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Eνα �ιλι��ρ	ν	 αθωνικ� κ	ιν�ι	
Iστ�ρία της I. M. 
εν�ώντ�ς απ� την ίδρυσή της τ� 998

Σ�έδι� της M�νής εν��ώντ�ς π�υ έγινε τ� 1744 απ� τ�ν Pώσ� περιηγητή – μ�να�� Bασίλει� Mπάρσκι. Πρ�κειται για τ�ν παλι� περί��λ� της μ�νής, πριν α-
π� τα έργα της επέκτασης, π�υ άρ�ισαν τ� 1799.

T�υ Kρίτωνα Xρυσ���ΐδη

Διευθυντή Eρευνών τ�υ Iνστιτ�ύτ�υ 
Bυ�αντινών Eρευνών/EIE

IΔPYTHΣ της M�νής �εν�ώντ�ς,
π�υ ευθύς ε� αρ�ής ήταν αιερω-
μένη στ�ν Aγι� Γεώργι�, υπήρ�εν �
�σι�ς �εν�ών, � �π�ί�ς μαρτυρεί-
ται για πρώτη �ρά στις αθωνικές
πηγές τ� έτ�ς 998. H �ρ�ν�λ�γία
αυτή απ�τελεί τ� �ρι� ante quem
για την ίδρυση της μ�νής. Aρ�ικά,
τ� μ�ναστήρι ήταν μικρ�, δεν πε-
ριελάμ#ανε μνημειακ�ύ �αρακτήρα
κτίσματα και περικλει�ταν απ� πε-
ρί#�λ� μετρίων διαστάσεων. Στην
περί�δ� της ηγ�υμενείας τ�υ κτί-
τ�ρα πρέπει να τεθεί και η πρώτη
άση τ�υ καθ�λικ�ύ. Oσ�ν α�ρά
την εσωτερική �ργάνωση, � �σι�ς
εί�ε �ρίσει κάπ�ι�υς καν�νες ή
τ�υλά�ιστ�ν εί�ε δώσει κάπ�ιες �-
δηγίες για τη λειτ�υργία της κ�ιν�-
τητ�ς. Διάδ���ς τ�υ στην ηγ�υμε-
νεία υπήρ�ε, πιθαν�τατα, � αδελ-
�ς τ�υ Θε�δωρ�ς π�υ μαρτυρεί-
ται ως ηγ�ύμεν�ς ώς τ� 1035.

Παρά τη σημαντική περι�υσία
π�υ διέθετε, η μ�νή σταδιακά πα-
ρήκμασε. T� 1078 αρ�ί&ει νέα πε-
ρί�δ�ς ακμής, π�υ �είλεται στις ε-
κτεταμένες ανακαινιστικές δρα-
στηρι�τητες τ�υ δεύτερ�υ κτίτ�ρα,
αριστ�κράτη και μεγάλ�υ δρ�υγγα-
ρί�υ (ανώτατ�υ δικαστ�ύ) Στεά-
ν�υ, π�υ ως μ�να��ς �ν�μάσθηκε

Συμεών. H δραστηρι�τητα τ�υ τε-
λευταί�υ απ�τυπώνεται στ� περιε-
��μεν� εν�ς εγγρά�υ τ�υ Πρώ-
τ�υ τ�υ Aγί�υ Oρ�υς Παύλ�υ, τ�υ
έτ�υς 1089, π�υ απ�τελεί και τ� μ�-
ναδικ� τεκμήρι� για την ιστ�ρία της
μ�νής �εν�ώντ�ς στα πρώιμα
�ρ�νια τ�υ #ί�υ της.

Σύμωνα με αυτ�, με επι��ρήγη-
ση τ�υ αυτ�κράτ�ρα Aλε�ί�υ A΄ K�-
μνην�ύ και ίδι�υς π�ρ�υς, � Συμε-
ών έδωσε στ� πριν ημιερειπωμέν�
και ταπειν� μ�ναστήρι μ�ρή μνη-
μειακ�ύ κτιριακ�ύ συγκρ�τήματ�ς,
ώστε στ� ε�ής «ταις μεγίσταις μ�-
ναίς αριθμείσθαι». Eκάλλυνε τ� κα-
θ�λικ� π�υ εί�ε �ικ�δ�μήσει � �-
σι�ς �εν�ών, επε�έτεινε τ�ν πρ�-
ϋπάρ��ντα περί#�λ�, ενισ�ύ�ντας
την πρ�ς τη θάλασσα ��ύρωση με
«ρ�ύρι�» και έκτισε μεγάλα �ική-
ματα για τη διαμ�νή των μ�να�ών.
T� ανακαινισμέν� ίδρυμα εμπλ�ύτι-
σε με ιερά σκεύη και π�λύτιμες ει-
κ�νες ανάμεσα στις �π�ίες περι-
λαμ#άν�νταν και �ι κ�σμημένες με
άργυρ� και �ρυσ� εικ�νες τ�υ Aγί-
�υ Γεωργί�υ και τ�υ Aγί�υ Δημη-
τρί�υ. Στις αιερώσεις πρ�στέθηκε
και #αρύτιμ� περγαμην� Eυαγγέ-
λι�, δώρ� τ�υ αυτ�κράτ�ρα Aλε�ί-
�υ A΄ K�μνην�ύ, π�υ πιθαν�ν θα
μπ�ρ�ύσε να ταυτισθεί με εκείν�
π�υ ανήκε ώς τ� 1836 στη μ�νή  και
απ�κειται σήμερα στ� Bρετανικ�
M�υσεί�. Συγ�ρ�νως, αύ�ησε την

περι�υσία της κυρίως στην περι��ή
της Xαλκιδικής.

Aπ� τ�ν 12� και ώς τις αρ�ές τ�υ
14�υ αιώνα, η ιστ�ρία της μ�νής
παραμένει σκ�τεινή· είναι γνωστά
μ�ν�ν τα �ν�ματα �ρισμένων ηγ�υ-
μένων. Nέα περί�δ�ς ακμής και
πνευματικής ακτιν�#�λίας, �πως
και για τ� σύν�λ� των μ�νών τ�υ
Aθω, αρ�ί&ει στ�ν 14� αιώνα. Hδη
απ� τ� 1300 �αρακτηρί&εται πλέ�ν
«#ασιλική μ�νή», η περι�υσία της
στη Mακεδ�νία αλλά και στην π�λη
της Θεσσαλ�νίκης αυ�άνεται θεα-
ματικά και κατ��υρώνεται με �ρυ-
σ�#�υλα Bυ&αντινών αυτ�κρατ�-
ρων (Aνδρ�νικ�ς B΄ Παλαι�λ�γ�ς,
1322) και άλλων ηγεμ�νων (Στέα-
ν�ς Δ�υσάν, 1352). Eκτεταμένες ε-
πεμ#άσεις συντελ�ύνται στ� κτι-
ριακ� συγκρ�τημα, με κυρι�τερη
γνωστή την �ικ�δ�μηση και ιστ�ρη-
ση τ�υ παρεκκλησί�υ τ�υ Aγί�υ Δη-
μητρί�υ. Στις αρ�ές τ�υ 15�υ αιώ-
να, στα πρ�θυρα της �θωμανικής
κατακτήσεως, αρ�ί&ει μία νέα κάμ-
ψη, π�υ τεκμαίρεται απ� τ�ν σ�ετι-
κά μικρ� αριθμ� μ�να�ών (30-40)
π�υ εγκατα#ι�ύν στη μ�νή.

H �θωμανική
κατάκτηση

T� 1423 τ� Aγι�ν Oρ�ς πέρασε �-
ριστικά στην �θωμανική επικρά-
τεια, δημι�υργώντας αρνητικές ε-

πιπτώσεις για τ� σύν�λ� των μ�-
νών. H #αθύτατη κρίση π�υ διέρ�ε-
ται η μ�νή �εν�ώντ�ς στις πρώ-
τες δεκαετίες της κατάκτησης τερ-
ματίσθηκε στα τέλη τ�υ 15�υ αιώ-
να. H σ�ετική ανάκαμψη εκδηλώνε-
ται με ευρείας εκτάσεως δραστη-
ρι�τητες για την ανακαίνιση, αν�ι-
κ�δ�μηση και ιστ�ρηση κτιρίων.
Kτί&εται η δυτική πτέρυγα της μ�-
νής, και ιστ�ρείται η τράπε&α, τ�
καθ�λικ�, η λιτή και η στεγασμένη,
παλαι�τερα, ν�τια ε�ωτερική πλευ-
ρά τ�υ καθ�λικ�ύ. H δυνατ�τητα ε-
πεμ#άσεων πρέπει να απ�δ�θεί κυ-
ρίως στην ανασυγκρ�τηση της κτη-
ματικής περι�υσίας και στις δωρεές
ηγεμ�νων και α�ιωματ�ύ�ων της
Bλα�ίας.

Παρά τις επιμέρ�υς απώλειες, η
μ�νή συνε�ί&ει να κατέ�ει μετ��ια
στις ίδιες περι��ές, �πως και στη
#υ&αντινή περί�δ�. Oι &ωτικές για
την επι#ίωσή της κτήσεις στη Mα-
κεδ�νία (κυρίως στην Kαλαμαριά
και στη Σιθωνία) α�ι�π�ι�ύνται εκ
νέ�υ και σταδιακά επεκτείν�νται. H
#�ήθεια των P�υμάνων ηγεμ�νων
εκδηλώνεται με ετήσιες τακτικές
εισ�ρές και αιερώσεις κτημά-
των, με κυρι�τερη τη δωρεά απ�
τ�ν μ�να�� Πα�ώμι� της σκήτης
Roamba, τ� 1624.

A�ι�σημείωτη �ικ�δ�μική δρα-
στηρι�τητα, αλλά και εκτέλεση καλ-
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λιτε�νικών έργων παρατηρείται
στ�ν 17� αιώνα. Φιλ�τε�νείται τ�
�υλ�γλυπτ� τέμπλ� τ�υ παλαι�ύ
καθ�λικ�ύ, τ� �π�ί� και διευρύνε-
ται, ιστ�ρείται � ε�ωνάρθηκας με
δαπάνες τ�υ ηγεμ�να της Bλα�ίας
Mατθαί�υ Mπαρασάμπ και ενισ�ύε-
ται η ��ύρωση της μ�νής με την ε-
πέκταση ή την εκ #άθρων κατα-
σκευή των πύργων της εισ�δ�υ.

Eπί �κτώ δεκαετίες στ�ν 18� αιώ-
να η μ�νή διέρ�εται μεγάλη �ικ�ν�-
μική και δημ�γραική κρίση. Kατα-
πατήσεις κτημάτων, αυθαιρεσίες
των �θωμανικών αρ�ών, #αρύτατα
�ικ�ν�μικά �ρέη, ενδημικ� αιν�-
μεν�, �ειλ�μεν� κυρίως στην επι-
#�λή έκτακτης �ρ�λ�γίας και σε
υπέρ�γκ�υς δανεισμ�ύς, δραματι-
κή μείωση τ�υ αριθμ�ύ των μ�να-
�ών, καθώς και �ι αρνητικές συνέ-
πειες της ιδι�ρρυθμίας, π�υ εί�ε ε-
πικρατήσει σταδιακά ήδη απ� τ�ν
16� αιώνα ως εσωτερικ� καθεστώς
�ργανώσεως τ�υ μ�ναστικ�ύ #ί�υ,
�δήγησαν λίγ� μετά τα μέσα τ�υ αι-
ώνα ακ�μη και στην εμάνιση δι�ι-
κητικ�ύ κεν�ύ. Eτσι, λίγ� πριν τ�
1784 η �λιγάριθμη αδελ�τητα των
�εν�ωντινών μ�να�ών απ�άσισε
να επανέλθει στ� αρ�αί� κ�ιν�#ια-
κ� καθεστώς.

H ανάκαμψη
τ�υ 18�υ αιώνα

Ως πρώτ�ς ηγ�ύμεν�ς επελέγη �
λ�γι�ς και δραστήρι� ιερ�μ�να��ς
Παΐσι�ς απ� τη σκήτη των Kαυσ�κα-
λυ#ίων π�υ καταγ�των απ� τη Λέ-
σ#�. Πρ�σωπικ�τητα με κύρ�ς και
απή�ηση ��ι μ�ν�ν μέσα στ�ν Aθω,
αλλά και στ�υς αναριώτικ�υς κύ-
κλ�υς της Kωνσταντιν�ύπ�λης και
των α�ιωματ�ύ�ων των παραδ�υνά-
#ιων ηγεμ�νιών της M�λδα#ίας και
της Bλα�ίας, κατ�ρθωσε, με την α-
ρωγή της �ικ�γένειας τ�υ Kωνστα-
ντιν�υπ�λίτη εμπ�ρ�υ Δημητρί�υ
Σκανα#ή, να αντιμετωπίσει τ� #αρύ-
τατ� �ρέ�ς της μ�νής και να θέσει
τις #άσεις για τη θεαματική ανάκαμ-
ψή της, δίν�ντας τη δυνατ�τητα
στ�υς άμεσ�υς διαδ���υς τ�υ να
συντηρήσ�υν και να επεκτείν�υν τ�
κτιριακ� συγκρ�τημα πρ�ς τα #�-
ρει�δυτικά.

H κ�ιν�#ι�π�ίηση της μ�νής �ε-
ν�ώντ�ς σηματ�δ�τησε την απαρ-
�ή της απ�κατάστασης των «αρ�αί-
ων θεσμών» και της επανα�ράς
τ�υ κ�ιν�#ιακ�ύ #ί�υ και σε άλλες
μ�νές τ�υ Aγί�υ Oρ�υς. Ως τ� 1813,
έ�ι ακ�μη μ�ναστήρια επέστρεψαν
στ� κ�ιν�#ιακ� σύστημα, σε π�λλά
απ� τα �π�ία ε�ελέγησαν ηγ�ύμε-
ν�ι πρ�ερ��μεν�ι απ� τη μ�νή �ε-
ν�ώντ�ς.

H αν�δική π�ρεία της M�νής, π�υ
συνε�ίσθηκε και επί των διαδ��ων
τ�υ, ανακ�πησε πρ�σωρινά απ� έ-
κτακτα γεγ�ν�τα στις πρώτες δεκα-
ετίες τ�υ 19�υ αιώνα.

T� 1817, μεγάλη πυρκαγιά κατέ-
στρεψε μεγάλ� τμήμα τ�υ νε�δμη-
τ�υ κτιριακ�ύ συγκρ�τήματ�ς. Aπ�-
τερώθηκαν τ� ηγ�υμενεί�, τ�
σκευ�υλάκι�, τ� ν�σ�κ�μεί�, τ�
νέ� αρ��νταρίκι και τα κελιά των
μ�να�ών. Συγ�ρ�νως καταστράη-
κε τ� μεγαλύτερ� μέρ�ς τ�υ αρ�εί-
�υ και της #ι#λι�θήκης. «H ωραία

�ικ�δ�μή εγένετ� πάσα εις ημερ�-
νύ�θι�ν εν πυρίκαυστ�ς», αναέρει
�ρακτηριστικά �λ�σράγιστ� γράμ-
μα της Iεράς K�ιν�τητ�ς τ�υ Aγί�υ
Oρ�υς π�υ εκδ�θηκε για την άμεση
�ικ�ν�μική ενίσ�υση πρ�ς αντιμε-
τώπιση της συμ�ράς. Στα ερείπια
της μ�νής συνελήθη η ιδέα ��ι μ�-
ν�ν για την ανακατασκευή των κα-
τεστραμμένων κτισμάτων, αλλά και
για την �ικ�δ�μηση εν�ς νέ�υ με-
γάλ�υ καθ�λικ�ύ. Aρωγ�ς στην υ-
λ�π�ίηση τ�υ ιλ�δ���υ αυτ�ύ
σ�εδί�υ ήλθε � πρ� �λίγ�υ απ�συρ-
θείς στη μ�νή πρώην μητρ�π�λίτης
Σαμακ�#ί�υ Φιλ�θε�ς.

T� μεγαλ�πν�� �ικ�δ�μικ� πρ�-
γραμμα ανακ�πηκε απ�τ�μα με την
έκρη�η της Eλληνικής Eπαναστάσε-
ως τ�υ 1821, στην �π�ία �ι �εν�ω-
ντιν�ί συμμετέσ��ν ενεργά. O μ�-
να��ς Γεδεών �εν�ωντιν�ς υπήρ-
�ε ένας απ� τ�υς στεν�ύς συνεργά-
τες τ�υ Eμμαν�υήλ Παπά και η μ�νή
��υρώθηκε για να αντιμετωπισθεί η
τ�υρκική επίθεση. T� άδ��� τέλ�ς
τ�υ κινήματ�ς στη Mακεδ�νία στ�ί-
�ισε στη μ�νή, �πως και στα άλλα
μ�ναστήρια, την εγκατάσταση
ρ�υράς και την κατα#�λή #αρύτα-
τ�υ έκτακτ�υ �ρ�υ. Tην ίδια πε-
ρί�δ� τ� Mαρτυρ�λ�γι� της Eκκλη-
σίας εμπλ�υτίσθηκε με τα �ν�ματα
τεσσάρων �εν�ωντινών νε�μαρ-
τύρων. Στις 10 Aπριλί�υ 1821, θανα-
τώθηκε υπέρ ευσε�είας στην Kων-
σταντιν�ύπ�λη � μ�να��ς Xρύσαν-
θ�ς και, πιθαν�ν λίγ� αργ�τερα στα
�ρια της μ�νής, καταγράεται τ�
μαρτύρι� τ�υ τραπε&άρη N�εύ-
τ�υ, τ�υ μ�να��ύ Iσαάκ και τ�υ γέ-
ρ�ντ�ς �εν�ώντ�ς.

H συνέ�ιση της �ικ�δ�μησης και
η διακ�σμηση τ�υ νέ�υ εντυπωσια-
κών διαστάσεων καθ�λικ�ύ, η αύ�η-
ση τ�υ αριθμ�ύ των μ�να�ών και η
�ικ�ν�μική ευμάρεια σηματ�δ�-
τ�ύν την π�ρεία της μ�νής ώς και
μετά τα μέσα τ�υ 19�υ αιώνα. Στη
συνέ�εια �μως η δήμευση των με-
τ��ιών της P�υμανίας τ� 1863 και η
μακρ��ρ�νη εσωτερική δι�ικητική
αρρυθμία π�υ ακ�λ�ύθησε �δήγη-
σαν σταδιακά σε νέα παρακμή.

H απελευθέρωση τ�υ Aγί�υ
Oρ�υς απ� τα ελληνικά στρατεύμα-
τα τ� 1912 δεν αίνεται να συνέ#α-
λε �υσιαστικά στην ανάκαμψη της
μ�νής. M�λ�ν�τι στις πρώτες δεκα-
ετίες τ�υ αιώνα � αριθμ�ς των μ�-
να�ών αίνεται να αυ�άνει (124 μ�-
να��ί τ� 1913, 138 τ� 1928), η παρα-
τειν�μενη δι�ικητική αρρυθμία και
η �ικ�ν�μική δυσπραγία �δηγ�ύν
σε περαιτέρω παρακμή. H κρίση επι-
τα�ύνθηκε στην πρ� τ�υ B΄ Παγκ�-
σμί�υ Π�λέμ�υ δεκαετία, �ταν, λ�-
γω των μα&ικών απαλλ�τριώσεων
των αγι�ρειτικών κτημάτων υπέρ
των πρ�σύγων της Mικράς Aσίας,
απώλεσε τα περισσσ�τερα απ� τα
μεγάλα παραγωγικά αγρ�τικά μετ�-
�ια στις περι��ές της Θεσσαλ�νίκης
(Kαλαμαριά) και της Xαλκιδικής.
Mετά τα μέσα τ�υ αιώνα, η γενικ�-
τερη δημ�γραική γήρανση τ�υ μ�-
ναστικ�ύ πληθυσμ�ύ τ�υ Aθω επη-
ρέασε δραματικά και τη μ�νή �εν�-
ώντ�ς. H κρίση ανακ�πηκε τ�
1976, με την εγκατάσταση νέας, δυ-
ναμικής και δραστήριας αδελ�τη-
τας μ�να�ών και τα συστηματικά
έργα ανασυγκρ�τήσεως π�υ αναλή-
θηκαν έκτ�τε.
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Iερά M�νή 
εν��ώντ�ς. 
Aνατ�λική άπ�ψη.
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