’après les monuments de Mistra, de la Macédoine et du Mont Athos, [Bibliothèque
des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome, fasc. 109], Paris 1916, σ. 657 (στ� ε9(ς: Recherches).

10. Βλ. τ� πρ�λ�γικ� σηµε#ωµα τ�υ G. Millet στ� Monuments de l’Athos, I. Les peintures, Paris
1927, σ. 2 (στ� ε9(ς: Monuments).



Η µεθ�δ�λ�γ#α τ�υ Millet συν#στατ� στη δι3κριση των σ)�λ2ν στ� εσωτερικ�
της +υ7αντιν(ς τ$)νης, αλλ3 και ευρ�τερα της τ$)νης της )ριστιανικ(ς ανατ�λ(ς,
ε#τε αυτ( α6�ρ��σε στην αρ)ιτεκτ�νικ( ε#τε στη 7ωγρα6ικ(11. Η κατηγ�ρι�π�#ηση
των $ργων τ$)νης µε +3ση τις θε�λ�γικ$ς ( λειτ�υργικ$ς τ�υς κατα+�λ$ς, αλλ3 και
η δι3κρισ( τ�υς σε �µ3δες µε κ�ιν3 τε)ν�τρ�πικ3 και µ�ρ6�λ�γικ3 )αρακτηριστι-
κ3 απ�τελ��ν κ�ιν3 σηµε#α ανα6�ρ3ς για τ� σ�ν�λ� των µελετ2ν τ�υ Millet. Αυ-
τ� γ#νεται ιδια#τερα αισθητ� στις δ�� διατρι+$ς τ�υ π�υ παραδ�9ως δηµ�σιε��-
νται την #δια )ρ�νι3, τ� 1916: Η Ελληνικ� σ��λ� στη "υ�αντιν� αρ�ιτεκτ�νικ�12

και τ� θεµελι2δες και γνωστ� $ργ� σε κ3θε ιστ�ρικ� της +υ7αντιν(ς τ$)νης #ρευ-
νες στην εικ�ν�γρα��α τ�υ Ευαγγελ��υ, µε υπ�τιτλ�: τ�ν 14�, 15� και 16� αι. µε
+3ση τα µνηµε#α τ�υ Μυστρ3, της Μακεδ�ν#ας και τ�υ Αγ#�υ Fρ�υς13. Τ� δε�τε-
ρ� +ι+λ#�, η µεγ3λη επιτυ)#α τ�υ �π�#�υ �δ(γησε α6εν�ς στην +ρ3+ευσ( τ�υ τ�
1918 µε τ� +ρα+ε#� Fould απ� τη γαλλικ( Ακαδηµ#α14 και α6ετ$ρ�υ στην επαν$κ-
δ�σ( τ�υ π�λλ3 )ρ�νια αργ�τερα, τ� 1960, 9ε)2ρι7ε δ�� σ)�λ$ς στην τ$)νη τ�υ �-
στερ�υ µεσα#ωνα: τη µακεδ�νικ( και την κρητικ(. Η πρ2τη σ)�λ( περιλ3µ+ανε τ�
Πρωτ3τ�, τ� 
ιλανδ3ρι και τ� Βατ�π$δι, εν2 στη δε�τερη �µ3δα αν(κε η Μ�ν(
της Μεγ#στης Λα�ρας, η επιγρα6( της �π�#ας την πρ�σδι�ρι7ε )ρ�νικ3 και µ3λι-
στα µε ακρ#+εια στ� πρ2τ� µισ� τ�υ 16�υ αι. � Millet µ$σα απ� λεπτ�µερε#ς συ-
γκριτικ$ς µελ$τες µε τα µνηµε#α της Σερ+#ας της επ�)(ς τ�υ κρ3λη Μιλ��τιν, θα
κατα6$ρει να απ�δε#9ει τις στεν$ς τ�υς σ)$σεις µε τις τ�ι)�γρα6#ες τ�υ Πρωτ3τ�υ
τ�σ� σε εικ�ν�γρα6ικ� �σ� και σε τε)ν�τρ�πικ� επ#πεδ�. Η )ρ�ν�λ�γηση τ�υ
Πρωτ3τ�υ στ�ν 14� αι. θα λειτ�υργ(σει καταλυτικ3, καθ2ς θα παρασ�ρει αντ#-
στ�ι)α και τις )ρ�ν�λ�γ(σεις των διακ�σµων των καθ�λικ2ν των Μ�ν2ν 
ιλαν-
δαρ#�υ και Βατ�πεδ#�υ, �ι επι7ωγρα6(σεις των �π�#ων κατ3 τ�ν 18� και 19� αι.
6α#νεται πως παρακ�λ�υθ��ν σε γενικ$ς γραµµ$ς τ� αρ)ικ� στρ2µα15.

Η συνεισ6�ρ3 επ�µ$νως τ�υ Gabriel Millet στην $ρευνα της αγι�ρειτικ(ς µνη-
µειακ(ς 7ωγρα6ικ(ς αναγνωρ#7εται σε δ�� επ#πεδα: πρ2τ�ν, στ� καθαρ3 επιστη-
µ�νικ� τ�σ� µε την ανα)ρ�ν�λ�γηση επ# τ� �ρθ�ν των τ�ι)�γρα6ι2ν τ�υ Πρωτ3-
τ�υ και µε �λες τις συν$πειες π�υ συνεπ3γ�νταν για τα 3λλα µνηµε#α, �σ� και µε
τις πρωτ�π�ριακ$ς για την επ�)( µελ$τες τ�υ π3νω στις εικ�ν�γρα6ικ$ς κατα+�-
λ$ς τ�υ κρητικ�� εργαστηρ#�υ και τ�υ κυρι�τερ�υ εκπρ�σ2π�υ τ�υ, τ�υ 7ωγρ3-
6�υ και µ�να)�� Θε�63νη. Η σηµαντικ�τερη �µως συνεισ6�ρ3 τ�υ $γκειται στην
αν3δει9η της ιστ�ρικ(ς σπ�υδαι�τητας και της αισθητικ(ς α9#ας της παλαι�λ�γει-
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11. Βλ. την εισ(γηση τ�υ Cl. Lepage, «Gabriel Millet, artiste, innovateur et savant», υπ� δηµ�σ#-
ευση στα Comptes Rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, fasc. III (juillet-octobre)
2005.

12. G. Millet, L’école grecque dans l’architecture byzantine, Paris 1916.
13. Millet, Recherches, �.π.
14. Annuaire de l’EPHE (Section des Sciences Religieuses) 1917-1918, σ. 49. Α9#7ει να σηµει2σ�υ-

µε �τι � G. Millet τιµ(θηκε δ�� 6�ρ$ς απ� τη Γαλλικ( Ακαδηµ#α µε τ� +ρα+ε#� Fould. Η δε�τερη 6�-
ρ3 α6�ρ��σε τ� +ι+λ#� τ�υ L’Ancien art serbe. Les églises, Paris 1919 [Annuaire de l’EPHE (Section
des Sciences Religieuses) 1919-1920, σ. 24].

15. Millet, Monuments, �.π., σ. 2.



ας τ$)νης, σε µ#α επ�)( µ3λιστα π�υ �ι σ�γ)ρ�ν�# τ�υ ερευνητ$ς την αντιµετ2πι-
7αν εν γ$νει ως $να παρακµιακ� καλλιτε)νικ� υπ�πρ�ϊ�ν της αρ)α#ας κλασικ(ς
τ$)νης16. Kτσι τ� 8γι� Fρ�ς µα7# µε τ�ν Μυστρ3 ενεργ�π�#ησαν δια τ�υ Millet τ�
ενδια6$ρ�ν της παγκ�σµιας κ�ιν�τητας, και �)ι µ�ν� της επιστηµ�νικ(ς, για τ�ν
αισθητικ� πλ��τ� της υστερ�+υ7αντιν(ς και µετα+υ7αντιν(ς 7ωγρα6ικ(ς, αλλ3
και για τ�ν ρ�λ� π�υ 6α#νεται να διαδραµ3τισαν στη διαµ�ρ6ωση της τ$)νης των
)ωρ2ν της ανατ�λικ(ς Ευρ2πης και της Ιταλ#ας.

Αυτ�ν τ�ν 7(λ� για την αγι�ρειτικ( κληρ�ν�µι3 θα τ�ν κληρ�δ�τ(σει και
στ�υς δ�� $λληνες µαθητ$ς τ�υ, λαµπρ��ς +υ7αντιν�λ�γ�υς και µετ$πειτα ακαδη-
µαϊκ��ς: τ�ν Ανδρ$α Rυγγ�π�υλ� (1891-1979) και τ�ν Μαν�λη 
ατ7ηδ3κη (1909-
1998). Η επ#δραση τ�υ γ3λλ�υ δασκ3λ�υ στη σκ$ψη των δ�� µαθητ2ν τ�υ ανι-
)νε�εται σε τ$τ�ι� +αθµ� 2στε δικαι��µαστε να µιλ3µε για $να ε#δ�ς επιστηµ�νι-
κ(ς σ)�λ(ς.

� Ανδρ$ας Rυγγ�π�υλ�ς17 θα συνε)#σει τις $ρευνες τ�υ Millet, ασ)�λ��µεν�ς
περαιτ$ρω µε τη λεγ�µενη µακεδ�νικ( 7ωγρα6ικ( της παλαι�λ�γειας περι�δ�υ18

και τ�ν κυρι�τερ� καλλιτε)νικ� της εκπρ�σωπ�, τ�ν 7ωγρ36� τ�υ Πρωτ3τ�υ,
Μαν�υ(λ Πανσ$λην�. Πιστ�ς στη µεθ�δ�λ�γ#α τ�υ δασκ3λ�υ τ�υ, � Rυγγ�π�υ-
λ�ς θα επι)ειρ(σει να διακρ#νει τη µακεδ�νικ( σ)�λ( απ� εκε#νη της πρωτε��υ-
σας, αυτ( τη 6�ρ3, µε σκ�π� να αναδε#9ει τ�ν ιδια#τερ� κατευθυντ(ρι� ρ�λ� της
Θεσσαλ�ν#κης π�υ καλλιτε)νικ3 δρ��σε παρ3λληλα µε την Κωνσταντιν��π�λη.
Καρπ�ς της πρ�σπ3θει3ς τ�υ ε#ναι τ� +ι+λ#� τ�υ: Θεσσαλ�ν�κη κα% & Μακεδ�-
νικ( �ωγρα�ικ( τ(ν )π��( τ*ν Παλαι�λ�γων δηµ�σιευµ$ν� στα γαλλικ3 τ� 1955
και α6ιερωµ$ν� στη µν(µη τ�υ δασκ3λ�υ τ�υ, Gabriel Millet19. Στ� $ργ� αυτ�, �
τρ�π�ς �ργ3νωσης και παρ�υσ#ασης τ�υ υλικ�� ακ�µη και στις παραµικρ$ς τε-
)νικ$ς λεπτ�µ$ρειες, η υι�θ$τηση της δι3κρισης των σ)�λ2ν, τ$λ�ς τ� #δι� τ�υ τ�
ενδια6$ρ�ν για την τ$)νη της περι�δ�υ, �λα πρ�δ#δ�υν την επιρρ�( τ�υ γ3λλ�υ
+υ7αντιν�λ�γ�υ. Kνα )ρ�ν� µετ3 θα κυκλ�6�ρ(σει $να ακ�µη +ι+λ#� τ�υ
Ανδρ$α Rυγγ�π�υλ�υ µε τ#τλ� Manuel Panselinos και µε σ)$δια εκτελεσµ$να απ�
τ�ν πρ�ικισµ$ν� συντηρητ(-καλλιτ$)νη Φ2τη �α)αρ#�υ20. Σε αυτ� τ� +ι+λ#�, �
Rυγγ�π�υλ�ς θα πρ�σδι�ρ#σει τις εικ�ν�γρα6ικ$ς κατα+�λ$ς τ�υ θρυλικ�� καλ-
λιτ$)νη αναδεικν��ντας ταυτ�)ρ�να τ�ν ρεαλισµ� και τ� $ντ�ν� δραµατικ� στ�ι-
)ε#� στην τ$)νη τ�υ.

Γ�ρω απ� τη 7ωγρα6ικ( τ�υ Πρωτ3τ�υ συνε)#σθηκε και ε9ακ�λ�υθε# µ$)ρι
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16. A. Grabar, «Nécrologie. Gabriel Millet (1867-1953)», Annuaire de l’EPHE (Section des Scien-
ces Religieuses), 1953-1954, σ. 14.

17. � Ανδρ$ας Rυγγ�π�υλ�ς θα παρακ�λ�υθ(σει µαθ(µατα τ�υ Gabriel Millet τ� 1928 [An-
nuaire de l’EPHE (Section des Sciences Religieuses), 1928-1929, σ. 49].

18. Βλ. A. Xyngopoulos «Nouveaux témoignages de l’activité des peintres macédoniens au Mont
Athos», Byzantinische Zeitschrift 52 (1959) 61-67.

19. A. Xyngopoulos, Thessalonique et la peinture macédonienne à l’époque des paléologues [Εται-
ρε#α Μακεδ�νικ2ν Σπ�υδ2ν-Sδρυµα Μελετ2ν 
ερσ�ν(σ�υ τ�υ Α#µ�υ αρ. 7], Athènes 1955.

20. A. Xyngopoulos, Manuel Panselinos (copies, dessins et motifs décoratifs par Photis Zachariou),
Athènes 1956.



και σ(µερα η συ7(τηση21, πρ�κειµ$ν�υ να διερευνηθε# περαιτ$ρω η ταυτ�τητα της
εν λ�γω σ)�λ(ς, την �π�#α πρ2τ�ς � Millet δι$κρινε. �ι καθαρισµ�# των τ�ι)�γρα-
6ι2ν της Μ�ν(ς Βατ�πεδ#�υ, αλλ3 και η δηµ�σ#ευση 3γνωστων 6�ρητ2ν εικ�νων
απ� την #δια µ�ν( καθ2ς και απ� τη Μ�ν( Μεγ#στης Λα�ρας $6εραν ν$α στ�ι)ε#α
για τ� καλλιτε)νικ� εργαστ(ρι τ�υ Πανσελ(ν�υ. � καθηγητ(ς Ευθ�µι�ς Τσιγαρ#-
δας µε πειστικ3 επι)ειρ(µατα θα πρ�σδι�ρ#σει µε περισσ�τερη ακρ#+εια τ� καλλι-
τε)νικ� κ$ντρ�, π�υ δραστηρι�π�ιε#ται (δη απ� τα τ$λη τ�υ 13�υ αι., κ3ν�ντας λ�-
γ� για σ)�λ( της Θεσσαλ�ν#κης. � #δι�ς ερευνητ(ς θα απ�δ2σει στ�ν Πανσ$λην�,
µετα9� 3λλων, και τις τ�ι)�γρα6#ες τ�υ ε9ων3ρθηκα τ�υ καθ�λικ�� της Μ�ν(ς
Βατ�πεδ#�υ, και συγκεκριµ$να εκε#νες π�υ εκτ$λεσε � συµ+ατικ3 καλ��µεν�ς 7ω-
γρ36�ς της Πρ�σευ)(ς στ� �ρ�ς των Ελαι2ν (1312). Τ$λ�ς θα επι+ε+αι2σει την υ-
π�θεση π�υ διατ�πωσε αρ)ικ3 � Ανδρ$ας Rυγγ�π�υλ�ς για την εµπλ�κ( τ�υ #δι-
�υ εργαστηρ#�υ στην παλαι�λ�γεια 63ση τ�υ διακ�σµ�υ τ�υ καθ�λικ�� της Λα�-
ρας22.

� δε�τερ�ς µαθητ(ς τ�υ Gabriel Millet, � �π�#�ς ε#)ε την τ�)η να παρακ�λ�υ-
θ(σει τα µαθ(µατα τ�υ δι3σηµ�υ γ3λλ�υ +υ7αντιν�λ�γ�υ στην EPHE, δ�� )ρ�νια
πριν αυτ�ς συντα9ι�δ�τηθε# τ� 1937 και παρα)ωρ(σει τη θ$ση τ�υ στ�ν André
Grabar, δεν ε#ναι 3λλ�ς απ� τ�ν Μαν�λη 
ατ7ηδ3κη23. � Kλληνας ερευνητ(ς θα
πρ�σανατ�λ#σει τις δικ$ς τ�υ $ρευνες στη µετα+υ7αντιν( 7ωγρα6ικ( τ�υ Fρ�υς �-
ντας (δη ε9�ικειωµ$ν�ς απ� τ�ν Millet µε την τ$)νη αυτ(ς της περι�δ�υ. Και εδ2
πρ$πει να υπ�γραµµ#σ�υµε για µ#α ακ�µη 6�ρ3 την τερ3στια συνεισ6�ρ3 τ�υ
Gabriel Millet, καθ2ς (ταν $νας απ� τ�υς πρ2τ�υς µελετητ$ς π�υ αναγν2ρισε την
α9#α της τ$)νης αυτ(ς, µιας τ$)νης π�υ θεωρ��νταν, συ)ν3 ακ�µη µ$)ρι και σ(µε-
ρα, ως εκλαϊκευµ$νη και παρακµιακ( επι+#ωση της µεγ3λης +υ7αντιν(ς τ$)νης.

� Μαν�λης 
ατ7ηδ3κης, λ�ιπ�ν, θα επικεντρ2σει τ� ενδια6$ρ�ν τ�υ στη
δραστηρι�τητα των κρητικ2ν εργαστηρ#ων τ�υ 16�υ και 17�υ αι. στ�ν 8θω. Πι-
στ�ς στη µεθ�δ�λ�γ#α τ�υ δασκ3λ�υ τ�υ, � 
ατ7ηδ3κης θα µελετ(σει τ�ν καλλι-
τε)νικ� �ργασµ� τ�υ Fρ�υς µ$σα απ� τ� πρ#σµα µιας σ)�λ(ς π�υ θα κυριαρ)(σει
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21. Για την ιστ�ρ#α της $ρευνας �6ε#λ�υµε να ανα6$ρ�υµε δ�� σηµαντικ$ς, κατ3 την 3π�ψ( µας,
µελ$τες π�υ ε9ερευν��ν τ�ν ιδια#τερ� )αρακτ(ρα τ�υ εικ�ν�γρα6ικ�� πρ�γρ3µµατ�ς τ�υ Πρωτ3τ�υ:
τ� 3ρθρ� τ�υ ∆. Καλ�µ�ιρ3κη, «Ερµηνευτικ$ς παρατηρ(σεις στ� εικ�ν�γρα6ικ� πρ�γραµµα τ�υ
Πρωτ3τ�υ», ∆ελτ��ν της 0ριστιανικ�ς Αρ�αι�λ�γικ�ς Εταιρε�ας, περ. ∆′, τ. 15 (1989-1990) 197-218N
και εκε#ν� τ�υ σ$ρ+�υ ακαδηµαϊκ�� V. J. Djuriç, «Les conceptions hagioritiques dans la peinture du
Prôtaton», Hilandarski Zbornik 8 (1991) 37-81. Τ$λ�ς, ενδεικτικ( της δυναµικ(ς της $ρευνας πρ�ς αυ-
τ(ν την κατε�θυνση ε#ναι µ#α ακ�µη µελ$τη, η �π�#α πρ�κειται σ�ντ�µα να �λ�κληρωθε# στ� πλα#σι�
µιας διδακτ�ρικ(ς διατρι+(ς, της πρ2της και µ�ναδικ(ς απ� �σ� γνωρ#7ω µ$)ρι σ(µερα, π�υ ε9ετ37ει
τ�ν εντ�#)ι� δι3κ�σµ� τ�υ Πρωτ3τ�υ στ� σ�ν�λ� τ�υ. Ε#ναι ενδια6$ρ�ν �τι η διατρι+( π�υ ετ�ιµ37ει
� συν3δελ6�ς Αν$στης Βασιλακ$ρης εκπ�νε#ται στην EPHE υπ� τη διε�θυνση τ�υ Cl. Lepage, καθη-
γητ( της $δρας, την �π�#α κατε#)ε � Gabriel Millet.

22. Για µ#α επισκ�πηση των συµπερασµ3των, +λ. Ε. Τσιγαρ#δα, «Μαν�υ(λ Πανσ$λην�ς. � κ�ρυ-
6α#�ς 7ωγρ36�ς της επ�)(ς των Παλαι�λ�γων», Μαν�υ�λ Πανσ
λην�ς εκ τ�υ ιερ��  να�� τ�υ Πρω-
τ�τ�υ, Θεσσαλ�ν#κη 2003, σσ. 17-65 (�π�υ και η πρ�γεν$στερη +ι+λι�γρα6#α).

23. Annuaire de l’EPHE (Section des Sciences Religieuses) 1935-1936, σ. 63 και 65N 1936-1937, σ.
61 και 63.



την περ#�δ� αυτ(, και π�υ δεν ε#ναι 3λλη απ� την κρητικ(. � Kλληνας ακαδηµαϊ-
κ�ς θα παρακ�λ�υθ(σει και θα καταγρ3ψει µε υπ�δειγµατικ� τρ�π� την καλλιτε-
)νικ( π�ρε#α τ�υ κυρι�τερ�υ καλλιτ$)νη της κρητικ(ς σ)�λ(ς, µ�να)� Θε�63νη
Στρελ#τ7α ( Μπαθ3 µ$σα απ� τ� $ργ� τ�υ στις Μ�ν$ς Μεγ#στης Λα�ρας (1535)
και Σταυρ�νικ(τα (1547). Καρπ�# αυτ(ς της πρ�σπ3θει3ς τ�υ ε#ναι τ� εκτεν$ς τ�υ
3ρθρ� π�υ συνιστ3 σταθµ� στην ιστ�ρ#α της $ρευνας της µετα+υ7αντιν(ς 7ωγρα-
6ικ(ς: «Kρευνες στ� 7ωγρ36� Θε�63νη τ�ν Κρ(τα»24, καθ2ς και τ� +ι+λ#� τ�υ: O
κρητικ�ς �ωγρ���ς Θε���νης. H τελευτα�α ��ση της τ
�νης τ�υ στις τ�ι��γρα-
��ες της Iερ�ς Μ�ν�ς Σταυρ�νικ�τα π�υ δηµ�σιε�εται τ� 198625. Με ε6�δια τις 3-
ριστες γν2σεις τ�υ π3νω στη 7ωγρα6ικ( των πρ2ιµων κρητικ2ν εικ�νων, � 
α-
τ7ηδ3κης θα κατα6$ρει να εντ�π#σει τα εικ�ν�γρα6ικ3 πρ�τυπα τ�υ Θε�63νη
στη 7ωγρα6ικ( των κρητ2ν καλλιτε)ν2ν τ�υ 15�υ αι., µ#α 7ωγρα6ικ( π�υ, σ�µ-
6ωνα µε την 3π�ψη τ�υ $γκριτ�υ ερευνητ(, συνδ�α7ε τις κατακτ(σεις της �ψιµης
παλαι�λ�γειας αναγ$ννησης µε δ3νεια απ� την ιταλικ( τ$)νη τ�υ quatrocento.

Παρ3λληλα, � Μαν�λης 
ατ7ηδ3κης θα πρ�σδι�ρ#σει και τ� στ#γµα µιας 3λ-
λης σ)�λ(ς, την �π�#α θα �ν�µ3σει σ)�λ( των Θη+2ν, λ�γω της καταγωγ(ς τ�υ
κυρι�τερ�υ καλλιτ$)νη-εκπρ�σ2π�υ της, Φρ3γκ�υ Κατελλ3ν�υ26. � 7ωγρ36�ς
αυτ�ς θα ιστ�ρ(σει τ� 1560 τ� ν�τι� πλευρικ� παρεκκλ(σι τ�υ καθ�λικ�� της Μ�-
ν(ς Μεγ#στης Λα�ρας, τ� �π�#� ε#ναι α6ιερωµ$ν� στ�ν 8γι� Νικ�λα�27. ∆εν πρ$-
πει να παραλε#ψ�υµε �τι και π3λι πρ2τ�ς � Gabriel Millet θα επισηµ3νει (δη απ�
τ� 1916 στ� $ργ� τ�υ Recherches sur l’iconographie de l’évangile την ιδια#τερη τ$-
)νη τ�υ θη+α#�υ καλλιτ$)νη, � �π�#�ς, σ�µ6ωνα µε την 3π�ψη τ�υ γ3λλ�υ +υ7α-
ντιν�λ�γ�υ, εκπρ�σωπε� µ�α ιδια�τερη παρ�δ�ση τ�υ ελλαδικ�� �2ρ�υ και θα
µπ�ρ��σε να τεθε� επικε�αλ�ς µιας �λλης σ��λ�ς28. �6ε#λ�υµε στ� σηµε#� αυτ�
να σηµει2σ�υµε �τι τ� παρεκκλ(σι τ�υ Αγ#�υ Νικ�λ3�υ της Λα�ρας συνιστ3, µε
+3ση τη µ$)ρι σ(µερα $ρευνα, τ� µ�ναδικ� µνηµε#� π�υ εκπρ�σωπε# αυτ(ν την
καλλιτε)νικ( τ3ση της ευρ�τερης περι�)(ς της Β∆ Ελλ3δας στην Αθωνικ( π�λι-
τε#α, στην �π�#α η κυριαρ)#α της κρητικ(ς σ)�λ(ς ε#ναι αδιαµ6ισ+(τητη.

�ι µελ$τες τ�υ Μαν�λη 
ατ7ηδ3κη θα επεκταθ��ν σε �λ� τ� 63σµα της µετα-
+υ7αντιν(ς τ$)νης τ�υ Αγ#�υ Fρ�υς τ�υ 16�υ αλλ3 και τ�υ 17�υ και 18�υ αι. �ι
πρ�καταρκτικ$ς τ�υ $ρευνες π3νω στ�υς 7ωγρ36�υς Αντ2νι�, �2ρ7η και Μερ-
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24. M. Chatzidakis, «Recherches sur le peintre Théophanes le Crétois», Dumbarton Oaks Papers
23-24 (1969-1970) 311-352 (επαναδηµ�σιευµ$ν� στ� Études sur la peinture post-byzantine, Variorum
Reprints, London 1976).

25. Μ. 
ατ7ηδ3κης, 3 κρητικ�ς �ωγρ���ς Θε���νης. Η τελευτα�α ��ση της τ
�νης τ�υ στις τ�ι-
��γρα��ες της Ιερ�ς Μ�ν�ς Σταυρ�νικ�τα, 8γι�ν Fρ�ς, εκδ. Ι. Μ�ν(ς Σταυρ�νικ(τα, 1986. Τ� +ι+λ#�
εκδ�θηκε παρ3λληλα και στην αγγλικ( γλ2σσα.

26. Μ. 
ατ7ηδ3κης, «� 7ωγρ36�ς Φρ3γγ�ς Κ�νταρ(ς», ∆ελτ��ν της 0ριστιανικ�ς Αρ�αι�λ�γι-
κ�ς Εταιρε�ας, περ. ∆′, τ. 5 (1969) 299-301.

27. A. Semoglou, Le décor mural de la chapelle athonite de Saint-Nicolas (1560). Application d’un
nouveau langage pictural par le peintre thébain Frangos Catellanos, Presses Universitaires de
Septentrion, Villeneuve d’Ascq 1999.

28. Millet, Recherches, �.π., σ. 678.
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κ��ρι� θα δ2σ�υν τ� $ναυσµα σε νε�τερ�υς µελετητ$ς να εµ+αθ�ν�υν στην τ$)νη
των καλλιτε)ν2ν αυτ2ν, $τσι �πως αυτ( απ�τυπ2νεται ενδεικτικ3 στα καθ�λικ3
των Μ�ν2ν Rεν�62ντ�ς, ∆ι�νυσ#�υ και στ� κ�ιµητηριακ� της παρεκκλ(σι αντ#-
στ�ι)α, στ� κελ# Πρ�κ�π#�υ και στ� παρεκκλ(σι τ�υ Αγ#�υ Γεωργ#�υ της Μ�ν(ς
Πα�λ�υ29.

Τις τελευτα#ες δεκαετ#ες µε τ�ν καθαρισµ� ν$ων συν�λων $ρ)�νται στ� 6ως �-
λ�$να και περισσ�τερα καιν��ργια στ�ι)ε#α για την εντ�#)ια 7ωγρα6ικ( τ�υ 8θω.
�υσιαστικ( συµ+�λ( στην $ρευνα της υστερ�+υ7αντιν(ς, αλλ3 και µετα+υ7αντι-
ν(ς αγι�ρειτικ(ς 7ωγρα6ικ(ς, στα )ν3ρια των δ�� πρωτ�π�ρων µελετητ2ν, τ�υ
Ανδρ$α Rυγγ�π�υλ�υ και τ�υ Μαν�λη 
ατ7ηδ3κη, ε#)ε και συνε)#7ει να $)ει �
καθηγητ(ς Ευθ�µι�ς Τσιγαρ#δας µε τ� πλ��σι� $ργ� τ�υ. Fπως (δη πρ�ανα6$ρα-
µε, η συγκριτικ( µελ$τη κυρ#ως των τε)ν�τρ�πικ2ν )αρακτηριστικ2ν των εντ�#-
)ιων διακ�σµων τ�ν �δηγ��ν σε ασ6αλ( συµπερ3σµατα τ�σ� σε σ)$ση µε τη 6υ-
σι�γνωµ#α της λεγ�µενης σ)�λ(ς της Θεσσαλ�ν#κης �σ� και ως πρ�ς τις απ�δ�σεις
ν$ων συν�λων. Καθ�ριστικ$ς (ταν �ι µελ$τες τ�υ για τ� Πρωτ3τ�, τ� καθ�λικ� της
Μ�ν(ς Βατ�πεδ#�υ, τ� παρεκκλ(σι των Αγ#ων Αναργ�ρων, της Μ�ν(ς Βατ�πεδ#-
�υ30, τ� καθ�λικ� της µ�ν(ς 
ελανδαρ#�υ31, τ� καθ�λικ� της Μ�ν(ς Παντ�κρ3τ�-
ρ�ς32 και τ� παρεκκλ(σι τ�υ Αγ#�υ Βλασ#�υ της Μ�ν(ς Μεγ#στης Λα�ρας33. Αλλ3
και στ�ν )2ρ� της µετα+υ7αντιν(ς 7ωγρα6ικ(ς, � Τσιγαρ#δας παρ�υσ#ασε ν$α
στ�ι)ε#α για τη δραστηρι�τητα τ�υ κρ(τα αγι�γρ36�υ, Θε�63νη, στις Μ�ν$ς Ι+(-
ρων, Παντ�κρ3τ�ρ�ς και Γρηγ�ρ#�υ34. Παρ3λληλα, ανα7ωπ�ρωσε τ� επιστηµ�νι-
κ� ενδια6$ρ�ν πρ�ς την αδι36�ρη µ3λλ�ν πριν απ� λ#γα )ρ�νια, απ� αισθητικ(ς
απ�ψεως, τ$)νη τ�υ  πρ2τ�υ µισ�� τ�υ 18�υ αι. αναλ��ντας συστηµατικ3 τ� κ#νη-
µα της επιστρ�6(ς στην παρ3δ�ση της παλαι�λ�γειας 7ωγρα6ικ(ς της λεγ�µενης
Μακεδ�νικ(ς σ)�λ(ς35. Υπενθυµ#7�υµε �τι κατ’ ε9�)(ν εκπρ�σωπ�ς και εκ6ρα-
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29. Για τ�ν κ3θε αγι�γρ36�, +λ. αντ#στ�ι)α τη +ι+λι�γρα6#α στ� θεµελι2δες δ#τ�µ� $ργ� τ�υ Μ.

ατ7ηδ3κη, #λληνες �ωγρ���ι µετ� την �λωση (1450-1830). Με εισαγωγ( στην Ιστ�ρ#α της 7ωγρα6ι-
κ(ς της επ�)(ς [Κ$ντρ� Νε�ελληνικ2ν Ερευν2ν Εθνικ� Sδρυµα Ερευν2ν, αρ. 33], τ. 1 Αθ(να 1987
και Μ. 
ατ7ηδ3κη - Ε. ∆ρακ�π��λ�υ, #λληνες �ωγρ���ι µετ� την �λωση (1450-1830), [Κ$ντρ� Νε�-
ελληνικ2ν Ερευν2ν Εθνικ� Sδρυµα Ερευν2ν, αρ. 62], τ. 2, Αθ(να 1997.

30. Ε. Ν. Τσιγαρ#δας, «Τα ψη6ιδωτ3 και �ι +υ7αντιν$ς τ�ι)�γρα6#ες», Ιερ� Μεγ�στη Μ�ν� Βατ�-
παιδ��υ. Παρ�δ�ση-Ιστ�ρ�α-Τ
�νη, τ. A′, 8γι�ν Fρ�ς 1996, σσ. 259-279.

31. Ε. Ν. Τσιγαρ#δας, «Τ� εικ�ν�γρα6ικ� πρ�γραµµα και η τ$)νη των τ�ι)�γρα6ι2ν τ�υ καθ�λι-
κ�� της µ�ν(ς 
ελανδαρ#�υ», Τ�ι��γρα��ες της περι�δ�υ των Παλαι�λ�γων σε να��ς της Μακεδ�-
ν�ας, Θεσσαλ�ν#κη 1999, σσ. 11-54.

32. Ε. Ν. Τσιγαρ#δας, «Ν$α στ�ι)ε#α της διακ�σµ(σεως τ�υ καθ�λικ�� της Μ�ν(ς Παντ�κρ3τ�-
ρ�ς Αγ#�υ Fρ�υς», @γι�ν �ρ�ς. Φ�ση-Λατρε�α-Τ
�νη (Πρακτικ3 Συνεδρ#ων εις τ� πλα#σι�ν των πα-
ρ3λληλων εκδηλ2σεων της Εκθ$σεως «Θησαυρ�# τ�υ Αγ#�υ Fρ�υς»), τ. Β′, Θεσσαλ�ν#κη 2001, σσ.
49-56 (�π�υ και η πρ�γεν$στερη +ι+λι�γρα6#α).

33. Ε. Ν. Τσιγαρ#δας, «�ι τ�ι)�γρα6#ες τ�υ Αγ#�υ Βλασ#�υ της Μ�ν(ς Μεγ#στης Λα�ρας στ�
8γι�ν Fρ�ς», Μακεδ�νικ� 31 (1997-1998) 93-119.

34. Ε. Ν. Τσιγαρ#δας, «8γνωστες εικ�νες και τ�ι)�γρα6#ες τ�υ Θε�63νη τ�υ Κρητ�ς στη Μ�ν(
Παντ�κρ3τ�ρ�ς και στη Μ�ν( Γρηγ�ρ#�υ στ� 8γι�ν Fρ�ς», ∆ελτ��ν της 0ριστιανικ�ς Αρ�αι�λ�γικ�ς
Εταιρε�ας, περ. ∆′, τ. 19 (1996-1997) 97-116.

35. Βλ. τ� 3ρθρ� τ�υ Ε. Ν. Τσιγαρ#δα, «�ι τ�ι)�γρα6#ες τ�υ να�� της Παναγ#ας Θεσσαλ�ν#κης



στ(ς τ�υ καλλιτε)νικ�� αυτ�� κιν(µατ�ς υπ(ρ9ε � ιερ�µ�να)�ς, θεωρητικ�ς της
αγι�γρα6#ας και αυτ�δ#δακτ�ς 7ωγρ36�ς στ� 8γι�ν Fρ�ς, ∆ι�ν�σι�ς απ� τ� )ω-
ρι� Φ�υρν3 της Ευρυταν#ας.

Βρισκ�µαστε σ(µερα πλ$�ν στην επ�µενη 63ση της $ρευνας. �ι πρωτ�π�ρια-
κ$ς εργασ#ες τ�υ Gabriel Millet στ�ν παρθ$ν� τ�τε )2ρ� της µνηµειακ(ς 7ωγρα-
6ικ(ς τ�υ Fρ�υς $)�υν θ$σει τα θεµ$λια για µια �υσιαστικ�τερη και πι� συστη-
µατικ( µελ$τη των καλλιτε)νικ2ν ρευµ3των π�υ 36ησαν ανε9#τηλ� τ� στ#γµα
τ�υς στην αθωνικ( )ερσ�νησ�. Ε#ναι +$+αια απαρα#τητ� να �λ�κληρωθ��ν �ι δη-
µ�σιε�σεις και των υπ�λ�#πων εντ�ι)#ων συν�λων τ�υ 8θω36, πρ�κειµ$ν�υ να
πρ�+��µε σε $ναν 3λλ� κ�κλ� ερευν2ν, περισσ�τερ� ε9ειδικευµ$ν�. Τ� επιστηµ�-
νικ� ενδια6$ρ�ν εστι37εται πλ$�ν στις σ)$σεις αλληλεπ#δρασης αν3µεσα στην τ$-
)νη τ�υ 8θω και σε εκε#νη των )ωρ2ν π�υ αν(κ�υν στη σ6α#ρα της +υ7αντιν(ς
επιρρ�(ς. Πρ�ς αυτ(ν την κατε�θυνση, αν�ι)τ( πρ�ς περαιτ$ρω διερε�νηση ε#-
ναι, για παρ3δειγµα, η επαναδιατυπωθε#σα πρ�σ6ατα απ� την Tania Velmans υ-
π�θεση για τη συµµετ�)( κρητικ2ν εργαστηρ#ων π�υ δ��λεψαν στ�ν 8θω και
στ� δι3κ�σµ� �ρισµ$νων εκκλησι2ν της περι�)(ς της Κα)ετ#ας στην ανατ�λικ(
Γεωργ#α κατ3 τ�ν 16� και 17� αι.37. Π�λλαπλ3 πρ�+λ(µατα θ$τ�υν επ#σης �ρι-
σµ$να εικ�ν�γρα6ικ3 θ$µατα π�υ µαρτυρ��ν σ)$σεις µε τη Μ�λδα+#α και την
Ρωσ#α την #δια περ#�δ�. Ενδεικτικ� ε#ναι τ� παρ3δειγµα της συν�δε#ας της Πανα-
γ#ας της αψ#δας τ�υ παρεκκλησ#�υ τ�υ Αγ#�υ Νικ�λ3�υ Λα�ρας απ� τ$σσερις
αρ)αγγ$λ�υς, ε9αιρετικ3 σπ3νι� εικ�ν�γρα6ικ� σ)(µα, τ� �π�#� ανακαλε#, κατ3
τ�ν αε#µνηστ� Μ#λτ� Γαρ#δη, σ)$σεις µε τη 7ωγρα6ικ( της Μ�λδα+#ας τ�υ 15�υ
και 16�υ αι.38. Επ#σης, �ι σκην$ς της Μεταµ�ρ6ωσης και της εις 8δ�υ Καθ�δ�υ
στ� #δι� παρεκκλ(σι θ$τ�υν 7ητ(µατα επιρρ�2ν και αλληλεπιδρ3σεων µε τη ρω-
σικ( εικ�ν�γρα6#α �)ι µ�ν� κατ3 τη µετα+υ7αντιν(, αλλ3 και κατ3 την υστερ�-
+υ7αντιν( περ#�δ�39.
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και τ� κ#νηµα επιστρ�6(ς τ�υ 18�υ αι2να στην παρ3δ�ση της τ$)νης της Μακεδ�νικ(ς σ)�λ(ς»,
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36. Εκκρεµε# η δηµ�σ#ευση της π�λ�τιµης, για την $ρευνα της µετα+υ7αντιν(ς µνηµειακ(ς 7ω-
γρα6ικ(ς τ�υ Αγ#�υ Fρ�υς, διδακτ�ρικ(ς διατρι+(ς τ�υ σηµεριν�� ε6�ρ�υ Βυ7αντιν2ν Αρ)αι�τ(-
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αλκιδικ(ς και Αγ#�υ Fρ�υς, Ιω3ννη Τα+λ3κη, Τ� εικ�ν�γρα�ικ� πρ�γραµµα στις τρ�πε�ες τ�υ
Αγ��υ �ρ�υς (δακτυλ�γρ. διδ. διατρι+(), Ιω3ννινα 1997.

37. Βλ. τ� ενδια6$ρ�ν 3ρθρ� της T. Velmans, «Contribution à l’étude de la peinture murale du
XVIe siècle en Géorgie, la Kakhétie et le Mont Athos», ∆ελτ��ν της 0ριστιανικ�ς Αρ�αι�λ�γικ�ς
Εταιρε�ας, περ. ∆′, τ. 17 (1993-1994) 231-238. Σηµει2ν�υµε για την ιστ�ρ#α της $ρευνας �τι πρ2τ�ς �
M. Vachnadze διαπ#στωσε τις καλλιτε)νικ$ς σ)$σεις των τ�ι)�γρα6ι2ν των εκκλησι2ν της περι�)(ς
της Κα)ετ#ας µε εκε#νες στ�ν 8θω («Certain Specific Features of a Group of 16th Century Kakhetian
Murals and their Chronology», IIe Symposium de l’art géorgien, Tbilissi 1977 και «Painting School in
Kakheti and its Links with Athonian Paintings», IV International Symposium of Georgian Art, Tbilissi
1983).

38. M. M. Garidis, La peinture murale dans le monde Orthodoxe après la chute de Byzance (1450-
1600) et dans les pays sous domination étrangère, Athènes 1989, σ. 93.

39. A. Semoglou, «Voskresajuchii Moiseji. O redkoji ikonograficeskoji osobennosti sceni ‘Preobra-



�ι ν$ες αυτ$ς κατευθ�νσεις της $ρευνας $)�υν τη δυναµικ( να αναδε#9�υν την
πρωταγωνιστικ( σηµασ#α της τ$)νης τ�υ Αγ#�υ Fρ�υς στη διαµ�ρ6ωση της καλ-
λιτε)νικ(ς συνε#δησης 3λλων �µ�δ�9ων λα2ν. Πρ3γµατι, παρ3 τ� γεγ�ν�ς �τι τ�
8γι� Fρ�ς δεν συνιστ3, σ�µ6ωνα µε τη µ$)ρι σ(µερα $ρευνα, τ�υλ3)ιστ�ν µ$)ρι
τ�ν 18� αι., αυτ�ν�µ� καλλιτε)νικ� κ$ντρ�40, ωστ�σ� η πυκν�τητα και η ε9αιρετι-
κ( π�ι�τητα τ�υ καλλιτε)νικ�� τ�υ πλ��τ�υ 6α#νεται πως τ� καθιστ��ν εκτ�ς α-
π� $να ε9$)�ν θρησκευτικ� πρ�σκ�νηµα, συγ)ρ�νως και $ναν ακτιν�+�λ� π�λ�
$λ9ης κ3θε αγι�γρ36�υ π�υ επεδ#ωκε να ε#ναι εν(µερ�ς των αισθητικ2ν κατακτ(-
σεων της �ρθ�δ�9ης αγι�γρα6#ας41.
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RÉSUMÉ

Athanassios Semoglou

DE GABRIEL MILLET À MANOLIS CHATZIDAKIS
ET SES SUCCESSEURS.

100 ANS DE RECHERCHE DE LA PEINTURE MURALE AU MONT ATHOS.
APPROCHE CRITIQUE ET NOUVELLES ORIENTATIONS

Dans cette étude nous avons tenté, d’abord, d’ébaucher une histoire de la
recherche de la peinture murale au mont Athos et, ensuite, de présenter ses nouvelles
perspectives. Nous avons ainsi examiné les conditions scientifiques de la fin du XIXe
– début du XXe siècle, dans lesquelles est né l’intérêt pour l’art mural athonite.

Point de départ de cette esquisse fut le premier professeur de la chaire d’archéo-
logie chrétienne à l’EPHE à Paris, Gabriel Millet. Les nombreuses expéditions du
savant français en combinaison avec ses méthodes rigoureuses et son esprit critique
aigu assureront des résultats qui vont constituer l’étape la plus importante dans
l’histoire de la recherche de l’art de l’Athos. G. Millet photographiera, répertoriera et
classera les monuments de la péninsule. Il contribuera ainsi à la sauvegarde du plus
précieux patrimoine culturel de l’orthodoxie. Ses recherches pertinentes sur l’art mural
du Prôtaton ainsi que sur les autres peintures des monastères de l’Athos relèveront la
valeur esthétique et l’importance historique de la Renaissance Paléologue.

Le mont Athos restera le lieu privilégié de ses deux élèves, illustres byzantinistes
et futurs académiciens, Andreas Xyngopoulos et Manolis Chatzidakis. Le premier
orienta ses recherches sur la peinture macédonienne paléologue de l’Athos, re-
présentée par le peintre légendaire Manuel Pansélinos dans l’église du Prôtaton, alors
que le second approfondît les nombreuses questions posées par l’art post-byzantin,
reconnu jusqu’alors comme une expression décadente du grand art byzantin. Ce
dernier focalisa son attention sur les activités artistiques des ateliers crétois qui agissent
sur le mont Athos pendant les XVIe et XVII siècles. Ses recherches sur le peintre
Théophanes le crétois sont exemplaires.

Pendant les dernières décennies, le professeur Euthymios Tsigaridas, en suivant
les traces de ces prédécesseurs, a contribué, de manière efficace, à la meilleure
connaissance des procédés stylistiques de l’art athonite de toutes les périodes.

Le  nettoiement et les restaurations des ensembles muraux nouveaux exigent une
mise au jour de tous les résultats. Aujourd’hui, ce qui est nécessaire est une recherche
spécialisée et, certes, plus systématique des interférences entre l’art de l’Athos et celui
des autres pays sous l’influence byzantine. Par exemple, il conviendrait de déterminer
l’impact de l’Athos sur les décors des églises de la région de Kakhétie en Géorgie ou
sur ceux de la Moldavie du XVe et XVIe siècle. Ces directions ouvrent effectivement
de nouvelles perspectives à la recherche et sont en état de démontrer le rôle de
l’Athos sur la formation de l’identité artistique des autres pays orthodoxes.
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ΠNEYMATIKEΣ ΣXEΣEIΣ AΓIOY OPOYΣ
KAI TΩN ΘEΣΣAΛIKΩN MONΩN

MEΓAΛOY METEΩPOY (METAMOPΦΩΣEΩΣ)
KAI ∆OYΣIKOY - AΓIOY BHΣΣAPIΩNOΣ.

ΠPOTYΠA TΩN TYΠIKΩN TOYΣ TA AΓIOPEITIKA
TYΠIKA BATOΠE∆IOY KAI MEΓIΣTHΣ ΛAYPAΣ

E	ναι γνωστ�ς κα� �ε�αιωµ�νες �� πνευµατικ�ς σ��σεις τ�ν µετεωρικ�ν
M�ν�ν πρ�ς τ� !Aγι�ν "Oρ�ς, κυρ#ως τ$ς M�ν$ς τ�% Mεγ&λ�υ Mετε*ρ�υ (Mετα-
µ�ρ+*σεως), τ$ς /π�#ας / �δρυτ1ς κα� κτ2τ�ρας, περ� τ3 µ�σα τ�% 14�υ α6., κα�
συστηµατικ�ς 8ργανωτ1ς τ�% κ�ιν��ιακ�% µ�να�ισµ�%, / 9σι�ς :Aθαν&σι�ς / Mε-
τεωρ#της († ca. 1380), ?π$ρ@ε Cγι�ρε#της µ�να��ς Dρ�ικ&, κα� Dπ� τ� Περι�Fλι τ$ς
Παναγ#ας @εκ#νησε κα� Gγκαταστ&θηκε στ� Mετ�ωρ�, στ�ν ΠλατJλιθ�, π�L / Qδι�ς
8νFµασε �αρακτηριστικ3 Mεγ&λ� Mετ�ωρ�. "Aλλωστε, / 9σι�ς :Aθαν&σι�ς / Mετε-
ωρ#της, Gπι�λητικ1 µ�ρ+1 τ�% 8ρθFδ�@�υ Dσκητισµ�% κα� µ�να�ισµ�%, :AνδρFνι-
κ�ς κατ3 κFσµ�ν, π$ρε Gπ&@ια τ� Rν�µα τ$ς µεγ&λης µ�ρ+$ς τ�% Cγι�ρειτικ�% µ�-
να�ισµ�%, /σ#�υ :Aθανασ#�υ τ�% SAγι�ρε#τη. T�ν 9σι� :Aθαν&σι� τ�ν Mετεωρ#τη
Dκ�λ�Jθησαν DργFτερα κα� Uλλ�ι Cγι�ρεVτες µ�να��#, π�L Dπ�τ�λεσαν, Wτσι, τ�ν
πυρ2να τ�% µετεωρ#τικ�υ µ�να�ισµ�%1.

Kα� / δεJτερ�ς 9µως κτ2τ�ρας τ�% Mεγ&λ�υ Mετε*ρ�υ († ca. 1422/23), πρ*ην
:Iω&ννης O\ρεσης Παλαι�λFγ�ς, ]γεµFνας τ�ν Tρικ&λων, ε	�ε δJ� +�ρ�ς, γι3 κ&-
π�ι� δι&στηµα, µετα�εV κα� Gγκατα�ι*σει στ� SAγι*νυµ�ν "Oρ�ς (M�ν1 Bατ�πεδ#-
�υ κα� Dλλ�%)2. M� τ�ς πρ*ιµες Dλλ3 κα#ριες α^τ�ς πνευµατικ�ς σ��σεις SAγ#�υ
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1. Bλ. ∆. Z. Σ�+ιανFς, �O �σι�ς �Aθαν�σι�ς � Mετεωρ�της. B��ς, �Aκ�λ�υθ�α, Συνα��ρια. Πρ�λε-
γ�µενα - Mετ��ραση τ�� B��υ - Kριτικ� �κδ�ση κειµ!νων, Mετ�ωρα, "Eκδ. SI. M�ν$ς Mεγ&λ�υ Mετε-
*ρ�υ (Mεταµ�ρ+*σεως), 1990, σσ. 24-58 (στ� b@$ς: �O �σι�ς �Aθαν�σι�ς, � Mετεωρ�της)d / Qδι�ς, «O�
Dπαρ��ς τ�% 8ργανωµ�ν�υ µετεωρ#τικ�υ µ�να�ισµ�% κα� τ� !Aγι�ν "Oρ�ς», ∆ιεθν#ς Συµπ�σι�, T%
&Aγι�ν 'Oρ�ς. Xθ#ς - Σ(µερα - A)ρι�. Θεσσαλ�ν#κη 29 :Oκτ. - 1 N�εµ. 1993, Θεσσαλ�ν#κη, E.M.Σ.,
1996, σσ. 277-281 (στ� b@$ς: «O� Dπαρ��ς τ�% µετεωρ#τικ�υ µ�να�ισµ�%»).

2. Σ�+ιανFς, �O �σι�ς �Aθαν�σι�ς � Mετεωρ�της, �.π., σσ. 57-69d / Qδι�ς, «O� Dπαρ��ς τ�% µετεωρ#-
τικ�υ µ�να�ισµ�%», �.π., σσ. 281-285.



"Oρ�υς κα� Mετε*ρων ε	�α Dσ��ληθεV σ� παλαιFτερη σ�ετικ1 Dνακ�#νωσ2 µ�υ
Gδ�, στ�ν Qδι� ��ρ�3.

Kα� �� πνευµατικ�� α^τ�� δεσµ�� συνε�#g�νται στεν�#, Wντ�ν�ι κα� Dδιατ&ρα-
κτ�ι κα� στ� µ�λλ�ν. "Eτσι, τ� Tυπικ%ν τ$ς M�ν$ς τ�% Mεγ&λ�υ Mετε*ρ�υ (Mετα-
µ�ρ+*σεως) στηρ#gεται στ� Tυπικ%ν τ$ς Cγι�ρειτικ$ς M�ν$ς Bατ�πεδ#�υ, τ�
/π�V� κα� Dντιγρ&+ει Gν π�λλ�Vς.

T� Tυπικ%ν h T*π�ς h κα� �Yπ�τ*πωσις ε	ναι, 9πως ε	ναι γνωστF, �ασικ� κα�
�^σι�δες στ�ι�εV� τ$ς gω$ς κα� τ$ς λειτ�υργ#ας bν�ς µ�ναστηρι�%, D+�% ρυθµ#gει κα�
/ρ#gει τ�Lς κανFνες λειτ�υργ#ας τ$ς µ�ν$ς κα� Gγκατα�#ωσης τ�ν µ�να��ν, τ1ν α^-
στηρ1 τ&@η τ�ν Dκ�λ�υθι�ν, τ3 καθ2κ�ντα κα� διακ�ν2µατα τ�ν µ�να��ν κα� Uλλα.
M� τ3 µ�ναστηριακ3 Tυπικ3 W�ει Dσ��ληθεV ε6δικ3 / συν&δελ+�ς Kωνστ. Mαν&+ης4.

T� Tυπικ%ν τ$ς M�ν$ς τ�% Mεγ&λ�υ Mετε*ρ�υ ε	ναι / κ*δικ&ς της ?π: Dριθ-
µ�ν 83, �αρτ��ς, τ�% 16�υ α6., συγκε#µεν�ς Dπ� 214 +Jλλα. Γρ&+τηκε, σJµ+ωνα,
µ� τ� κωδικ�γρα+ικF τ�υ σηµε#ωµα, τ� Wτ�ς 1580, Dπ� τ�ν µετεωρ#τη µ�να�� Xρι-
στFδ�υλ�, Dµαθ$ κα� 8λιγ�γρ&µµατ� γρα+�α, πλ1ν 9µως Gπιµελ$ κα� καλλιγρ&+�
κα� µ� καλλιτε�νικ�ς ε^αισθησ#ες, 9πως δε#�ν�υν τ3 π�λJ�ρωµα διακ�σµητικ3 Gπ#-
τιτλ& τ�υ κα� πρωτ�γρ&µµατα5. T� κωδικ�γρα+ικF τ�υ σηµε#ωµα, σ� �υgαντιν�Lς
6αµ�ικ�Lς δωδεκασJλλα��υς στ#��υς, W�ει iς b@$ς:

Γ!γηθε πλωτ�ρ λιµ!νι πρ�σ�ρµ�σας
τ�ν να�ν, γρα�ε/ς δ# τ01 τ!λει τ�� 2ι2λ��υ:~
3ειρ�γρα�ε/ς δ# 4στιν µ�ναστ�� Xριστ�δ�*λ�υ:
µ�ν 5�*λι�ς, 5νδικτι1ν�ς η6
4τελει7θη 

6
8πη6 [7088 = 1580].

Στ� +. 3r / XριστFδ�υλ�ς περιγρ&+ει µ� λεπτ�µ�ρεια τ�ν τρFπ� µ� τ�ν /π�V�
Gργ&στηκε γι3 τ1 σJντα@η τ�% Tυπικ�% α^τ�%:

Π�να� 9κρι2�ς σ3εδιασθε;σα ε5ς �λας τ<ς =π�θ!σεις τ�� τυπικ�� τ�ν δι�τα�ιν
κα> τ�� κατ< τ% τ�πικ%ν [γρ. τυπικ%ν] τ�� µ�ναστηρ��υ, ?τινα τ< πλε;στα 4σ*λε�α
=π% π�λλ1ν τυπικ1ν κα> π�λλ@ς διακριτικ@ς =π�θ!σεις, τ�ν δ# τελε�ωσιν τ1ν
9π�ρρ(των κε�αλα�ων, 4ν τε κα> µεγ�λων C�ρτ1ν διατ��ε�ν ε5ς τ�ν Dµ!ραν 4ν�ρ-
δ�νως �3ει κα> τ1ν κ<ε>�αλα�ωνG συλλε3θε;σαν Hς δε; κα> συναρµ�σθε;σαν µετ<
π�λλIς εJλα2ε�ας κα> 9κρι2ε�ας =π% τιν%ς παρ< π�ντων 4λα3ιστ�τ!ρ�υ κα> εJτε-
λ��ς, 5δι7τ�υ κα> 9γρ�κ�υ 4ν µ�να3�;ς Xριστ�δ�*λ�υG �3ει δ# αLτη D 2�2λ�ς τ�ν
Cρµηνε�αν τ�� τυπικ�� κα> �Jδ#ν 4κλε�πει, 9λλ< µ�λλ�ν �3ει κα> Nλλα τιν< τ< τ��
µ�ναστηρ��υ διατ�γµατα.

392 ∆ηµ(τρι�ς Z. Σ��ιαν%ς
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νισµ�%], Πρ�λεγFµενα - Πρ�σθ$και Λ. Bραν�Jση - ∆. Z. Σ�+ιαν�%, :Aθ$ναι 21998, σσ. 111-113.



T� Tυπικ% α^τF, Gµπλ�υτισµ�ν� κα� µ� Uλλες 6δια#τερες ε6δικ�ς διατ&@εις κα�
πρ�σαρµ�σµ�ν� στ�ς συνθ$κες κα� Dπαιτ2σεις τ$ς M�ν$ς τ�% Mεγ&λ�υ Mετε*-
ρ�υ, Dντιγρ&+ει �ασικ&, 9πως Dπ�δεικνJει σJγκρισ2 τ�υ, τ� Tυπικ% τ$ς Cγι�ρει-
τικ$ς M�ν$ς Bατ�πεδ#�υ. Στηρ#gεται 9µως, σ� Uλλα σηµεVα, κα� στ� γνωστ� �Iερ�-
σ�λυµιτικ% Tυπικ% τ$ς ΛαJρας τ�% Cγ#�υ Σ&��α. ∆�ν ε	ναι γνωστ� oν / µετεωρ#-
της µ�να��ς XριστFδ�υλ�ς Gπισκ�+τηκε τ� !Aγι�ν "Oρ�ς h oν ] µ�ν2 τ�υ δι�θετε
τ3 Tυπικ3 π�L �ρησιµ�π�#ησε iς πρFτυπα γι3 τ1 σJντα@η τ�% δικ�% τ�υ6.

:Aλλ3 κα� ] Uλλη µεγ&λη κα� περι*νυµη θεσσαλικ1 M�ν1 τ�% Σωτ$ρ�ς τ�ν
Mεγ&λων Πυλ�ν, κ�ιν�ς GπιλεγFµενη ∆�υσ#κ�υ - SAγ#�υ Bησσαρ#ων�ς, στ1ν ΠJλη
τ�ν Tρικ&λων, κτ#σµα λαµπρ� τ�% SAγ#�υ Bησσαρ#ων�ς Bn Λαρ#σης († 13 Σεπτ.
1540), διατηρ�%σε πνευµατικ�ς σ��σεις µ� τ� SAγι*νυµ�ν "Oρ�ς7. "Eτσι, 9ταν τ�
1749 �� :Aλ�αν#τες Gπι�ειρ�%σαν Gπιδρ�µ�ς κα� καταλ2στευαν κα� λεηλατ�%σαν τ�ς
περι���ς τ�ν Tρικ&λων, π�λλ�� Gγ�*ρι�ι, γι3 τ1 σωτηρ#α τ�υς, διασκ�ρπ#στηκαν
κα� g2τησαν κατα+Jγι� Gδ� κα� GκεV.

TFτε / πρ�ηγ�Jµεν�ς κα� σκευ�+Jλακας τ$ς M�ν$ς ∆�υσ#κ�υ �ερ�µFνα��ς
Παρθ�νι�ς8 κατ�+υγε στ1ν Cγι�ρειτικ1 M�ν1 τ$ς Mεγ#στης ΛαJρας, τ$ς /π�#ας τ�
Tυπικ% Dντ�γραψε µ� g$λ� κα� Gπιµ�λεια, τ�ν ∆εκ�µ�ρι� τ�% 1749 κα� πρ�σ&ρµ�-
σε, γι3 �ρ2ση, στ1 M�ν1 ∆�υσ#κ�υ.

ΠρFκειται γι3 τ�ν σηµεριν� κ*δικα ∆�υσ#κ�υ 92, Dπ�τελ�Jµεν� Dπ� 116 +Jλ-
λα µεγ&λ�υ σ�2µατ�ς, γραµµ�ν� µ� 6δια#τερη +ρ�ντ#δα κα� +ιλ�καλ#α Dπ� τ�ν
δ�υσικι*τη καλλιγρ&+� �ερ�µFνα�� Παρθ�νι�.

SO qδη κατ3 τ�ν ∆εκ�µ�ρι� τ�% 1749 πρ�ηγ�Jµεν�ς τ$ς M�ν$ς ∆�υσ#κ�υ
Παρθ�νι�ς θ3 πρ�πει ν3 ε	�ε διατελ�σει ]γ�JµενFς της µετα@L τ�ν Gτ�ν 1717 κα�
1727 (γι3 µικρF, πρ�+αν�ς, �ρ�νικ� δι&στηµα), D+�% τ� 1717 µαρτυρεVται ]γ�Jµε-
ν�ς ∆�υσ#κ�υ / M&@ιµ�ς, Gν� κατ3 τ1ν τριακ�νταετ#α 1727-1757 τ� ]γ�υµενικ�
D@#ωµα κατ��ει / SIερFθε�ς Dπ� τ� ∆�µ�νικ�ν τ$ς :EλασσFνας9.

Στ� +. 1r τ�% κ*δικα Dναγιγν*σκ�µε:

�Aρ3� σ/ν Θε01 Rγ�0ω τ�� Tυπικ�� τIς καθ� Dµ@ς σε2ασµ�ας κα> Sερ@ς M�νIς 4ν
Rγ��ις πατρ%ς Dµ1ν Bησσαρ�ων�ς, 9ρ3ιεπισκ�π�υ Λαρ�σης. ∆ιαλαµ2�ν�ν 9κρι-
21ς τ< συν(θη κα> τ��εις Rπ�σας τIς Rγ�ας 4κκλησ�ας τα*της.
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6. B�ης (Gκ τ�ν καταλ�#πων), T< Xειρ�γρα�α τ1ν Mετε7ρων, τ. An, �.π., σσ. 111-113, 644.
7. Γι< τ� M�ν� ∆�υσ�κ�υ - �Aγ��υ Bησσαρ�ων�ς �λ. ∆. Z. Σ�+ιανFς, «SIστ�ρικ3 σ�Fλια σ� Gπιγρα-

+�ς, Gπιγρ&µµατα, �αρ&γµατα κα� Gνθυµ#σεις τ$ς M�ν$ς ∆�υσ#κ�υ», Mεσαιωνικ< κα> N!α �Eλληνικ�,
1 (1984) 9-70 + π#ν. An-ΛBn [= / Qδι�ς, ∆�υσικι7τικα Σ*µµικτα (:Aθ2να 2005) 63-162] (στ� b@$ς: «SIστ�-
ρικ3 σ�Fλια»)d / Qδι�ς, «SO !Aγι�ς Bησσαρ#ων Mητρ�π�λ#της Λαρ#σης (1527-1540) κα� κτ2τ�ρας τ$ς
M�ν$ς ∆�υσ#κ�υ. :Aν�κδ�τα Cγι�λ�γικ3 κα� Uλλα κε#µενα», Mεσαιωνικ< κα> N!α �Eλληνικ< 4 (1992)
177-282 + π#ν. An -ΛBn [= / Qδι�ς, ∆�υσικι7τικα Σ*µµικτα (:Aθ2να 2005) 273-420].

8. Bλ. γι: α^τFν, M�ν. Πατ&πι�ς Kαυσ�καλυ�#της, «SIερ�µFνα��ς Παρθ�νι�ς / Gκ Φ�υρνm τ�ν
:Aγρ&+ων, / πνευµατικ�ς κα� gωγρ&+�ς, / Σκ�%ρτ�ς. M#α σηµα#ν�υσα πνευµατικ1 κα� καλλιτε�νικ1
µ�ρ+1 τ�% SAγ#�υ "Oρ�υς», Γρηγ�ρι�ς � Παλαµ@ς 809 (2005) 567-570 σηµ. 15 (κατ3 τ�ν µ�ν. Πατ&πι�,
�.π., 570, / Παρθ�νι�ς / Gκ Φ�υρνm / Σκ�%ρτ�ς, / /π�V�ς W�ει κι α^τ�ς σ��σεις µ� τ1 M�ν1 ∆�υσ#κ�υ,
δ�ν ταυτ#gεται µ� τ�ν συν*νυµF τ�υ δ�υσικι*τη �ερ�µFνα�� Παρθ�νι�, τ�ν γρα+�α τ�% Tυπικ��).



Στ� +. 109r, στ1 δε@ι3 στ2λη (/ κ*δικας ε	ναι γραµµ�ν�ς σ� δJ� σελ#δες =
στ$λες), τ� κωδικ�γρα+ικ� σηµε#ωµα:

�Eγρ��η τ% παρ%ν τυπικ%ν µετ< πλε�στης 4πιµελε�ας, δι< συνδρ�µIς τε κα>
πρ�τρ�πIς τ�� παν�σιωτ�τ�υ Rγ��υ πρ�ηγ�υµ!ν�υ κα> σκευ��*λακ�ς τIς Sερ@ς
[στ� σηµεV� α^τ� D+2ν�νται δJ� Uγρα+ες Dσυµπλ2ρωτες γραµµ�ς]. Tελειωθ#ν
κατ< τ% 

6
αψµθ6 �τ�ς. �Eν µην> ∆εκεµ2ρ�0ω.

Στ� +. 115r, ] b@$ς Gκτεν1ς δια+ωτιστικ2, Gπ� τ�% πρ�κειµ�ν�υ, σηµε#ωση:

Kατ< τ% 
6
αψµθ6 9π% θε�γ�ν�ας �τ�ς 4πιδραµ�ντες �S �Aλ2αν;ται ε5ς τ< καθ�

Dµ@ς �ρια, κα> τα�τα ]µ1ς κα> 9πανθρ7πως λ^ηι8�µεν�ι, διεσπ�ρησαν π�λλ�> τ1ν
4γ3ωρ�ων, Nλλ�ς 9λλα3��, κα> _καστ�ς �π�υ 4δ*νατ�, τ�ν σωτηρ�αν Cαυτ�;ς
πραγµατευ�µεν�ι. T�τε κα> τ1ν τIσδε τIς καθ� Dµ@ς Sερ@ς M�νIς 9δελ�1ν δια-
σκ�ρπισθ!ντων δι< τ�ν αJτ�ν α5τ�αν, συν!2η ν< καταντ(σω κα> 4γ` � παππ@
Παρθ!νι�ς κα> σκευ��*λα� ε5ς τ% �Aγι7νυµ�ν 'Oρ�ς, παρ�ικ(σας ε5ς τ�ν κατ� αJτ%
µεγαλ7νυµ�ν Λα*ραν 3ρ�ν�ν συ3ν�ν, κατ� τε καιρ%ν τ�� παν�σιωτ�τ�υ τε κα>
σε2ασµιωτ�τ�υ κυρ��υ Mακαρ��υ10 τα*τ^η σκευ��υλακ��ντ�ς κα> δικαι��ντ�ς
τ�� παν�σιωτ�τ�υ κυρ��υ �Aνθ�µ�υ. Kaακε; 4θε7ρησα κα> Nλλα µ#ν 4παινετ< κα>
9�ι�µ�µητα πρ�γµατα, 4��3ως δ# τ�ν 4ν τ^I κ�ιν^I συν��ει τελ�υµ!νην καθ� Cκ�στην
Dµερ�ν*κτι�ν 4κκλησιαστικ�ν 9κ�λ�υθ�αν, τ�ν �π��αν κα> =περθαυµ�8ωντας 4πε-
στ�τησα, bστε �π�� 9ντ!γραψα κα> τ% παρ%ν τυπικ%ν κατ< τ%ν τ*π�ν τIς cηθε�-
σης Λα*ραςG ε5ς τ% ν< 4κτελIται κα> ε5ς τ% καθ� Dµ@ς Sερ%ν µ�ναστ(ρι�ν D αJτ�
4κκλησιαστικ� 9κ�λ�υθ�α 9παραλλ�κτως ε5ς π�σας Dµ1ν τ<ς γενε�ς: d

�Eγρ��η τ% παρ%ν τυπικ%ν µετ< πλε�στης 4πιµελε�ας, συνδρ�µIς τε κα> πρ�-
τρ�πIς τ�� παν�σιωτ�τ�υ κα> σε2ασµιωτ�τ�υ κυρ��υ Παρθεν��υ κα> σκευ��*λα-
κ�ς τα*της τIς Sερ@ς µ�νIς τ�� 4ν Rγ��ις πατρ%ς Dµ1ν Bησσαρ�ων�ς, τ% λεγ�µε-
ν�ν ∆�*σικ�. T% δ� 4µ%ν 4π�κλην Παρ�*ση Mαλλι�τ�υ, πρ%ς σ*ντα�ιν κα> τ��ιν
τIς καθ� Dµ@ς µ�νIς, διαµ!ν�υσαν ε5ς τ%ν ?παντα α51να. Kα> =περκ�πι�σας 4πι-
π�νως δι< τ�� ψυ3��ελ��ς κα> Hραιωτ�τ�υ τ�*τ�υ τ*π�υ, ]�ελε�ας 3�ριν τ1ν 4ν
Xριστ01 µ�ι Rγ�ων 9δελ�1ν. T�ν �π��αν 4κατ�λα2α π1ς ν< λαµ2�ν�υν κα> �S 4ν
τ^I µεγαλων*µ0ω Λα*ρaα τ�� Rγ��υ �Aθανασ��υ ε=ρισκ�µεν�ι 9δελ���. T�*τ�υ 3�ριν
ε)3εσθε 4ν Kυρ�0ω =π#ρ 4µ�� τ�� ταπειν��. �Aµ(ν11: d (τηρ�%µε, κατ3 τ1 µεταγρα-
+2, τ1ν 8ρθ�γρα+#α τ�% πρωτ�τJπ�υ).

Στ1 M�ν1 ∆�υσ#κ�υ 9µως, Gκτ�ς Dπ� τ� Tυπικ% α^τ� τ�% �ερ�µ�ν&��υ Παρ-
θεν#�υ, / /π�V�ς Dντ�γραψε, Gπ� τFπ�υ, τ� Tυπικ% τ$ς Cγι�ρειτικ$ς M�ν$ς τ$ς Mε-
γ#στης ΛαJρας, ?π&ρ�ει κα� Uλλ� νε*τερ� Tυπικ�, π�L συν�τα@ε κα� Wγραψε στ�ν
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9. Σ�+ιανFς, «SIστ�ρικ3 σ�Fλια», �.π., σ. 69 [= / Qδι�ς, ∆�υσικι7τικα Σ*µµικτα, �.π., σ. 127].
10. Kατ3 τ�ν µ�ν. Πατ&πι� Kαυσ�καλυ�#τη, �.π., 568, / Dνα+ερFµεν�ς Gδ� Mακ&ρι�ς «δ�ν πρ�-

πει ν3 ε	ναι Uλλ�ς Dπ� τ�ν Mακ&ρι� (Kυδωνι�α, τ�% Gκ �*ρας Xαν#ων) τ�ν Tρυγ*νη, σκευ�+Jλακα
τ$ς M. ΛαJρας, π�L τ� 1772 G@�δωσε στ1 Bενετ#α τ� Πρ�σκυνητ�ρι�ν τIς BασιλικIς κα> σε2ασµ�ας
M�νIς τIς Mεγ�στης �Aγ�ας Λα*ρας τ�� �Aγ��υ �Aθανασ��υ τ�� 4ν 'Aθ0ω.

11. ∆. Z. Σ�+ιαν�ς - Φ. A. ∆ηµητρακFπ�υλ�ς, T< Xειρ�γρα�α τIς M�νIς ∆�υσ�κ�υ - �Aγ��υ



κ*δικα ∆�υσ#κ�υ 76, τ� Wτ�ς 1846, / γνωστ�ς 8λιγ�γρ&µµατ�ς, Dλλ3 π�λυγρα+F-
τατ�ς κα� +ιλFπ�ν�ς δ�υσικι*της �ερ�µFνα��ς κα� σκευ�+Jλακας τ$ς µ�ν$ς Xα-
τgη-Γερ&σιµ�ς12.

T� !Aγι�ν "Oρ�ς, πηγ1 Dε#ρ�η, καλλ#ρ�η κα� µυρ��λυτ�%σα, κα� κ�ντρ� σε�&-
σµι�, π�λυδJναµ� κα� gωντανF, δι3 µ�σ�υ τ�ν α6*νων, τ�% 8ρθFδ�@�υ µ�να�ι-
σµ�% κα� Dνα�ωρητισµ�%, W�ει Dσκ2σει ε^εργετικ3 τ1ν πνευµατικ2 τ�υ Gπιρρ�1
κα� σκ�πη σ� π�λλ3 µ�ναστ2ρια τ�% ε^ρJτερ�υ bλλαδικ�% �*ρ�υ.
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Bησσαρ�ων�ς. Kατ�λ�γ�ς περιγρα�ικ%ς [:Aκαδηµ#α :Aθην�ν - K�ντρ�ν :EρεJνης τ�% Mεσαιωνικ�%
κα� N��υ SEλληνισµ�%], :Aθ2να 2004, σσ. 195-196.



RÉSUMÉ

Dimitrios Z. Sofianos

DES RELATIONS SPIRITUELLES ENTRE LE MONT-ATHOS
ET LES MONASTÈRES THESSALIENS DU GRAND MÉTÉORE
ET DE DOUSSIKON (SAINT BESSARION). DE L’INFLUENCE

DU «TYPIKON» DES MONASTÈRES ATHONITES
DE VATOPÉDI ET DE GRANDE LAVRA

Les origines et les règles ecclésiastiques de la vie monastique des monastères
des Météores émanent de celles du Mont-Athos. Le fondateur, vers le milieu du
XIVème siècle, du monastère du Grand Météore, saint Athanase le Météorite († ca.
1380), était un moine athonite. Les relations spirituelles entre les deux grands
centres monastiques de l’Orthodoxie se poursuivirent durablement.

Ainsi, le «Typikon» du monastère du Grand Météore (cod. 83, écrit en 1580,
par le moine météorite Christodoulos) a pris pour base le «Typikon» du monastère
de Vatopédi. Le «Typikon» du monastère de Doussikon (cod. 92 du monastère de
Doussikon, écrit en 1749, par l’archimandrite doussikiote Parthénios, au monastère
de la Grande Lavra de l’Athos) est également une copie du «Typikon» athonite du
couvent précité.
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12. Σ�+ιαν�ς - ∆ηµητρακFπ�υλ�ς, �.π., σσ. 166-168. Bλ. κα� ∆. Z. Σ�+ιανFς, «Xατgη-Γερασ#µ�υ
�ερ�µ�ν&��υ δ�υσικι*τη, T3 �ρ�η τ�% Gκκλησι&ρ��υ τ$ς M�ν$ς ∆�υσ#κ�υ (K*δ. ∆�υσ#κ�υ 76, Wτ.
1846)», T�µ�ς Tιµητικ%ς Kαθ. �Iω�ννη Φ�υντ�*λη, Θεσσαλ�ν#κη (?π� GκτJπωση).
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Bασ�λει�ς Φαν�υργ�κης

Τ� ΕΚ∆�ΤΙΚ� ΕΡΓ� Τ�Υ ΚΕΝΤΡ�Υ ∆ΙΑΦΥΛΑ�ΗΣ

ΑΓΙ�ΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡ�Ν�ΜΙΑΣ

Σκ�π�ς της �δρυσης τ�υ Κ�ντρ�υ ∆ια#$λα&ης Αγι�ρειτικ)ς Κληρ�ν�µ�ας, �-
πως αυτ� περιγρ+#εται στ�ν ιδρυτικ� ν�µ� 1198/81, ε�ναι η διαµ�ρ#ωση πρ�γρ+µ-
µατ�ς �ργων υπ�δ�µ)ς, συντηρ)σεως και αναστηλ.σεως τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς και η
εκτ�λεση αυτ�$ καθ.ς και η υπ�3�)θηση και αρωγ) τ�υ �ργ�υ της Ι. Κ�ιν�τητ�ς
και των Ι. Μ�ν.ν τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς για τη δια#$λα&η της Κληρ�ν�µ�ας αυτ�$.

� σκ�π�ς αυτ�ς εκπληρ.νεται µε τη λειτ�υργ�α παρ’αυτ., εκτ�ς της δι�ικητι-
κ)ς υπηρεσ�ας, δ$� διευθ$νσεων, της Tε5νικ)ς Yπηρεσ�ας, η �π��α ασ5�λε�ται µε
τα τε5νικ+ πρ�3λ)µατα των �ργων Αναστηλ.σεων και Συντηρ)σεων µνηµε�ων και
�ργων υπ�δ�µ.ν, και της Yπηρεσ�ας Κινητ)ς Κληρ�ν�µ�ας στην �π��α αν+γ�νται
τα θ�µατα π�υ ανα#�ρ�νται στην κινητ) εν γ�νει Κληρ�ν�µ�αν τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς,
ιδ�α δε τα θ�µατα τα ανα#ερ�µενα εις τα π+σης #$σεως 5ειρ�γρα#α, �γγρα#α και
�ντυπα, τα αρ5ε�α, τα αναγ�µενα εις την λατρε�αν Ιερ+ Σκε$η, Ιερ+ 6µ#ια, Ιερ+
Κειµ)λια, Ιερ�ς εικ�νες, #�ρητ�ς και τ�ι5�γρα#�ες, ως και τα ανα#ερ�µενα εις ε-
θν�λ�γικ+ και λα�γρα#ικ+ στ�ι5ε�α εν γ�νει, καθ.ς και η καθ’ �ι�νδ)π�τε τρ�π�
πρ�3�λ) της Αγι�ρειτικ)ς Κληρ�ν�µ�ας.

Απ� τ�υ �τ�υς 1985 τ� ∆.Σ. τ�υ Κε∆ΑΚ �κρινε �τι θα �πρεπε να #ρ�ντ�:ει �5ι
µ�ν� για τη διατ)ρηση και δι+σωση της αγι�ρειτικ)ς Κληρ�ν�µ�ας, αλλ+ και για
την πρ�3�λ) της, µε �κδ�ση και παρ�υσ�αση �5ι µ�ν� σπ�υδα�ων αλλ+ κυρ�ως
αγν.στων ) παραµεληµ�νων πτυ5.ν της αγι�ρειτικ)ς παρ+δ�σης.

;τσι απ� τ� 1985 �ως τ� 1996 �δωσε στη δηµ�σι�τητα, µε τη µ�ρ#) επιτ�ι5�ων
ηµερ�λ�γ�ων, συν�δευ�µενες απ� σ$ντ�µες αναλ$σεις, ε&αιρετικ�ς εικ�νες δια#�-
ρων πτυ5.ν και α&ι.ν των αγι�ρειτικ.ν θησαυρ.ν, �ι �π��ες ανα#�ρ�νται σε κτι-
ριακ+ σ$ν�λα, εσωτερικ�$ς 5.ρ�υς, αρ5ιτεκτ�νικ+ µ�λη, :ωγρα#ικ� δι+κ�σµ�
τ�ι5�γρα#ι.ν ) #�ρητ.ν εικ�νων, κειµ)λια, κ.δικες και +λλα στ�ι5ε�α θρησκευτι-
κ�$ ) εθν�γρα#ικ�$ περιε5�µ�ν�υ (τα �τη 1990 και 1991 δεν εκδ�θηκε), απ� δε τ�
1997 ανα3+θµισε την �κδ�ση σε ετ)σι� ηµερ�λ�γιακ� λε$κωµα σε µ�ρ#) τ�µ�υ,
αργ�τερα δε µετ�τρεψε τ� ηµερ�λ�γι� σε �κδ�ση επιστηµ�νικ�$ τ�µ�υ-λευκ.µα-
τ�ς µ�5ρι σ)µερ�ν.

Με τις εκδ�σεις αυτ�ς τ� Κε∆ΑΚ απευθ$νεται τ�σ� στ� επιστηµ�νικ� κ�ιν�
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�σ� και σε κ+θε απλ� ενδια#ερ�µεν�, και θ�λει να συµ3+λει στην παρ�υσ�α και
πρ�3�λ) �5ι µ�ν� των µ�να5ικ.ν θησαυρ.ν, αλλ+ και τ�υ εθνικ�$ πλ�$τ�υ τ�υ
Αγ��υ 0ρ�υς.

Τ� εκδ�τικ� �ργ� τ�υ Κε∆ΑΚ ε&εκ�νησε και καθιερ.θηκε τ� 1985, τ�τε π�υ η
Θεσσαλ�ν�κη ε�ρτα:ε τα 2300 5ρ�νια της :ω)ς της, µε σκ�π� να υπ�δεικν$ει και
να τ�ν�:ει την αδι+σπαστη σ5�ση της Θεσσαλ�ν�κης και τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς σε �λες
τις εκ#+νσεις της πνευµατικ)ς :ω)ς, αλλ+ και της ιστ�ρικ)ς πραγµατικ�τητας. �
τ�τλ�ς τ�υ πρ.τ�υ ηµερ�λ�γ��υ τ�υ �τ�υς αυτ�$ ε�ναι �γι�ν �ρ�ς, και παρ�υσι+-
:ει µε 27 λαµπρ�ς #ωτ�γρα#ικ�ς εικ�νες �λ�κληρα τα µ�ναστηριακ+ συγκρ�τ)µα-
τα και τις κυρι�τερες �ικιστικ�ς περι�5�ς τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς, �πως �ι Καρυ�ς, η
∆+#νη και µερικ�ς σκ)τες. Π�λλ�ς απ� αυτ�ς τις εικ�νες �5�υν κ�πε� και κ�ρνι-
:ωθε� και κ�σµ�$ν λαµπρ+ 5.ρ�υς σαλ�νι.ν, γρα#ε�ων και +λλ�υς τ�π�υς π�υ
συ5ν+:ει τ� κ�ιν�. Η �κδ�ση συν�δε$εται απ� εµπεριστατωµ�ν� ενηµερωτικ� κε�-
µεν�.

Τ� θεµατ�λ�γικ� περιε5�µεν� τ�υ ηµερ�λ�γ��υ τ�υ 1986 ε�ναι τα Καθ�λικ+, �ι
κεντρικ�� δηλαδ) να��, των µ�ναστηρ�ων. Τ� καθ�λικ� της µ�ν)ς σαν αρ5ιτεκτ�νι-
κ� κτ�σµα, αλλ+ και σαν λατρευτικ�ς 5.ρ�ς ε�ναι τ� κ�ντρ� της :ω)ς της µ�να5ι-
κ)ς κ�ιν�τητας και τ� κυρ�αρ5� στ�ι5ε�� σ$νθεσης και ανα#�ρ+ς τ�υ µ�ναστηρια-
κ�$ συγκρ�τ)µατ�ς. Στ�ν 5.ρ� αυτ� #υλ+σσεται µε ευλ+3εια �,τι π�λυτιµ�τερ� ε-
κληρ�ν�µ)θη στ�υς σηµεριν�$ς µ�να5�$ς, αλλ+ και στην ελληνικ) π�λιτιστικ)
κληρ�ν�µι+ απ� την υπερ5ιλιετ) ιστ�ρ�α της Αγι�ρειτικ)ς π�λιτε�ας. Εκτ�ς απ�
τις 24 εικ�νες απ� τα καθ�λικ+ των ιερ.ν µ�ν.ν η �κδ�ση συν�δε$εται στα επι-
πλ��ν #$λα απ� µια σ$ντ�µη περιγρα#) µε κ+π�ια συγκριτικ+ στ�ι5ε�α στα πλα�-
σια εν�ς συστηµατικ�τερ�υ ερευνητικ�$ πρ�3ληµατισµ�$.

Τ� ηµερ�λ�γι� τ�υ 1987 �5ει θ�µα τα εικ�ν�γρα#ηµ�να ευαγγ�λια και ευαγγε-
λιστ+ρια τ�υ Aγ��υ 0ρ�υς. Παρ�υσι+:εται σ’αυτ� µια σειρ+ σπαν�ων µικρ�γρα-
#ι.ν 5ειρ�γρ+#ων, µε στ�5� τη γνωριµ�α τ�υ πλ�$τ�υ των 5ειρ�γρ+#ων, των κω-
δ�κων και των +λλων 3ι3λι�γρα#ικ.ν αρ5ε�ων των Ι. Μ�ν.ν. Η σπ�υδαι�τητα αυ-
τ)ς της παρ�υσ�ασης ε�ναι �τι δ�δει στ�υς ενδια#ερ�µεν�υς τη δυνατ�τητα να �λ-
θ�υν σε επα#) µε τ� ε�δ�ς αυτ� της :ωγρα#ικ)ς τ� �π���, επειδ) δεν ευρ�σκεται
σε εµ#αν) θ�ση, �πως �ι #�ρητ�ς εικ�νες και �ι τ�ι5�γρα#�ες, ε�ναι εντελ.ς δυ-
σπρ�σιτ�, και γι’ αυτ� +γνωστ�. �ι µικρ�γρα#�ες των 5ειρ�γρ+#ων �5�υν κατ+ τ�
πλε�στ�ν +µεση σ5�ση µε τα κε�µενα και τα περιγρα#�µενα γεγ�ν�τα. Η επιλ�γ)
των µικρ�γρα#ι.ν και των 5ειρ�γρ+#ων �γινε µε αυστηρ+ επιστηµ�νικ+ κριτ)ρια,
.στε να ε&ασ#αλ�:εται η παρ�υσ�αση αντιπρ�σωπευτικ.ν µικρ�γρα#ι.ν. Πλ)ρης
συλλ�γ) �λων σε slides #υλ+σσεται στ� αρ5ε�� τ�υ Πατριαρ5ικ�$ Ιδρ$µατ�ς Πα-
τερικ.ν µελετ.ν στη Μ�ν) Βλατ+δων απ� �π�υ ελ)#θησαν και �ι εδ. δηµ�σιευ-
�µενες παραστ+σεις.

Για τ� �τ�ς 1988 επελ�γη να παρ�υσιασθε� µε εικ�νες και περιγρα#�ς στ� ηµε-
ρ�λ�γι� η καθηµεριν) :ω) τ�υ κ�ντρ�υ τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς, της πρωτε$�υσας δηλα-
δ) των Καρυ.ν ), �πως λεγ�ταν, της Μεγ+λης Μ�σης. Εκε� δεσπ�:ει � να�ς τ�υ
Πρωτ+τ�υ π�υ θεωρε�ται τ� παλαι�τερ� κτ�σµα τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς, µ�σα στ�ν �-
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π��� ευρ�σκεται ενθρ�νισµ�νη η ε#�στια εικ�να της Παναγ�ας «IA&ι�ν Jστι», η �-
π��α ευλ�γε� και πρ�στατε$ει τη µ�να5ικ) π�λιτε�α για περισσ�τερ� απ� 5�λια
5ρ�νια. ∆�πλα απ� τ�ν να� ε�ναι εγκατεστηµ�νη η Iερ+ Eπιστασ�α και � Πρ.τ�ς
π�υ ασκε� τη δι�ικητικ) ε&�υσ�α στ� 6γι�ν 0ρ�ς και πι� π�ρα η π�λιτικ) δι��κη-
ση. Στ�ν περι3+λλ�ντα 5.ρ� κατ�ικ�$ν �ι αντιπρ�σωπ�ι των µ�ν.ν στην ιερ+
κ�ιν�τητα. Τ� 6γι�ν 0ρ�ς απ�τελε� µια κ�ινων�α ανθρ.πων, µ�να5.ν 3�3αια, αλ-
λ+ και πρ�σκυνητ.ν, �ι �π���ι �5�υν αν+γκη �λων των κ�ινωνικ.ν λειτ�υργι.ν
π�υ ε�ναι απαρα�τητες για τη συν$παρ&η τ�σων ανθρ.πων: εµπ�ρι�, αστυν�µευ-
ση, µετα#�ρ�ς, επικ�ινων�ες, υγε�α κ.λπ. Εικ�νες απ� �λες αυτ�ς τις κ�ινωνικ�ς
λειτ�υργ�ες, �ι �π��ες αναπτ$σσ�νται σε µια πρωτε$�υσα, απ�τυπ.ν�νται και πε-
ριγρ+#�νται σ’αυτ� τ� ηµερ�λ�γι�.

Τ� θ�µα τ�υ Ηµερ�λ�γ��υ τ�υ �τ�υς 1989 ε�ναι απ� τα πι� συναρπαστικ+. �ι
Τρ+πε:ες των Μ�ν.ν. Η εστ�αση των µ�να5.ν, αλλ+ και η σ5ετικ) ακ�λ�υθ�α της
Τραπ�:ης συνδ�εται στα µ�ναστηριακ+ τυπικ+ µε την τ�λεση της θε�ας ευ5αρι-
στ�ας, γι’ αυτ� και � 5.ρ�ς συνδ�εται +µεσα µε τ� καθ�λικ�, για να απ�τελε� η υ-
λικ) τρ�#) συν�5εια της πνευµατικ)ς. Γι’ αυτ� τ�ν λ�γ� �ι Τρ+πε:ες των µ�ν.ν ε�-
ναι απ� τ�υς πι� σηµαντικ�$ς σε συµ3�λισµ� 5.ρ�υς τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς, και συ-
γκεντρ.ν�υν µεγ+λ� πλ�$τ� καλλιτε5νικ.ν θησαυρ.ν ελ+5ιστα γνωστ.ν σε �-
σ�υς δεν ευτ$5ησαν να #ιλ�&ενηθ�$ν σε µ�ν�ς. Στην Τρ+πε:α �ι µ�να5�� λαµ3+-
ν�υν την υλικ) τρ�#). Αλλ+ τρ.νε για να :)σ�υν, δεν :�υν για να τρ.νε. Γι’ αυτ�
η Τρ+πε:α συνδ�εται µε τη λειτ�υργικ) :ω) τ�υ µ�να5�$, επι3ε3αι.ν�ντας �τσι
την εν�τητα πνευµατικ�$ και υλικ�$ 3��υ π�υ πραγµατ�π�ιε�ται στην εν�τητα τ�υ
πρ�σ.π�υ.

Αυτ) η λειτ�υργ�α των τραπε:.ν των µ�ν.ν επηρ�ασε και δηµι�$ργησε τ�υς
καλλιτε5νικ�$ς θησαυρ�$ς �ι �π���ι κ�σµ�$ν τ�υς 5.ρ�υς αυτ�$ς και µερικ�� εκ
των �π��ων συν�δευ�µεν�ι απ� εµπεριστατωµ�να ενηµερωτικ+ κε�µενα απ�τυπ.-
ν�νται στ� ηµερ�λ�γι� αυτ�.

Στην ιερ+ρ5ηση των �ικιστικ.ν συν�λων, �πως �5�υν διαµ�ρ#ωθε� στ� 6γι�ν
0ρ�ς, αµ�σως µετ+ τα Μ�ναστ)ρια τ�π�θετ�$νται �ι Σκ)τες, τ�σ� για τ� ενδια#�-
ρ�ν των µνηµε�ων τ�υς και τ�ν πλ�$τ� των θησαυρ.ν π�υ διαθ�τ�υν, �σ� και για
την κ�ινωνικ) δι+ρθρωση της :ω)ς των µ�να5.ν τ�υς. Τ� ηµερ�λ�γι� τ�υ 1992 ε�-
ναι α#ιερωµ�ν� στις Αγι�ρε�τικες Σκ)τες, τα ιερ+ αυτ+  ησυ5αστ)ρια, �π�υ αι.νες
τ.ρα �µ�λ�γε�ται η �ρθ�δ�&η 5ριστιανικ) π�στη και #υλ+σσ�νται µερικ+ απ� τα
πι� λαµπρ+ δηµι�υργ)µατα της 3υ:αντιν)ς και µετα3υ:αντιν)ς τ�5νης. Στις σελ�-
δες τ�υ, εκτ�ς απ� µια σειρ+ ε&αιρετικ.ν εικ�νων απ� τη µ�να5ικ) παρ+δ�ση και
την καθηµεριν) :ω), δ�δεται και µ�α σ$ντ�µη περιγρα#) των κυρι�τ�ρων απ� τις
µ�να5ικ�ς αυτ�ς κ�ιν�τητες.

Κ�ντρ� της :ω)ς των ιερ.ν µ�ν.ν, �πως ελ�5θη παραπ+νω, ε�ναι τ� Καθ�λικ�
τ� �π��� 3ρ�σκεται π+ντα σε +µεση συσ5�τιση µε την Τρ+πε:α και τη Φι+λη. Περι-
µετρικ+ διαµ�ρ#.ν�νται �ι πτ�ρυγες των κελλι.ν, �ι 5.ρ�ι δι��κησης της µ�ν)ς,
5.ρ�ι #ιλ�&εν�ας και +λλ�ι 3�ηθητικ�� 5.ρ�ιN �λες µα:� αυτ�ς �ι κατασκευ�ς δη-
µι�υργ�$ν �ναν συνε5) και συ5ν+ �5υρ� περ�3�λ�, µε την αυλ) αν+µεσα σ’ αυτ�ν
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και τ� καθ�λικ�. Αυτ) η εσωτερικ) αυλ) διαµ�ρ#.νεται κατ+λληλα, π+ντ�τε σε
συν+ρτηση µε την επ+ρκεια, την καταλληλ�τητα και τη #υσικ) δυνατ�τητα τ�υ
τ�π��υ. Αυτ�ς �ι Αυλ�ς �λων των µ�ναστηρι.ν, �ι �π��ες απ�τελ�$ν τ�ν κεντρικ�
5.ρ� συν+ντησης των µ�να5.ν και των πρ�σκυνητ.ν πριν και µετ+ τη Θε�α λει-
τ�υργ�α και την Τρ+πε:α, ε�ναι τ� θ�µα τ�υ ηµερ�λ�γ��υ τ�υ 1994, τ� �π��� πρ�-
σ#�ρει µ�ναδικ�ς εικ�νες π�υ δε�5ν�υν την πρ�σ)λωση των κατασκευαστ.ν στη
λιτ) Βυ:αντιν) Αγι�ρειτικ) γραµµ).

Τ� ηµερ�λ�γι� τ�υ 1995 ε�ναι α#ιερωµ�ν� στα αγι�ρειτικ+ κελι+, τα �π��α στην
ιερ+ρ5ηση των �ικιστικ.ν συν�λων τ�υ 0ρ�υς τ�π�θετ�$νται στην τρ�τη θ�ση µε-
τ+ τα Μ�ναστ)ρια και τις Σκ)τες στις �π��ες ανα#ερθ)καµε παραπ+νω. Στα κελι+
εγκατα3ι.νει �νας σηµαντικ�ς αριθµ�ς µ�να5.ν π�υ επρ�τ�µησε την ιδι�ρρυθµη
κελι.τικη ερηµιτικ) :ω) απ� την κ�ιν�3ιακ) τ�υ Μ�ναστηρ��υ και την κ�ινωνικ�-
τερη της Σκ)της. Η αυτ�ν�µ�α 3�3αια της ερηµητικ)ς :ω)ς δεν σηµα�νει λιγ�τερ�
ενδια#�ρ�ν, αλλ+ τ�υναντ��ν περισσ�τερη +σκηση, εντ�ν�τερη πνευµατικ) :ω),
µεγαλ$τερη λιτ�τητα και στ�ρηση, σωστ�τερη περισσυλ�γ) και 3�ωµα, διαρκ) πρ�-
σευ5), στ�ι5ε�α π�υ απ�τελ�$ν µια &ε5ωριστ) Αγι�ρειτικ) �κ#ραση 5ριστιανικ)ς
:ω)ς και λατρε�ας, η �π��α �δηγε� στη θ�ωση. Σ’ αυτ� λ�ιπ�ν τ� Ηµερ�λ�γι� απ�-
τυπ.ν�νται µερικ+ απ� αυτ+ τα δυσπρ�σιτα και µ�ναδικ+ κτ�σµατα τ�υ Αγ��υ
0ρ�υς, µ�σα στην +γρια αλλ+ και παρθ�να #$ση τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς.

Και λ�γ�ντας τ.ρα για την παρθ�να #$ση τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς ερ5�µεθα στ� η-
µερ�λ�γι� τ�υ 1996, π�υ �5ει ως θ�µα τη #$ση στ�ν 6θω, � �π���ς ε�ναι µια περι�-
5) µε µ�ναδικ) �µ�ρ#ι+. Η π�ικιλ�α των #υτ�κ�ινωνικ.ν διαπλ+σεων, η πλ�$σια
5λωρ�δα, η πυκν�τητα των δασ.ν, πρ�σδ�δ�υν απαρ+µιλλ� κ+λλ�ς σ’αυτ�ν τ�ν
5.ρ�, �π�υ επικρατε� η γαλ)νη, η απ�κ�σµη ησυ5�α, η λ)θη των εγκ�σµ�ων, στ�ι-
5ε�α π�υ πρ�καλ�$ν την αυθ�ρµητη ευαισθησ�α τ�υ επισκ�πτ�υ και �δηγ�$ν
στην ψυ5ικ) αγαλλ�αση και την πνευµατικ) αν+ταση. Η κ�ρυ#) τ�υ 6θωνα µε τα
νε#ελ.δη στε#+νια τ�υ και �ι τρικυµ�ες στις απ�τ�µες ακτ�ς, κυρ�ως τις 3�ρειες,
πρ�σθ�τ�υν +γρια �µ�ρ#ι+ στ� πλ�$σι� #υσικ� τ�π��. �ι δ.δεκα εικ�νες π�υ δ�-
δ�νται στ� ηµερ�λ�γι� αυτ� απ� τις #υσικ�ς καλλ�ν�ς τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς, αλλ+ και
�σες κι αν )ταν, δεν επαρκ�$ν για να απ�τυπ.σ�υν, �υδ’ επ’ ελ+5ιστ�ν, τ� #υσικ�
περι3+λλ�ν τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς, και µ�ν� µε πραγµατικ) παρ�υσ�α εκε� µπ�ρε� κα-
νε�ς να π+ρει γε$ση της πραγµατικ�τητας.

Τ� 1997, �τ�ς της Θεσσαλ�ν�κης ως Π�λιτιστικ)ς Πρωτε$�υσας της Ευρ.πης,
τ� Κε∆ΑΚ συµµετ�5�ντας ενεργ+ και π�ικιλ�τρ�πα στ�ν ε�ρτασµ�, µετα&$ των
+λλων, απε#+σισε να ανα3αθµ�σει και τη µ�5ρι τ�τε �κδ�ση τ�υ επιτ��5ι�υ ηµερ�-
λ�γ��υ σε ηµερ�λ�γι�-Λε$κωµα σε µ�ρ#) τ�µ�υ π�υ τ�υ �διδε τη δυνατ�τητα να
δ�δει περισσ�τερα στ�ι5ε�α και εικ�νες τ�υ κατ’ �τ�ς θ�µατ�ς της εκδ�σεως. ;τσι
για τ� �τ�ς 1997 επ�λε&ε ως θ�µα τ�υ λευκ.µατ�ς τ�υς Αγι�ρε�τικ�υς Σταυρ�$ς.
� Σταυρ�ς, κατ’ ε&�5)ν σ$µ3�λ� της �ρθ�δ�&ης 5ριστιανικ)ς π�στης, 3ρ�σκεται
παντ�$ στη :ω) των ανθρ.πων, ε�τε ως πραγµατικ� αντικε�µεν�, ε�τε ως 5+ραγµα,
ε�τε σηµει�$µεν�ς ακ�µη και στ�ν α�ρα µε κιν)σεις τ�υ πιστ�$. Στ� 6γι�ν 0ρ�ς
κυριαρ5ε�, 5αραγµ�ν�ς σε �λα τα υλικ+, εκ#ρασµ�ν�ς µε �λ�υς τ�υς τρ�π�υς, σε
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µνηµε�α και κινητ+ στ�ι5ε�α, στη #$ση, σε να�$ς και απλ�ς κατασκευ�ς, στην κα-
θηµεριν) λατρε�α και τις πανηγ$ρεις, σε ιερ+ ) καθηµεριν+ σκε$η, στην πρ�σευ5),
στ�υς $µν�υς και τ�ν γραπτ� λ�γ� και �π�υ δεν µπ�ρε� ανθρ.πιν�ς ν�υς να #α-
νταστε�. 0λα εδ. γ�ν�νται σταυρ�ειδ.ς.

05ι µ�ν� αυτ� τ� λε$κωµα αλλ+ καν�να 3ι3λ�� δεν θα µπ�ρ�$σε να 5ωρ�σει
�λες τις περιπτ.σεις και εκ#ρ+σεις τ�υ σταυρ�$ τις �π��ες θα συναντ)σει κανε�ς
στ� 6γι�ν 0ρ�ς.

Τ� ηµερ�λ�γι�-λε$κωµα τ�υ 1998 απε#ασ�σθη να α#ιερωθε� στα �σ5ατα. Η
µν)µη θαν+τ�υ για τ�υς µ�να5�$ς ε�ναι στ�ι5ε�� της καθηµεριν)ς +σκησης. Γι’ αυ-
τ� τ� λε$κωµα αυτ� παρ�υσι+:ει τις εικ�νες των Κ�ιµητηριακ.ν να.ν, των σ5ετι-
κ+ ταπειν.ν αυτ.ν και µερικ�ς #�ρ�ς περι#ρ�νηµ�νων και &ε5ασµ�νων κτισµ+-
των, για τα �π��α τ� Κε∆ΑΚ �δει&ε τ� ενδια#�ρ�ν τ�υ �5ι µ�ν� µε τη #ρ�ντ�δα
της δια#$λα&ης και συντ)ρησης αυτ.ν αλλ+ και µε την πρ�3�λ) τ�υς µε την πα-
ρ�$σα �κδ�ση. Η αρ5ιτεκτ�νικ) και διακ�σµηση των να.ν αυτ.ν ε�ναι αν+λ�γη
µε τη σκ�πιµ�τητα την �π��α ε&υπηρετ�$ν, για να συνδ��υν δηλαδ) τ�ν κ�σµ�
αυτ� της µαται�τητας µε την αιωνι�τητα και υπενθυµ�:�υν αυτ+ τα �π��α η υµν�-
λ�γ�α τ�υ ε&�διαστικ�$ τ�ν�:ει: Π��α τ�� ���υ τρυ�� διαµ�νει λ�πης �µ�τ�!�ς;
Π��α δ�"α #στηκεν $π% γ&ς �µετ�θετ�ς; Π�ντα σκι(ς �σθενεστ�ρα, π�ντα )νε�ρων
�πατηλ�τ�ρα+ µ�α ρ�π� κα% τα�τα π�ντα θ�νατ�ς διαδ�!εται.

Απ�ραντ� κ�ιµητ)ρι� τ� 6γι�ν 0ρ�ς συντηρε� την καθηµαγµ�νη τ�υ παρ+δ�-
ση µ�σα απ� τη δια#$λα&η των �στ.ν τ�υ µε πλ)ρη τ+&η στα �στε�#υλ+κι+ τ�υ.

Στην π$λη µιας µ�ν)ς µια επιγρα#) υπενθυµ�:ει Μν.µη θαν�τ�υ !ρησιµε�ει
τ/0 ��/ω.

Τ� �τ�ς 1999 ε�ναι α#ιερωµ�ν� στις κρ)νες τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς �ι �π��ες #�ρ�υν
γλυπτ� δι+κ�σµ�. Απ� τ� �τ�ς αυτ� τ� λε$κωµα πα$ει πλ��ν να ε�ναι ηµερ�λ�γι�
και µετατρ�πεται σε τ�µ� µε επιστηµ�νικ� 5αρακτ)ρα. Η εικ�να 3�3αια ε&ακ�λ�υ-
θε� να πα�:ει κυρ�αρ5� ρ�λ� στην �κδ�ση, συν�δε$εται �µως �5ι µ�ν� απ� απλ�
σ5�λιασµ� αλλ+ απ� κε�µενα επιστηµ�νικ�$ 5αρακτ)ρ�ς, κατ+λληλα να 3�ηθ)-
σ�υν τ�ν ενδια#ερ�µεν� για καταν�ηση σε 3+θ�ς τ�υ θ�µατ�ς και εµπλ�υτισµ�
της σ5ετικ)ς 3ι3λι�γρα#�ας.

05ι µ�ν� στα µεγ+λα ) µικρ+ µ�ναστικ+ συγκρ�τ)µατα, αλλ+ και στα δ$σ3α-
τα µ�ν�π+τια π�υ π�ρε$�νται �ι αναρ�θµητ�ι πρ�σκυνητ�ς, �ι µικρ�ς ) µεγ+λες
αυτ�ς 3ρυσ�$λες απ�τελ�$ν απαρα�τητ� στ�ι5ε�� της 3ασικ)ς υπ�δ�µ)ς, περιµ�-
ν�ντας να αναψ$&�υν τ�ν �δ�ιπ�ρ�. «OαPρια», δηλαδ) ευεργετ)µατα, ) «ψυ5ικ+»
�ν�µ+:�υν αυτ�ς τις κρ)νες, και πραγµατικ+ ως τ�τ�ια περιµ�νει να τα συναντ)-
σει � µ�να5�ς ) � πρ�σκυνητ)ς ) � εργ+της ε�τε στ� µ�ν�π+τι ) µ�λις #θ+σει στ�
µ�ναστ)ρι. Π�λλ�� µπ�ρ�$ν να θυµηθ�$ν π�ση ψυ5ικ) αν+παυση και αν+ψυ&η
αισθ+νθηκαν µπρ�στ+ στην π�ρτα της µ�ν)ς πριν ακ�µη πρ�σκυν)σ�υν τα +για.

�ι αµ�τρητες αυτ�ς κρ)νες, π�υ κ+θε µ�α #�ρει και τη δικ) της �ν�µασ�α, �-
5�υν κ+θε µια και τ�ν δικ� της σκαλισµ�ν� στην π�τρα ) τ� µ+ρµαρ� δι+κ�σµ�
τ�ν �π��� �ι καλλιτ�5νες πλ+θ�υν υπ� τ� κρ+τ�ς της λειτ�υργικ�τητ+ς των και
τ�υ απερι�ριστ�υ 5ρ�ν�υ της µ�ναστικ)ς :ω)ς. �ι εικ�νες των κρην.ν π�υ δηµ�-
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σιε$�νται σ’ αυτ�ν τ�ν τ�µ� δεν ε�ναι πραγµατικ�ς #ωτ�γρα#�ες, αλλ+ σκαρι#η-
µατικ�ς αναπαραστ+σεις τ�υ διακ�σµ�υ εν�ς µεγ+λ�υ αριθµ�$ αυτ.ν των κατα-
σκευ.ν, τ� δε επιστηµ�νικ� υλικ� και κε�µεν� ε�ναι µεταπτυ5ιακ) εργασ�α υπαλ-
λ)λ�υ τ�υ Κε∆ΑΚ.

Τ� �τ�ς 2000 ε�ρτ+στηκε ως γνωστ�ν παγκ�σµ�ως η επ�τει�ς της γενν)σεως
τ�υ Oριστ�$. ;τσι τ� ∆.Σ. τ�υ Κε∆ΑΚ επ�λε&ε ως θ�µα τ�υ Λευκ.µατ�ς «Τη Γ�ν-
νηση τ�υ Oριστ�$ στην τ�5νη τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς», στ� γεγ�ν�ς δηλαδ) π�υ σηµα-
τ�δ�τ�$σε την απαρ5) µιας ν�ας 5ιλιετ�ας και αναθ�ρµανε στις καρδι�ς �λων την
ελπ�δα και πρ�σδ�κ�α για �να καλ$τερ� µ�λλ�ν της ανθρωπ�τητας. Η ιερ+ κ�ιν�-
τητα συµ#.νησε µε αυτ) την πρωτ�3�υλ�α και συν�3αλε �υσιαστικ+ στην πρ�3�-
λ) αυτ�$ τ�υ γεγ�ν�τ�ς, παρ+ τ� �τι, �πως η �δια σηµει.νει, για τ�ν µ�να5ισµ�
δεν ισ5$ει � ιστ�ρικ�ς 5ρ�ν�ς, αλλ+ 3ι.νεται µ�ν� � λειτ�υργικ�ς 5ρ�ν�ς, κατ+
τ�ν �π��� �λα, τα παρελθ�ντα, τα παρ�ντα και τα µ�λλ�ντα 3ι.ν�νται ως παρ�-
ντα. Αν παρακ�λ�υθ)σει κανε�ς �λες τις εικ�νες και τα κε�µενα π�υ τις συν�δε$-
�υν, αυτ� τελικ+ επι3ε3αι.νεται, 5ωρ�ς να ακυρ.νεται µ’ αυτ� η ε�ρτασθε�σα τ�-
τε επ�τει�ς, η �π��α �τσι, µ+λλ�ν ανεδε�5θη και απ�κατεστ+θη περισσ�τερ�ν.

Στ�ν τ�µ� αυτ� εκδ�δ�νται περ� τις 110 παραστ+σεις απ� τ�ι5�γρα#�ες, #�ρη-
τ�ς εικ�νες, µικρ�γρα#�ες 5ειρ�γρ+#ων, παραστ+σεις επ� δια#�ρων αντικειµ�νων
µικρ.ν και µεγ+λων, αν+γλυ#ες, &υλ�γλυπτες, κεντ)µατα κ.λπ., µε τις �π��ες επι-
δι.κεται να δει5θ�$ν �ι ενδια#�ρ�υσες καλλιτε5νικ�ς παραλλαγ�ς στη σ$νθεση
των παραστ+σεων, να παρ�υσιασθε� η π�ικιλ�α των υλικ.ν επ� των �π��ων �γινε η
απεικ�νιση και να αναδει5θ�$ν �ι ικαν�τητες αλλ+ και η �µπνευση των καλλιτε-
5ν.ν. �ι µισ�ς περ�π�υ σελ�δες τ�υ τ�µ�υ καλ$πτ�νται απ� τα συν�δευτικ+ κε�µε-
να επιστηµ�νικ�$ σ5�λιασµ�$ των παραστ+σεων, για τα �π��α και �ι �δι�ι �ι συγ-
γρα#ε�ς θεωρ�$ν πως � 5.ρ�ς δεν )ταν επαρκ)ς. 0λα τα θ�µατα της τ�5νης τ�υ
Αγ��υ 0ρ�υς τα �π��α �5�υν ως αντικε�µεν� τη γ�ννηση εκπ�µπ�υν τ� #ως τ�υ
γεγ�ν�τ�ς της ενανθρωπ)σεως τ�υ Oριστ�$, τ�σ� στη #υσικ) �σ� και στην υπερ-
#υσικ) τ�υ δι+σταση.

Τ� λε$κωµα τ�υ 2002 �5ει τ�τλ� Π�ργ�ι τ�υ Αγ��υ �ρ�υς και #ιλ�δ�&ε� να
πρ�σ#�ρει µια επιστηµ�νικ+ τεκµηριωµ�νη και πλαισιωµ�νη µε πλ�$σι� #ωτ�γρα-
#ικ� υλικ� παρ�υσ�αση µερικ.ν µ�ν�ν απ� τ�υς π$ργ�υς π�υ σ.:�νται εκε�. �ι
Π$ργ�ι π�υ µε �λα τα στ�ι5ε�α της αρ5ιτεκτ�νικ)ς τ�υς κατασκευ)ς και τ�υ �-
γκ�υ τ�υς σαν �5υρωµατικ+ �ργα πρ�καλ�$ν π+ντ�τε τ� ενδια#�ρ�ν �5ι µ�ν�
των περιηγητ.ν αλλ+ και των ειδικ.ν επιστηµ�νων, τε5νικ.ν, µη5ανικ.ν, αρ5αι�-
λ�γων, στρατιωτικ.ν, λ�γ�τε5ν.ν κ.+. Σ)µερα η ε&�λι&η των π�λεµικ.ν µη5αν.ν
τ�υς κατ�στησε 3�3αια +5ρηστ�υς ως �5υρωµατικ+ �ργα, δεν µε�ωσε �µως καθ�-
λ�υ �5ι µ�ν� τη συµ3�λικ) �υδ� και την πρακτικ) τ�υς σηµασ�α. Στ�κ�υν π+ντα ε-
κε�, αγ�ρω5�ι και σιωπηλ��, α#’ εν�ς µεν θυµ�:�ντας επ�5�ς δ�&ας και ανδρε�ας,
παρ�5�ντας α�σθηµα ασ#αλε�ας και δ$ναµης, α#’ ετ�ρ�υ δε συνιστ.ντας τ�ν πι�
ασ#αλ) τ�π� #$λα&ης �π�ι�υ π�λυτιµ�τερ�υ στ�ι5ε��υ της αγι�ρειτικ)ς και εθνι-
κ)ς παρ+δ�σης και τ�υ πι� ακρι3�$ κειµηλ��υ, κι αυτ� λ�γω της ασ#αλ�$ς �ναντι
�π�ιασδ)π�τε ε&ωτερικ)ς #υσικ)ς ) τε5νικ)ς πρ�σ3�λ)ς κατασκευ)ς. Και µε την
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�νν�ια αυτ) και η σηµεριν) πρακτικ) απ�στ�λ) των π$ργων µπ�ρε� να 5αρακτη-
ρισθε� και π+λιν αµυντικ), �πως γρ+#ει στ�ν πρ�λ�γ� της η Ιερ+ κ�ιν�τητα και �-
πως µε γλα#υρ� τρ�π� λ�γεται στην επιγρα#) τ�υ Π$ργ�υ τ�υ Πρωτ+τ�υ 3στε
ε4ναι τ��τ�ν, τ5ν π�λαι π�τ6 Καρυ0ν κ8µης �ρ�υρ�ν, ν�ν κα% $ς α9ρι�ν τ&ς :Iερ(ς
Κ�ιν�τητ�ς κειµηλ�ων τε κα% σωτηρι8δ�υς µν.µης ��λακα.

Τ� λε$κωµα τ�υ �τ�υς 2003 α#ιερ.νεται στη σ5�ση τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς µε τη
θ+λασσα, καθ.ς � παρ+πλ�υς τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς δια θαλ+σσης συνηθ�:εται συ-
5ν+ να γ�νεται απ� τ�υς πρ�σκυνητ�ς  ιδια�τερα απ� τις γυνα�κες. Κατ+ την Iερ+
K�ιν�τητα � τ�µ�ς αυτ�ς παρ�υσι+:ει την +ρρηκτη σ5�ση τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς µε
τη θ+λασσα στις π�λλαπλ�ς και π�ικ�λες διαστ+σεις της, κυρ�ως δε α) τη #υσικ)-
γεωλ�γικ), καθ.ς τ� 6γι�ν 0ρ�ς απ�τελε� 5ερσ�νησ� �λ�γ� δια#�ρ�υσα της ν)-
σ�υ, 3) την ανθρ.πινη και πρακτικ), καθ.ς η δια θαλ+σσης µετακ�νηση απ�τελε�
τ�ν σηµαντικ�τερ� τρ�π� µετα#�ρ+ς, η δε αλιε�α ε�ναι ε&�σ�υ σηµαντικ�ς τρ�π�ς
3ι�π�ρισµ�$ και γ) κυρ�ως τη θρησκευτικ) δι+σταση, καθ.ς, κατ+ την Αγι�ρειτι-
κ) παρ+δ�ση, η σ5�ση τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς µε την Υπεραγ�α Θε�τ�κ� συνδ�εται µε
την επ�σκεψη αυτ)ς κατ+ τη δι+ρκεια θαλασσ��υ τα&ειδ��υ, αλλ+ και σηµαντικ�ς
αριθµ�ς εικ�νων της Παναγ�ας και +λλων αγ�ων, π�υ κατ�στησαν κ�ρυ#α�α λα-
τρευτικ+ σ$µ3�λα και κειµ)λια, �#θασαν θαυµατ�υργικ.ς στ� 6γι�ν 0ρ�ς δια
θαλ+σσης.

Η 5ερσ�νησ�ς τ�υ 6θω ε�ναι �νας τ�π�ς �π�υ καθ�στανται αισθητ) πραγµατι-
κ�τητα �ι 3ι3λικ�ς εικ�νες της σ5�σης τ�υ Θε�$ µε τ�ν +νθρωπ�, κατ+ τις �π��ες �
Θε�ς ε�τε απ�καλ$πτεται επ+νω στ�υς �γκ�υς των �ρ�ων (Σιν+, �ρ�ς των Ελαι.ν,
Θα3.ρ) ε�τε απ� τα 3+θη καρδ�ας θαλ+σσης εκπ�µπεται η ικεσ�α τ�υ πρ�#)τ�υ
(Ιων+ς) ) θαυµατ�υργε� � �δι�ς � Oριστ�ς περιπατ.ν επ� των κυµ+των.

0ρ�ς και θ+λασσα συνδ��νται µετα&$ τ�υς σε µια αδι+σπαστη εν�τητα α#ιε-
ρωµ�νη απ�κλειστικ+ στην ε&$µνηση τ�υ µεγαλε��υ τ�υ Θε�$.

Αυτ) η +ρρηκτη σ5�ση αν+µεσα στ� 6γι�ν 0ρ�ς και τη θ+λασσα παρ�υσι+-
:εται στ�ν τ�µ� αυτ� π�υ απ�τελε�, �πως ελ�5θη, �να ε�δ�ς παρ+πλ�υ τ�υ Αγ��υ
0ρ�υς και περιγρ+#�νται σ’ αυτ�ν �λες �ι εικ�νες των αρσαν+δων των ψαρ�σπι-
των και των +λλων παραθαλ+σσιων εικ�νων και δραστηρι�τ)των, για να καταδει-
5θε� η επ�δραση της θ+λασσας αλλ+ και της #$σης γενικ�τερα στη διαµ�ρ#ωση
της µ�ναστικ)ς :ω)ς, κατ+ την �π��α � µ�να5�ς καλε�ται $π% τ�ν "ενητε�αν κα%
τ�ν �π�ταγ�ν τ�� κ�σµ�υ. 0λες τις απ� θαλ+σσης εικ�νες των πρ�ανα#ερθ�ντων
αντικειµ�νων συν�δε$�υν καλ+ τεκµηριωµ�να επιστηµ�νικ+ κε�µενα, µε πρ.τ� τη
θαυµατ�υργικ) δι)γηση της δια θαλ+σσης ελε$σεως της Παναγ�ας εις τ� 6γι�ν
0ρ�ς απ� τ�ν �σι�λ�γι.τατ� γ�ρ�ντα Νικ�δηµ� Λαυρι.τη. Η π�λ$ πλ�$σια πα-
ρ+θεση #ωτ�γρα#ικ.ν εικ�νων, �ι �π��ες σ5ετ�:�νται µε τ� θ�µα, συµπληρ.νει,
σε π�λ$ µ+λιστα µεγαλ$τερ� 3αθµ�, την ανεπαρκ), �πως ελ�5θη ανωτ�ρω, παρ�υ-
σ�αση των εικ�νων της #$σεως τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς στ� ηµερ�λ�γι� τ�υ 1996.

Τ� µ�γα ενδια#�ρ�ν π�υ πρ�κλ)θηκε απ� την �κθεση των θησαυρ.ν τ�υ Αγ�-
�υ 0ρ�υς κατ+ τ� �τ�ς της Θεσσαλ�ν�κης ως π�λιτιστικ)ς πρωτε$�υσας �δ)γησε
τ� Κε∆ΑΚ στην απ�#αση να δηµι�υργ)σει µια �κθεση µικρ�τερης 3�3αιας �κτα-
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σης και εµ3�λειας, η �π��α να �5ει τη δυνατ�τητα της περι#�ρ+ς αν+ τ�ν κ�σµ�
για να µυε� τ�ν επισκ�πτη, � �π���ς δεν µπ�ρε� +λλως να µετα3ε� ως πρ�σκυνητ)ς
στ� 0ρ�ς, σ’ αυτ) τη µ�ναδικ) εµπειρ�α της Αθωνικ)ς π�λιτε�ας. Η συγκ�ντρωση
αυτ�$ τ�υ πλ�$σι�υ υλικ�$ απ� την παρ+δ�ση αλλ+ και τη σ$γ5ρ�νη :ω) πρ�-
σκαλε� τ�ν επισκ�πτη της �κθεσης σε δι+λ�γ� για τη δια5ρ�νικ)-σηµεριν) Αθωνι-
κ) π�λιτε�α και τη δια#$λα&) της. Η πραγµατ�π��ηση αυτ�$ τ�υ διαλ�γ�υ π�λ$
γρ)γ�ρα παρ�στη αν+γκη να τρ�#�δ�τηθε� περισσ�τερ� µε �να συν�δευτικ� της
�κθεσης τ�µ� µε τ�ν τ�τλ� <δ�ιπ�ρικ� στ� �γι�ν �ρ�ς, � �π���ς κ+θε #�ρ+ εκδ�-
δεται και σε +λλη γλ.σσα, αν+λ�γα µε τη 5.ρα π�υ #ιλ�&ενε� την �κθεση. Η ελλη-
νικ) �κδ�ση ε�ναι τ�υ �τ�υς 1999. Τα κε�µενα και �ι εικ�νες τ�υ τ�µ�υ αυτ�$, �-
πως και τ� υλικ� της �κθεσης, απ�σκ�π�$ν στην πρ�σ�γγιση της Αγι�ρειτικ)ς Μ�-
ναστικ)ς Κ�ινων�ας και τις ιδιαιτερ�τητ�ς της, καθ.ς και στη σηµασ�α της συµ3�-
λ)ς τ�υ Κε∆ΑΚ στη δια#$λα&η τ�υ Ιερ�$ 5.ρ�υ.

Ειδικ�� επιστ)µ�νες και µ�να5��, καθ.ς και στελ�5η της υπηρεσ�ας τ�υ
Κε∆ΑΚ π�υ επ� σειρ+ν ετ.ν αναλ.ν�νται στην υπηρεσ�α της δια#$λα&ης της
Αγι�ρειτικ)ς Κληρ�ν�µ�ας σ5�λι+:�υν τ�ν 5.ρ�, τ�ν 5ρ�ν�, τ�ν +νθρωπ�, τα µνη-
µε�α και κειµ)λια, τη #$ση. � συνδυασµ�ς της επιστηµ�νικ)ς γν.σης µε τη 3ιωµ�-
νη εµπειρ�α τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς #ιλ�δ�&ε� να πρ�καλ�σει τ� ενδια#�ρ�ν τ�υ κ�ιν�$,
αλλ+ και τ�υ αναγν.στη-επισκ�πτη της εκθ�σεως της �π��ας � τ�µ�ς αυτ�ς, µε
πρωτ�τυπ� θεµατ�λ�γι� και #ωτ�γρα#ικ� υλικ�, απ�τελε� συµπληρωµατικ� στ�ι-
5ε��, α#�$ δ�δει π�λ$τιµες και 5ρ)σιµες πληρ�#�ρ�ες για τ�ν µ�ναστικ� τ�π�.

� τ�µ�ς αυτ�ς σηµει.νεται �τι ε�ναι εκτ�ς σειρ+ς.
Για τ� �τ�ς 2004 πρ�κειται να κυκλ�#�ρ)σει � τ�µ�ς µε τ�τλ� �γι�ν �ρ�ς και

πρ�!ριστιανικ. αρ!αι�τητα, και για τ� 2005 �5ει πρ�γραµµατισθε� � τ�µ�ς µε θ�µα
τα κωδ�ν�στ+σια τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς.

Η παρ�υσ�αση τ�υ εκδ�τικ�$ �ργ�υ τ�υ Κε∆ΑΚ �γινε κατ+ τ�τ�ι� τρ�π�, .-
στε να καταστε� #ανερ� πως τ� �ργ� αυτ)ς της υπηρεσ�ας δεν περι�ρ�:εται µ�ν�
στην εκπλ)ρωση τ�υ ν�µ�θετηµ�ν�υ σκ�π�$ της, �πως αυτ�ς περιεγρ+#ει στην
αρ5), δηλαδ) την αναστ)λωση, τη συντ)ρηση και την πραγµατ�π��ηση �ργων υ-
π�δ�µ)ς για τη δια#$λα&η �λων των αρ5ιτεκτ�νικ.ν θησαυρ.ν και λ�ιπ.ν �ργων
τ�5νης και κειµηλ�ων τ�υ Αγ��υ 0ρ�υς, αλλ’ επιδι.κεται δι’ αυτ�$ και η καλλι�ρ-
γεια και πρ�3�λ) και τ�υ πνευµατικ�$ περιε5�µ�ν�υ της µ�να5ικ)ς :ω)ς. Πρ�πει
να τ�νισθε� �τι παρ+ τ� �τι τα στελ�5η τ�υ Κε∆ΑΚ ε�ναι κυρ�ως τε5νικ��, �µως η
µακρ�5ρ�νια ενασ5�λησ) τ�υς µε τ� αντικε�µεν� τ�υς, � :)λ�ς µε τ�ν �π��� επιτε-
λ�$ν τ� �ργ� τ�υς και η :$µωση π�υ υπ�στησαν εργα:�µενα εκε� κατ�στησαν αυ-
τ+ ικαν+ να επιτελ�$ν και αυτ) την απ�στ�λ) σαν να )σαν καλ�� θε�λ�γ�ι.
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RÉSUMÉ

Vassilios Fanourgakis

LES ÉDITIONS DU Kε∆AK

La loi 1198/81 institu le Centre de Consevation et Restauration de l’Héritage du
Mont Athos (Kε∆AK) et fixa les buts de cette institution chargée de la
conservation et de la restauration des monuments et objets d’art de la Communauté
athonite. La loi prescrivit, également, la réalisation d’un programme d’infra-
structures qui faciliteraient les opérations de conservation et de restauration et
appuieraient l’œuvre de la Communauté et les saints monastères du Mont Athos.

Ce Centre dispose d’un certain nombre de services administratives et techni-
ques chargés de l’exécution des travaux de conservation et de restauration des
monuments et objets d’art mobiles de l’héritage athonite et plus particulièrement
des services de conservation de manuscrits, de documents et autres imprimés de
valeur, d’archives et d’articles du culte, d’habits sacerdotaux, d’objets précieux ou
de reliques, d’icônes portatives ou de fresques. Ils sont, également, chargés de
mettre en valeur tout renseignement d’importance ethnographique ou civilisatrice
du patrimoine de la communauté athonite.

A 1985 le Kε∆AK instaurait un service d’éditions et publia depuis un grand
nombre d’œuvres illustrant les activités multiples des membres de la communauté,
aussi bien connues qu’ignorées.

De 1985 à 1996 le Kε∆AK publia une série de calendriers illustrés qui mettaient
en lumière des fresques, des complexes architécturaux, des vues d’intérieurs, des
icônes portatives, des fragments de décors muraux, des objets d’art ou des reliques,
des codices et autres objets du culte ou de la vie quotidienne (les calendriers des
années 1990 et 1991 n’ont pas été publiés).
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K. Π. Xρ�στ�υ

H ΦIΛOΣOΦIA ΣTA KEΦAΛAIA EKATON ΠENTHKONTA

ΓPHΓOPIOY ΠAΛAMA

Λ�γεται συ�ν� �τι κατ� τ�ν Mεσα�ωνα � �ιλ�σ���α �π�ρ�ε �πηρ�τρια τ�ς θε-
�λ�γ�ας, α#τ� �µως µ$ν� %ν µ�ρει ε&ναι σωστ$, κυρ�ως δι$τι � π�λ( στεν) σ*+ευ�η
τ.ν δ*� %π�τρεψε στ)ν �ιλ�σ��ικ) µεθ�δ�λ�γ�α κα0 1ρ�λ�γ�α ν� καθ�ρ�ση τ)ν
θε�λ�γικ) σκ�ψη. 3Aπ� τ�ν 12� α6. κα0 7��ς � 8ν�δ�ς τ�9 :ριστ�τελισµ�9 στ)ν ∆*-
ση <δωσε τ)ν δυνατ$τητα στ�ν Θωµ> 3Aκιν?τη ν� :ναγνωρ�ση στ)ν �ιλ�σ���α τ�
δικα�ωµα ν� <�η τ)ν δικ@ της :νε�?ρτητη µ�θ�δ�, B�ι �µως κα0 ν� συ+ητ� τ0ς :λ@-
θειες τ�ς π�στεως. Στ� Bυ+?ντι�, � �ιλ�σ���α ε&�ε :ν�καθεν τ� δικ$ της πεδ�� δρα-
στηρι�π�ι@σεως, τ� 1π�D� Eταν 1 κ$σµ�ς τ�ς δηµι�υργ�ας, 1 α6σθητ�ς κ$σµ�ς, %ν.,
:π� τ)ν πλευρ? της, � θε�λ�γ�α στηρι+$ταν %ν π�λλ�Dς στ� µ�σα π�( %κε�νη τ�ς
παρεD�ε. FH σ�ετικ) α#τ�ν$µηση τ�ς �ιλ�σ���ας, 6δ�ως :π� τ�ν 11� α6. κα0 7��ς,
<δινε τ)ν δυνατ$τητα σG λ�γ��υς κα0 στ��αστGς εJτε ν� %πι�ειρ@σ�υν ν� �περK�9ν
τ� �ρια µετα�( α#τ�ς κα0 τ�ς θε�λ�γ�ας κα0 ν� :νατ?µ�υν τ� �περαισθητ?, 8ρα
κα0 τ�ν Θε$, εJτε Lπλ.ς ν� στ��ασθ�9ν περ0 τ�ς �*σεως, µG Nνα τρ$π� �µως 1
1π�D�ς θ� µπ�ρ�9σε ν� θ�ση σG κ�νδυν� Kασικ� �ριστιανικ� δ$γµατα, �πως τ�
δ$γµα τ�ς δηµι�υργ�ας τ�9 κ$σµ�υ.

FH %µ�?νιση τ�9 �συ�ασµ�9 στ� QAγι� ROρ�ς κατ� τ� τ�λη τ�9 14�υ α6. δGν
:π�τελ�9σε παρ� :να+ω�γ$νηση µ�ναστικ.ν :ντιλ@ψεων κα0 πρακτικ.ν π�( Eταν
γνωστGς Uδη :π� τ�ν 4� α6. Γι� λ$γ�υς �V 1π�D�ι %�αρτ.νται :π� τ�ν γενικWτερ�
πνευµατικ� περ�γυρ� τ�ς %π���ς, � :να+ω�γ$νηση α#τ) Xδ@γησε στ)ν δηµι�υργ�α
µι>ς :ντιπ?λ�υ µερ�δ�ς %κκλησιαστικ.ν :νδρ.ν κα0 λ�γ�ων, �V 1π�D�ι Zν�µ?σθη-
καν :ντιησυ�αστ�ς. Kατ� τ)ν %πακ�λ�υθ@σασα σ*γκρ�υση 1 �συ�ασµ�ς %ν�κησε
κα0 �V :π$ψεις τ�υ περ0 διακρ�σεως �#σ�ας κα0 %νεργει.ν στ�ν Θε� κα0 περ0 τ�ς δυ-
νατ$τητ�ς τ�9 :νθρWπ�υ ν� :�θ� στ)ν κατ?ληψη τ.ν τελευτα�ων, κατ�στησαν
%π�σηµη %κκλησιαστικ) διδασκαλ�α κα0 %πηρ�ασαν στ)ν συν��εια καθ�ριστικ� τ)ν
πνευµατικ$τητα σG 1λ$κληρ� τ�ν \ρθ$δ��� κ$σµ�.

QOπως συµKα�νει µG �λες τ0ς Kαρ*ν�υσες %κκλησιαστικGς <ριδες, 1 �συ�ασµ�ς
κα0 1 :ντιησυ�ασµ�ς �περ�Kαιναν %� :ρ��ς τ� στεν.ς %νν��*µενα %κκλησιαστικ�
πλα�σια, :π�τελWντας κιν@σεις �V 1π�Dες %ρ�+ωναν Kαθι� %ντ�ς τ�9 π�λιτικ�9 κα0
6δε�λ�γικ�9 πλαισ��υ τ�ς %π���ς τ�υς, %ν. µG τ)ν σειρ? τ�υς τ)ν καθWρισαν στ�
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πνευµατικ� πεδ��. FEπ�µ�νως, στ)ν σκ�ψη τ.ν συγγρα��ων κα0 πρωταγωνιστ.ν
τ�ς συγκρ�*σεως, %νυπ?ρ�ει, µα+0 µG τ)ν θε�λ�γ�α, κα0 � παρ?µετρ�ς τ�ς κ�σµικ�ς
σ���ας, δηλαδ) τ�ς �ιλ�σ���ας. FΩς πρ�ς τ�(ς :ντιησυ�αστ�ς, α#τ� ε&ναι πρ��α-
ν�ς: %πρ$κειτ� γι� ��λ�υς τ�ς :ρ�α�ας σ���ας, %πιστ@µ�νες κα0 γενικ.ς λ�γ��υς, �V
1π�D�ι %π�στευαν �τι � κ�σµικ) παιδε�α ε&ναι :παρα�τητη κα0 στ� +ητ@µατα τ�ς π�-
στεως. FO Bαρλα�µ 1 KαλαKρ�ς συν�δεε τ�ν �ωτισµ� τ�9 ν�9 µG τ)ν θ*ραθεν σ�-
��α.

Kατ� τ�(ς θε�λ$γ�υς τ�9 �συ�ασµ�9, �V θεDες %ν�ργειες γε�υρWν�υν τ� �?σµα
µετα�( τ�ς θε�ας �#σ�ας κα0 τ�9 α6σθητ�9 κ$σµ�υ κα0 καθιστ�9ν δυνατ) στ�ν
8νθρωπ� τ)ν µετ��) στ)ν θε$τητα. FH 3Eκκλησ�α υV�θ�τησε τ)ν παλαµικ) α#τ) δι-
δασκαλ�α, � 1π��α <κτ�τε :π�Kη σηµαDν�ν συστατικ� τ�ς \ρθ�δ$��υ θε�λ�γ�ας.
A#τ� :π�τελεD µ�α :διαµ�ισK@τητη πραγµατικ$τητα. 3Aντιθ�τως, � Kαθ*τερη 7ρµη-
νε�α τ�ς διαµ?�ης :πετ�λεσε :ντικε�µεν� %πιστηµ�νικ�ς συ+ητ@σεως1. Xωρ0ς ν�
εJµαστε %δ. σG θ�ση ν� �πεισ�λθωµε σG µ�α συστηµατικ) %��ταση, µπ�ρ�9µε ν�
π�9µε �τι � παλαµικ) θε�λ�γ�α :ν�λαKε ν� :νανεWση τ)ν α#τ�συνειδησ�α τ�ς
3Oρθ�δ���ας σG µ�α %π��) κατ� τ)ν 1π��α :πειλ�9νταν τ$σ� � π�στη, �σ� κα0 � π�-
λιτικ) bπαρ�η τ�9 Bυ+αντιν�9 Kρ?τ�υς. A#τ� KεKα�ως σηµα�νει �τι � παλαµικ) θε-
�λ�γ�α, κατ� τ�ν καθ�ρισµ� τ�ς στ��ε*σεWς της %λ?µKανε �π3 Bψη κα0 τ�ν ε#ρ*τε-
ρ� πνευµατικ� κα0 κ�σµ�θεωρητικ� περ�γυρ� τ�ς %π���ς. Παρατηρ�9µε 8λλωστε
�τι κ?π�ι�ι :π� τ�(ς σηµαντικWτερ�υς %ρευνητGς2 7ρµηνε*�υν τ)ν <ριδα δι� µ�σ�υ
τ.ν πνευµατικ.ν κα0 µ�ρ�ωτικ.ν πρ�ϋπ�θ�σεων τ.ν πρωταγωνιστ.ν της :λλ�
κα0 :π� τ)ν δια��ρ� ν��τρ�π�ας µετα�( α#τ.ν.

T� γενικ� µ�ρ�ωτικ� �π$Kαθρ� τ.ν µ�ρ�ωµ�νων Bυ+αντιν.ν Eταν κ�ιν� κα0
τ� :π�τελ�9σαν � θ*ραθεν παιδε�α κα0 � %κκλησιαστικ@. 3Eντ�*τ�ις, τ� �π$Kαθρ�
α#τ� 7ρµηνευ$ταν µG δια��ρετικ� τρ$π� :π� τ�(ς µ�ρ�ωµ�ν�υς λαϊκ�(ς κα0
%κκλησιαστικ�(ς 8νδρες. ∆ια��ρ�π�ι@σεις %µ�αν�+�νται κα0 στ� %σωτερικ� τ.ν
παρατ?�εων. FOπωσδ@π�τε, :ρκετ�0 :π� τ�(ς �συ�αστGς µ�να��(ς :δια��ρ�9σαν
γι� τ)ν κ�σµικ) παιδε�α, e κα0 τ)ν :π�ρριπταν, πρ>γµα π�( �µως δGν 6σ�*ει γι� τ�ν
Nικ$λα� KαK?σιλα, 1 1π�D�ς %πιθυµ�9σε ν� συνδυ?ση τ0ς δ*�. Γενικ.ς K�Kαια �V
�συ�αστGς δGν %�αρτ�9σαν τ)ν θ�α τ.ν θε�ων %νεργει.ν :π� τ)ν θ*ραθεν γνWση
κα�, %κτ�ς α#τ�9, 1 κυριWτερ�ς %κπρ$σωπ$ς τ�υς, 1 gγι�ς Γρηγ$ρι�ς Παλαµ>ς,
:π�ρρ�πτει τ)ν γνWση α#τ)ν ρητ� σG κ?π�ια �ωρ�α τ�υ. FH πραγµατικ) ε6κ$να ε&ναι
�µως δια��ρετικ@. Πρ?γµατι 1 Παλαµ>ς δGν :π�δ��εται τ)ν Lρµ�δι$τητα τ�ς δια-
λεκτικ�ς στ� θε�λ�γικ� +ητ@µατα. 3Aπ�δ��εται �µως τ)ν �ρησιµ$τητα τ�ς κ�σµικ�ς
σ���ας γενικ.ς Xς πρ�ς τ)ν γνWση τ�9 κ$σµ�υ κα0 τ�ς κ�ινων�ας. A#τ�ς 8λλωστε
τ�ς παιδε�ας :π�δεικν*εται κ?τ���ς. Παρατηρ�9µε �τι � πα�δευση τ)ν 1π��α <λα-
Kε :ντιστ�ι�εD στ)ν στ?ση τ)ν 1π��α γενικ.ς %τ@ρησε <ναντι τ�ς κ�σµικ�ς γνWσεως,
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στ?ση κριτικ�ς :π�δ���ς :λλ� κα0 µερικ�ς :π�ρρ�ψεως. ∆ιδ?�θηκε συστηµατικ�
τ)ν :ριστ�τελικ) λ�γικ) κα0 σG �λικ�α δεκαεπτ� %τ.ν διακρ�θηκε σG %π�δει�η %νW-
πι�ν τ�9 α#τ�κρ?τ�ρ�ς. Kατ$πιν �µως δGν πρ��Wρησε στ� στ?δι� τ.ν µετα�υ-
σικ.ν σπ�υδ.ν :λλ� %πιδ$θηκε στ)ν µελ�τη τ�ς :σκητικ�ς γραµµατε�ας κα0 στ)ν
µ�ναστικ) 8σκηση3. QOµως, �V :π$ψεις τ�υ στ�(ς τ�µεDς τ�ς γνωσι�θεωρ�ας κα0 τ�ς
\ντ�λ�γ�ας περικλε��υν στ�ν %σWτερ� πυρ�να τ�υς, συνειδητ� e :συνε�δητα, σηµα-
ντικ� �ιλ�σ��ικ� στ�ι�εDα. 3Aνακ*πτει, Xς %κ τ�*τ�υ, τ� %ρWτηµα τ�ς �ρ@σεως τ.ν
στ�ι�ε�ων α#τ.ν, τ�ς Kαρ*τητ$ς τ�υς κα0 τ�9 εmρ�υς τ�ς %π�δρασ@ς τ�υς. Mερικ�
%� α#τ.ν %πι�ειρεD ν� διερευν@ση � παρ�9σα ε6σ@γηση Xς πρ�ς τ� <ργ� τ�9 Lγ��υ
Γρηγ�ρ��υ Kε��λαια �κατ�ν πεντ�κ�ντα.

FO %κ τ.ν �γετ.ν τ.ν :ντιησυ�αστ.ν Nικη�$ρ�ς Γρηγ�ρ>ς κατηγ�ρεD τ�ν Γρη-
γ$ρι� Παλαµ> �τι :κ�λ�υθεD τ�ν Πρ$κλ� ∆ι?δ���, κα0 µ?λιστα σG +ητ@µατα στ�
1π�Dα %κεDν�ς :ντιστρατε*εται τ)ν �ριστιανικ) διδασκαλ�α, �πως στ� +@τηµα τ�ς
:ναγκαι$τητ�ς τ�ς �π?ρ�εως 7ν�ς µ�σ�υ (%νν. µετα�( τ�9 Θε�9 κα0 τ.ν δηµι�υρ-
γηµ?των)4. FH θε�λ�γ�α τ.ν �συ�αστ.ν :σ��λεDται µG κατ3 %���)ν πλατωνικ�5 πρ�-
Kλ@µατα: %κεDν� τ.ν σ��σεων µετα�( τ�9 δηµι�υργ�9 κα0 τ.ν δηµι�υργηµ?των τ�υ,
καθoς κα0 %κεDν� τ�9 τρ$π�υ, δι� τ�9 1π���υ :π� τ� 8πειρ�, :π$λυτ� κα0 :νWλε-
θρ� !ντως #ν πρ��κυψε τ� µεµερισµ$ν� κα0 πεπερασµ�ν� σ*µπαν. BεKα�ως, �V �συ-
�αστGς %νδια��ρ�νταν :ρ�ικ.ς κα0 κυρ�ως γι� τ)ν :σκητικ) πρακτικ@. pHταν �V
%πιθ�σεις τ.ν :ντιπ?λων τ�υς, �V 1π�D�ι :π�κλειαν τ)ν δυνατ$τητα τ�ς µυστικ�ς
%µπειρ�ας, π�( :ν?γκασαν τ�ν Γρηγ$ρι� Παλαµ> κα0 8λλ�υς ν� :σ��ληθ�9ν µG τ)ν
δι?κριση µετα�( �#σ�ας κα0 %νεργε�ας, πρ�κειµ�ν�υ ν� θεµελιWσ�υν µ�σqω α#τ�ς
τ)ν παραπ?νω δυνατ$τητα. 3Eπειδ) �µως α#τ� σ@µαινε στ)ν πραγµατικ$τητα τ)ν
εJσ�δ� τ�ς �ιλ�σ���ας στ)ν συ+@τηση, 1 Παλαµ>ς α6σθ?νθηκε τ)ν :ν?γκη ν� δια-
κρ�νη σα�.ς µετα�( θε�λ�γ�ας κα0 �ιλ�σ���ας. REτσι, θεωρεD �τι τ� :ντικε�µενα
τ.ν δ*� ε&ναι δι?��ρα. FH �ιλ�σ���α %ρευν> τ)ν �*ση τ.ν Bντων π�( :ν@κ�υν
στ�ν κ$σµ� τ�ς δηµι�υργ�ας κα0 καθ�ρ�+ει τ0ς :ρ�Gς τ�9 κ�ινωνικ�9 K��υ. T� π�ραν
α#τ�ς, τ� :$ρατα κα0 α6Wνια, %�ετ?+�νται :π� τ)ν θε�λ�γ�α, τ)ν κατ� Xριστ�ν �ι-
λ�σ���α. 3E�$σ�ν :µ�$τερες �V %πιστ�µες θεραπε*�νται κατ� τ)ν \ρθ) µ�θ�δ� κα0
τηρ�9ν τ� µετα�* των �ρια, κα0 τ.ν δ*� τ� συµπερ?σµατα δ*νανται ν� ε&ναι
:ληθ�6.

FO δια�ωρισµ�ς α#τ$ς, %ν. τ�ν�+ει τ)ν :νωτερ$τητα τ�ς θε�λ�γ�ας, %ν τ�*τ�ις,
B�ι µ$ν� παρα�ωρεD Nνα ε#ρ( πεδ�� στ)ν �ιλ�σ���α κα0 τ0ς %πιστ�µες :λλ� κα0 θε-
µελιWνει τ)ν α#τ�ν�µ�α τ�υς. RHδη :π� τ0ς :ρ�Gς τ�9 14�υ α6., ε&�ε σηµειωθεD στ�
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Bυ+?ντι� :να+ω�γ$νηση τ�9 %νδια��ρ�ντ�ς στ�(ς παραπ?νω τ�µεDς :π� λ�γ��υς,
�πως 1 Θε$δωρ�ς Mετ���της, 1 Nικη�$ρ�ς X�9µν�ς κα0 8λλ�ι. FH 6σ�υρ�π��ηση
τ.ν �ιλ�σ��ικ.ν %νδια�ερ$ντων, µετα�( 8λλων κα0 πρ�ς τ)ν κατε*θυνση τ�ς �υ-
σικ�ς �ιλ�σ���ας, συνεπαγ$ταν κα0 τ)ν :ν?λ�γη :νατ�µηση τ�ς Φ*σεως, Xς α#τ�-
ν$µ�υ συν$λ�υ, τ$σ� :π� �ιλ�σ��ικ�επιστηµ�νικ�ς, �σ� κα0 :π� γενικWτερης 6δε-
�λ�γικ�ς %π$ψεως.

3Eκ τ.ν :νωτ�ρω δ*ναται ν� 7ρµηνευθ� κα0 � διαµ$ρ�ωση τ�9 πρWτ�υ µ�ρ�υς
τ�9 <ργ�υ τ�9 Lγ��υ Γρηγ�ρ��υ Παλαµ>. Kε��λαια �κατ�ν πεντ�κ�ντα �υσικ� κα�
θε�λ�γικ�, /θικ� τε κα� πρακτικ� κα� καθαρτικ� τ0ς Bαρλααµ�τιδ�ς λ1µης7. T�
ε#ρ( α#τ� πρ.τ� µ�ρ�ς (κε�. 1-63) :π�τελεD µ�α ε6σαγωγ) στ� �λ� <ργ�, δι$τι τ�-
π�θετεD τ� δε*τερ� µ�ρ�ς µ�σα στ� συν�λικ� πλα�σι� τ�ς θε�ας �6κ�ν�µ�ας κα0 σω-
τηρ�ας8. E6δικ.ς �µως τ� πρ.τα εJκ�σι κε�?λαια, τ� 1π�Dα συν�ψ�+�υν �,τι µπ�ρεD
ν� γνωσθ� γι� τ�ν Θε� κα0 τ�ν κ$σµ� µG τ� :νθρWπινα µ�σα, δ�ν�υν :παντ@σεις σG
+ητ@µατα κ�σµ�λ�γ�ας κα0 �υσικ�ς, καθ�ρ�+�ντας <µµεσα τ0ς δια��ρGς µετα�( �υ-
σικ�ς %πιστηµ�νικ�ς κα0 θε�λ�γικ�ς µεθ�δ�λ�γ�ας :λλ� κα0 1ρι�θετWντας τ)ν �υ-
σικ) %πιστ@µη κατ� τρ$π� tστε ν� µ)ν :π�τελεD κ�νδυν� γι� τ0ς :λ@θειες τ�ς π�-
στεως.

REτσι, � bπαρ�η µι>ς :ρ��ς τ�9 κ$σµ�υ :π�δεικν*εται :π� τ�ν gγι� Γρηγ$ρι�
δι� µ�σ�υ τ�ς Vστ�ρ�ας. 3Aπ� α#τ)ν γνωρ�+�µε τ�(ς %�ευρ�τες �λων τ.ν τε�ν.ν κα0
τ.ν ν$µων, καθoς κα0 %κε�ν�υς �V 1π�D�ι πρ.τ�ι %δηµι�*ργησαν π�λιτεDες. T� πα-
ραπ?νω %νισ�*�υν τ)ν �ριστιανικ) :ντ�ληψη περ0 τ�ς γραµµικ�ς %�ελ��εως τ�ς
Vστ�ρ�ας, � 1π��α %ντ?σσεται στ� σ��δι� τ�ς θε�ας �6κ�ν�µ�ας, κα0 B�ι τ)ν :ρ�αι�-
ελληνικ) θεWρηση περ0 τ�ς κυκλικ�ς :νελ��εως, � 1π��α, σG κ?π�ια τ�υλ?�ιστ�ν �ι-
λ�σ��ικ� συστ@µατα, περιλαµK?νει %ντ$ς της κα0 τ)ν θε$τητα9. FH γραµµικ) %��λι-
�η %µπερι��ει κα0 τ)ν <νν�ια τ�ς :ρ��ς :λλ� κα0 τ�9 τ�λ�υς. FH bπαρ�η 7ν�ς τ�λ�υς
ε&ναι λιγ$τερ� α#τ�ν$ητη :λλ� �π�στηρ�+εται κα0 :π� τ)ν παρατ@ρηση τ.ν �υ-
σικ.ν �αιν�µ�νων, τ� 1π�Dα %µπερι���υν τ)ν <νν�ια τ�ς �θ�ρ>ς. B�Kαια, τ� τ�λ�ς
α#τ� δGν θ� ε&ναι πραγµατικ$, %�3 �σ�ν θ� πρ$κειται γι� µεταµ$ρ�ωση κα0 µετα-
στ�ι�ε�ωση δι� τ�ς δυν?µεως τ�9 FAγ��υ Πνε*µατ�ς %ντ�ς τ�9 σ�εδ��υ τ�ς θε�ας
σωτηρ�ας10.

FO gγι�ς Γρηγ$ρι�ς :π�ρρ�πτει τ)ν θεωρ�α περ0 τ�ς ψυ��ς τ�9 κ$σµ�υ τ)ν
1π��α ε&�ε �π�στηρ��ει 1 Πλ?των. 3E�ν 1 �#ραν�ς στρ��εται %� α6τ�ας τ�ς �π?ρ�ε-
ως τ�ς κ�σµικ�ς ψυ��ς, τ$τε γιατ0 δGν στρ��εται κα0 � γ�, τ� bδωρ κα0 1 �#ραν$ς,
διερωτ>ται κατ3 :ρ�@ν, %ν. :µ�σως µετ� θ�τει Nνα κρισιµWτατ� %ρWτηµα: τ� εJδ�υς
ψυ�) θ� µπ�ρ�9σε ν� ε&ναι α#τ@; M@πως λ�γικ@; T$τε θ� <πρεπε κα0 �V κιν@σεις τ�9
�#ραν�9 κα0 τ�ς �*σεως ν� ε&ναι α#θα�ρετες, :��9 θ� καθ�δηγ�9νταν :π� µ�α
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%λε*θερη K�*ληση. 3Eπειδ) �µως �V κιν@σεις τ.ν παραπ?νω ε&ναι τακτικ�ς, δGν µπ�-
ρεD ν� καθ�δηγ�9νται α#τGς :π� µ�α λ�γικ) ψυ�@. M@πως τ$τε πρ$κειται γι� µ�α
α6σθητικ) e �υτικ) ψυ�@; M�α τ�τ�ια ψυ�) �µως, µ$ν� µG τ)ν K�@θεια \ργ?νων θ�
µπ�ρ�9σε ν� κιν@ση τ� �υσικ� σWµατα. 3Oργανικ� �µως µ�λη τ�9 �#ραν�9 κα0 τ�ς
γ�ς δGν ���στανται. 3Aντιθ�τως, � �*ση :π�τελεDται :π� Lπλ> κα0 :σ*νθετα στ�ι-
�εDα. MG τ� %πι�ειρ@µατα α#τ� 1 Γρηγ$ρι�ς Παλαµ>ς θεµελιWνει τ)ν :νυπαρ��α τ�-
τ�ι�υ εJδ�υς ψυ��ς. FH �*ση ε&ναι 8ψυ�η κα0 κ?θε στ�ι�εD� της κινεDται σ*µ�ωνα µG
τ� %σωτερικ� �αρακτηριστικ? τ�υ. E&ναι �ανερ� �τι 1 gγι�ς Γρηγ$ρι�ς %πιθυµεD ν�
:ντιπαρατεθ� στ)ν νε�πλατωνικ) �ιλ�σ���α, κατ� τ)ν 1π��α � θε�α �π$σταση
N�9ς παρ?γει τ)ν Ψυ�@, � 1π��α κυKερν> τ�ν κ$σµ�. Kατ3 α#τ$ν, � µ$νη λ�γικ)
ψυ�) ε&ναι � :νθρWπινη, � 1π��α ε&ναι �περ�υρ?νια: �4κ  �4ρ�νι�ς 5λλ6  7περ�υ-
ρ�νι�ς, �4 τ8π9ω 5λλ� τ:0 �αυτ0ς �1σει, ;τε ν�ερ� 7π�ρ��υσα �4σ�α11. A#τ� K�Kαια
µ>ς θυµ�+ει τ)ν :ριστ�τελικ) θ�ση περ0 τ�9 ν�9 Xς :νωτ?τ�υ τµ@µατ�ς τ�9 :νθρω-
π�ν�υ λ�γικ�9. T� τµ�µα α#τ� περι��ει κατ� τ�ν 3Aριστ�τ�λη τ� ε<δη, τ� :ντ�στ�ι��
τ.ν πλατωνικ.ν 6δε.ν. FH πρ��λευσ@ τ�υ ε&ναι θεϊκ@, %ν., µετ� τ�ν θ?νατ� τ�9 σW-
µατ�ς, παραµ�νει :θ?νατ�, κατ� τ�ν 3Aριστ�τ�λη. Θ� δ�9µε παρακ?τω π.ς τρ�π�-
π�ιεD τ)ν :ντ�ληψη α#τ) 1 gγι�ς Γρηγ$ρι�ς.

3Eνδια��ρ�υσα ε&ναι � :να��ρ� τ�9 Γρηγ�ρ��υ στ�ν α6θ�ρα, τ� κατ� τ�ν 3Aρι-
στ�τ�λη π$µπτ�ν σ=µα, τ� 1π�D� <�ει θεϊκ� �αρακτηριστικ?, καθ3 �σ�ν ε&ναι 8�θαρ-
τ� κα0 α6Wνι�, %ν. � κ�νησ@ τ�υ ε&ναι :�ναη. FO 3Aριστ�τ�λης Eταν �π��ρεωµ�ν�ς ν�
κατα�*γη στ)ν :π�δ��) τ�ς �π?ρ�εως τ�9 σWµατ�ς α#τ�9, %�3 �σ�ν y�ειλε ν�
%�ηγ@ση τ)ν µετ?δ�ση τ�ς κιν@σεως :π� τ)ν ν�ερ) �#σ�α τ�9 πρ>τ�υ κιν�?ντ�ς,
στ)ν �*ση, %ν. 1 Πλ?των ε&�ε %πιλ*σει τ� πρ$Kληµα α#τ� δι� µ�σ�υ τ�ς �π?ρ�εως
τ�ς κ�σµικ�ς ψυ��ς. FO gγι�ς Γρηγ$ρι�ς Παλαµ>ς :π�δ��εται τ)ν bπαρ�η τ�9 α6θ�-
ρ�ς. A#τ$ς, κατ� τ�ν gγι� Γρηγ$ρι�, δια��ρ�π�ιεDται κατ� τ0ς 6δι$τητες :π� τ�
8λλα στ�ι�εDα κα0 δGν <�ει θεϊκ� �αρακτηριστικ?12. KινεDται κυκλικ.ς, �πως 8λλω-
στε πιστε*ει 1 3Aριστ�τ�λης, δι$τι %κ τ�ς �*σεWς τ�υ, Xς %λα�ρ$τερ�ς, καταλαµK?-
νει τ�ν @νω τ8π�ν κα0 δι$τι τ� στ�ι�εDα %π0 τ.ν 1π��ων %πιπ�λ?+ει ε&ναι σ�αιρικ?,
:��9 σ�αιρικ� ε&ναι τ� σ��µα τ�9 σ*µπαντ�ς. RAρα κα0 1 α6θ)ρ κινεDται κυκλικ.ς.
T� παραπ?νω :παντ.νται, µερικGς δεκαετ�ες πρ�ν, κα0 στ� �ιλ�σ��ικ� <ργ� τ�9
Nικη�$ρ�υ X�*µν�υ, δGν :π�τελ�9σαν �µως τ)ν %πικρατ�στερη 8π�ψη κατ� τ)ν
%π��) τ�9 Γρηγ�ρ��υ. T� γεγ�ν�ς �τι 1 τελευταD�ς, Xς πρ�ς τ� +@τηµα α#τ� :λλ�
κα0 γενικWτερα Xς πρ�ς τ)ν κ�σµ�λ�γ�α, :κ�λ�υθεD τ)ν :ριστ�τελικ) �ιλ�σ���α
δGν ε&ναι 1πωσδ@π�τε τυ�αD�. Kατ� τ�ν 3Aριστ�τ�λη, κ?θε �υσικ� στ�ι�εD� κινεDται
κα0 λαµK?νει θ�ση σ*µ�ωνα µG τ)ν 6δια�τερη �*ση τ�υ, �ρει?+εται �µως τ)ν πρWτη
yθηση :π� τ� πρ=τ� κιν�?ν, τ�ν θε� τ�9 :ριστ�τελικ�9 συστ@µατ�ς. FO gγι�ς Γρη-
γ$ρι�ς συνδ�ει τ)ν <νν�ια τ�9 �υσικ�9 Bντ�ς µG τ)ν <νν�ια τ�ς α#τ�κινησ�ας. ∆Gν
πρ$κειται �µως γι� :π$λυτη α#τ�κινησ�α :λλ� γι� σ�ετικ@, καθoς α#τ) συµKιK?-
+εται µG τ)ν %�ωτερικ) %π�δραση κα0 δGν ν�εDται �ωρ0ς α#τ@ν. FEπ�µ�νως, � συµπε-

%H �ιλ�σ���α στ� Kε�?λαια 7κατ�ν πεντ@κ�ντα Γρηγ�ρ��υ Παλαµ' 417

11. Kε��λαια �κατ�ν πεντ�κ�ντα, 3-4.
12. �O.π., 11.

27



ρι��ρ� τ.ν �υσικ.ν στ�ι�ε�ων καθ�ρ�+εται κατ3 :ρ�)ν :π� τ)ν θε$τητα, πρ>γµα
π�( συµ�ωνεD µG τ)ν �ριστιανικ) διδασκαλ�α. FH υV�θ�τηση τ�ς :ριστ�τελικ�ς κ�-
σµ�εικ$νας %κ µ�ρ�υς τ�9 Lγ��υ Γρηγ�ρ��υ :π�τρ�πει τ)ν 8µεση %�?ρτηση κ?θε
�υσικ�9 Bντ�ς :π� τ�ν Θε$, :ντ�ληψη π�( θ� µπ�ρ�9σε ν� 1δηγ@ση στ)ν κατ?ρ-
γηση τ.ν διαµεσ�λ?Kεων κα0 τελικ.ς στ�ν πανθεϊσµ$, :π��ε*γ�ντας, :π� τ)ν 8λλη
πλευρ?, κα0 τ)ν υV�θ�τηση τ.ν %νδιαµ�σων Kαθµ�δων, θεϊκ.ν κα0 µ@, τ�ς νε�πλα-
τωνικ�ς �ιλ�σ���ας, τ�9 συστ@µατ�ς %κε�ν�υ, τ� 1π�D� κατ3 %���)ν %���ρασε τ)ν
3Aναγ�ννηση. FO :ριστ�τελισµ�ς Eταν � :σ�αλ�στερη 1δ�ς πρ�κειµ�ν�υ ν� :π�-
τραπ�9ν �V παρεκκλ�σεις %κεDνες, στ0ς 1π�Dες :ναπ$�ευκτα θ� 1δηγ�9σε 1 τ�νισµ�ς
τ�ς 7ν$τητ�ς τ�9 �υσικ�9 κ$σµ�υ, συν�πεια τ.ν %πιστηµ�νικ.ν %νδια�ερ$ντων τ�ς
%π���ς, κα0 � συνακ$λ�υθη :π�δ��) τ�9 %µψ*��υ τ�ς �*σεως.

FΩς %κ τ.ν :νωτ�ρω, 1 gγι�ς Γρηγ$ρι�ς :�3 7ν�ς :π�δ��εται �τι � κ�σµικ) σ�-
��α <�ει τ� δικ$ της :νε�?ρτητ� γνωστικ� πεδ��13, :�3 7τ�ρ�υ %πιδιWκει ν� τ)ν πρ�-
�υλ?�η :π� τ)ν %π�δραση :π$ψεων, �V 1π�Dες στ)ν πραγµατικ$τητα ε&ναι περισσ$-
τερ� θρησκευτικGς παρ� �ιλ�σ��ικ�ς, �πως 1 πανθεϊσµ$ς. Στ� Jδι� <ργ� τ�υ δια-
�ωρ�+ει :κ$µη σα��στερα κ�σµικ) σ���α κα0 θε�λ�γ�α, διακηρ*σσ�ντας �τι B�ι µ$-
ν� τ� πεδ�α τ�υς ε&ναι δι?��ρα :λλ� κα0 τ� γνωστικ? τ�υς µ�σα. 3Aρ�ικ.ς περι-
γρ?�ει π.ς :π� τ0ς α6σθ@σεις σ�ηµατ�+�νται �V µ�ρ�>σεις π�( :π�τελ�9ν %κτυπW-
σεις τ.ν :ντικειµ�νων, ε6κ$νες, �V 1π�Dες δGν ε&ναι σWµατα :λλ� �αρακτηρ�+�νται
σωµατικ�ς14, κα0 �V 1π�Dες :π�θηκε*�νται στ� �ανταστικ�ν τ�ς ψυ��ς: T� γ�?ν
κατ� τ�ς αFσθ�σεις GκµαγεJα τα?τα τ� τ0ς ψυ�0ς �ανταστικ�ν Gκ τ=ν αFσθ�σεων
αQ πρ�σ�ικει�1µεν�ν, �4κ α4τ�ς τ�ς αFσθ�σεις, 5λλ� τ�ς Gν α4τ�Jς Rς S�ηµεν εFκ8-
νας τελ$ως �ωρ�Uει τ=ν σωµ�των κα� τ=ν κατ6 α4τ� εFδ=νV κα� Gναπ�κειµ$νας S�ει
καθ�περ θησαυρ�Wς @λλ�τε @λλην, κα� µ* παρ8ντ�ς σ>µατ�ς πρ�ς �ρ0σιν �Fκε�αν
Sνδ�θεν καταλλ�λως πρ�Yαλλ8µεν�ν…15. A#τGς τ0ς ε6κ$νες %πε�εργ?+εται 1 ν�9ς,
γι� ν� παραγ?γη τ�(ς π�ικ�λ�υς λ�γισµ�*ς, :ληθεDς e ψευδεDς: T�?τ� δ* τ� τ0ς
ψυ�0ς�ανταστικ�ν Gν τ9= λ�γικ9= U>9ω ν�? κα� αFσθ�σεως µεθ8ρι�ν γ�νεται. T�ς γ�ρ
Gν α4τ9= παρ� τ=ν αFσθ�σεων πρ�σειληµµ$νας εFκ8νας, Zς κε�ωρισµ$νας σωµ�των
κα� 5σωµ�τ�υς [δη γεγενηµ$νας, καθ�ρ=ν κα� περιστρ$�ων \ ν�?ς, π�ικ�λως κα�
τ�Wς λ�γισµ�Wς 5περγ�Uεται, διαλ�γιU8µεν8ς τε κα� 5ναλ�γιU8µεν�ς κα� συλλ�γι-
U8µεν�ς π�λυειδ=ς, Gµπαθ=ς, 5παθ=ς, µ$σως, πεπλανηµ$νως τε κα� 5πλαν=ς, 5�6
]ν α^ πλεJσται 5ρετα� κα� κακ�αι, ε4δ�_�αι τε κα� κακ�δ�_�αι τ�κτ�νται16. Στ)ν συ-
ν��εια παρατηρεD �τι δGν πρ��ρ��νται �λ�ι �V λ�γισµ�0 :π� τ)ν αJσθηση κα0 τ) �α-
ντασ�α :λλ� µερικ�0 λαµK?ν�υν τ)ν :ρ�@ τ�υς :πευθε�ας :π� τ�ν ν�9: …�4 π'ς τ9=
ν9= λ�γισµ�ς Gκ τ�1των κα� περ� τ�1των, 5λλ6 Sστιν ; τις `ν εaρ�ι κα� τ=ν αFσθ�σει
µ* δυναµ$νων 7π�π�πτειν, 7π� τ�? ν�? τ9= λ�γισµ9= διδ8µενα, δι� τ�?τ6 S�ην µ*
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π'σαν 5λ�θειαν b πλ�νην κα� 5ρετ*ν b κακ�αν Gν τ�Jς λ�γισµ�Jς 5π� �αντασ�ας
S�ειν τ*ν 5ρ��ν17. Παρατηρ�9µε �τι, %ν. 1 Γρηγ$ρι�ς Παλαµ>ς τ�ν�+ει περισσ$τε-
ρ� τ�ν %µπειρισµ� Xς πρ�ς τ)ν γνWση τ�9 α6σθητ�9 κ$σµ�υ, %�3 �σ�ν �V περισσ$τε-
ρ�ι λ�γισµ�0 πρ��ρ��νται :π� τ0ς α6σθ@σεις, %ν τ�*τ�ις θεωρεD �τι 1 ν�9ς παρ?γει
κα0 :�3 7αυτ�9 ν$ηση, µG :π�τ�λεσµα � γνWση ν� ε&ναι τελικ.ς σ1µµικτ�ς18. FH �α-
ντασ�α :π�τελεD τ� �ρι� µετα�( α6σθ@σεως κα0 ν�919.

∆Gν πρ$κειται �µως γι� κ?π�ιες α6Wνιες ν�ητGς πραγµατικ$τητες τ0ς 1π�Dες κα-
τ��ει τ� :νWτερ� τµ�µα τ�9 ν�9, �πως π�στευε 1 3Aριστ�τ�λης (1 ν�9ς Xς τ8π�ς
εFδ=ν), :λλ� µ>λλ�ν γι� κ?π�ιες :ρ�Gς τ�ς ν�@σεως, �V 1π�Dες µ?λιστα δGν ε&ναι
:λ?νθαστες, �πως πρ�κ*πτει :π� τ� κε�µεν�. FEπ�µ�νως, 1 ν�9ς στ�ν 1π�D� :να��-
ρεται 1 gγι�ς Γρηγ$ρι�ς, :ντιστ�ι�εD στ)ν δι�ν�ια, τ)ν κατWτερη ν�ητικ) λειτ�υργ�α
κατ� τ� κ*ρι� πλατωνικ� - :ριστ�τελικ� ρε9µα τ�ς :ρ�α�ας 7λληνικ�ς �ιλ�σ���ας,
� 1π��α δια�ειρ�+εται τ� δεδ�µ�να τ.ν α6σθ@σεων κα0 δGν ε&ναι :λ?θητη, δι$τι δGν
θε>ται τ0ς Fδ$ες e ε<δη, � θ�α τ.ν 1π��ων 1δηγεD στ)ν :σ�αλ� γνWση. RAρα, µ$νη �
δι?ν�ια �ρησιµε*ει κατ� τ�ν gγι� Γρηγ$ρι� Παλαµ> στ)ν γνWση τ�9 α6σθητ�9 κ$-
σµ�υ κα0 στ)ν :ν?πτυ�η α#τ�9, τ� 1π�D� :π� τ)ν 3Aναγ�ννηση κα0 7��ς \ν�µ?+εται
%πιστ@µη. A#τ� K�Kαια <ρ�εται σG :ντ�θεση µG τ)ν πλατωνικ) :ντ�ληψη, τ)ν 1π��α
�#σιαστικ.ς :κ�λ�υθεD κα0 1  3Aριστ�τ�λης, σ*µ�ωνα µG τ)ν 1π��α � γνWση τ.ν
�υσικ.ν Bντων δGν µπ�ρεD ν� :�θ� στ� %π�πεδ� τ�ς KεKαι$τητ�ς, τ�ς Gπιστ�µης
κατ� τ)ν πλατωνικ) 1ρ�λ�γ�α, παρ� µ$ν� %�ν θεαθ� τ0ς Fδ$ες (τ� ε<δη κατ� τ)ν :ρι-
στ�τελικ) %κδ��@). A#τ� �µως τ� :π�ρρ�πτει <µµεσα 1 gγι�ς Γρηγ$ρι�ς στ� κε�?-
λαια π�( :να��ραµε παραπ?νω, µG κατηγ�ρηµατικ� �µως τρ$π� στ� κε�?λαι� 20:
…κα� cπλ=ς π'σαν π�ντων γν=σιν τ*ν Gκ µερικ=ν συνηγµ$νην καταλ�ψεων, G_
αFσθ�σεως κα� �αντασ�ας συνειλ8�αµεν δι� τ�? ν�?V κα� �4δεµ�α π�τ6 `ν κληθε�η
πνευµατικ�, �υσικ* δd µ'λλ�ν, :e µηδd �ωρεJ τ� τ�? πνε1µατ�ς20. MG 8λλα λ$για, �
γνWση π�( 1 Παλαµ>ς \ν�µ?+ει �υσικ* δGν σ�ετ�+εται µG τ)ν πνευµατικ* �mτε K�-
Kαια µG τ)ν :ρ�αι�ελληνικ) ν8ηση. FH :ν?λυση τ�9 Γρηγ�ρ��υ Παλαµ>, παρ� τ�
πλατων�+�ν λε�ιλ$γι�, Kασ�+εται σG :ριστ�τελικ�ς πρ�ελε*σεως πηγ�ς, εJτε στ� Jδια
τ� <ργα τ�9 Σταγιρ�τη εJτε σG κε�µενα σ��λιαστ.ν. Σηµαντικ) δια��ρ�π��ηση �µως,
:π�τελεD τ� �τι :π�υσι?+ει � κατ?σταση τ�9 Gν Gνεργε�fα ν�9, κατ� τ)ν 1π��α α#τ�ς
ν�εD :πευθε�ας τ� εJδη, κατακτWντας µG 8µεσ� κα0 :σ�αλ� τρ$π� τ)ν Gπιστ�µη.
O#σιαστικ.ς, 1 gγι�ς Γρηγ$ρι�ς :π�δ��εται µ$ν� τ)ν κατ?σταση τ�9 δυν�µει ν�9,
κατ� τ)ν 1π��α α#τ�ς ν�εD τ� %πιµ�ρ�υς Bντα, κα0 α#τ)ν �µως τ)ν :ντιλαµK?νεται
κυρ�ως, zν κα0 B�ι :π�κλειστικ?, %µπειριστικ?.

3Eνν�εDται �τι � �υσικ) α#τ) γνWση ε&ναι κατ� τ�ν gγι� Γρηγ$ρι� κατWτερη
:π� τ)ν πνευµατικ@, � 1π��α :π�Kλ�πει στ)ν θε�γνωσ�α κα0 τ)ν 1π��α κατ��ει �

%H �ιλ�σ���α στ� Kε�?λαια 7κατ�ν πεντ@κ�ντα Γρηγ�ρ��υ Παλαµ' 419

17. Kε��λαια �κατ�ν πεντ�κ�ντα, 17.
18. �O.π., 19: T9= �ανταστικ9= τ0ς ψυ�0ς Gπ���1µεν�ς \ ν�?ς κα� ταJς αFσθ�σεσι δd τ�1τ�υ συγγι-

γν8µεν�ς, σ1µµικτ�ν 5π�γεννf' τ*ν γν=σιν.
19. Sinkewicz, (.π., σ. 12 κ.7.
20. Kε��λαια �κατ�ν πεντ�κ�ντα, 20. Bλ. κα0 Π. K. Xρ@στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ', Συγγρ�µµατα,

τ. Ew, (.π., σ. 14.



ψυ�) Xς πρ�ερ��µ�νη %κ Θε�9: τ*ν δd ψυ��ν, Gκ τ=ν 7περκ�σµ�ων, µ'λλ�ν δd παρ6
α4τ�? τ�? Θε�? δι6 Gµ�υσ�µατ�ς 5π�ρρ�τ�υ Zς µ$γα τι κα� θαυµαστ�ν κα� τ�? πα-
ντ�ς 7περ$��ν, κα� τ� π'ν Gπ�πτε?�ν κα� τ�Jς π'σιν Gπιστατ�?ν κα� Θε�? γνω-
στικ�ν ;µα κα� δεκτικ�ν παντ�ς µ'λλ�ν τ0ς 7περαν9ωκισµ$νης τ�? τε�ν�τ�υ µεγα-
λει8τητ�ς 5π�τ$λεσµαV κα� µ* (τι Θε�? δεκτικ�ν δι6 5γ=ν�ς κα� ��ριτ�ς, 5λλ� κα�
δυνατ�ν �νωθ0ναι τ�1τ9ω κατ� µ�αν 7π8στασιν21. Συµ�Wνως πρ�ς τ� παραπ?νω, �
ψυ�) %�υψWνεται :π� τ� λ�ιπ� δηµι�υργ@µατα, �πως κα0 1 ν�ητ�ς κ$σµ�ς στ� σ*-
ν�λ$ τ�υ22, zν κα0 :π�τελ�9ν KεKα�ως δηµι�υργ@µατα: T� κατ6 εFκ8να γεγ�ν8τας
�µ'ς α4τ�Wς εFδ$ναι τ�? κτ�σαντ�ς, �4δd τ�ν ν�ητ�ν κ8σµ�ν θε�π�ιεJν συγ�ωρεJ.
T� γ�ρ κατ6 εFκ8να τ�?τ�, �4� � τ�? σ>µατ�ς S�ει θ$σις 5λλ6 � τ�? ν�? π�ντως �1-
σις, �g µηδdν κατ� �1σιν κρεJττ�ν. EF γ�ρ hν τι κρεJττ�ν, Gν Gκε�ν9ω `ν 7π0ρ�ε τ�
κατ6 εFκ8να. 6Eπε� δd τ� Gν �µJν κρεJττ�ν ν�?ς, τ�?τ� δd εF κα� κατ6 εFκ8να θε�αν, Gκτ�-
σθη δ6 �Qν (µως 7π� Θε�?…23. 3Eπ0 τ�9 �ωρ��υ α#τ�9 µπ�ρ�9µε ν� παρατηρ@σω-
µε �τι 1 gγι�ς Γρηγ$ρι�ς, δια�υλλ?σσ�ντας τ)ν Kασικ) �ριστιανικ) δι?κριση µε-
τα�( κτιστ�9 κα0 :κτ�στ�υ, διατηρεD κατ� κ?π�ι�ν τρ$π� τ)ν :ντ�ληψη τ�9 κ*ρι�υ
ρε*µατ�ς τ�ς :ρ�αι�ελληνικ�ς σκ�ψης περ0 τ�ς \ντ�λ�γικ�ς :νωτερ$τητ�ς τ�9 ν�9.

T� παραπ?νω �µως δGν <�ει καµµ�α %π�δραση στ)ν θεωρ�α τ�υ περ0 τ�ς γνWσε-
ως τ.ν α6σθητ.ν Bντων. Στ� πεδ�� α#τ� παρ�υσι?+εται πλ@ρης παραµερισµ�ς τ�ς
µετα�υσικ�ς. A#τ� σηµα�νει �τι δGν ���σταται κ?π�ι� �περ�υσικ� �π$Kαθρ� τ�ς
�*σεως, πρ�ϋπ$θεση τ�ς γνWσεως τ�9 1π���υ θ� Eταν :κριK.ς α#τ�9 τ�9 εJδ�υς �
�ιλ�σ��ικ) σκ�ψη. ΣG µι� %π��) κατ� τ)ν 1π��α %παν�ρ��νταν στ)ν %πικαιρ$τητα
�ιλ�σ��ικ� συστ@µατα τ�ς :ρ�αι$τητ�ς, µG πρ�ε�?ρ��ντα τ�ν νε�πλατωνισµ$, τ�
1π�Dα %�αρτ�9σαν, τ$σ� στ� συστηµατικ� �σ� κα0 στ� γνωσι�θεωρητικ� πεδ��, τ�ν
�υσικ� κ$σµ� :π� τ�ν ν�ητ� e συν��υραν τ�(ς δ*�, �V :π$ψεις τ�9 Lγ��υ Γρηγ�-
ρ��υ Παλαµ> τ$νι+αν τ)ν α#τ�τελ� γνωστικ) :��α τ�ς %µπειρ�ας κα0 �π�δε�κνυαν
τ)ν 1δ� πρ�ς τ)ν :νε�αρτησ�α τ�ς %πιστ@µης, B�ι µ$ν� :π� τ)ν θε�λ�γ�α :λλ� κα0
:π� τ)ν �ιλ�σ��ικ) µετα�υσικ@.

FO gγι�ς Γρηγ$ρι�ς Παλαµ>ς �ρησιµ�π�ιεD τ)ν �ιλ�σ���α πρ�κειµ�ν�υ ν� %νι-
σ�*ση τ)ν %π�τευ�η τ.ν θε�λ�γικ.ν τ�υ στ$�ων. REτσι, 1ρι�θετεD σα�.ς τ)ν θε�λ�-
γ�α κα�, καθιστWντας :δ*νατες µελλ�ντικGς %πιθ�σεις πρ�ερ�$µενες :π� τ�ν �.ρ�
τ�ς �υσικ�ς %πιστ@µης, δια�υλλ?σσει τ)ν δυνατ$τητα τ�ς θε�γνωσ�ας. Παρ?λληλα,
:ναγνωρ�+ει στ) �υσικ) %πιστ@µη Nνα δικ$ της, :νε�?ρτητ� γνωστικ� πεδ��.
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22. �O.π., 27.
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ZUSSAMENFASSUNG

K. P. Christou

DIE PHILOSOPHIE IN “EINHUNDERT FÜNFRIG KAPITEL”
DES HL. GREGORIOS PALAMAS

Hl. Gregorios Palamas unterscheidet zwischen Theologie und Philosophie. Ihre
Gegenstände sind nach ihm verschieden. Die Philosophie erforscht das Wesen der
Dinge, die zum Gebiet der Schöpfung gehören und bestimmt die Prinzipien des
sozialen Lebens. Die Welt des Unsichtbaren und Unvergänglichen wird durch die
Theologie untersucht. In seimem Werk Hundertfünfzig Kapitel weist hl. Gregorios,
durch philosophische Methodologie, die Theorie über die Existenz einer Seele der
Welt zurück. Diese Seele könnte nicht logisch sein, denn eine solche hätte auch eine
freie Wille besessen. Sie könnte auch nicht sinnlich sein, weil in diesem Fall würde sie
körperliche Teile brauchen, um die Körper zu bewegen. Hl. Gregorios akzeptiert die
Existenz des Äthers und übernimmt die aristotelische Kosmologie, für den Grund,
dass sie die unmitellbare Abhängigkeit aller physischen Wesen vom Gott und damit
Pantheismus vermeidet. Damit werden auch die zwischen Gott und physische Welt
liegende (neuplatonischen) Stufen vermeidet.

Nach Gregorios Palamas, nur der untere Teil des Intellektes führt uns zur
Kenntnis der physischen Welt, durch die Bearbeitung der Gegebenheiten der Sinne.
Die unmittelbare Sicht der Urformen wird vom hl. Gregorios ausgeschlossen. Er
beseitigt völlig die Metaphysik, was die Kenntnis der physischen Geschöpfen betrifft.
Er betont die Selbständigkeit des Erkennungsvermögens der Sinneser-fahrung und
weist den Weg zur Unabhängigkeit der Wissenschaft, sowohl von der Theologie als
auch von der philosophischen Metaphysik hin.
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Bασ�λει�ς Στ. Ψευτ�γκ�ς

ΠAΛAMIKH ΘEOΛOΓIA KAI ΠNEYMATIKOTHTA

E�σαγωγικ� τινα

Στ� πλα�σια τ�� �Eπιστηµ�νικ�� τ��τ�υ Συνεδρ��υ περ� �Aγ��υ �Oρ�υς, τ�
�π�!� "ργ#νωσε κα� πραγµατ�π�ιε! τ�ς %µ&ρες α'τ(ς % E.M.Σ., )π&λε*α +ς θ&µα
τ/ς παρ��σας ε0σ1γησης τ� 2ναγρα34µεν� στ� Πρ4γραµµα, 5τ�ι: «Παλαµικ6 θε�-
λ�γ�α κα� πνευµατικ4τητα». O8 λ4γ�ι τ/ς )πιλ�γ/ς τ�υ ε9ναι �8 ;*/ς τ&σσερις:

�O <γι�ς Γρηγ4ρι�ς Παλαµ=ς >π/ρ*ε: α) �Aγι�ρε�της µ�να@4ς, B) µητρ�π�λ�της
κα� 2ρ@ιεπ�σκ�π�ς α'τ/ς )δC τ/ς π4λης, τ/ς Θεσσαλ�ν�κης (1347/49-1359)1, %
�π��α, +ς γειτνι#S�υσα πρ�ς τ� UAγι�ν �Oρ�ς, δ&@θηκε π#ντ�τε 2π� α'τ� τ�ς πνευ-
µατικ(ς )πιδρ#σεις τ�υ κα� )ν��τε πρ�σωπικ4τητες, Vπως � <γ. Γρηγ4ρι�ς Πα-
λαµ=ς, π�W )λ#µπρυναν τ�ν )πισκ�πικ� θρ4ν� της. �Aλλ� κα� % Xδια, 2π� τ6 µερι#
της, 2νταπ�δ�τικ#, τ� τρ�3�δ�τ��σε µ( Zµψυ@� >λικ4, τ� παιδι# της, γι� τ6ν
)π#νδρωση τCν µ�νCν τ�υ. γ) �O Γρηγ4ρι�ς Παλαµ=ς >π/ρ*ε µεγ#λ�ς θε�λ4γ�ς\
Xσως % µεγαλ�τερη θε�λ�γικ6 3υσι�γνωµ�α π�W π&ρασε 2π� τ6ν �Eκκλησ�α τ/ς
Θεσσαλ�ν�κης στ6 µακρα�ωνη 8στ�ρικ6 διαδρ�µ1 της, τ6ν πρ�ν 2λλ� κα� τ6ν µετ�
τ�ν π�λWν E'στ#θι�ν (12�ς α0.) κα� συν&δεσε τ� Zργ� τ�υ κα� τ6ν >ψηλ6 πνευµα-
τικ6 κληρ�ν�µι# τ�υ ^@ι µ4ν�ν µ( τ6ν π4λη α'τ1, 2λλ� κα� γενικ4τερα µ( τ6ν
�Oρθ4δ�*η �Aνατ�λικ6 �Eκκλησ�α τ/ς _στερης BυSαντιν/ς, τ/ς µεταBυSαντιν/ς κα�
τCν µετ&πειτα περι4δων µ&@ρι σ1µερα. T&λ�ς, δ) >π/ρ*ε � Παλαµ=ς, )π�σης, Vπως
θ`λεγε κα� γι� τ6ν περ�πτωσ1 τ�υ � πρ�31της ∆ανι1λ, �ν�ρ �πιθυµι�ν τ�� πνε�-
µατ�ς2, δηλαδ6 πνευµατικ�ς `νδρας πρbτ�υ µεγ&θ�υς κα� 2ναστ1µατ�ς, π�W µαS�
µ( π�λλ�Wς `λλ�υς συγ@ρ4ν�υς τ�υ 2ν&δει*αν τ6 θε�λ�γικ6 κα� τ6ν κλασσικ�S�υ-
σα γραµµατε�α3 στ6 Θεσσαλ�ν�κη κα� στ6 BυSαντιν1, γενικ4τερα, π�λιτε�α.
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1. Jean Meyendorff, Introduction à l’étude de Grégoire Palamas [Patristica Sorbonensia 3], Paris,
Éditions du Seuil, 1959, σ. 25 κ.;. κα� 129 κ.;., κα� Παν. K. Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, Συγγρ�µµα-
τα, τ. Ad- Ed, Θεσσαλ�ν�κη 1962, 1966, 1970, 1988, 1992 (στ� ;*/ς: Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, Συγγρ�µµατα).

2. ∆ανι!λ 10, 11.19.
3. Bλ. Bασ�λει�ς Λα��ρδας, «Nικ�λ#�υ KαB#σιλα, πρ�σ3bνηµα κα� )πιγρ#µµατα ε0ς <γι�ν

∆ηµ1τρι�ν», EEBΣΠ 22 (1952) 97-109\ � Xδι�ς, «∆�� πρ�σ3ων1µατα ε0ς <γι�ν ∆ηµ1τρι�ν τ�� Nικ�-
λ#�υ KαB#σιλα», "Eλληνικ# 13 (1934) 337 κ.;. ΠρBλ. Bασ�λει�ς Στ. Ψευτ�γκ=ς, Nικ�λ��υ Kα$�σι-
λα, "Eπτ# �ν%κδ�τ�ι λ'γ�ι τ( πρ�τ�ν ν�ν �κδιδ'µεν�ι, E0σαγωγ6-Kε�µεν�ν-Σ@4λια, Θεσσαλ�ν�κη
1976, σσ. 18-21 κα� 50-51, κα� Herbert Hunger, Bυ*αντιν� Λ�γ�τε/ν�α. "H λ'για κ�σµικ� γραµµατε�α
τ�ν Bυ*αντιν�ν, τ. Bd, "Iστ�ρι�γρα0�α, 0ιλ�λ�γ�α, π��ηση, µτ3ρ. Tα*ι#ρ@ης K4λιας- Kατερ�να Συ-



�Eτσι, λ�ιπ4ν, � Παλαµ=ς, +ς jγι�ρε�της µ�να@4ς, 2σκ1θηκε στ� πνευµατικ�
σκ#µµατα τ/ς jγι�ρειτικ/ς Bι�τ/ς κα� π�λιτε�ας. �EδC γνbρισε κα� B�ωσε τ6ν
πνευµατικ6 )µπειρ�α διασ1µων 2σκητCν κα� πνευµατικCν διδασκ#λων, συγ@ρ4-
νων τ�υ, Vπως ε9ναι �8 Θε4ληπτ�ς Φιλαδελ3ε�ας (1250-1322)4, �Aθαν#σι�ς Kων-
σταντιν�υπ4λεως (1289-1293 κα� 1303-1309)5, �Aθαν#σι�ς � µετ&πειτα Mετεωρ�της
(14�ς α0.)6, 2λλ� κα� παλαι�τ&ρων τ�υ –Zµµεσα τ��τ�υς– Vπως �8 <γι�ι Nικη34ρ�ς
�Iταλ�ς (1215-1296)7, Nε!λ�ς �Iταλ�ς (910-1004)8, Συµεlν � ν&�ς θε�λ4γ�ς († 1022)9,
Σελιbτη �Hλ�ας, ΓαBρι6λ10 κ.`. �Ως µητρ�π�λ�της Θεσσαλ�ν�κης (1347/49-1359)
)π��µανε τ6ν �Eκκλησ�α της σ( περ��δ� π�λλ6 δ�σκ�λη τ4σ� γι� τ� BυSαντιν�
κρ#τ�ς, τ� �π�!� ταλαιπωρ��νταν λ4γnω τCν δυναστικCν συγκρ��σεων µετα*W
τCν διεκδικητCν τ�� α'τ�κρατ�ρικ�� θρ4ν�υ (Παλαι�λ4γων – Kαντακ�υSην��),
Vσ� κα� γι� τ6ν Xδια τ6ν π4λη τ/ς Θεσσαλ�ν�κης, % �π��α κατ� τ6ν περ��δ�ν
α'τ6ν δ�κιµ#σθηκε δεινCς )*αιτ�ας 2π� τ6 µι� µερι� τ/ς κ�ινωνικ�-π�λιτικ/ς
)παν#στασης τCν ZηλωτCν (1342-1349)11 κα� 2π� τ6ν `λλη τCν συ@νCν π�λε-
µικCν )πιδρ�µCν κα� )34δων )ναντ��ν της 2π� τ�Wς TριBαλλ�Wς (Σ&ρB�υς), �8

424 Bασ�λει�ς Στ. Ψευτ�γκ�ς

ν&λλη - Γ. X. Mακρ/ς - �Iω#ννης B#σσης, �Aθ1να, M�ρ3ωτικ� UIδρυµα �Eθνικ/ς Tρ#πεSας, 1992, σσ.
15 κα� 484 κ.;.

4. Bλ. �Iω#ννης K. Γρηγ�ρ4π�υλ�ς, Θε�λ!πτ�υ Φιλαδελ0ε�ας τ�� "Oµ�λ�γητ�� (1250-1322),
B��ς κα: ;ργα, τ. Ad, E0σαγωγ1, Kατερ�νη, )κδ. «T&ρτι�ς», 1996, σ. 35 κ.;.

5. Bλ. Γρηγ�ρ4π�υλ�ς, <.π., σσ. 41-43 κα� τ1ν α'τ4θι >π�σηµει��µενη σ@ετικ1 BιBλι�γρα3�α.
ΠρBλ. Meyendorff, <.π., σ. 25 κ.;., κα� Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, Συγγρ�µµατα, τ. Ad, <.π., σσ. 405,
509.

6. Bλ. ∆ηµ1τρι�ς Z. Σ�3ιαν4ς, "O <σι�ς =Aθαν�σι�ς > Mετεωρ�της B��ς, =Aκ�λ�υθ�α, Συνα?�ρια:
Πρ�λεγ'µενα, Mετ�0ραση τ�� B��υ, κριτικ� ;κδ�ση κειµ%νων, Mετ&ωρα, �Eκδ�ση �Iερ=ς M�ν/ς Mε-
γ#λ�υ Mετεbρ�υ (Mεταµ�ρ3bσεως), 1990, σ. 43 κ.;., Vπ�υ κα� λ&γεται Vτι � �Aθαν#σι�ς Vταν )π/γε
στ6ν Kωνσταντιν��π�λη γνωρ�σθηκε µ( π�λλ�Wς 2*ι4λ�γ�υς θε�λ4γ�υς κα� λ�γ��υς µετα*W τCν
�π��ων κα� τ�ν Γρηγ4ρι�ν �Aκ�νδυν�ν, 3�λ�ν κα� πρωταγωνιστ6ν 2κ4µη τ�� %συ@ασµ��. (ΠρBλ. B��ν,
9, σ. 101). �EδC ε9ναι π�λW πιθαν�ν ν� γνωρ�σθηκε κα� µ( τ�ν <γ. Γρηγ4ρι�ν Παλαµ=ν.

7. Bλ. Bασ�λει�ς Στ. Ψευτ�γκ=ς, «Nικη34ρ�υ �Iταλ��, περ� τ/ς �Aγ�ας Tρι#δ�ς κα� �0κ�ν�µ�ας
τ�� Θε�� Λ4γ�υ», EEΘΣXAΠΘ 23 (1978) 211-213\ πρBλ. Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, Συγγρ�µµα-
τα, τ. A′, <.π., "YπCρ τ�ν Dερ�ς Fσυ/α*'ντων 1, 2, 12 κα� 2, 2.2.3, σ. 404 κ.;., κα� 508, 509, κα� E0σαγωγ1,
σσ. 328, 329, 330, 331\ πρBλ. κα� Maciej Bielawski, Il cielo nel cuore. Invito al mondo esicasta di
Niceforo il Solitario, Roma, Lipa Srl, 2002, σ. 24 κ.;.

8. Bλ. Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, Συγγρ�µµατα, τ. Ad, <.π., σσ. 404-405 κα� 509, κα� E0σαγω-
γ1, σσ. 328, 331 κα� σηµ. 65, κα� P. Germano Giovanelli, Ieromonaco della Badia di Grottaferrata. B��ς
κα: Π�λιτε�α τ�� >σ��υ πατρ(ς Fµ�ν Nε�λ�υ τ�� N%�υ. Testo originale greco e studio introduttivo
(codice Greco criptense B. B. II), Badia di Grottaferrata 1972.

9. Bλ. Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, Συγγρ�µµατα, τ. Ad, <.π., σσ. 328, 331 κα� 404-405\ πρBλ.
Meyendorff, <.π., σσ. 25-26.

10. Bλ. <.π., κα� τ6 µελ&τη Paolo Martino, S. Elia Speleota e il santuario delle Grotte presso
Melicucca. Notizie storiche, Roma, Edizioni Officina Grafica, `.Z.

11. Bλ. Meyendorff, <.π., σσ. 134, 136, 394, κα� Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, Συγγρ�µµατα, τ. ∆d,
<.π., σσ. 19-24, 48. Γι� τ6ν παλαι4τερη BιBλι�γρα3�α σ@ετικ6 µ( τ�Wς Zηλωτ&ς, Bλ. Meyendorff, <.π., σ.
135 σηµ. 39 κα� Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, Συγγρ�µµατα, τ. ∆d, <.π., σ. 24 σηµ. 48\ πρBλ. Γι#ννης
K�ρδ#τ�ς, "H κ�µµ��να τGς Θεσσαλ�ν�κης (1342-1349), �Aθ/ναι 1928 κα� ε0δικ4τερα τ6ν πρ4σ3ατη
διδακτ�ρικ6 διατριB6 τ�� K. Kωτσι4π�υλ�υ, T( κ�νηµα τ�ν Zηλωτ�ν στ� Θεσσαλ�ν�κη (1342-1349).
"Iστ�ρικ!, θε�λ�γικ� κα: κ�ινωνικ� διερε�νηση, Θεσσαλ�ν�κη 1997, Vπ�υ >π#ρ@ει )νηµερωµ&νη Bι-
Bλι�γρα3�α, σ. 273 κ.;.



�π�!�ι )πανειληµµ&νως πρ�σπ#θησαν, @ωρ�ς Vµως )πιτυ@�α, ν� τ6ν )κπ�ρθ1σ�υν
κα� καταλ#B�υν12.

T&λ�ς, +ς θε�λ4γ�ς κα� πνευµατικ�ς συγγρα3&ας, � Παλαµ=ς συν4ψισε κα�
)*&3ρασε στ� συγγρ#µµατ# τ�υ τ6ν πρ� α'τ�� θε�λ�γικ6 κα� πνευµατικ6 παρ#-
δ�ση τCν 2νατ�λικCν πατ&ρων κα� θε�λ4γων pς τ6ν )π�@1 τ�υ, Vπως τ��τ� ε9@ε
πρ#*ει κα� πετ�@ει τ�ν 8� α0. � <γι�ς �Iω#ννης ∆αµασκην4ς. E0δικ4τερα Vµως στα
πλα�σια τ/ς %συ@αστικ/ς Zριδας, % �π��α *&σπασε 2κριBCς στ6ν )π�@1 τ�υ, µ( τ6ν
παρ�υσ�α στ6 Θεσσαλ�ν�κη κα� στ6ν Kωνσταντιν��π�λη τ�� UEλληνα 3ιλ�σ43�υ
κα� θε�λ4γ�υ 2π� τ6ν KαλαBρ�α Bαρλα�µ τ�� )π�ν�µαS4µεν�υ KαλαBρ��, �
�π�!�ς κα� τ6ν *εκ�νησε13, � <γι�ς Γρηγ4ρι�ς Παλαµ=ς 2ναδε�@θηκε σ( πρωταγω-
νιστ1, κ�ρυ3α!� >π&ρµα@� τ/ς %συ@αστικ/ς πνευµατικ/ς παρ#δ�σης κα� συν#µα
σ( θεωρητικ� >π�στηρικτ6 τ/ς πρακτικ/ς κα� )πιστηµ�νικ/ς µεθ4δ�υ τ/ς ν�ερ/ς q
καρδιακ/ς λεγ�µ&νης πρ�σευ@/ς τCν %συ@αστCν jγι�ρειτCν Πατ&ρων, κα� 2κ4µη
στ�ν µ&γιστ� κ1ρυκα τ/ς µεταµ4ρ3ωσης τ�� 2νθρbπ�υ κα� Vλ�υ τ�� κ4σµ�υ
µ&σnω τ/ς δ4*ας τ�� Θε��. �H Vλη συγγρα3ικ6 παραγωγ6 τ�� Γρηγ�ρ��υ Πα-
λαµ=14, Vπως ε9ναι % µεγ#λη σ�νθεση τCν περι31µων τρι�ν Tρι�δων PπCρ τ�ν
Dερ�ς Fσυ/α*'ντων (σ�ν�λ� )νν&α πραγµατε!ες), �8 =Aντιρρητικ�: λ'γ�ι τ�υ κατ�
Bαρλα�µ τ�� KαλαBρ��, κατ� Γρηγ�ρ��υ �Aκινδ�ν�υ κα� Nικη34ρ�υ Γρηγ�ρ=,
π�λεµ�ων τ�� %συ@ασµ��, �8 ∆ι�λ�γ�� τ�υ, �8 Συν�δικ�: T'µ�ι, τ� =Aσκητικ� τ�υ,
Vπως κα� % `λλη µεγ#λη θε�λ�γικ6 σ�νθεση τCν 150 Kε0αλα�ων, 2κ4µη κα� α'τ(ς
�8 "Oµιλ�ες τ�υ (63 τ�ν 2ριθµ4ν)15, π�W )κ3bνησε +ς µητρ�π�λ�της στ� πνευµατικ�
π��µνι4 τ�υ, Vλα α'τ#, καθlς κα� �8 =Eπιστ�λ%ς τ�υ πρ�ς τ�ν Bαρλα�µ κα� τ�ν
Γρηγ4ρι�ν �Aκ�νδυν�ν16, συνδ&�νται κα� σ@ετ�S�νται, λ�ιπ4ν, `µεσα q Zµµεσα µ(
τ6ν %συ@αστικ6 Zριδα, τ� πρ4σωπα π�W π/ραν µ&ρ�ς σ� α'τ1, κα� 3υσικ� µ( τ6ν
πλ��σια θεµατικ6 π�W α'τ6 2ν&δει*ε κα� 2ν&πτυ*αν �8 θε�λ4γ�ι τCν 2ντιπ#λων
µερ�δων στ� Zργα τ�υς. ΣυνεπCς τ� θ&µα τ/ς ε0σ1γησης α'τ/ς )δC, στ6 γενικ6
διατ�πωσ1 τ�υ, Vπως κα� στ�ς πρ�εκτ#σεις π�W θ� λ#Brη κατ� τ6ν 2ν#πτυ*1 τ�υ,
Bρ�σκεται στ6ν καρδι� τ/ς θεµατικ/ς π�W 5γειρε % %συ@αστικ6 Zριδα κα� κινε!ται
µ&σα στ� Vρια κα� τ6ν Zκταση π�W α'τ6 Z@ει π#ρει στ6ν 2ντιρρητικ6 κα� π�λεµικ1,
%συ@αστικ6 κα� 2ντιησυ@αστικ1, γραµµατε�α τCν @ρ4νων τ/ς Zριδας17.
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12. Bλ. Georg Ostrogorsky, "Iστ�ρ�α τ�� Bυ*αντιν�� Kρ�τ�υς, τ. Γd, µτ3ρ. �Iω#ννης Παναγ4π�υ-
λ�ς, )πιστηµ�νικ6 )π�πτε�α E'#γγελ�ς Xρυσ4ς, �Aθ1να, �Iστ�ρικ&ς )κδ4σεις Στ&3αν�ς Bασιλ4π�υλ�ς,
1981, σ. 211 κ.;. ΠρBλ. Meyendorff, <.π., σ. 136 κ.;., κα� Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, Συγγρ�µµατα,
τ. ∆d, <.π., σ. 21 κ.;., κα� Bασ�λει�ς Στ. Ψευτ�γκ=ς, =Aντων��υ =Aρ/ιεπισκ'π�υ Λαρ�σσης, Λ'γ�ι Θε�µη-
τ�ρικ�: – ∆εσπ�τικ�: – "Aγι�λ�γικ��, Θεσσαλ�ν�κη, )κδ. �9κ�ς «Kυρ�µ#ν�ς», 2002, σσ. 17-19.

13. Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, Συγγρ�µµατα, τ. Ad, <.π., σσ. 317-322 κα� Meyendorff, <.π., σ.
70 κ.;.

14. Meyendorff, <.π., σσ. 70-72.
15. Γι� τ6ν Zκδ�ση τCν jπ#ντων τ�� jγ��υ Γρηγ�ρ��υ Παλαµ=, Bλ. τ6 σηµ. 1. �H Zκδ�ση �λ�κλη-

ρbνεται µ( τ6 δηµ�σ�ευση τCν �OµιλιCν τ�υ, % �π��α θ� κυκλ�3�ρηθr/ σWν ΘεnC µ&σα στ� 2006 µ( τ6ν
)πιµ&λεια τ�� συντ#κτη τ/ς παρ��σας ε0σ1γησης.

16. Bλ. Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, Συγγρ�µµατα, τ. Ad, <.π., σσ. 179-312, E0σαγωγ1 >π� Παν.
K. Xρ1στ�υ – Kε�µεν� >π� �Iω#νν�υ Meyendorff.

17. Bλ. τ� Συγγρ#µµατα τ�� jγ��υ Γρηγ�ρ��υ Παλαµ= κα� τ� τCν 2ντιησυ@αστCν Bαρλα�µ Kα-



Πρ�τ�� πρ�@ωρ1σ�υµε κα� ε0σ&λθ�υµε στ6ν 2ν#πτυ*η τ�� θ&µατ�ς "3ε�λ�υµε
ν� κ#ν�υµε τ6ν ;*/ς )πισ1µανση–διαπ�στωση–σ@ετικ� µ� α'τ4. �H θε�λ�γικ6 κα�
πνευµατικ6 σκ&ψη π�W 2ναδ�εται µ&σ� 2π� Vλη τ6 συγγρα3ικ6 παραγωγ6 τ�� Πα-
λαµ= ε9ναι, 2π� Vσ� µπ�ρC ν� γνωρ�Sω κα� 2ντιλαµB#ν�µαι, % Bαθ�τερη κα� >ψη-
λ4τερη σ( θε�λ�γικ(ς συλλ1ψεις ^@ι µ4ν�ν γι� τ6ν )π�@1 τ�υ, 2λλ� κα� σ� Vλη τ6
θε�λ�γικ6 κα� πνευµατικ6 παρ#δ�ση τ/ς �Oρθ4δ�*ης �Aνατ�λικ/ς �Eκκλησ�ας στ�
σ�ν�λ4 της. Mπ�ρ��µε ν� π��µε @ωρ�ς )πι3υλ#*εις πlς % θε�λ�γικ6 σκ&ψη τ�υ, %
�π��α τρ�3�δ�τε!ται πλ��σια 2π� τ6ν πρ�ηγ��µενη θε�λ�γικ6 κα� πνευµατικ6
παρ#δ�ση τCν �Eλλ1νων πατ&ρων, Z@ει 3θ#σει κα� )γγ�Sει τ� 2πbτατα Vρια τCν
δυνατ�τ1των τ/ς 2νθρbπινης θε�λ�γικ/ς κα� 3ιλ�σ�3ικ/ς διαν��ας. Φρ�ν��µε πlς
% θε�λ�γ�α σ1µερα, αsρι�ν κα� στ� µ&λλ�ν θ� κινε!ται µ&σα στ� Vρια α'τ� τCν θε�-
λ�γικCν τ�µCν κα� θεωρ1σεων π�W Z@ει κ#νει � <γι�ς Γρηγ4ρι�ς Παλαµ=ς µ( τ�
περισπ��δαστ� Zργ� τ�υ, @ωρ�ς καµµι� δυνατ4τητα ν� >περBr/ κα� ν� πρ�@ωρ1σει
περαιτ&ρω. Συνεπ�κ�υρ�ς στ6ν `π�ψη α'τ6 Zρ@εται σ1µερα % Θεωρητικ6 Φυσι-
κ6 κα� % KBαντ�µη@ανικ618 µ( τ�ς δικ&ς της θεωρ�ες-θεωρ1σεις κα� τ�ς θαυµα-
στ(ς πρακτικ(ς )3αρµ�γ(ς τ/ς >ψηλ/ς τε@ν�λ�γ�ας, % �π��α Z@ει 3θ#σει τ� πρ#γ-
µατα, Vσ�ν 23�ρ= στ�ν κ4σµ� τ/ς _λης, τ6 δ�µ1 της, τ6 γ&νεση κα� τ6 σ�σταση
τ�� σ�µπαντ�ς, στ�ς �ρι�θετ1σεις π�W Z@ει κ#νει % θε�λ�γ�α τ�� Παλαµ= κα� γενι-
κ4τερα τCν �Eλλ1νων πατ&ρων µ( τ6ν περιγρα31 της περ� τ�� θε�λ�γικ�� 2π� τ6
µι� κα� κ�σµ�λ�γικ�� 2π� τ6ν `λλη )πιστητ��. �Eτσι, µπ�ρ��µε )δC ν� παρατη-
ρ1σ�υµε κα� ν� τ�ν�σ�υµε )ν πρ�κειµ&νnω Vτι % θε�λ�γ�α τ�� Παλαµ= ε9ναι στ�
κ�ρια κα� Bασικ� @αρακτηριστικ# της, παρ� τ�ς Bαθει(ς 2ναλ�σεις κα� τ�ς >ψηλ(ς
πτ1σεις της, ^@ι θε�λ�γ�α 23ηρηµ&νη κα� θεωρητικ1, 2λλ� µι� θε�λ�γ�α 2π4λυτα
πραγµατιστικ6 (ρεαλιστικ1), καθ4τι 2νταπ�κρ�νεται στ6 3�ση τCν ^ντων κα� τCν
πραγµ#των π�W θεωρε!, )*ετ#Sει κα� παρ�υσι#Sει. T��τ� θ&λει 3ανr/ κα� δει@θrr/
κα� κατ� τ6ν 2ν#πτυ*η τ�� θ&µατ�ς π�W 2κ�λ�υθε! )δC κα� π�W γ�νεται κα� πρ�-
@ωρε! σ( δ�� θεµατικ(ς ;ν4τητες, α'τ(ς π�W κα� � τ�τλ�ς τ/ς ε0σ1γησης δηλbνει.
Στ6ν πρbτη, λ�ιπ4ν, )πι@ειρ��µε ν� παρ�υσι#σ�υµε τ6 θε�λ�γ�α τ�� jγ. Γρηγ�ρ�-
�υ Παλαµ=, κατ� 2ντιπαρ#θεση σ( κ�ρια σηµε!α πρ�ς )κε�νην τCν 2ντιπ#λων τ�υ,
2ντιησυ@αστCν θε�λ4γων κα� 3ιλ�σ43ων, κα� στ6 δε�τερη ;ν4τητα, Vπως ε9ναι
εsλ�γ�, τ6ν κατ� α'τ6ν πνευµατικ4τητα.

1. Θε�λ�γ�α κα: µ%θ�δ�ι θε�λ�γ�ας

Kατ� πρ4ληψη λ&µε )δC πlς στ6ν "ρθ4δ�*η πατερικ6 θε�λ�γικ6 κα� πνευµα-
τικ6 παρ#δ�ση κα� θεbρηση τCν πραγµ#των, σα3&στατα δ( κα� στ� Zργ� κα� τ6
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λαBρ��, Γρηγ�ρ��υ �Aκινδ�ν�υ κα� Nικη34ρ�υ Γρηγ�ρ= κ.`., π�W 2νασκευ#S�νται 2π� τ�ν Παλαµ=.
Γι� τ� Zργα τ�� Γρηγ�ρ��υ Παλαµ=, Bλ. τ6 µνηµ�νευ4µενη 2νωτ&ρω Zκδ�ση τ�� Παν. K. Xρ1στ�υ.
ΠρBλ. Bασ�λει�ς Στ. Ψευτ�γκ=ς, Θ%µατα πατερικGς Θε�λ�γ�ας κα: O�κ�υµενικ'τητας, τ. Bd, Θεσσα-
λ�ν�κη, )κδ. �9κ�ς «Kυρ�µ#ν�ς», 2005, σσ. 325-327 σηµ. 3 (στ� ;*/ς: Θ%µατα).

18. Bλ. Paul Davies, Θε(ς κα: µ�ντ%ρνα Φυσικ!, πρ4λ. E'τ�@ης Mπιτσ#κης, �Aθ1να, )κδ. «K#τ�-
πτρ�» - �Aλ. M#µαλης κα� Σ�α Θ.E., `.Z., (T�τλ�ς πρωτ�τ�π�υ: God and the New Physics, London
1983).



σκ&ψη τ�� Παλαµ=, θε�λ�γ�α κα� πνευµατικ4τητα πηγα�ν�υν µαS�. ΣυναρτCνται
στεν� % µι� µ( τ6ν `λλη, τ4σ� σ( πρακτικ� )π�πεδ� Vσ� κα� σ( θεωρητικ4.UOπως
3α�νεται, `λλωστε, δ(ν ν�ε!ται πνευµατικ4τητα @ωρ�ς θε�λ�γ�α κα� θε�λ�γ�α @ωρ�ς
πνευµατικ4τητα19. �H θε�λ�γ�α ε9ναι τ� B#θρ�ν )π#νω στ� �π�!�ν πατ#ει, 2λλ�
�ρ�Sει συν#µα κα� τ� B#θ�ς τ�� �ρ�S�ντα, Vπ�υ �δε�ει, 2ναπτ�σσεται κα� 2λ1κτως
πρ��δε�ει % πνευµατικ6 Sω6 τ�� 2νθρbπ�υ. M( `λλα λ4για % θε�λ�γ�α µ=ς δε�@νει
τ� µ&γεθ�ς κα� τ� 2τ&ρµ�να Vρια, Vπ�υ µπ�ρε! ν� 3θ#σει % πνευµατικ4τητα, 5τ�ι
τ� 2ν#λ�γ�ν )πι3αιν4µεν�ν µ&γεθ�ς τ/ς πνευµατικ4τητας. Στ6 σ@&ση α'τ6 2ν#µε-
σα στ�ς δ�� δια3α�νεται Vτι >π#ρ@ει, κα�, πρ#γµατι, >π#ρ@ει κ#π�ια 2ναλ�γ�α στ�
µεγ&θη τ/ς µι=ς κα� τ/ς `λλης. T6 σ@&ση α'τ1, Vπως )π�σης κα� τ� Vρια πρ�4δ�υ
κα� 2ν&λι*ης τ/ς πνευµατικ4τητας τ�� 2νθρbπ�υ µ=ς τ� δ�δει % θε�λ�γ�α τ�� Γρη-
γ�ρ��υ Παλαµ= µ( τ6ν 2κρ�Bεια τCν τ�µCν κα� τCν διακρ�σεων π�W κ#νει 23� ;ν�ς
τ4σ� στ� θε�λ�γικ4, Vσ� κα� τ� κ�σµ�λ�γικ� 23ετ&ρ�υ )πιστητ4 της. �EδC % θε�λ�-
γ�α τ�� Παλαµ=, Vπως κα� σ� Vλα τ� θ&µατα π�W θ�γει κα� πραγµατε�εται, 2νατρ&-
@ει π�σω στ6 θε�λ�γικ6 παρ#δ�ση τCν πατ&ρων τ/ς �Eκκλησ�ας, Vπως τCν Kαππα-
δ�κCν πατ&ρων, Bασιλε��υ τ�� Mεγ#λ�υ, Γρηγ�ρ��υ N�σσης κα� Γρηγ�ρ��υ τ��
Θε�λ4γ�υ, καθlς κα� τCν ∆ι�νυσ��υ �Aρε�παγ�τη, Mα*�µ�υ τ�� �Oµ�λ�γητ/, �Iω-
#ννη ∆αµασκην�� κα� `λλων π�W ZSησαν µετ� τ��τ�υς20.

Π�ι(ς Vµως ε9ναι �8 τ�µ(ς κα� διακρ�σεις π�W κ#νει στ6 θε�λ�γ�α τ�υ � Πα-
λαµ=ς 2π� τ6 µι� στ�ν κ4σµ� τ�� Θε�� κα� 2π� τ6ν `λλη στ�ν @Cρ� τ/ς δηµι�υρ-
γ�ας τ�υ;

Πρbτη τ�µ1, δι#κριση, ε9ναι α'τ6 τ�� 2κτ�στ�υ κα� κτιστ��.
�Aκτιστ�ν ε9ναι τ� Θε!�ν, κτιστ�ν ε9ναι % δηµι�υργ�α τ�υ, Vλη % κτ�ση, ν�ητ1,

λ�γικ6 κα� >λικ6 πραγµατικ4τητα. �O Θε�ς +ς `κτιστ�ς κα� 2γ&νητ�ς ε9ναι `ναρ-
@�ς κα� `τρεπτ�ς (δ(ν >π#ρ@ει σ� α'τ�ν τρ�π/ς 2π�σκ�ασµα q παραλλαγ1)21, ε9ναι
2ναλλ��ωτ�ς, `3θαρτ�ς, 2θ#νατ�ς, 2uδι�ς κα� α0bνι�ς. �Aντ�θετα, τ� κτιστ4ν, +ς
δηµι��ργηµα κα� π��ηµα, κα� ^@ι γ&ννηµα, ε9ναι τρεπτ4ν, γενητ4ν, 2λλ�ιωτ4ν,
3θαρτ�ν <µα κα� θνητ4ν, +ς )ρ@4µεν�ν στ6ν _παρ*η 2π� τρ�π/ς 2π� τ� µ6 ε9ναι
στ� ε9ναι µ( τ6 δ�ναµη τ�� δηµι�υργικ�� κα� παντ�δυν#µ�υ Θε��. Στ� θ&µα τ/ς
δηµι�υργ�ας κα� στ� πCς, κατ� Παλαµ=ν, Zγινε θ� π��µε λ�γα, Vσα @ρει#S�νται
παρακ#τω, σ( τ��τη τ6 συν#3εια )δC.

∆ε�τερη τ�µ1, δι#κριση, ε9ναι α'τ6 �'σ�ας κα� )ν&ργειας στ�ν Θε4\ `κτιστης
�'σ�ας κα� `κτιστης �'σιbδ�υς )ν&ργειας. �O Θε4ς, +ς �'σ�α >περ��σια κα� >πε-
ρbνυµη, ε9ναι 2µ&θεκτ�ς κα� 2κ�ινbνητ�ς, <µα δ( 2γνbριστ�ς κα� 2κατ#ληπτ�ς\
+ς )ν&ργεια Vµως `κτιστη ε9ναι µεθεκτ�ς κα� κ�ινωνε!ται 2π� τ� κτ�σµατα, κατ�
τ�ς `κτιστες )ν&ργειες, �'σ�ωση, Sbωση, λ4γωση κα� σ�3�π��ησ1 τ�υς22.
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19. Bλ. Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, Συγγρ�µµατα, τ. Ad, <.π., "YπCρ τ�ν Dερ�ς Fσυ/α*'ντων 1,
3, 15, σ. 425.

20. Bλ. σ@ετικ� µ( τ�ς πατερικ(ς @ρ1σεις τ�� Γρηγ�ρ��υ Παλαµ= τ�Wς π�νακες στ6ν Zκδ�ση τ��
Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, Συγγρ�µµατα, τ. Ad- Ed, <.π.

21. Bλ. �IακQ$�υ 1, 17.
22. Bλ. ∆ι�νυσ��υ �Aρε�παγ�τ�υ, Περ: θε�ων Rν�µ�των 2, 5, PG 3, 644 AB κα� 2,7, PG 3, 669D κ.`. �O τ4π�ς



Tρ�τη δι#κριση ε9ναι α'τ6 τCν ;νbσεων κα� διακρ�σεων στ�ν Θε4. O8 ;νbσεις
23�ρ��ν στ6 θε�α �'σ�α, % �π��α ε9ναι µ�α, 2δια�ρετη, 2µ&ριστη κα� `τµητη κα�
<µα Vλη στ�ς τρε!ς >π�στ#σεις, τ�ν Πατ&ρα, τ�ν Y8�ν κα� τ� UAγι�ν Πνε�µα\ κα�
2κ4µα �8 ;νbσεις 23�ρ��ν κα� στ6ν κ�ιν6 `κτιστη κα� �'σιbδη )ν&ργεια ad extra
)κ3ερ4µενη κα� 3ανερ��µενη στ� κτ�σµατα, µετε@4µενη 2σ@&τως 2π� α'τ#23. O8 δ(
διακρ�σεις στ�ν Θε� 23�ρ��ν στ�ς τρε!ς θε!ες >π�στ#σεις τ�ν Πατ&ρα, τ�ν Y8�ν
κα� τ� UAγι�ν Πνε�µα, 5τ�ι τ� τρ�α πρ4σωπα τ/ς µι=ς Θε4τητας, κα� στ� διακεκρι-
µ&ν� κ�ιν� Zργ� τ�� ;ν�ς Tριαδικ�� Θε�� π�W ε9ναι % ε'δ�κ�α τ�� Θε�� Πατ&ρα,
% α'τ�υργ�α τ�� Θε�� Λ4γ�υ κα� % συναυτ�υργ�α τ�� �Aγ��υ Πνε�µατ�ς24. A'τ(ς
λ�ιπ�ν ε9ναι �8 ;νbσεις κα� διακρ�σεις στ�ν Θε4.

�Aπ� τ6ν `λλη µερι#, στ�ν κτιστ� κ4σµ�, Z@�υµε κα� )δC τ�ς ;*/ς τρε!ς τ�µ&ς,
διακρ�σεις.

α. Πρbτη δι#κριση ε9ναι α'τ6 σ( ν�ητ� (24ρατ�) κα� α0σθητ4, �ρατ� κ4σµ�,
δηλαδ6 τ�ν κ4σµ� τCν 2γγελικCν ν�ερCν κα� λ�γικCν 3�σεων, κα� τ6 λ�ιπ6 `υλη
κα� λ�γικ6 Zνυλη 3�ση τCν `λλων ^ντων, Vπ�υ 2ν1κει κα� � `νθρωπ�ς.

B. ∆ε�τερη τ�µ1, δι#κριση, ε9ναι α'τ6 τ/ς κτιστ/ς �'σ�ας κα� κτιστ/ς )ν&ργειας
στ� κτιστ� ^ντα. Kα� )δC Z@�υµε, )π�σης, ;νbσεις κα� διακρ�σεις π�W 23�ρ��ν
στ6ν �'σ�α τCν δια34ρων ^ντων κα� στ�ς καθ� vκαστ�ν 0διαιτερ4τητες.

γ. T&λ�ς, τρ�τη δ�µ6 q δι#κριση ε9ναι % σ@&ση π�W >π#ρ@ει 2ν#µεσα στ�ν
ν�ητ� κ4σµ� κα� τ�ν α0σθητ4, �ρατ� κ4σµ�25. T� σηµε!� α'τ� θ� διευκρινισθr/ πα-
ρακ#τω. �EδC, )παναλαµB#ν�ντας λ�ιπ4ν, λ&µε τ� ;*/ς: �Aπ� τ�ς τρε!ς πρCτες δια-
κρ�σεις, % πρbτη 23�ρw= στ�ν Θε� κα� στ6ν κτ�ση, τ6 δηµι�υργ�α. �H δε�τερη κα� %
τρ�τη 2να3&ρ�νται στ�ν Θε� καθεαυτ�ν ad intra (θ&µα π�W συνιστ= τ6ν καθαυτ�
θε�λ�γ�α) κα� ad extra (θ&µα π�W συνιστ= τ6 λεγ4µενη �0κ�ν�µικ6 θε�λ�γ�α). Στ�
θ&µατα α'τ� �8 πατ&ρες, Vπως κα� � Γρηγ4ρι�ς Παλαµ=ς, Z@�υν 23ιερbσει ε0δικ�
Kε3#λαια26, 3ερ4µενα +ς θε�λ�γικ� κα� �0κ�ν�µικ#. Kα� % δε�τερη τρι#δα δια-
κρ�σεων 2να3&ρεται στ6 δηµι�υργ�α καθαυτ6ν κα� στ6 µετα*W τCν ^ντων σ@&ση.
�H δ�µ6 α'τ6 τCν δ�� κατ� B#ση κα� κατ� �'σ�αν ;τερ�τ1των, τ�� 2κτ�στ�υ Θε��
2π� τ6 µι� κα� τ�� κτιστ�� κ4σµ�υ, 2π� τ6ν `λλη, συνιστ= ^@ι µ4ν�ν τ6 δια3�ρ�
π�W >3�σταται µετα*� τ�υς, 2λλ� κα� τ6 δυνατ4τητα σ@&σης κ�ινων�ας κα� ;ν4τη-
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α'τ�ς )παναλαµB#νεται στ� Zργα τ�� jγ��υ Γρηγ�ρ��υ Παλαµ=, Bλ. Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, Συγ-
γρ�µµατα, τ. Bd, <.π., τ. Bd, σσ. 73, 89, 98, 109, 184, τ. E′ , σσ. 84, 87, 88 κ.`. ΠρBλ. κα� Συν�δικ(ν T'µ�ν III, PG
151, 743 B.

23. Bλ. ∆ι�νυσ��υ �Aρε�παγ�τ�υ, <.π., 2, 5, PG 3, 644 AB κ.`. ΠρBλ. Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Πα-
λαµ�, Συγγρ�µµατα, <.π.

24. Bλ. ∆ι�νυσ��υ �Aρε�παγ�τ�υ, <.π., 2, 1-11, PG 3, 636-649\ Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, Συγ-
γρ�µµατα, τ. Bd, <.π., Περ: SνQσεως κα: διακρ�σεως κα: περ: θε�ων �νεργει�ν, σσ. 69-95 κα� 96-136\
πρBλ. Bασ�λει�ς Στ. Ψευτ�γκ=ς, «Γνωσι�λ�γικ� κα� µεθ�δ�λ�γικ# 2ντι3ερ4µενα στ6ν παλαµικ6 κα�
2ντιπαλαµικ6 θε�λ�γικ6 γνωσι�λ�γ�α» 7, Θ%µατα πατερικGς Θε�λ�γ�ας κα: O�κ�υµενικ'τητας, τ. Bd,
Θεσσαλ�ν�κη, )κδ. �9κ�ς «Kυρ�µ#ν�ς», 2005, σ. 328 κ.;. (στ� ;*/ς: «Γνωσι�λ�γικ� κα� µεθ�δ�λ�γι-
κ#»).

25. Bλ. Ψευτ�γκ=ς, «Γνωσι�λ�γικ� κα� µεθ�δ�λ�γικ#», <.π.
26. Bλ. Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, Συγγρ�µµατα, τ. Ed, <.π., σσ. 11-30 (E0σαγωγ6) κα� 31-36,

37-119 (T� κε�µεν�).



τας, `ρα κα� δυνατ4τητα γνbσης τ�� ;ν�ς 2π� τ�ν `λλ�ν27 κα� δυνατ4τητα πνευ-
µατικ/ς 2ν&λι*ης κα� πρ�4δ�υ π�W διαν��γεται 2π� τ�ν `κτιστ� Θε� πρ�ς τ�ν κτι-
στ� κ4σµ�. Στ6 δυνατ4τητα α'τ1, λ�ιπ4ν, σ@&σεις κ�ινων�ας π�W διαν��γ�νται 2π�
τ�ν ∆ηµι�υργ4, κτ�στη κα� π�ιητ6 Θε� πρ�ς τ6 δηµι�υργ�α τ�υ, )π#νω δηλαδ6 στ6
B#ση τ/ς θε�ας `κτιστης )ν&ργειας κα� µ4νης, πρ�ς α'τ6ν Bα�νει κα� κατ� )ν&ργειαν
)π�σης κινε!ται % κτ�ση τCν ν�ερCν κα� λ�γικCν ^ντων, 2γγ&λων κα� 2νθρbπ�υ,
κα� κατ� α'τ6ν κα� πρ�ς τ� 8στ�ρικ� 2ρ@&τυπα κατ� µ�µηση )νεργε!ται % πνευµα-
τικ6 κατ� Θε�ν πρ�κ�π6 α'τCν κα� )ν πρ�κειµ&νnω τ�� 2νθρbπ�υ.

�Aπ� τ�ς παραπ#νω v*ι τ�µ(ς q διακρ�σεις στ� θε�λ�γικ� κα� κ�σµ�λ�γικ� )πι-
στητ� �8 2ντ�παλ�ι τ�� Παλαµ=, 2ντι-ησυ@αστ(ς θε�λ4γ�ι, τ�Wς �π���υς Z@�υµε
κατ� )παν#ληψη παραπ#νω 2να3&ρει, 2ρν��νταν τ6 δε�τερη δι#κριση στ�ν Θε4,
α'τ6 τ/ς �'σ�ας κα� )νεργε�ας, % �π��α κα� συνιστ= τ6ν κυρ�α δια3�ρ� στ6 δικ1
τ�υς θε�λ�γ�α πρ�ς )κε�νην τ�� Παλαµ=. UOµως % `ρνηση )κ µ&ρ�υς τ�υς α'τ/ς
2κριBCς τ/ς δι#κρισης �δηγ��σε κα� �δηγε! 2π� τ6 µι� µερι� στ6ν πλ1ρη 2γνωσ�α
τ�� Θε��, � �π�!�ς Vµως γνωρ�Sεται µ4ν�ν µ&σnω τCν 2κτ�στων )νεργειCν κα� τCν
2π�τελεσµ#των τ�υς, 5τ�ι τCν κτισµ#των τ�υ, κα� 2π� τ6ν `λλη στ6ν πλ1ρη γνb-
ση τ�� Θε��, 2κ4µα κα� α'τ/ς τ/ς �'σ�ας, τ/ς 2π4λυτα 2καταλ1πτ�υ, σ�µ3ωνα
µ( τ6ν �Aγ. Γρα3628 κα� τ6 3ων6 συλλ1Bδην τCν πατ&ρων τ/ς �Eκκλησ�ας29, κα�
τ6ν �π��α �'σ�α )τα�τιSαν µ( τ6ν )ν&ργειαν κα� τ��την π#λι µ( τ6ν �'σ�α30. �H
`π�ψη α'τ6 �δηγε! συνεπCς στ6ν 2θεuα, 23�� δ&@εται, Vπως λ&γεται παραπ#νω,
πλ1ρη 2γνωσ�α q πλ1ρη γνbση τ�� Θε��. Συν#µα 2ρν��µεν�ι τ6 θ&ση α'τ6 2κ�-
ρωναν τ� Zργ� τ/ς σωτηρ�ας µ&σnω τCν µυστηρ�ων τ/ς �Eκκλησ�ας κα� α'τ6 2κ4µη
τ6 B#ση τ�� πνευµατικ�� B��υ τ/ς Vλης θε�λ�γ�ας τ�� Παλαµ= κα� τCν Πατ&ρων
τ/ς �Eκκλησ�ας. Στ� σηµε!� α'τ� θ# �@�υµε τ6ν ε'καιρ�α ν� 2να3ερθ��µε κα� στ�ν
�0κε!�ν τ4π�, στ6 δε�τερη δηλαδ6 ;ν4τητα. Tbρα Vµως )δC σ( σ@&ση µ( τ�ς τ�µ(ς
–διακρ�σεις– στ� θε�λ�γικ� κα� κ�σµ�λ�γικ� )πιστητ� τ/ς παλαµικ/ς θε�λ�γ�ας
θεωρ��µε 2παρα�τητ� ν� π��µε λ�γα πρ#γµατα, 2να3�ρικ� µ( τ6ν κ�σµ�λ�γ�α
κα� 2νθρωπ�λ�γ�α, +ς 2ναγκα!α πρ�ϋπ�τιθ&µενα κα� γι� τ� θ&µα τ/ς πνευµατικ4-
τητας.

Kατ� τ�ν <γι�ν Γρηγ4ρι�ν Παλαµ=ν � Θε4ς, τr/ δυν#µει τ�� Θε�� Λ4γ�υ δη-
µι��ργησε τ�ν κ4σµ�ν, κα� µ#λιστα τ�ν δηµι��ργησε, Vπως @αρακτηριστικ� λ&γει,
�θρ'�ν, 5τ�ι �U'ν τινα Vλην πανδε/G, δυν�µει 0%ρ�υσα τ# π�ντα31. �EδC � Πα-
λαµ=ς )παναλαµB#νει τ6 θεωρ�α τ�� `λλ�υ µεγ#λ�υ πατ&ρα τ/ς �Eκκλησ�ας, τ��
συνων�µ�υ τ�υ, Γρηγ�ρ��υ N�σσης, σ�µ3ωνα µ( τ6ν �π��α � Θε�ς δηµι��ργησε
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27. Bλ. Ψευτ�γκ=ς, «Γνωσι�λ�γικ� κα� µεθ�δ�λ�γικ#», <.π., σ. 328.
28. Bλ. �Iω. 1, 18\ AW =Iω�νν�υ 4, 12\ Mτθ. 11, 27\ Πρ(ς Tιµ'θε�ν AW 6, 16.
29. Bλ. �Iω#νν�υ ∆αµασκην��, [Eκδ�σις �κρι$Gς τGς Rρθ�δ'?�υ π�στεως AW, PG 94, 789 A. ΠρBλ.

Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, Συγγρ�µµατα, τ. Ad, <.π., σσ. 213, 239, 280, 626 κ.2.π.
30. Bλ. σ@ετικCς )κτεν/ Zκθεση στ�Wς Συν�δικ�Wς τ4µ�υς I-III, PG 151, 679-692, 693-716 κα� Γρη-

γ�ρ��υ Παλαµ=, "Oµ�λ�γ�α τGς =Oρθ�δ'?�υ Π�στεως, PG 151, 764-768\ πρBλ. Ψευτ�γκ=ς, «Γνωσι�λ�-
γικ� κα� µεθ�δ�λ�γικ� », <.π., σσ. 329-330.

31. Bλ. Γρηγ�ρ��υ Παλαµ=, "Oµιλ�αν 6, 6-7, EΠE 9, 176 κ.;., κα� Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�,
Συγγρ�µµατα, τ. Ed, <.π., Kε0�λαια Sκατ(ν πεντ!κ�ντα, 21, σ. 46.



τ�ν κ4σµ�ν <παντα (τ� σ�µπαν) �ν κε0αλα�^ω, συλλ!$δην, 5τ�ι �θρ'�ν (@ρησιµ�-
π�ιε! τ6ν Xδια λ&*η, )π�ρρηµα), κα� �ν �τ'µ^ω, �ν �καρε_, �ν σπ%ρµατι, κα� νε�µατι,
5τ�ι µ( τ� πρCτ� B�υλητικ� Vρµηµ# τ�υ, κα� _στερα τ� ^ντα )µ3αν�S�νται τ� vνα
µετ� τ� `λλ� καθ= εDρµ'ν τινα κα: τ�?ιν κα: �ναγκαι'τητα32 (θεωρ�α τ/ς )*&λι*ης).
Στ� σηµε!� α'τ4, Vπως 3α�νεται, κα� �8 δ�� Γρηγ4ρι�ι �µ�3ρ4νως κα� �µ�3bνως
περιγρ#3�υν, �sτε λ�γ� �sτε π�λ�, τ�ν τρ4π�ν, Vσ�ν 23�ρ= στ6 δηµι�υργ�α, τ/ς
θεωρ�ας τ�� Bing Bang (2ρ@ικ/ς �Eκρη*ης, τ/ς σ�γ@ρ�νης Θεωρητικ/ς Φυσικ/ς
κα� KBαντ�µη@ανικ/ς, @ωρ�ς +στ4σ� ν� 2π�σα3ην�Sεται τ� τ� 2κριBCς )κρ1γνυ-
ται, 23�� δ(ν γνωρ�S�υν τ� 2κριBCς >π/ρ@ε κατ� τ6ν στιγµ6ν τ/ς Zκρη*ης. �O Πα-
λαµ=ς Vµως, Vπως κα� π�λW παλαι4τερα τ�ν 4� α0., �8 Kαππαδ4κες πατ&ρες, Bασ�-
λει�ς � M&γας κα� � 2δελ34ς τ�υ Γρηγ4ρι�ς N�σσης, �µιλε! περ� δηµι�υργ�ας
2ρ@ικCς πρωτ�γ4ν�υ 3ωτ4ς33, διακε@υµ&ν�υ )ν εXδει, θ� λ&γαµε, )νεργε�ας, κα�
_στερα 2π� α'τ� κτ�Sεται κα� συγκρ�τε!ται +ς µ=Sα τ� 2στρικ�ν σCµα κα� στερ&ω-
µα.T� πρωτ4γ�ν� τ��τ� 3Cς, δια@υµ&ν� +ς 3ωτιστικ6 )ν&ργεια, % Θεωρητικ6 Φυ-
σικ6 κα� % KBαντ�µη@ανικ6 θ� τ4 �Bλεπε κα� θ� τ� @αρακτ1ριSε µ( τ� nitrino (κ�υ-
#ρκς), κα� τ� 2δρ4νια, τ� σωµατ�δια δηλαδ6 _λης ε>ρισκ4µενα σ( κυµατ�ειδ/
µ�ρ36 κα� κ�νηση34, 5τ�ι κατ#σταση δι#@υτης )νεργε�ας. Kατ� πρ4ληψη, λ�ιπ4ν, �
θε�λ�γικ�ς λ4γ�ς τCν πατ&ρων, Vσ�ν 23�ρw= στ6 θε�α 3�ση κα� )ν σ@&σει πρ�ς τ6
δηµι�υργ�α, τ6ν Z@ει θ&σει �ριακ� Z*ω 2κ4µη κα� 2π� α'τ6 τ6ν )νεργειακ6 µ�ρ36
τ�� πρωτ�γ4ν�υ 3ωτ4ς, 5τ�ι τ6ν «πανδε@/ _λην», διακρ�ν�ντας στ6 θε4τητα `κτι-
στ�ν �'σ�αν, κειµ&νην, π&ρα κα� Z*ω 2π� τ6ν κτιστ6ν �'σ�αν τCν πραγµ#των, κα�
`κτιστ�ν )ν&ργειαν, )κτ�ς κα� )ντ�ς τCν κτιστCν >π#ρ@�υσαν 2σ@&τως35. Σ� vνα
θε�λ4γ� )ντ�πωση πρ�καλε! % τριαδικ6 δ�µ6 τ/ς µ�ριακ/ς _λης, Vπως ε9ναι τ�
σωµατ�δια\ yλεκτρ4νια, 3ωτ4νια κα� νετρ4νια, καθbς, )π�σης, κα� σ� α'τ� τ�
nitrino (quarks) παρατηρε!ται % α'τ6 τριαδικ6 δ�µ136, πρ=γµα γι� τ� �π�!� µπ�-
ρε! ν� ε0πωθr/ Vτι � δηµι�υργ�ς Θε�ς 2π�τ�πωσε στ6ν κτ�ση τ�υ τ�ν τριαδικ� @α-
ρακτ/ρα τ�υ. T� α'τ� 3αιν4µεν� Z@�υµε κα� στ�ν @Cρ� τCν 2γγελικCν διακ�σµ1-
σεων µ( τ�ς τρι#δες τCν 2γγελικCν ταγµ#των37, 2λλ� κα� στ6ν 2νθρbπινη 3�ση
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32. Bλ. Γρηγ�ρ��υ N�σσης, Περ: τGς S?αηµ%ρ�υ, PG 44, 69CD-72A-C. ΠρBλ. Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ
Παλαµ�, Συγγρ�µµατα, τ. Ed, <.π., Kε0�λαια Sκατ(ν πεντ!κ�ντα, 24, σ. 48.

33. Bλ. Mεγ#λ�υ Bασιλε��υ, "E?α!µερ�ν, "Oµιλ�αν 2, 8 κα� "Oµιλ�αν 6, 2, PG 29, 48C\ 1214 (BEΠ
51, 202.234)\ Γρηγ�ρ��υ N�σσης, E�ς τ�ν S?α!µερ�ν, PG 44, 73D κα� Γρηγ�ρ��υ Παλαµ=, "Oµιλ�αν 35
ε�ς τ�ν Mεταµ'ρ0ωσιν τ�� ΣωτGρ�ς Xριστ��, PG 151, 437D-440A, κα� Σ. O0κ�ν4µ�υ, Γρηγ�ρ��υ Πα-
λαµ�, "Oµιλ�αν 53, ε�ς τ�ν πρ(ς τ# aγια τ�ν bγ�ων εcσ�δ�ν 11, σ. 274, κα� �Iω#νν�υ ∆αµασκην��, "Oµι-
λ�αν ε�ς τ�ν Mεταµ'ρ0ωσιν τ�� ΣωτGρ�ς Xριστ�� 13, PG 96, 5641. ΠρBλ. Bασ�λει�ς Στ. Ψευτ�γκ=ς,
«Φυσικ6 κα� µετα3υσικ6 τ�� 3ωτ4ς στ� M&γα Bασ�λει�», Θ%µατα πατερικGς Θε�λ�γ�ας, τ4µ. A′,
Θεσσαλ�ν�κη 1995, σσ. 73-94, 0δ�α σ. 79.

34. Bλ. Davies, <.π., σσ. 179 κ.;. κα� 243 κ.;.
35. Bλ. ∆ι�νυσ��υ �Aρε�παγ�τ�υ, <.π., 2, 5, PG 3, 644A κ.2., κα� Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�,

Συγγρ�µµατα, τ. Bd, <.π., Περ: SνQσεως κα: διακρ�σεως, 6-11, τ. Bd, σσ. 73-77 κα� `.π.
36. Bλ. Davies, <.π., σ. 243 κ.;., 0δ�α σσ. 255-257.
37. Bλ. =E0εσ. 1, 21\ 2, 2\ 3, 10\ 6, 12\ Pωµ. 8, 38\ A′ K�ρ. 15, 24\ K�λ�σ. 1, 13.16\ 2, 10.15\ AW Π%τ. 3,

22\ "E$ρ. 2, 5\ Φιλιπ. 2, 9. ΠρBλ. Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, Συγγρ�µµατα, τ. Ed, <.π., Kε0�λαια
Sκατ(ν πεντ!κ�ντα, 36-39, σσ. 54-57.



(σCµα, ψυ@1, πνε�µα) q 2κ4µη κα� στ6ν Xδια τ6ν ψυ@1ν, Vπ�υ, κατ� Παλαµ=ν, κα�
τ6 3ιλ�σ�3ικ6 ψυ@�λ�γ�α, Z@�υµε +ς δυν#µεις τ�ν ν��ν, τ�ν λ4γ�ν κα� τ�
πνε�µα38. Kατ� τ6ν 2νθρωπ�πλασ�α, ε0δικ4τερα, � Γρηγ4ρι�ς Παλαµ=ς, 2λλ� κα�
π�λW πρ�ν 2π� α'τ�ν π�λλ�� πατ&ρες τ/ς �Eκκλησ�ας, παρατηρε! Vτι � Θε�ς στ�ν
µικρ� κ4σµ� (µικρ4κ�σµ�), τ�ν `νθρωπ�, συγκε3αλαιbνει τ�ν µε�S�να κ4σµ� (µα-
κρ4κ�σµ�), Vλα τ� κτ�σµατ# τ�υ, γι� α'τ� κα� παρ!/θη π�ντων Vστατ�ς39, κα� ;νb-
νει στ6ν κατασκευ1 τ�υ τ�ν ν�ητ� κ4σµ� τCν 2γγ&λων κα� Vλην τ6ν >λικ6 κτ�ση.
Στ� δ( «κατ� ε0κ4να κα� καθ�µ��ωσιν», 2π�τυπbνει τ��τ� α'τ� τ� �Aρ@&τυπ4 τ�υ,
5τ�ι ν��ν, λ4γ�ν κα� πνε�µα, q µ( `λλ�υς Vρ�υς, τ� θεωρητικ4, τ� λ�γικ� κα� τ�
Sωτικ4, κα� µ( τ� Sωαρ@ικ� )µ3�σηµ# τ�υ πρ�ικ�Sει τ�ν `νθρωπ� µ( τ6ν `κτιστη
@#ρη τ�υ, καθιστCντ#ς τ�ν Zτσι «πνε�µατι» υ84ν τ�υ40 (πνευµατικ6 υ8�θεσ�α).
UOπως Bλ&π�υµε στ� «κατ� ε0κ4να» Θε�� δ(ν ριSbνεται µ4ν�ν τ� λ�γικ� κα� τ�
Sωτικ4, 2λλ� κα� α'τ� τ� α'τε*��σι� 2*�ωµα τ�� 2νθρbπ�υ, % )λευθερ�α τ�υ, %
�π��α ε>ρ�σκει τ� Vρι# της στ� B#θ�ς τ�� 2δεσπ4τ�υ κα� α'θαιρ&τ�υ τ�� �Aρ@ετ�-
π�υ της.

�Yπ�καταBα�ν�ντας τbρα κα� περνCντας στ6ν περι�@6 τ/ς �0κ�ν�µικ/ς θε�λ�-
γ�ας, κατ� τ�ν %µ&τερ�ν πατ&ρα, <γι� Γρηγ4ρι�ν Παλαµ=ν, σηµειbν�υµε Vτι µ(
τ6ν )νσ#ρκωση-)νανθρbπηση τ�� Θε�� Λ4γ�υ στ6ν παν#µωµη µ1τρα τ/ς Πανα-
γ�ας Παρθ&ν�υ, � Θε�ς 2νακε3αλαιbνει κα� 2νακαιν�Sει µ( τ6ν πρ4σληψη τ/ς
2νθρbπινης 3�σης στ6ν �Yπ4στασ1 τ�υ �λ4κληρη τ6ν κτ�ση τ�υ. �H δ( Παναγ�α
Παρθ&ν�ς συλλαB��σα δι� jγ��υ Πνε�µατ�ς τ6ν �Yπ4σταση τ�� Θε�� Λ4γ�υ, κα-
τ&στη /Qρα τ�� �/ωρ!τ�υ41 κα� µετα�@µι�ν, Vπως λ&γει � Παλαµ=ς42, µετα*W κτι-
στ�� κα� 2κτ�στ�υ, α'τ6 µ4νη 2π� Vλα τ� κτ�σµατα κα� µ4νη α'τ6 2π� τ� γ&ν�ς
τCν 2νθρbπων. Kα� µ( τ�ν τ4κ�ν της, τ6ν �Yπ4σταση τ�� Θε�� Λ4γ�υ, � Θε�ς
Λ4γ�ς α'τ�ς vνωσε στ6ν �Yπ4στασ1 τ�υ τ� �Aκτιστ�ν µ( τ� κτιστ4ν, σbS�ντ#ς τ�
Zτσι τ� δε�τερ�, �λ4κληρ�, στ� 2νθρbπιν� πρ4σληµµα, κα� 2ν#γ�ντας κα� πρ�-
σ3&ρ�ντ#ς τ� στ� Θε� Πατ&ρα κα� δηµι�υργ4 τ�υ κατ� ε'δ�κ�αν.

Πρ�τ�� τελικ� κλε�σ�υµε τ6ν ;ν4τητα τ��τη περ� τ/ς παλαµικ/ς θε�λ�γ�ας,
κα� )πειδ6 κατ� τ6ν παρ�υσ�ασ1 της σ( π�λλ� σηµε!α Zγινε λ4γ�ς γι� γνbση τ��
Θε��, γι� α'τ� ε9ναι 2παρα�τητ� )δC ν� π��µε λ�γα λ4για γι� τ�ς θε�λ�γικ(ς µεθ4-
δ�υς τ�� 0δ��υ τ�� Παλαµ= 2λλ� κα� τCν 2ντιπ#λων τ�υ. �Aλλωστε, Vπως 5δη
ε0πbθηκε, κα� % γνbση τ�� Θε��, Vπως κα� α'τ(ς �8 θε�λ�γικ(ς γνωσι�λ�γικ(ς µ&-
θ�δ�ι, δ(ν ε9ναι Z*ω 2π� τ6ν π�ρε�α κα� πρ4�δ� τ�� 2νθρbπιν�υ πνευµατικ�� B�-
�υ, δηλαδ6 τ/ς πνευµατικ4τητας. Kι α'τ� θ� γ�νει καταν�ητ� κα� µ&σα 2π� τ�ς µε-
θ4δ�υς θε�λ4γησης τ4σ� τ�� Γρηγ�ρ��υ Παλαµ= Vσ� κα� τCν 2ντιησυ@αστCν θε�-
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38. Bλ. Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, Συγγρ�µµατα, τ. Ed, <.π., Kε0�λαια Sκατ(ν πεντ!κ�ντα,
24.27.32-33, σσ. 48, 49-50 κα� 52.

39. Bλ. Σ. O0κ�ν4µ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, "Oµιλ�αν 53, 55, <.π., σ. 330.
40. Bλ. Σ. O0κ�ν4µ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, "Oµιλ�αν 57, 2, <.π., σ. 426.
41. Bλ. =Aκ�θιστ�ν eYµν�ν, Στ�σις ΓW.
42. Bλ. Σ. O0κ�ν4µ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, "Oµιλ�αν 53, 37, <.π., σ. 308\ πρBλ. Σ. O0κ�ν4µ�υ, Γρη-

γ�ρ��υ Παλαµ�, "Oµιλ�αν 14, 15, <.π.



λ4γων Bαρλα�µ τ�� KαλαBρ��, Γρηγ�ρ��υ �Aκινδ�ν�υ κα� Nικη34ρ�υ Γρηγ�ρ=.
Kατ� τ�ν Παλαµ= % Xδια % θε�λ�γ�α �δηγε! στ6 γνbση τ�� Θε�� 2π� τ�ν `νθρω-
π� στ6ν π�ρε�α τ�υ ν� τ�ν γνωρ�σει. �H θε�λ�γ�α +ς µελ&τη γνbσης τ�� Θε�� @ρη-
σιµ�π�ιε! δι#3�ρες µεθ4δ�υς, �8 �π�!ες δια3&ρ�υν q κα� συµπ�πτ�υν στ� δι#3�ρα
θε�λ�γικ� συστ1µατα σκ&ψης. �Eτσι στ6 θε�λ�γικ6 γνωσι�λ�γ�α � Παλαµ=ς µετα-
@ειρ�Sεται τ�ς ;*/ς τ&σσερις µεθ4δ�υς: α) τ6ν κατα3ατικ1, B) τ6ν 2π�3ατικ1, γ)
τ6ν )κστατικ6 κα� δ) τ6ν «καθ� >περ�@6ν» ;νωτικ6 q θε�πτικ1, �π4τε κα� �µιλ��µε
γι� κατα3ατικ6 θε�λ�γ�α, 2π�3ατικ6 θε�λ�γ�α, )κστατικ6 θε�λ�γ�α κα� θε�λ�γ�α
«καθ� >περ�@6ν» ;νωτικ1, q 2π�καλυπτικ6 θε�λ�γ�α (θε�πτ�α)43. �O Παλαµ=ς µ�-
λ�ν4τι 2να3&ρει κα� περιγρ#3ει κα� τ�ς τ&σσερις στ� Zργα τ�υ +ς µεθ4δ�υς, δ(ν
δ&@εται +ς µεθ4δ�υς παρ� τ�ς δ�� πρCτες, )νC γι� τ�ς δ�� `λλες λ&γει Vτι ε9ναι
τρ4π�ι µ&θε*ης κα� vνωσης τ�� 2νθρbπ�υ µ( τ� θε!�ν κατ� τ�ν καιρ�ν τ/ς πρ�-
σευ@/ς. Kα� +ς τ&τ�ιες θ`@�υµε τ6ν ε'καιρ�α ν� τ�ς δ��µε σ( σ@&ση, 3υσικ#, µ( τ�
θ&µα τ/ς πνευµατικ4τητας. Στ� σ�στηµα θε�λ�γ�ας τCν 2ντιησυ@αστCν θε�λ4γων
@ρησιµ�π�ι��νται )κτ�ς 2π� τ�ς δ�� πρCτες, τ6ν κατα3ατικ6 κα� 2π�3ατικ1, κα�
`λλες δ��, % «κατ� α0τ�αν» κα� % «κατ� 2ναλ�γ�αν»44. �O Παλαµ=ς θεωρε! τ�ς δ��
α'τ(ς τελευτα!ες, Vπως κα� τ6ν 2π�3ατικ1, καθαρ� θε�λ�γικ(ς γνωσι�λ�γικ(ς µε-
θ4δ�υς, πρ=γµα π�W � Bαρλα�µ 2ρνε!ται κα� κυρ�ως Vσ�ν 23�ρw= στ6ν 2π�3ατι-
κ1, γι� τ6ν �π��αν 3ρ�νε! Vτι ε9ναι, )κτ�ς 2π� µ&θ�δ�ς θε�λ�γ�ας, κα� τρ4π�ς vνω-
σης κα� µ&θε*ης τ�� 2νθρbπ�υ µ( τ�ν Θε445, κ#τι 2ν#λ�γ� δηλαδ6 µ( τ�ς δ�� τε-
λευτα!ες τ�� Παλαµ=. Γι� α'τ�ν Vµως % 2π�3ατικ1, % �π��α δ(ν )ναντιbνεται πρ�ς
τ6ν κατα3ατικ1ν, �sτε τ6ν 2ναιρε!, +ς µ&θ�δ�ς διαν���µενη τ� θε!α, κινε!ται στ6ν
περι�@6 τCν ν�ερCν )νεργειCν τ�� 2νθρbπιν�υ ν��, 2λλ� δ(ν τ�ς >περBα�νει,
zστε ν� 3θ#σει στ6 θ&α τ�� Θε��. T��τ� κατ�ρθbνεται µ4ν� µ( τ6ν )κστατικ6
κα� µ( τ6ν καθ� >περ�@1ν, ;νωτικ1ν, 5τ�ι τ6ν 2π�καλυπτικ1ν, �π4τε � πρ�σευ@4-
µεν�ς 2π�πα�ει 2π� κ#θε α0σθητικ1, λ�γικ6 κα� ν�ητικ6ν )ν&ργεια, κα� τ4τε κα-
θαρµ&ν�ς δ&@εται τ6ν )π�λαµψη τ�� �Aγ��υ Πνε�µατ�ς, 5τ�ι τ6ν θε�π�ι�ν `κτιστη
)ν&ργεια, τ6ν θ&ωση, Vπως τ6 @αρακτηρ�Sει � Xδι�ς � Παλαµ=ς46.

2. Πνευµατικ'τητα

Στ6 σ�γ@ρ�νη ε0δικ6 µ( τ� θ&µα *εν4γλωσση κα� ;λλην4γλωσση BιBλι�γρα-
3�α47 +ς πνευµατικ4τητα �ρ�Sεται % Bιωµατικ6 κατ#σταση τCν δ�γµ#των τ/ς π�-
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43. Bλ. Ψευτ�γκ=ς, Θ%µατα, <.π., τ. Bd, σ. 353 (κα� σηµ. 70 σ@ετικ6 µ( τ�ς παραπ�µπ(ς στ� συγ-
γρ#µµατα τ�� Γρηγ�ρ��υ Παλαµ= κα� ∆ι�νυσ��υ �Aρε�παγ�τ�υ κα� τ�� jγ��υ Mα*�µ�υ τ�� �Oµ�λ�-
γητ��).

44. Bλ. Xρ1στ�υ, Γρηγ�ρ��υ Παλαµ�, Συγγρ�µµατα, τ. Ad, <.π., "YπCρ τ�ν ν�ερ�ς Fσυ/α*'ντων,
1, 3, 30 κα� 2, 3, 64, σσ. 441 κα� 597\ πρBλ. Ψευτ�γκ=ς, Θ%µατα, <.π., τ. Bd, σ. 335.

45. Bλ. <.π.
46. Bλ. <.π., σ. 338 κ.;.
47. Bλ. T. ·pidlík, "H πνευµατικ'τητα τ�� =Aνατ�λικ�� Xριστιανισµ��, Συστηµατικ( =Eγ/ειρ�δι�.
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στης )κ µ&ρ�υς τCν @ριστιανCν48. Kρατ��µε στ� >π4ψη τ�ν �ρισµ�ν α'τ4, γιατ� %
2ν#πτυ*η τ�� θ&µατ4ς µας )δC θ� στρα3r/ γ�ρω 2π� α'τ4. Στ� σηµε!� τ��τ� θεω-
ρ��µε σκ4πιµ� ν� κ#ν�υµε µερικ(ς διασα3ην1σεις σ@ετικ� µ( τ�ν Vρ� «πνευµατι-
κ4τητα», γραµµατικ(ς κα� )νν�ι�λ�γικ&ς. �H λ&*η γραµµατικ� κα� σηµασι�λ�γικ�
σ@ετ�Sεται στεν� µ( τ�ς λ&*εις «πνε�µα» κα� «πνευµατικ�ς» µ( τ�ς �π�!ες Z@ει κ�ιν6
ρ�Sα. �Ως λ&*η κα� µ#λιστα στ6ν καθαρε��υσα «πνευµατικ4της» δ(ν 2παντ=ται
στ6ν 2ρ@α�α ;λληνικ6 Γραµµατε�α, �sτε στ6ν ;λληνιστικ1, τ6 θ�ραθεν κα� τ6 BιBλι-
κ1, 2λλ� �sτε κα� σ� α'τ6 τ6 BυSαντιν1. Γι� τ�ν λ4γ� α'τ� δ(ν τ6 Bρ�σκ�υµε 2π�-
θησαυρισµ&νη στ� 2ντ�στ�ι@α Λε*ικ� τ/ς 2ρ@α�ας ;λληνικ/ς γλbσσας. T6 Bρ�-
σκ�υµε +ς «πνευµατικ4τητα» στ6 δηµ�τικ6 δηλαδ1, θησαυρισµ&νη στ� Λε*ικ� τ/ς
Nε�ελληνικ/ς γλbσσας, κα� µ#λιστα +ς δ#νει�ν 2π� τ6 γαλλικ6 γλbσσα, π�W 2π�-
δ�δει τ6 λ&*η «spiritualité» (2π� τ� λατ. Spiritus=πνε�µα)49. �H Zνν�ια τ�� Vρ�υ ση-
µα�νει 0δι4τητα τ�� πνευµατικ��, δηλαδ6 τ� Vτι ε9ναι κ#τι πνευµατικ� q Vτι κ#π�ι-
�ς ε9ναι πνευµατικ4ς, πνευµατbδης, διαν�ητικ4ς50.

Στ6 BιBλικ6 Γραµµατε�α κα� στ6 µετ&πειτα ;λλην4γλωσση @ριστιανικ6 πατε-
ρικ6 Γραµµατε�α 2παντCνται µ4ν�ν �8 Vρ�ι, γνωστ�� σ� Vλ�υς µας, «πνε�µα» (µ(
Π κε3. κα� π µικρ4ν), π�W δηλbνει 2ντιστ��@ως τ� UAγι�ν Πνε�µα κα� τ� πνε�µα
τ�� 2νθρbπ�υ, κα� τ� )π�θετ� «πνευµατικ4ς», τ� �π�!� )νν�ι�λ�γικ� 2ντιδια-
στ&λλεται πρ�ς τ� )π�θετα «σαρκικ4ς», «ψυ@ικ4ς», «@�ϊκ�ς» κ.`. παρ4µ�ια µ( τ6
σηµασ�α κα� τ� ν4ηµα π�W � <γι�ς Πα�λ�ς51 2π�δ�δει σ� α'τ#. Στ� συγγρ#µµατα
τ�� Παλαµ= 2παντ=ται σ( µεγ#λη @ρ1ση τ� )π�θετ� «πνευµατικ�ς» µ( τ6ν Πα�-
λεια 2κριBCς σηµασ�α τ�υ, κα�, 3υσικ#, σ( π�ικιλ�α )κ3ρ#σεων, Vπως λ.@. πνευ-
µατικ(ς $��ς, πνευµατικ(ς fνθρωπ�ς, πνευµατικ� *ω!, πνευµατικ� διδασκαλ�α,
πνευµατικ� γνQση, πνευµατικ� θεωρ�α52 κα� `λλες π�λλ&ς, Vπ�υ κα� σ@ετ�S�νται
`µεσα µ( τ6ν παρ�υσ�α κα� τ�ς )ν&ργειες τ�� πρ�σbπ�υ τ�� �Aγ��υ Πνε�µατ�ς.
Στ6 σκ&ψη, λ�ιπ4ν, κα� στ� κε�µενα τ�� jγ. Γρηγ�ρ��υ Παλαµ= τ� )π�θετ� «πνευ-
µατικ�ς» δ(ν ν�ε!ται Z*ω 2π� τ�ν @Cρ� τ�� �Aγ��υ Πνε�µατ�ς, τ�ς )ν&ργει&ς τ�υ
κα� τ6ν µετ� A'τ�� σ@&ση κα� συσ@&τιση 2νθρbπων κα� πραγµ#των. Φυσικ� α'τ�
τ� Πνε�µα 2ντιB#λλεται πρ�ς τ� πνε�µα τ�� κακ�� και τ�� π�νηρ��. �Yπ� τ6ν
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Zνν�ια α'τ1, V,τι δηλαδ6 δ(ν κινε!ται µ&σα στ�ν jγι�πνευµατικ�ν @Cρ�, δ(ν ε9ναι
κα� δ(ν λ�γ�Sεται «πνευµατικ�» γι� τ�ν Παλαµ=. �Eτσι, Vλες �8 )πιστ/µες τ��
2νθρbπ�υ, θετικ(ς κα� θεωρητικ&ς, Vπως, )π�σης, κα� Vλες �8 τ&@νες, δ(ν λ�γαρι#-
S�νται κα� δ(ν )ντ#σσ�νται στ�ν @Cρ� τCν πνευµατικCν δραστηρι�τ1των κα� )πι-
τηδευµ#των τ�� 2νθρbπ�υ. E9ναι κα� θεωρ��νται jπλCς )πιστ/µες κα� τ&@νες
τ/ς λ�γικ/ς δ�ναµης κα� δε*ι�τε@ν�ας τ�� 2νθρbπ�υ53. �Aκ4µη κι α'τ6 % θε�λ�-
γικ6 )πιστ1µη, +ς σπ�υδ6 κα� µελ&τη 8στ�ρικ6 τCν µνηµε�ων τ�� λ4γ�υ κα� τ/ς
τ&@νης, κα� +ς γνbση τCν δ�γµ#των τ/ς π�στης, π�W κι� α'τ#, κατ� τ�ν Παλαµ=ν,
ε9ναι διδακτ� κα� γνωριστ� 2π� τ�ν καθ&να54, π�W διαθ&τει κ�ιν� µυαλ4, δ(ν λ�-
γ�Sεται �sτε α'τ6 )πιστ1µη πνευµατικ1, �sτε, B&Bαια, κα� πνευµατικ6 γνbση.
A'τ� π�W � <γι�ς Γρηγ4ρι�ς Παλαµ=ς "ν�µ#Sει πνευµατικ� γνQση55, τ6ν �π��α
κα� 2ντιδιαστ&λλει πρ�ς τη 3υσικ6 γνbση κα� τ6 θε�λ�γικ6 γνωσι�λ�γ�α τCν
2ντιπ#λων τ�υ, 2ντιησυ@αστCν θε�λ4γων κα� 3ιλ�σ43ων, ε9ναι Zργ� κα� 2π�τ&λε-
σµα τ/ς «πνευµατικ/ς διδασκαλ�ας», 5τ�ι τ/ς διδασκαλ�ας τ�� �Aγ��υ
Πνε�µατ�ς56. �H δ( διδασκαλ�α τ�� �Aγ��υ Πνε�µατ�ς ε9ναι διδασκαλ�α περ� Θε-
��, περ� κ4σµ�υ κα� 2νθρbπ�υ, κα�, συνεπCς, % γνbση α'τCν ε9ναι κα� καλε!ται
«πνευµατικ1». Γι� τ�ν Παλαµ=, λ�ιπ4ν, µ4ν�ν � κατ� Θε�ν κα� )ν XριστnC SCν
`νθρωπ�ς λ�γ�Sεται κα� @αρακτηρ�Sεται «πνευµατικ�ς» `νθρωπ�ς, +ς Zργ� κα�
2π�τ&λεσµα τ/ς 2ρ@ιτεκτ�ν�ας τ�� Πνε�µατ�ς. �Yπ� α'τ6ν τ6ν Zνν�ια κανε�ς δια-
ν���µεν�ς, π�W διαν�ε!ται Z*ω 2π� τ�ν @Cρ�ν τ�� �Aγ. Πνε�µατ�ς δ(ν µπ�ρε! ν�
θεωρε!ται «πνευµατικ�ς» `νθρωπ�ς. �O Vρ�ς, λ�ιπ4ν, «πνευµατικ4της-τα», γι� ν�
*αναγυρ�σ�υµε σ� α'τ4ν, +ς λ&*η �µ4ρριSη τCν Vρων «πνε�µα» κα� «πνευµατι-
κ4ς», σηµασι�λ�γικ� Z@ει ν4ηµα κα� περιε@4µεν�, 2ν#λ�γ� µ� α'τ� τ/ς BιBλικ/ς
κα� Πατερικ/ς Γραµµατε�ας κα� πνευµατικ/ς παρ#δ�σης, Vπ�υ 0σ�δ�ναµ�ι
)κ3ρ#σεις ε9ναι �8 )κ3ρ#σεις πνευµατικ�ς B��ς, πνευµατικ6 Sω157. �Yπ� α'τ6 τ6ν
Zνν�ια @ρησιµ�π�ιε!ται, γενικ#, κα� στ6 σ�γ@ρ�νη σ@ετικ6 θε�λ�γικ6 BιBλι�γρα-
3�α, *εν4γλωσση κα� ;λλην4γλωσση. Φυσικ� >π� α'τ� τ� πρ�σµα κα� πνε�µα π�W
µ=ς )πιB#λλει % θε�λ�γικ6 πνευµατ�λ�γ�α τ�� %µετ&ρ�υ θε�λ4γ�υ, �Aγ��υ Γρηγ�-
ρ��υ Παλαµ=, θ� κινηθr/ )δC % περαιτ&ρω )π� τ�� θ&µατ�ς δικ1 µας Zκθεση. Πι�
συγκεκριµ&να % 2ν#πτυ*1 µας θ� παρακ�λ�υθ1σει τ6ν παλαµικ6 πνευµατικ4τη-
τα, +ς Bιωµατικ6 )µπειρ�α τCν κυρ�ων δ�γµ#των τ/ς π�στης µας, 5τ�ι τριαδ�λ�γι-
κ��, @ριστ�λ�γικ�� κα� θε�τ�κ�λ�γικ��. Kυρ�ως )δC θ� περι�ριστ��µε µ4ν�ν
στ� Tριαδ�λ�γικ� δ4γµα.

Στ6ν παλαµικ6 θε�λ�γικ6 πνευµατικ4τητα διακρ�ν�υµε δ�� Bασικ&ς, κυ-
ρ�αρ@ες στ� Παλαµικ� Zργ�, παραµ&τρ�υς. �H µ�α κα� πρbτη, 2π� `π�ψη σηµα-
σ�ας κα� σπ�υδαι4τητας, ε9ναι % περι�@6 τCν 2κτ�στων θε�ων )νεργειCν\ 5τ�ι %
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κατ� `κτιστην )ν&ργειαν, )κστατικ6 )ρωτικ6 κα� πρ�ν�ιακ6 κ�νηση τ�� Θε�� πρ�ς
τ� κτ�σµατ# τ�υ, `λ�γα κα� Zλλ�γα, κα� )ν πρ�κειµ&νnω πρ�ς τ�ν `νθρωπ� στ�ν
�π�!�ν, Vπως εXδαµε στ6ν πρbτη ;ν4τητα, τ6 θε�λ�γικ1, συγκε3αλα�ωσε �λ4κλη-
ρη τ6ν κτ�ση58, ν�ητ1, Zλλ�γη κα� >λικ1, µ( σκ�π� ν� τ6ν ;νbσει µ( τ�ν ;αυτ4 τ�υ
κα� π#λι κατ� )ν&ργεια. �H `λλη παρ#µετρ�ς ε9ναι % )ν 2σκ1σει 2ρετr/ τε κα� πρ�-
σευ@r/ 2γαπητικ6 κ�νηση τ�� 2νθρbπ�υ ν� 2νταπ�κριθr/ στ6 θε�α συγκατ#Bα-
ση κα� ;νωθr/ µαS� τ�υ, )π�σης, κατ� )ν&ργεια, 2γαπητικ1, κα� µ#λιστα ;νωθr/
vνωση «καθ� >περ�@1ν», κατ� τ6ν �µ�λ�γ��µενη κα� πιστευ4µενη �Aγ�α Tρι#-
δα. Στ� σηµε!� τ��τ� µπ�ρ��µε τbρα ν� δ��µε τ� πCς Bιbνεται τ� τριαδικ�
δ4γµα.

∆(ν >π#ρ@ει κα� δ(ν ν�ε!ται, κατ� τ�ν Γρηγ4ρι� Παλαµ=, ε'σ&Bεια @ωρ�ς π�-
στη στ6 µ�α, �µ���σια κα� τρισυπ4στατη �Aγ�α Tρι#δα59, κα�, 3υσικ#, δ(ν >3�στα-
ται q �ν >3�σταται, πρ4κειται γι� `λλ�υ εXδ�υς πνευµατικ4τητα. �H ε'σ&Bεια στ6
σκ&ψη τ�� Παλαµ= σηµα�νει "ρθ6 π�στη κα� συν#µα σωστ6 πνευµατικ6 Sω1, 2ν#-
λ�γη πρ�ς τ� πιστευ4µεν�. �Eτσι, λ.@. � δυσσεB1ς, α'τ�ς δηλαδ6 π�W δ(ν Z@ει "ρθ6
π�στη περ� τ� δ4γµατα, δ(ν Z@ει q δ(ν µπ�ρε! ν� Z@rη σωστ6 πνευµατικ6 Sω1. �E@ει
0δια�τερη κα� π�λλ6 µεγ#λη σηµασ�α ν� δ��µε )δC τ� πCς � Παλαµ=ς 2ντιλαµB#-
νεται τ�ν τριαδικ�ν Θε4ν, δι4τι α'τ� 2ντανακλ=ται κα� στ6ν πνευµατικ4τητ#
τ�υ. Γι� τ�ν <γι� πατ&ρα � τρισυπ4στατ�ς Θε�ς στ6ν )νδ�τριαδικ6 Sω6 τCν θε�-
ων πρ�σbπων, )µ3αν�Sεται +ς σ@&ση )ρωτικ1, 2γαπητικ1, τ�� Πατ&ρα πρ�ς τ�ν
Y8�ν κα� τ�� Y8�� πρ�ς τ�ν Πατ&ρα. T� UAγι�ν Πνε�µα ε9ναι � �Eρωτας µετα*W
τCν δ��. �Eρωτα "ν�µ#Sει � Παλαµ=ς τ� UAγι�ν Πνε�µα, � δ( Συµεlν � ν&�ς
Θε�λ4γ�ς �Aγ#πη60. Στ6 δ( 3ιλ�σ�3��σα θε�λ�γικ6 Tριαδ�λ�γ�α τ�� Παλαµ=,
Vπ�υ % Tρι#δα παριστ#νεται +ς N��ς, Λ4γ�ς, Πνε�µα, κα� )δC τ� Πνε�µα ε9ναι
� �Eρωτας τ�� N�� πρ�ς τ�ν Λ4γ�ν κα� τ�� Λ4γ�υ πρ�ς τ�ν N��ν. �O α'τ�ς
τριαδικ�ς τ�π�ς >π#ρ@ει κα� στ6 ∆ηµι�υργ�α, ν�ητ6 κα� Zλλ�γη, 5τ�ι στ�Wς 2γγ&-
λ�υς κα� στ�ν `νθρωπ�ν. �H ν�ερ6 3�ση τCν 2γγ&λων Z@ει ν��ν, λ4γ�ν κα�
πνε�µα. Kα� )δC τ� Πνε�µα ε9ναι � Zρωτας τ�� λ4γ�υ πρ�ς τ�ν ν��ν κα� ταν#-
παλιν61. Στ6ν περ�πτωση τ�� 2νθρbπ�υ, Vπ�υ κατ� µ(ν τ6 BιBλικ6 2νθρωπ�λ�-
γ�α Z@�υµε τ�ν τ�π� σCµα, ψυ@1, πνε�µα, κατ� δ( τ6ν 3ιλ�σ�3ικ6 ψυ@�λ�γ�α,
ν��ν, λ4γ�ν κα� πνε�µα στ6ν ψυ@1\ τ� πνε�µα )δC ε9ναι � Zρωτας τ/ς ψυ@/ς
πρ�ς τ� σCµα κα� τ��τ�υ πρ�ς τ6ν ψυ@1, q � Zρωτας κα� π#λιν τ�� λ4γ�υ πρ�ς
τ�ν ν��ν κα� τ�� ν�� πρ�ς τ�ν λ4γ�ν τ/ς ψυ@/ς. E0δικ4τερα στ6 δ�µ6 τ��
2νθρbπ�υ, τ� πνε�µα, )κτ�ς 2π� τ6ν )ρωτικ6 δ�ναµη, Z@ει )πιπλ&�ν κα� Sω�-
π�ι� δ�ναµη, µε τ6ν �π��α Sω�π�ιε! τ6ν ψυ@6 κα� τ� σCµα κα�, 2ντιστ��@ως, τ�ν

Παλαµικ� θε�λ�γ�α και πνευµατικ'τητα 435
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λ4γ�ν κα� τ�ν ν��ν, πρ=γµα62 π�W δ(ν 0σ@�ει κα� δ(ν ε9ναι τ� πνε�µα στ�ς ν�ερ(ς
2γγελικ(ς 3�σεις, καθ4τι α'τ(ς ε9ναι `υλες, 2σbµατες63. �A*�Sει )δC ν� >π�γραµµ�-
σ�υµε τ��τ� Vτι � Θε4ς, κατ� τ�ν Παλαµ=ν, Z@ει )ν ;αυτnC �Eρωτα τ� UAγι�ν
Πνε�µα κα� Vτι )ν&Bαλε Zµ3υτη )ρωτικ6 δ�ναµη στ� δηµι�υργ1µατ# τ�υ, µ( τ6ν
�π��α τ� Sω�π�ιε! κα� ;ν�π�ιε!, κα� µ#λιστα σ( τριαδικ6 δι#τα*η64. �H παλαµικ6
πνευµατικ4τητα, Vπως Bλ&π�υµε, Z@ει τ� B#θ�ς της στ6ν )ρωτικ6 �Aγ�α Tρι#δα
2π� τ6 µι� µερι� κα� 2π� τ6ν `λλη στ6 δ�µικ6 κατασκευ6 τ/ς 2νθρbπινης 3�σης,
Vπ�υ τ� πνε�µα ε9ναι % )ρωτικ1, 2γαπητικ1, κα� Sω�π�ιητικ6 δ�ναµ1 της, κα� µ#-
λιστα Zµ3υτη Vπως λ&γει 2λλα@�� τCν συγγραµµ#των τ�υ65, καθlς )@�ρ1γησε
στ�ν `νθρωπ� κα� τ6ν `κτιστη θε�π�ι� @#ρη, 5τ�ι θ&ωση, τ6ν �π��αν κα� 2πbλε-
σε, α'τ6 µ4νη µ( τ6ν πτbση τ�υ. Kα� ε9ναι α'τ6 τ6ν �π��αν � `νθρωπ�ς 2νακτ=,
2νακαινιS4µεν�ς µ( τ� µυστ1ρι�ν τ�� θε��υ Bαπτ�σµατ�ς, κα� Z@ει παρ��σα +ς
διαρκ/ κατ#σταση )ν ;αυτnC, `ν, B&Bαια, δ(ν τ6ν 2π�λ&σει καθ�ν τρ4π�ν κα� �
πρωτ4πλαστ�ς, πρ�σB#λλ�ντας τ�ν δηµι�υργ4 τ�υ, κα� δ6 τ� Πνε�µα τ� UAγι�ν,
2ρν��µεν�ς τ6 @#ρη τ�υ. �Eντε�θεν δε�κνυται κα� 3α�νεται πlς � Παλαµ=ς δ&@ε-
ται 2πηρτισµ&νη τ6ν τελει4τητα τCν πρωτ�πλ#στων κα� ^@ι δυν#µει δ�θε!σαν σ�
α'τ��ς. �Ωστ4σ� "3ε�λ�υµε ν� σηµειbσ�υµε )δC Vτι στ6 θε�λ�γ�α τ�� Παλαµ=
δ(ν ε9ναι % µ4νη `π�ψη. �Yπ#ρ@ει κι� `λλη )κδ�@6 περ� α'τ��, % �π��α σ@ετ�Sεται
µ( τ� 2πρ�ϋπ4θετ� τ/ς )νσ#ρκωσης τ�� Θε�� Λ4γ�υ, κατ� τ6ν �π��α % πτbση
δ(ν >π/ρ*ε % καθ�ριστικ6 α0τ�α τ/ς )ν XριστnC θε�ας �0κ�ν�µ�ας. Περαιτ&ρω 2ν#-
πτυ*η τ/ς `π�ψης α'τ/ς θ� µ=ς �δηγ��σε µακρυ� 2π� τ� θ&µα µας )δC, π�W
ε9ναι % B�ωση )κ µ&ρ�υς τCν 2νθρbπων τ�� Tριαδικ�� δ4γµατ�ς. �Hδη στ� 2νωτ&-
ρω )κτεθ&ντα εXδαµε τ� Πνε�µα (µ( Π κε3.) κα� τ� πνε�µα (µ( π µικρ�) +ς Zρωτα
στ6ν �Aγ�α Tρι#δα κα� µ&σα στ6 δηµι�υργ�α τ�� Θε��, κα� 5δη σηµειbσαµε τ6ν )κ
µ&ρ�υς τ�� 2νθρbπ�υ )ρωτικ6 κ�νηση πρ�ς τ�ν Θε� )ν 2σκ1σει, 2ρετr/ κα� πρ�-
σευ@r/ πραγµατ��µενη. �H πρ�ς τ�ν Θε�ν 2γ#πη, λ&γει � Παλαµ=ς, συν�σταται σ(
δ�� πρ#γµατα\ πρCτ�ν στ6ν τ1ρηση τCν )ντ�λCν τ�υ\ κα� δε�τερ�ν στ6ν κ#θαρ-
ση κα� τ6ν 2παλλαγ6 τ�� 2νθρbπ�υ 2π� τ� διαBλητ� π#θη, σαρκικ#, ψυ@ικ� κα�
λ�γιστικ#. E9ναι )ν πρ�κειµ&νnω )νδια3&ρ�υσα % 3υσι�λ�γ�α π�W 2ναπτ�σσει �
Παλαµ=ς τ4σ� γι� τ6ν 2γ#πη τ�� 2νθρbπ�υ πρ�ς τ�ν Θε4ν, Vσ� κα� γι� τ6ν τρι-
πλ4η τCν παθCν τ�υ66. �A*�Sει ν� λε@θ��ν λ�γα λ4για γι� τ6ν κ#θε µ�α 2π� τ�ς δ��
α'τ(ς περιπτbσεις. Γιατ� % παθ�λ�γ�α τ�υ δ(ν Z@ει µ4ν�ν 2τ�µικ1, >παρ*ιακ6 δι#-
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σταση, π�W 23�ρw= στ�ν `νθρωπ� καθαυτ4ν, 2λλ� Z@ει κα� τ� µ#λιστα κ�ινωνικ6
στ�ς πρ�εκτ#σεις της δι#σταση, π�W 23�ρw= στ�ς π�ικ�λες διανθρbπινες σ@&σεις,
κυρ�ως τ�ς �0κ�ν�µικ(ς κα� περαιτ&ρω περιBαλλ�ντικ(ς µ( συν&πειες κα� συµπτb-
µατα, Vπως ε9ναι α'τ� π�W 2ντιµετωπ�Sει % )π�@1 µας.

M�α 2π� τ�ς )ντ�λ(ς τ�� Θε�� πρ�ς τ�ν `νθρωπ�, % πρbτη κα� µεγ#λη, πλ!-
ρωµα τ�� ν'µ�υ κα: τ�ν πρ�0ητ�ν (Mατθ. 22, 38-40\ Pωµ. 13, 10\ Mρκ. 12, 29-30)
κα� ν4µ�ς κ�ιν�ς (�Iω. 13, 34), ε9ναι % )ντ�λ6 τ/ς 2γ#πης, τ6ν �π��αν καλε!ται �
`νθρωπ�ς ν� )κπληρbσει πρ�ς τρε!ς κατευθ�νσεις\ πρωτ�στως κα� κατ� 2π4λυτη
2πα�τηση πρ�ς τ�ν Θε4ν, +ς 2γ#πη �? <λης τGς καρδ�ας, κα: �? <λης τGς ψυ/Gς
κα: �? <λης τGς διαν��ας. (∆ευτ. 6, 5\ =Iησ. Nαυ. 22, 5\ Mτθ. 22, 87\ Mρκ. 12, 29\ Λκ.
10, 27)\ δε�τερ�ν, Vπως )*υπακ��εται, πρ�ς τ�ν ;αυτ4ν τ�υ, κα� τρ�τ�ν πρ�ς τ�ν
πλησ��ν, τ�ν �π�!�ν "3ε�λει ν� 2γαπ1σει, Vπως τ�ν ;αυτ4 τ�υ. �H 2γ#πη δ( πρ�ς
τ�ν πλησ��ν ε9ναι κριτ1ρι� γι� τ6ν 2λ1θεια τ/ς 2γ#πης τ�υ πρ�ς τ�ν Θε4ν, Vπως
κα� % 2γ#πη τ�� Θε�� γι� τ6ν 2ληθιν6 2γ#πη στ�ν πλησ��ν (AW =Iω. 4, 20-21). �H
α0τ�α Vµως τ/ς 2γ#πης τ�υ πρ�ς τ�ν Θε�ν )νυπ#ρ@ει στ�ν Xδι� τ�ν `νθρωπ�\ ε9ναι
% 2γ#πη γι� τ6ν ψυ@1, τ� πνε�µ# τ�υ τ� Xδι�67, τ� �π�!�, Vπως εXδαµε 5δη παρα-
π#νω, � Παλαµ=ς θεωρε! )ρωτικ6 κα� Sω�π�ιητικ6 δ�ναµις τ/ς ψυ@/ς. A'τ6 %
2γ#πη τ�� ;αυτ�� της �δηγε! στ6ν 2γ#πη τ�� Θε�� κα� ε9ναι ρ�Sα κα� 2ρ@6 π�σης
�ρετGς68, δηλαδ6 Vλων τCν 2ρετCν π�W � `νθρωπ�ς µπ�ρε! ν� πετ�@ει. �H 2ν�-
δικ6 π�ρε�α πρ�ς τ� Θε!�, % αs*ηση κα� % πληρ4τητα τ/ς 2γ#πης, στ6ν �π��αν κα�
)παναπα�εται % @#ρη τ�� Θε��υ Πνε�µατ�ς69, �δηγ��ν κα� 3&ρ�υν τ�ν `νθρωπ�
στ6ν vνωσ1 τ�υ µ( τ�ν Θε4. Στ6ν περ�πτωση τ��τη τ� σCµα πνευµατ�π�ιε!ται,
"λ�γ�ν κατ� "λ�γ�ν, κα� συναγι#Sεται µ( τ6ν ψυ@1, γ�νεται σCµα <γι�70. �Aπ� τ6ν
`λλη µερι� Vµως, % `λλη ρ�Sα τ/ς 2γ#πης πρ�ς τ� σCµα, στ6ν 2µετρ�α κα� τ6ν
>περB�λ1 της, γ�νεται α0τ�α τ/ς 2γ#πης πρ�ς τ�ν κ4σµ�ν κα�, Vταν µ�ν�µερCς κι-
νηθr/ πρ�ς τ6ν κατε�θυνση α'τ1, γ�νεται πρ'?εν�ς π�σης κακ�ας71. �Oλ�γ�ν κατ�
"λ�γ�ν Zτσι % ψυ@6 )δC σωµατ�π�ιε!ται72, γ�νεται Vλη σ#ρκα, 3ιλ�σbµατη, 3ιλ4κ�-
σµη κα� 3ιλ1δ�νη. �H %δ�ν1, % �π��α, +ς 3υσικ6 0δι4τητα )νεργε!ται µ&σnω τCν
α0σθ1σεων (Vρασης, 2κ�/ς, ^σ3ρησης, j3/ς, γε�σης), στ6ν 2µετρ�α της 2π�γενν=
τ� λεγ4µενα διαBλητ� π#θη στ6ν τριπλ/ 3�ση τ�υς. �Eτσι Z@�υµε τ� σαρκικ� π#-
θη, Vπως ε9ναι γαστριµαργ�α, λαιµαργ�α, π�λυπ�σ�α (µ&θη), κα� τ� συνα3/ τ�υς
>π�γ#στρια π#θη, Vπως π�ρνε�α, µ�ι@ε�α, 2κ�λασ�α, 2σ&λγεια κα� κ#θε `λλη σαρ-
κικ6 2καθαρσ�α. T��τα τ� π#θη δ�υλbν�υν τ�ς α0σθ1σεις, 2κ�1, Vραση κα�
^σ3ρηση, κα� καθιστ��ν π�θειν� τ� µυσερ#73. �Aκ4µη % 3ιλ�σbµατη κα� 3ιλ4κ�-
σµη ψυ@6 2π�τ�κτει τ6 3ιλ�κτηµ�σ�νη κα� τ6 3ιλαργυρ�α (3ιλ�@ρηµατ�α), κα�
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α'τ(ς µ( τ6 σειρ# τ�υς �δηγ��ν στ6ν κλ�π1, τ6ν 2δικ�α, τ6ν jρπαγ6 κα� κ#θε
εXδ�υς πλε�νε*�α. A'τ(ς π#λι σ( συνδυασµ� µαS� µ( τ6ν περιεκτικ4τατη ;νδ�ν
αcσθησιν74, δηλαδ6 τ6 3αντασ�α, γενν��ν στ6 3ιλ4κ�σµη ψυ@6 τ� λεγ4µενα ψυ-
@ικ� π#θη, Vπως ε9ναι % �Xηση, % 3υσ�ωση κα� % 2λαS�νε�α (τ�� B��υ), κα� `λλα
π#θη π�W ε9ναι µικτ� �? α�σθ!σεως συνιστ�µενα κα: 0αντασ�ας, Vπως ε9ναι %
2νθρωπαρ&σκεια, % κεν�δ�*�α75 κα� % 3ιλαυτ�α, ρ�Sα Vλων τCν λ�γισµCν76.

Σ� α'τ#, �ς πρ�στεθ��ν )δC κα� τ� τελευτα!α στ6 σειρ#, ^@ι Vµως κα� µικρ4τερης
σηµασ�ας στ6ν πνευµατικ6 π�ρε�α κα� πρ4�δ� τ�� 2γωνιS4µεν�υ κατ� τCν παθCν
2νθρbπ�υ, τ� λ�γιστικ� π#θη, δηλαδ6 �8 π�νηρ�� λ�γισµ��. A'τ�� Zρ@�νται κα� )ν�-
@λ��ν Vλ�υς, κυρ�ως Vµως τ�Wς 2σκητ(ς µ�να@��ς, �8 �π�!�ι 23�� πετ�@�υν, Vσ�
τ��τ� ε9ναι )3ικτ4, τ6ν κ#θαρση κα� τ6ν 2παλλαγ6 2π� τ� σαρκικ� κα� ψυ@ικ� π#-
θη, 2ντιµετωπ�S�υν τ�ν ν�ητ� )@θρ�77 στ6ν περι�@6 τCν λ�γισµCν τ�� ν��\ λ�γισµCν
π�W σ@ετ�S�νται `µεσα µ( τ� σαρκικ� κα� ψυ@ικ� π#θη. UOλ�ς � 2γbνας Vσων )πι-
διbκ�υν τ6ν «πνευµατικ6 γ&ννηση», τ6ν `νωθεν, συν�σταται στ6ν πρ�σπ#θεια
)κκ�π/ς, 2π� τ6 µι� µερι� Vλων τCν 2ριθµηµ&νων παραπ#νω παθCν κα�, 3υσικ#,
κυρ�ως )κκ�π/ς τ/ς ρ�Sας τ/ς 2γ#πης, τ/ς `µετρης κα� >π&ρµετρης, πρ�ς τ� σCµα
κα� τ�ν κ4σµ�, κα� 2π� τ6ν `λλη στ6ν περ�θαλψη τ/ς ρ�Sας τ/ς 2γ#πης πρ�ς τ6ν
ψυ@6 κα� τ� πνε�µα78, π�W �δηγε! µ&σα 2π� τ6ν κ#θαρση τCν παθCν κα� τ6ν καρ-
διακ1, ν�ερ1, πρ�σευ@6 στ6ν vνωση µ( τ�ν Θε4, 5τ�ι τ6ν Vραση (vision) τ�� Θε��.
�H vνωση α'τ6 q Vραση τ�� Θε�� δ(ν ε9ναι 2π�τ&λεσµα τ/ς 2π�3ατικ/ς θε�λ�-
γ�ας, Vπως 0σ@υριS4ταν � Bαρλα#µ79, 2λλ� Zργ� τ/ς )κστατικ/ς θε�λ�γ�ας κα� τ/ς
«καθ� >περ�@6ν» ;νωτικ/ς q 2π�καλυπτικ/ς θε�λ�γ�ας π��, Vπως εXδαµε στ�
πρ�ηγ��µενα, � Παλαµ=ς θεωρε! τρ4π�υς µ&θε*ης κα� vνωσης, κα� ^@ι µεθ4δ�υς
θε�λ�γ�ας80. �Ως τρ4π�ι, B&Bαια, vνωσης κα� µ&θε*ης, στ&κ�νται στ6 γραµµ6 τ/ς
πρ#*ης τ/ς πρ�σ�@/ς q 3υλακ/ς τ/ς καρδ�ας κα� τ/ς πρ�σευ@/ς τ�� κεκαθαρµ&-
ν�υ 2π� τ� π#θη 2νθρbπ�υ, τ�� �π���υ � ν��ς κατ� τ6ν πρ�σευ@6 δ(ν )*�στα-
ται κατ� �'σ�αν, Vπως δε@4ταν κα� πρ&σBευε % ;λληνικ6 3ιλ�σ�3�α81, τ6ν �π��αν
κα� συµµεριS4ταν 2π4λυτα � Bαρλα�µ � KαλαBρ4ς, 2λλ� κατ� )ν&ργειαν µ4ν�ν,
κατ� τ6 σ�µ3ωνη τCν �Eλλ1νων Πατ&ρων γνbµη. Στ6ν πρ�κε�µενη περ�πτωση
µ#λιστα % Παλαµικ6 κα� %συ@αστικ6 θε�λ�γ�α κα� πρακτικ6 )πιµ&ν�υν µ( πειστι-
κ4τητα, θ`λεγε κανε�ς, στ6 συν&λι*η κα� συγκ&ντρωση 2π� τ� Z*ω τCν )νεργειCν
τ�� ν�� στ�ν ;αυτ4ν τ�υ, µ&σα στ� καρδιακ�ν ^@ηµα82, Vπ�υ κατ� τ6 BιBλικ6
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2ντ�ληψη83, � ν��ς Z@ει τ6ν vδρα τ�υ, κα� στ6ν 2π4παυσ1 τ�υ )δC 2π� κ#θε
)ν&ργεια, α0σθη- τικ1, λ�γικ1, ν�ητικ1. �Eνσταση, λ�ιπ4ν, 5τ�ι «Zνδ�ν» στ#ση τ��
ν��, κατ� �'σ�αν κα� κατ� )ν&ργειαν, µ&σα στ6ν καρδι#, Vπ�υ � ν��ς, «σαBBατ�-
Sων» κα� «2π�πα�ων» κατ� τ6 ν�ερ6 )ν&ργει#ν τ�υ, Bρ�σκεται Zτσι σ( >π&ρτερη
κατ#σταση 2π� τ6ν 23α�ρεση, % �π��α ε9ναι 2πε�κασµα τ/ς 2π4παυσης84.
�Oντας � ν��ς στ6ν κατ#σταση α'τ6 τ�� 2π4λυτ�υ «σαBBατισµ��», 5τ�ι 2νενερ-
γησ�ας τ�υ, κα� καθαρµ&ν�ς ;νbνεται µ( τ� _περθεν 3Cς, τ� �π�!�ν ε9ναι τρ4π�ν
τιν� π#θ�ς κα� θε�υργ�ν τ&λ�ς, κατ� Παλαµ=ν, κα� 2ν1κει σ� α'τ�Wς π�W Z@�υν
καθαρ6 κα� @αριτωµ&νη καρδι#85. �EδC Z@�υµε τ6ν «καθ� >περ�@6ν» vνωση τ��
ν�� µ( τ�ν Θε4, π�W συν#µα ε9ναι Vραση κα� θ&α τ�� Θε��, τελ��µενη π#νω
2π� κ#θε αXσθηση, λ�γικ6 κα� ν�ητ1\ ε9ναι vνωση κα� Vραση >π(ρ ν��ν. �H 2ν#-
Bαση )δC δ(ν ε9ναι τ�πικ6 µετ#σταση, 2λλ� τρ�πικ1. ∆ι4τι κατ� α'τ6 δ(ν ε9ναι �
`νθρωπ�ς π�W 2ναBα�νει, 2λλ� � Θε�ς π�W συγκαταBα�νει\ α'τ� τ��τ� τ� UAγι�ν
Πνε�µα, τ� �π�!�ν µ( τ�ς )λλ#µψεις τ�υ πληρ�! µ( `κτιστ� 3Cς τ�ν ν��ν κα� Vλη
τ6ν _παρ*η τ�� )ν πρ�σευ@r/ τελ��ντ�ς 2νθρbπ�υ, τ�� π#σ@�ντ�ς τ� π#θ�ς
τ��τ� τ� θε�υργ4, Vπως τ� @αρακτηρ�Sει � Παλαµ=ς86. �H πνευµατικ6 α'τ6
)µπειρ�α ε9ναι πρ4γευση κα� πρ4ληψη τ/ς λαµπρ4τητας τ/ς θε�ας δ4*ας κα� Bα-
σιλε�ας τCν )σ@#των. �O Παλαµ=ς +ς α'θεντικ�ς ;ρµηνευτ6ς κα� )κ3ραστ6ς τ/ς
2σκητικ/ς κα� νηπτικ/ς πνευµατικ/ς παρ#δ�σης τCν 2νατ�λικCν πατ&ρων )σω-
τερικ�π�ιε! στ6ν περ�πτωση τ��τη τ/ς θ&ας τ�� 2κτ�στ�υ 3ωτ�ς ^@ι µ4ν�ν τ� πε-
ριε@4µεν� τ/ς Bασιλε�ας τCν �'ρανCν, καθιστCντ#ς την περιε@4µεν� τ/ς κα-
θαρ=ς καρδ�ας κα� τ�� καθαρ�� ν��, 2λλ� κα� τ�ν Xδι� τ�ν Bασιλ&α Xριστ4, τ�ν
µ4ν�ν 2ληθιν� κα� πραγµατικ� πνευµατικ� `νθρωπ� τ�� �π���υ τ� ε9δ�ς µ�ρ-
3��ται στ6ν _παρ*η κα� τ� πρ4σωπ� τ�� π#σ@�ντ�ς τ� θε!α 2νθρbπ�υ87. T�
3Cς δ( π�W � ν��ς �ρ=, >3ιστ#µεν�ς τ6ν θε�π�ι� θ&ωση, ε9ναι 3Cς 2νε�δε�ν, `µ�ρ-
3�ν κα� 2σ@ηµ#τιστ�, 2πρ4σωπ�. ∆(ν 3&ρει �sτε τ6ν ε0κ4να τ�� σαρκωθ&ντ�ς τ��
Θε�� Λ4γ�υ, τ�� �Iησ�� Xριστ��. E9ναι 3Cς, τ� τριλαµπ(ς τ/ς µι=ς τ/ς Tριαδικ/ς
Θε4τητας, hν ;?αλµα88 τ/ς �Aγ�ας κα� τρισυπ4στατης Tρι#δας. Σ( περ�πτωση δ( κατ�
τ6ν �π��αν τ� �ρbµεν�ν 3Cς Z@ει µ�ρ31, π�W ν� ε0κ�ν�Sει Zστω κι� α'τ� 2κ4µη τ�
θε!� πρ4σωπ� τ�� Xριστ��, θεωρε!ται 2π� τ�ν Συν�δικ(ν T'µ�ν τ�� 135189, +ς 2π#-
τη τ�� διαB4λ�υ κα� +ς τ&τ�ια πρ&πει ν� 2π�ρρ�πτεται. �EδC, σ� α'τ6 δηλαδ6 τ6ν
2ντ�ληψη κα� θ&ση, Z@�υµε τ6ν π�λεµικ6 )κ µ&ρ�υς τ/ς BυSαντιν/ς %συ@αστικ/ς θε�-
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λ�γ�ας )ναντ��ν τ/ς ε0δωλ�λατρ�ας στ6 λεπτ4τερη µ�ρ31 της90. �Eκτ�ς Vµως 2π� τ6ν
;ρµηνε�α α'τ6 τ/ς διαB�λικ/ς 2π#της περ� τ/ς )ν ε0κ4νι θ&ας τ�� Θε�� κα� +ς 0δ&α %
)ν ε0κ4νι Vραση τ�� Θε�� >π�δηλbνει µι� 2π4σταση 2ν#µεσα στ�ν Θε� ∆ηµι�υργ�
κα� στ6 δηµι�υργ�α τ�υ91, πρ=γµα π�W µ=ς �δηγε! Z*ω 2π� τ6ν Παλαµικ6 θε�λ�γ�α
κα� πνευµατικ4τητα. M=ς �δηγε!, πρ#γµατι, στ6 θε�λ�γικ6 γνωσι�λ�γ�α κα� πνευµα-
τικ4τητα τ�� "ν�µατ�κρ#τη θε�λ4γ�υ Γρηγ�ρ��υ �Aκινδ�ν�υ, Vπ�υ % γνbση κα� Vρα-
ση τ�� Θε�� γ�νεται µ&σα 2π� ε0κ4νες, σ�µB�λα κα� π�λλ(ς `λλες παραστ#σεις92,
π�W 2π�κλε��υν 2κριBCς τ6ν 2µεσ4τητα στ6 θε�α α'τ�ψ�α (θε�πτ�α) τ/ς %συ@α-
στικ/ς θε�λ�γ�ας κα� πνευµατικ4τητας τ�� Παλαµ=. Σ@εδ�ν στ� Xδι� )π�πεδ� µ� α'τ�
τ�� �Aκινδ�ν�υ κιν��νταν κα� � Nικη34ρ�ς Γρηγ�ρ=ς, � �π�!�ς περι�ριS4ταν 2π� τ6
µι� στ6ν α'θεντ�α τ/ς �Aγ�ας Γρα3/ς κα� 2π� τ6ν `λλη στ6ν α'θεντ�α τ�� "ρθ�� λ4-
γ�υ93. Kα� �8 δ�� α'τ��, +ς κιν��µεν�ι Z*ω 2π� τ6 δι#κριση �'σ�ας κα� )ν&ργειας
στ�ν Θε4, Z*ω δηλαδ6 2π� τ�ν @Cρ� τCν 2κτ�στων )νεργειCν, σταµατ��σαν, κατ�
2ν#γκη, θε�λ�γικ� κα� πνευµατικ#, στ�ν @Cρ� τ/ς κτιστ4τητας, κα� στ6 µ( κτιστ� µ&-
σα γνbση τ�� Θε�� κα� σωτηρ�α τ�� 2νθρbπ�υ. Φυσικ� κα� % πνευµατικ4τητ# τ�υς
δ(ν yµπ�ρε! ν� >περBr/ τ� Vρια τ/ς κτιστ4τητας. �Aντ�θετα τbρα, Vσ�ν 23�ρw= στ6ν
πνευµατικ4τητα τ�� Παλαµ=, µπ�ρ��µε )δC ν� σηµειbσ�υµε κα� >π�γραµµ�σ�υµε
πlς στ� 2κρ4τατ�ν Vρι�ν –`πειρ�ν– τCν 2κτ�στων )νεργειCν τ�� Θε��, τ� �ρbµεν�ν
`κτιστ�ν 3Cς, ε9ναι τ� 3Cς, τ� )νυπ4στατ�ν στ� πρ4σωπ� τ�� �Aγ��υ Πνε�µατ�ς, «)ν
τnC 3ωτ�» τ�� �π���υ καθ�ρCνται +ς 3Cς % θε4τητα τ�� Πατ&ρα κα� % θε4τητα τ��
Y8��, κατ� τ� ψαλµικ�ν �ν τ̂� 0ωτ� σ�υ Rψ'µεθα 0�ς94, 3Cς �Aληθε�ας, 3Cς Zω/ς,
3Cς �Aγ#πης κα� )λευθερ�ας τ�� ;ν�ς Tρισαγ��υ κα� Tρισυπ�στ#τ�υ Θε��.

�Aνακε3αλαιbν�ντας )δC τ6ν παραπ#νω )π� τ�� θ&µατ�ς Zκθεσ1 µας, λ&µε
τ� ;*/ς. Θε�λ�γ�α κα� πνευµατικ4τητα συνδ&�νται στεν� µετα*� τ�υς σ( µι�
σ@&ση �'σ�ας, 2λληλ�επ�δρασης κα� 2λληλ�επιδ4τησης. �Yψηλ6 θε�λ�γ�α, Vπως
ε9ναι α'τ6 τ�� µεγ#λ�υ θε�λ4γ�υ κα� πνευµατικ�� `νδρα τ/ς BυSαντιν/ς
�Eκκλησ�ας τ�� 14�υ α0., jγ��υ Γρηγ�ρ��υ τ�� Παλαµ=, συνεπ#γεται κα� 2ν#λ�-
γη πνευµατικ4τητα. Φυσικ� 0σ@�ει κα� τ� 2ντ�στρ�3� στ6ν πρ�κειµ&νη περ�πτω-
ση. Θεωρ��µε πlς % Θε�λ�γ�α ε9ναι τ� B#θρ� )π#νω στ� �π�!� πατ#ει % πνευ-
µατικ4τητα κα� συν#µα � θεωρητικ�ς �ρ�S�ντας π�W δε�@νει τ� B#θ�ς Vπ�υ α'τ6
�δε�ει, 2ναπτ�σσεται κα� πρ��δε�ει 2καταλ1κτως.

�H θε�λ�γικ6 Zκθεση (πρbτη ;ν4τητα) 23�ρw= στ6ν παρ�υσ�αση τCν θε�λ�-
γικCν πρ�ϋπ�θ&σεων κα� πρ�απαιτ�υµ&νων γι� τ6 θεbρηση τ/ς πνευµατικ4τητας
π�W 2ναπτ�σσεται στ6 δε�τερη ;ν4τητα. �Eτσι µετ� τ6ν ε0σαγωγ6 π�W 2να3&ρεται
στ�Wς λ4γ�υς )πιλ�γ/ς τ�� θ&µατ�ς κα� στ� 8στ�ρικ� πλα�σι�, Vπ�υ ZSησε κα�
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Zδρασε � π�λWς Παλαµ=ς, παρ�υσι#S�υµε πρCτα τ�ς θε�λ�γικ(ς τ�µ(ς τ/ς θε�λ�-
γ�ας τ�υ, 5τ�ι τ�ς διακρ�σεις κα� ;νbσεις στ� θε�λ�γικ� κα� κ�σµ�λ�γικ� )πιστητ4,
σ( σ@&ση π#ντ�τε πρ�ς τ�ς θ&σεις τ/ς 2ντιπαλαµικ/ς κα� 2ντιησυ@αστικ/ς Θε�λ�-
γ�ας τCν θε�λ4γων κα� 3ιλ�σ43ων, Bαρλα�µ τ�� KαλαBρ��, Γρηγ�ρ��υ �Aκινδ�-
ν�υ, κα� Nικη34ρ�υ Γρηγ�ρ=. M( τ�ς 2π4ψεις q θ&σεις π�W διατυπbνει % µι� q %
`λλη πλευρ#, 2να3�ρικ� µ( τ�ς θε�λ�γικ(ς τ�µ&ς, 5τ�ι διακρ�σεις κα� ;νbσεις στ6
θε4τητα, συναρτ=ται τ� πρ4Bληµα δυνατ4τητας q µ6 γνbσης κα� µ&θε*ης τ�� θε�-
�υ 2π� τ� λ�γικ� κτιστ� ^ντα. Συνα3Cς µ( τ� θ&µα α'τ� παρ�υσι#S�νται % κ�-
σµ�λ�γ�α κα� % 2νθρωπ�λ�γ�α τ�� Παλαµ=, σ( γενικ(ς γραµµ&ς, κα� 2ναδεικν�ε-
ται µ&σ� 2π� α'τ(ς % ;ν4τητα µακρ�κ4σµ�υ (σ�µπαντ�ς) κα� µικρ�κ4σµ�υ (2νθρb-
π�υ), Vπ�υ στ6 δ�µ6 τ�� δευτ&ρ�υ (σωµατ�ψυ@ικ6) συγκε3αλαιbνεται � πρCτ�ς,
κα� )πισηµα�ν�νται )δC �8 πρ�εκτ#σεις στ� δ4γµα τ/ς )νσ#ρκωσης τ�� Θε�� Λ4-
γ�υ κι� α'τ� τ/ς σωτηρι�λ�γ�ας, 5τ�ι τ/ς 2νακε3αλα�ωσης τCν π#ντων )ν XριστnC.
Στ6 συν&@εια τ/ς Xδιας α'τ/ς θεµατικ/ς ;ν4τητας παρ�υσι#S�νται �8 θε�λ�γικ(ς
µ&θ�δ�ι τ/ς %συ@αστικ/ς θε�λ�γ�ας τ�� Παλαµ= κα� )κε�νης τCν 2ντιησυ@αστCν,
+ς µ&θ�δ�ι γνbσης κα� µ&θ�δ�ι µ&θε*ης κα� vνωσης «καθ� >περ�@6ν» µ( τ� Θε!�ν
τ�� )ν πρ�σευ@r/ τελ��ντ�ς κα� τ� θε!α π#σ@�ντ�ς 2νθρbπ�υ. Παρ#λληλα, )δC,
)πισηµα�νεται % Bασικ6 δια3�ρ� π�W >π#ρ@ει µετα*W τ/ς παλαµικ/ς κα� 2ντιπα-
λαµικ/ς θε�λ�γ�ας, ε0δικ� Vσ�ν 23�ρ= στ6 δι#κριση στ�ν Θε� `κτιστης �'σ�ας,
παντελCς 2κατ#ληπτης κα� 2κ�ινbνητης, κα� `κτιστης �'σιbδ�υς )ν&ργειας, γνω-
ριστ/ς κα� µεθεκτ/ς 2π� τ� κτιστ� ^ντα σ( δι#3�ρα )π�πεδα, 2ν#λ�γα µ( τ6 3�ση
τ�υς, (Παλαµικ6 θε�λ�γ�α), q τ/ς µ6 δι#κρισης (2ντιπαλαµικ6 θε�λ�γ�α), % �π��α
�δηγε!, συνεπCς, σ( πλ1ρη 2γνωσ�α τ�� Θε�� (2γνωστικισµ�) q γνbση πλ1ρη τ��
Θε�� (2θεϊσµ4).

Στ6 δε�τερη θεµατικ6 ;ν4τητα )*ετ#Sεται % πνευµατικ4τητα. Kαταρ@6ν �ρ�Sε-
ται % Zνν�ια κα� τ� περιε@4µεν� τ�� Vρ�υ «πνευµατικ4τητα» µ&σα 2π� τ6 σ�γ@ρ�-
νη θε�λ�γικ6 BιBλι�γρα3�α κα� τ�ς σ@ετικ(ς πηγ&ς. �Eπισηµα�νεται % 2π�υσ�α τ��
Vρ�υ στ�ς πηγ&ς, κλασσικ&ς, ;λληνιστικ&ς, BιBλικ(ς κα� BυSαντιν&ς. Kυρ�ως στ� ση-
µε!� τ��τ� πρ�σδι�ρ�Sεται % Zνν�ια τ/ς πνευµατικ4τητας στ� πλα�σια τCν πηγCν
κα� τ/ς θε�λ�γ�ας τ�� Παλαµ=. Kατ� τ�ν <γι�ν πατ&ρα % πνευµατικ4τητα δ(ν ν�-
ε!ται Z*ω 2π� τ�ν @Cρ� τ�� �Aγ��υ Πνε�µατ�ς κα� τ/ς `κτιστης θε�π�ι�� @#ριτ�ς-
θ&ωσης τ�� 2νθρbπ�υ. Πνευµατικ� ε9ναι V,τι σ@ετ�Sεται µ( τ� UAγι� Πνε�µα κα�
τ�ς `κτιστες δωρε&ς τ�υ. �Eτσι, �8 )πιστηµ�νικ(ς κα� καλλιτε@νικ(ς )νασ@�λ1σεις
κα� )πιδ4σεις τ�� 2νθρbπ�υ δ(ν λ�γ�S�νται κα� δ(ν )µπ�πτ�υν σ� α'τ� π�W συν1-
θως λ&γεται 2π� π�λλ�Wς σ1µερα πνευµατικ�ς B��ς q πνευµατικ4τητα. �H περαιτ&-
ρω 2ν#πτυ*η τ�� θ&µατ�ς παρακ�λ�υθε! τ�ν �ρισµ�ν τ/ς πνευµατικ4τητας +ς
Zκ3ρασης τCν Bι�υµ&νων δ�γµ#των τ/ς π�στης κα� +ς πρ�ς α'τ� περι�ρ�Sεται µ4-
ν�ν στ6 θεbρησ1 τ�υ )ν σ@&σει πρ�ς τ� τριαδ�λ�γικ� δ4γµα, 231ν�ντας κατ� µ&-
ρ�ς τ6 θεbρησ1 τ�υ )ν σ@&σει πρ�ς τ� 8στ�ρικ� θε�λ�γικ� 2ρ@&τυπα, τ�ν Xριστ�
κα� τ6ν Θε�τ4κ�, στ� �π�!α παρεµπιπτ4ντως δ(ν παραλε�πει ν� 2να3&ρεται )κε!
π�W πρ&πει. �Eπισηµα�νεται Vτι στ� Zργ� κα� τ6 σκ&ψη τ�� jγ��υ Γρηγ�ρ��υ Πα-
λαµ= % πνευµατικ4τητα κινε!ται )π#νω σ( δ�� Bασικ(ς θε�λ�γικ(ς παραµ&τρ�υς\
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τ6ν περι�@6 τCν 2κτ�στων θε�ων )νεργειCν, 2π� τ6 µι#, κα� τ6ν πνευµατικ6 `σκη-
ση τ�� 2νθρbπ�υ 2π� τ6ν `λλη. Στ6ν πρbτη Z@�υµε )κστατικ6 )ρωτικ6 κα� πρ�-
ν�ιακ6 κ�νηση τ�� Θε�� πρ�ς τ� κτ�σµατ# τ�υ, κα� στ6 δε�τερη Z@�υµε )ν 2σκ1-
σει, 2ρετr/ κα� πρ�σευ@r/, 2γαπητικ6 κ�νηση τ�� 2νθρbπ�υ πρ�ς τ�ν ∆ηµι�υργ4
τ�υ, γι� ν� ;νωθr/ µαS� τ�υ «καθ� >περ�@1ν», 5τ�ι >π� τ6ν θε�π�ι�ν `κτιστη @#ρη
τ�� �Aγ��υ Πνε�µατ�ς. Kατ� τ6ν θεbρηση τ�� Tριαδ�λ�γικ�� δ4γµατ�ς +ς Bι��-
µενης πραγµατικ4τητας παρ�υσι#Sεται % �Aγ�α Tρι#δα +ς )ρωτικ6 κα� 2γαπητικ6
σ@&ση µετα*W τCν τριCν θε�ων πρ�σbπων, Vπ�υ τ� UAγι�ν Πνε�µα ε9ναι � �Eρω-
τας τ�� Θε�� Πατ&ρα πρ�ς τ�ν Y8�ν κα� τ�� Y8�� πρ�ς τ�ν Πατ&ρα τ�υ. T� �Aρ-
@ετυπικ� α'τ� θε!� σ@/µα q καλλ�τερα � @αρακτ1ρας τ�υ περν#ει στ�ν @Cρ� τCν
2γγ&λων κα� στ6 δ�µ6 τ�� 2νθρbπ�υ (σCµα - ψυ@6 - πνε�µα q στ6ν ψυ@6 µ4ν�ν\
ν��ς, λ4γ�ς, πνε�µα), Vπ�υ κα� )δC τ� πνε�µα ε9ναι % )ρωτικ6 κα� Sω�π�ιητικ6 δυ-
ν#µεις τCν `λλων στ�ι@ε�ων, 2λλ� κα� στ6 δ�µ1, Vπως 3α�νεται, τ/ς συµπαντικ/ς
_λης. �H θε�λ�γικ6 πνευµατικ4τητα τ�� Παλαµ= Z@ει, Vπως Bλ&π�υµε, τ� B#θ�ς
της στ6ν τρισυπ4στατη θε�α Tρι#δα κα� στ6 δ�µ6 τ/ς 3�σης τCν ^ντων, >λικ/ς,
λ�γικ/ς κα� ν�ητ/ς. E0δικ4τερα τbρα κα� 2να3�ρικ� µ( τ6 δε�τερη παρ#µετρ�ν
σηµειbν�υµε τ��τ�\ Vτι % πνευµατικ4τητα συσ@ετ�Sεται 2π� τ�ν Παλαµ= `µεσα µ(
τ�ν 2γCνα κα� τ6ν `σκηση τ�� 2νθρbπ�υ ν� τηρ1σει, 2π� τ6 µι� µερι#, τ�ς
)ντ�λ(ς τ�� Θε��, κυρ�ως α'τ6 τ/ς 2γ#πης στ6ν τριπλ/ Zκ3ανσ1 της\ πρ�ς τ�ν
Θε4, τ�ν συν#νθρωπ� κα� τ�ν Xδι� τ�ν ;αυτ4 τ�υ, κα� 2π� τ6ν `λλη, ν� )κκ4ψει,
+ς )κδ1λωση τ/ς πρ�ς τ�ν Θε�ν 2γ#πης, τ� διαBλητ� π#θη στ6ν τριπλ/ τ�υς δι#-
σταση (σαρκικ#, ψυ@ικ#, λ�γιστικ#). Στ� πλα�σι� α'τ� παρ�υσι#Sεται % 3υσι�λ�-
γ�α τ�� Παλαµ= περ� τ/ς 2γ#πης τ�� 2νθρbπ�υ πρ�ς τ�ν Θε� κα� τ�ν κ4σµ�,
καθlς κα� % παθ�λ�γ�α –3υσι�λ�γ�α– περ� τ/ς τριπλ4ης τCν παθCν, κα� συν#µα
τ�ν�S�νται �8 συν&πειες τ/ς συµπερι3�ρ=ς τ�� 2νθρbπ�υ, σ( 2τ�µικ4, κ�ινωνικ�
κα� περιBαλλ�ντικ� )π�πεδ�.

T&λ�ς, στ6 συγκριτικ6 θεbρηση τ/ς πνευµατικ4τητας κατ� τ6ν Παλαµικ6 κα�
%συ@αστικ6 θε�λ�γ�α, 2π� τ6 µι� µερι#, κα� τ6 θε�λ�γ�α τCν 2ντιησυ@αστCν, 2π�
τ6ν `λλη, )πισηµα�νεται κα� παρατηρε!ται Vτι τ� Vρια τ/ς πνευµατικ4τητας στη
δε�τερη δ(ν yµπ�ρ��ν θε�λ�γικ� ν� >περB��ν τ� Vρια τ/ς κτιστ4τητας, τCν κτι-
στCν σωτηρι�λ�γικCν µ&σων, κα� τCν ε0κ�νικCν κα� συµB�λικCν παραστ#σεων.
�Aντ�θετα, στ6ν πρbτη, τ6 θε�λ�γ�α τ�� jγ��υ Γρηγ�ρ��υ Παλαµ=, τ� Vρι# της
)κτε�ν�νται στ6ν περι�@6 τCν 2κτ�στων θε�ων )νεργειCν κα� στ� B#θ�ς τ/ς �Aγ�ας
Tρι#δ�ς, Vπ�υ κα� θεµελιbνεται.
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SUMMARY

Vassilios St. Pseftongas

THEOLOGY AND SPIRITUALITY OF PALAMAS

Theology and spirituality are closely related in a foundamental reciprocal inter-
relationship. High theology implies an appropriate spiritual level, as in the case of
Saint Gregory Palamas, the great theologist and spiritual man of the 14th century
Byzantine Church. The opposite is also true in this case. Theology is assumed to be
the foundation of spirituality and at the same time the theoretical frontier marking
the depths that the latter reaches, growing and progressing incessently.

The first part deals with the theological prerequisites that are needed for the
examination of the spirituality, which follows in the second part. The introduction
describes the reasons for choosing the main subject and sets the historical frame-
work within which the great Palamas lived and worked; next, the breakthroughs of
Palamas’ Theology are presented, namely its diversities from and similarities to the
theological and cosmological knowledge, always in relation to the anti-palamist and
anti-hesycastic theological positions of the theologists and philosophers Barlaam the
Calabrian, Gregorios Akindinos and Nikiforos Gregoras. Closely related to the
opinions and positions on the theological breakthroughs (diversities and similarities
whithin the divinity), of the one or the other side, is the problem of whether sentient,
«ktista» (material) beings are able to know and receive the divine. In relation to the
above issue, the cosmology and anthropology of Palamas are next outlined, and
through these, the unity of macrocosm (universe) and microcosm (human) is revealed;
in the structure of the latter (body and soul), the former is recapitulated, and the
dogma extensions of the Divine Logos incarnation and the doctrine of salvation (the
recapitulation of all in Christ) are indicated. Further to the same thematical part, the
theological methods of Palamas’ hesyicastic theology and of the anti-hesycasts are
presented, as methods for knowledge, participation and union «par excellence» with
the Divine of the man in prayer and in communion with God. At the same time, the
main  difference between the theology of Palamas and of the anti-palamists is pointed
out, especially concerning on the one hand, the distinction by God of the «aktisti»
(immaterial), completely incomprehensible and out of communion essence, and the
«aktisti» (immaterial) essential energy, which the creations of God know and can
participate with, in different levels, depending on their nature (theology of Palamas);
and on the other hand, the non-distinction (antipalamist theology), which con-
sequently leads either to the complete ignorance of God (agnosticism) or to the
absolute knowledge of God (atheism). 

Spirituality is examined in the second thematic session. To begin with, the meaning
and the content of the term «spirituality» is defined through the contemporary theolo-
gical bibliography and sources. The absence of the term in the classical, hellenistic,



biblical and byzantine sources is noted. The meaning of spirituality is specified at this
point, in the context of the sources and theology of Palamas. According to the holly
father Palamas, spirituality can only be considered inside the realm of the Holly Spirit
and the immaterial divine grace-theosis of man. Thus, whatever is related to the Holly
Spirit and its immaterial gifts can be defined as «spiritual». As a consequence, the
scientific and artistic achievements of man cannot be considered as belonging to what
is usually called by most people today as spiritual life or spirituality. In the next step,
the definition of spirituality, as an expression of the experienced dogmas of faith, is
presented; this analysis is therefore limited only to the considerations of the trinitarian
dogma, leaving aside the historical theological archetypes of Christ and the Virgin, and
referring to them only when necessary. It is noted that in the work and the thought of
saint Gregory Palamas spirituality moves along two main theological parameters; on
the one hand, the area of the immaterial divine energies and on the other, the human
spiritual training. In the first case God approaches His creations moved by ecstatic love
and Providence, while in the second, man, driven by exercise, virtue and prayer, moves
towards his Creator filled by love, so that he can unite with Him «par excellence», that
is, under the divine immaterial grace of the Holly Spirit. The Trinity dogma as a reality
that can be experienced presents the Holly Trinity as the loving and caring relationship
between the three divine entities; the Holly Spirit represents the love of the Father
towards the Son and of the Son towards His Father. This archetypal divine schema or
rather its character is reflected in the sphere of the angels and in the form of man
(body – soul – spirit or in the soul only; mind, logos, spirit; and here the spirit is the
power of love and life of the other entities), but also in the form of the universe. We
can see then that the theological spirituality of Palamas goes deep into the triune Holly
Spirit and in the structure of the nature (material, rational and meditative) of the
material beings. More specifically and regarding the second theological parameter we
should note this: Palamas directly relates spirituality with the struggle and effort of
man to, on the one hand, observe the commandments of God, especially that of love in
its triple manifestation (towards God, the fellow man and himself), and on the other to
free himself from the blameworthy passions in all their three aspects (of the flesh, the
soul and the mind) as a living expression of his love for God. In this framework the
view of Palamas on the nature of things (physiology) is presented, regarding the love
of man towards God and the world as well as the pathology – as opposed to physiology
– of man’s passions in all their three manifestations; in addition the consequences of
man’s behaviour are stressed on an individual, social and enviromental level.

Finally, in the comparative examining of the spirituality according to Palamas and
the hesycastic theology on the one hand, and the theology of the anti-hesycasts on the
other, it is noted that the limits of spirituality in the later cannot exceed (surpass,
transcend) the limits of the ability to create, the limits of the material means of
deliverance or the limits of the iconic and symbolic representations. In the first case
though, the theology of saint Gregory Palamas, the spirituality easily reaches into the
realm of immaterial divine acts and into the depths of its foundation, the Holly Trinity.

444 Bασ�λει�ς Στ. Ψευτ�γκ�ς




