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2-32 AΦIEPΩMA
� O μ�να�ισμ
ς στη Mα-
κεδ�νία. T� π�λύπλευρ�
έργ� των μ�νών απ� την
πρώιμη �υ�αντινή περί�-
δ� έως σήμερα.
� Στην Aνατ�λική Mακε-
δ�νία. Oι �υ�αντινές μ�-
νές τ�υ Tιμί�υ Πρ�δρ�μ�υ
στις Σέρρες και της Πανα-
γίας Eικ�σι��ίνισσας στ�
�ρ�ς Παγγαί�.
� Στις 
�θες τ�υ Aλιάκ-
μ�να. H μ�νή της Zά��ρ-
δας με τις περί�ημες τ�ι"�-
γρα�ίες και τ� μ�ναστήρι
της Παναγίας T�ρνικί�υ.
� M�νές K��άνης και
Γρε�ενών. A#ι�λ�γα πρ�-
σκυνήματα, υπήρ#αν ση-
μαντικές πνευματικές ε-
στίες με ιστ�ρικ� και κ�ι-
νωνικ� ρ�λ�.
� Στις πλαγιές τ�υ Oλύ-
μπ�υ. H σημαντική ασκη-
τική μ�ρ�ή τ�υ Aγί�υ
Δι�νυσί�υ, κτίτ�ρ�ς της
μ�νής της Aγίας Tριάδας.
� Aσκηταριά της Mεγά-
λης Πρέσπας.  Oι �υ�αντι-
νές τ�ι"�γρα�ίες και �ι ε-
πιγρα�ές στ�υς �ρά"�υς
και τα σπήλαια της λίμνης.
� H Σκήτη της Bέρ�ιας.
M�νή α�ιερωμένη στ�ν
Tίμι� Πρ�δρ�μ�, είναι
συνδεδεμένη με την ασκη-
τική μ�ρ�ή τ�υ Oσί�υ
Aντωνί�υ.
� Tα Πατριαρ�ικά μ�να-
στήρια. Πνευματικά κέ-
ντρα με σημαντικ� ρ�λ�
στην ευρύτερη περι�"ή
της Θεσσαλ�νίκης.
� T� μ�ναστήρι της
Oρμύλιας. Mετ�"ι� της
Iεράς M�νής Σίμων�ς Πέ-
τρας, τ�π�ς �π�υ σήμερα
ακμά�ει � γυναικεί�ς μ�-
να"ισμ�ς.
� H ανα�ίωση τ�υ μ�να-
�ισμ�ύ. T� Aγιώνυμ�ν
Oρ�ς συνε"ί�ει να τρ���-
δ�τεί πνευματικά τα μ�να-
στήρια της Mακεδ�νίας.

E�ώ�υλλ�: Mεγάλη Πρέσπα. Aσκητα-
ρι� της Παναγίας της Eλε�ύσας. H εις
Aδ�υ Kάθ�δ�ς τ�υ Xριστ�ύ.

Δι
ρθωση: Στ� α�ιέρωμα «Eλληνική Tυ-
π�γρα�ία» και στ� άρθρ� της Kας M. Mή-
τσ�υ σελ. 28  η πρώτη λέ�η τ�υ τίτλ�υ εκ πα-
ραδρ�μής εγρά�ει: Bι�λι�γρα�ία αντί τ�υ
σωστ�ύ: Bι�λι�λ�γία.

Yπεύθυν�ς «Eπτά Hμερών»:

BHΣ. ΣTAYPAKAΣ

O μ�να�ισμ�ς
στη Mακεδ�νία

T� π�λύπλευρ� έργ� των μ�νών απ� την πρώιμη �υ�αντινή περί�δ� έως σήμερα

...«Kρ�τήσωμεν Πάσ�α αιώνι�ν». Στ� γυναικεί� μ�ναστήρι τ�υ Eυαγγελισμ�ύ της Θε�τ�κ�υ, γνωστ� ως μ�ναστήρι της
Oρμύλιας, ακμά�ει σήμερα � γυναικεί�ς μ�να�ισμ�ς «ως λ�γ�ς �ωής και ά�κν�ς πρ�σ��ρά» στην ιεραπ�στ�λή και τ� κ�ι-
νωνικ� έργ�. (Φωτ.: Aνδρέας Σμαραγδής)

T�υ Kρίτωνα Xρυσ���ΐδη

Eρευνητή τ�υ Kέντρ�υ Bυ!αντινών Eρευνών
τ�υ Eθνικ�ύ Iδρύματ�ς Eρευνών

OI ΓNΩΣEIΣ MAΣ για τ�ν �ργανωμέ-
ν� μ�ναστικ� �ί� στη Mακεδ�νία κα-
τά την πρώιμη �υ�αντινή περί�δ� εί-
ναι ακ�μη ελλιπείς και απ�σπασμα-
τικές. Oι γραπτές πηγές ελά!ιστα
��ηθ�ύν στ�ν εντ�πισμ� μ�νών, ε-
νώ η αρ!αι�λ�γική έρευνα, στην �-
π�ία, κυρίως, θα στηρι!θ�ύν ασ"α-
λέστερα συμπεράσματα για τ� θέμα,
έ!ει π�λύ έργ� ακ�μη να επιτελέσει.

Aρ!αι�λ�γικά ευρήματα (παλαι�-
!ριστιανικά συγκρ�τήματα π�υ
μπ�ρ�ύν να ταυτιστ�ύν με μ�να-

στήρια, επιγρα"ές), τα �π�ία !ρ�-
ν�λ�γ�ύνται πριν τ�ν 6� αιώνα και
�ρίσκ�νται μακριά απ� τα μεγάλα
εκκλησιαστικά κέντρα της Mακε-
δ�νίας, απ�τελ�ύν ενδεί#εις για
την ύπαρ#η μ�ναστηριών στ� γεω-
γρα"ικ� αυτ� !ώρ�. Πάντως τ�ν

6�ν αιώνα η δραστηρι�τητα μ�να-
στηριών μαρτυρείται με ασ"άλεια,
τ�σ� στα αστικά κέντρα (π.!. μ�νή
τ�υ �σί�υ Δα�ίδ στη Θεσσαλ�νίκη)
�σ� και στην περι"έρεια (μ�ναστη-
ριακά συγκρ�τήματα στη Θάσ�).

Στ�υς επ�μεν�υς αιώνες �ι μαρ-
τυρίες αυ#άν�υν. T� αντιμ�να!ικ�
κίνημα της εικ�ν�μα!ίας (8�ς - αρ-
!ές 9�υ αι.) δεν "αίνεται να επηρέ-
ασε ιδιαίτερα τις �ύτως ή άλλως ει-
κ�ν�"ιλες ευρωπαϊκές επαρ!ίες
της αυτ�κρατ�ρίας. Eτσι μπ�ρ�ύμε
να μιλ�ύμε για την πρώτη μεγάλη
ακμή τ�υ μ�να!ισμ�ύ στη Mακεδ�-
νία κατά τ�υς 9� και 10� αιώνες.

Tα μεγάλα μ�ναστήρια π�υ εμ-
"ανί��νται την περί�δ� αυτή συν-
δέ�νται με την α#ι�λ�γη ασκητική
και ιεραπ�στ�λική δραστηρι�τητα
επι"ανών, μ�να!ών και εντάσσ�-
νται στη συστηματική πρ�σπάθεια
της Kωνσταντιν�υπ�λεως για την
π�λιτική και πνευματική ανασύ-

Eπιμέλεια  α�ιερώματ�ς:

BHΣΣAPI·N ΣTAYPAKAΣ
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ντα#η της Bαλκανικής και την πρ�-
ώθηση της �ικ�υμενικής π�λιτικής
της αυτ�κρατ�ρίας.

O �σι�ς Eυθύμι�ς, γύρω στ� 870,
ιδρύει τη μ�νή Περιστερών στα
Bρασταμ�ύ (σημερινά Bραστά)
Xαλκιδικής, � μαθητής τ�υ Iωάν-
νης � K�λ���ς κτί�ει �μώνυμη μ�-
νή κ�ντά στην Iερισσ�, ενώ ένας
δεύτερ�ς μαθητής τ�υ, � �σι�ς
Συμεών, επιτελεί σημαντικ� ιερα-
π�στ�λικ� έργ� στη Mακεδ�νία και
αργ�τερα στην κυρίως Eλλάδα �-
π�υ ιδρύει π�λλά μ�ναστήρια. Στα
ιδρύματα αυτά �πως και σε άλλα
π�υ μαρτυρ�ύνται στην περι�!ή,
παρα!ωρ�ύνται απ� τ�υς αυτ�-
κράτ�ρες τ�υ Bυ�αντί�υ πρ�ν�μια
και επαρκείς �ικ�ν�μικ�ί π�ρ�ι.
Oλα συνδέ�νται άμεσα ή έμμεσα
με τ� Aγι�ν Oρ�ς τ� �π�ί�, με την
ίδρυση της πρώτης μεγάλης κ�ιν�-
�ιακής μ�νής, της Mεγίστης Λαύ-
ρας, απ� τ�ν Aγι� Aθανάσι� τ�ν
Aθωνίτη (963), θα καταστεί τ� κέ-
ντρ� τ�υ μ�να!ισμ�ύ �!ι μ�ν� της
Mακεδ�νίας αλλά �λ�κληρης της
Bαλκανικής.

H άνθηση τ�υ μ�να!ισμ�ύ συνε-
!ίσθηκε και στ�υς επ�μεν�υς αιώ-
νες. Παρά τις π�λεμικές περιπέτει-
ες και τη συρρίκνωση της αυτ�-
κρατ�ρίας �ι μ�νές στη Mακεδ�νία
π�λλαπλασιά��νται εντυπωσιακά
και ε#ελίσσ�νται σε μεγάλες αγρ�-
τικές �ικ�ν�μικές μ�νάδες. Στα
τέλη τ�υ 13�υ και στ�ν 14� αιώνα
μεγάλα μ�ναστήρια ιδρύ�νται
στην ύπαιθρ� (π.!. μ�νή Θε�τ�κ�υ
της επιλεγ�μένης K�σινίτσας στ�
Παγγαί� �ρ�ς, μ�νή Πρ�δρ�μ�υ
Σερρών), ενώ � αστικ�ς μ�να!ι-
σμ�ς της Θεσσαλ�νίκης γνωρί�ει
πρωτ�"ανή ανάπτυ#η. 

Mέσα στα τεί!η της π�λης αλλά
και έ#ω απ� αυτά λειτ�υργ�ύν π�-
λυάριθμα μ�ναστήρια είτε ανε#ά-
ρηττα ή ως μετ�!ια αγι�ρειτικών
μ�νών. Tα σω��μενα ώς τις μέρες
μας δείγματα, με την αρ!ιτεκτ�νι-
κή τ�υς αλλά ιδίως με τα �ωγρα"ι-
κά τ�υς σύν�λα, μαρτυρ�ύν μνη-
μεία υψηλ�τατης τέ!νης. H επι-
κράτηση, άλλωστε, τ�υ ησυ!αστι-
κ�ύ κινήματ�ς π�υ γεννήθηκε και
ανδρώθηκε στη Mακεδ�νία πρ�σ-
δίδει ιδιαίτερη πνευματική αίγλη
στ�ν μ�να!ισμ�.

H �θωμανική κατάκτηση �πωσ-
δήπ�τε υπήρ#ε μια σκληρή δ�κιμα-
σία για τ�ν μ�να!ισμ� της Mακε-
δ�νίας. O μακρές π�λεμικές επι-
!ειρήσεις, η �ικ�ν�μική δυσπραγία
και η δημ�γρα"ική αλλ�ίωση των
πληθυσμών ε#αιτίας των ε#ισλαμι-
σμών εί!αν ως απ�τέλεσμα την ε-
#α"άνιση μεγάλ�υ αριθμ�ύ μ�νών
και τ�ν μαρασμ� των υπ�λ�ίπων.

Ωστ�σ�, η κατάσταση αυτή δεν
διήρκεσε π�λύ. Aπ� τα τέλη ήδη
τ�υ 15�υ αι. και στ� πρώτ� μισ�
τ�υ 16�υ αι., παρατηρείται σταδια-
κή ανασυγκρ�τηση τ�υ μ�να!ι-
σμ�ύ και νέα άνθηση π�υ μπ�ρεί
να παρα�ληθεί με εκείνη τ�υ 9�υ-
10�υ αιώνα. 

Zηλωτές μ�να!�ί, �ι �π�ί�ι π�λύ
σύντ�μα ανακηρύ!θηκαν και άγι-
�ι, με στεν�ύς δεσμ�ύς με τ� πα-
τριαρ!εί� και ιδιαίτερα με τ�υς
πατριάρ!ες Nή"ωνα B’ και Iερεμία
A’, διατρέ!�υν τη Mακεδ�νία, α-
σκ�ύν ιεραπ�στ�λικ� έργ� στ�υς
κλ�νισμέν�υς πληθυσμ�ύς και ι-

δρύ�υν μ�νές. T� �ν�μά τ�υς
συνδέεται με την ίδρυση των με-
γαλύτερων μ�ναστηριών της πε-
ρι�!ής (Aγι�ς Θεωνάς - μ�νή
Aγίας Aναστασίας στη Xαλκιδική,
άγι�ς Δι�νύσι�ς � εν Oλύμπω - μ�-
νή Aγίας Tριάδ�ς στ�ν Oλυμπ�, �-
σι�ς Nικάνωρ - μ�νή Zά��ρδας
στα Γρε�ενά και π�λλ�ί άλλ�ι).
Tαυτ�!ρ�να ανα�ιώνει � μ�ναστι-
κ�ς �ί�ς στα διατηρηθέντα μ�να-

στικά κέντρα (Aγι�ν Oρ�ς, μ�νές
Aν. Mακεδ�νίας κ.λπ.). H δήμευση
των περι�υσιών των μ�ναστηριών
στα 1567 απ� τ� σ�υλτάν� Σελίμ B΄
και η υπ�!ρέωση για την επαναγ�-
ρά τ�υς δεν ανέκ�ψε την ανάπτυ-
#η τ�υ μ�να!ισμ�ύ σε �λη την πε-
ρί�δ� της �θωμανικής κυριαρ!ίας.
Aντίθετα �ι μ�νές θάλλ�υν, αυ#ά-
ν�νται αριθμητικά και καθίστανται
σταθερά κέντρα πνευματικής αλλά

και κ�ινωνικής και �ικ�ν�μικής α-
να"�ράς για τ�υς !ριστιανικ�ύς
πληθυσμ�ύς.

Yστερα απ� μια πρ�σκαιρη κάμ-
ψη στα μέσα τ�υ αιώνα μας και απ�
τις αρ!ές της δεκαετίας τ�υ 1970,
η νέα άνθηση τ�υ ασκητικ�ύ ιδεώ-
δ�υς στ� !ώρ� της Mακεδ�νίας εί-
ναι ιδιαίτερα εμ"ανής. Mια ανα-
γέννηση π�υ είναι ιδιαίτερα αισθη-
τή στ� κατώ"λι τ�υ 21�υ αιώνα.

Mεγάλη Πρέσπα. H Πλατυτέρα στην κ�γ�η ιερ�ύ στ� ασκηταρι� της Mικρής Aνάληψης.
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