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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑΣ *
Φωκίων Π. Κοτζαγεώργης - Μοναχός Κοσμάς Σιμωνοπετρίτης

Πριν αρχίσουν τα πρόσφατα έργα αναστήλωσης στο καθολικό της Σιμωνόπετρας (εικ. 1), η μόνη δημοσιευμένη προσπάθεια χρονολόγησής του
ήταν από τον αρχιτέκτονα Πλούταρχο Θεοχαρίδη, ο οποίος θεωρούσε
ότι το καθολικό «ήταν έργο της περί το 1600 περιόδου»1. Ο ίδιος είχε
προτείνει τότε ότι ο ναός χρονολογείται στην «πρώιμη Τουρκοκρατία»,
με βάση αρχιτεκτονικές ενδείξεις. Επίσης, είχε προσπαθήσει να συνδέσει
την ανέγερσή του με την πυρκαγιά του 1622, στηριζόμενος κυρίως σε
μία προβληματική επιγραφή του 1633 που αποδίδεται στον εγκαινιασμό
του καθολικού και σε δύο τουρκικές άδειες των ετών 1594 και 1622, για
τις οποίες πιστεύει ότι «ίσως υποκρύπτουν την κύρια οικοδομική φάση
του κτιρίου, εκείνη της ανέγερσής του»2. Με βάση τα παραπάνω το καθολικό της μονής θεωρήθηκε κτίσμα της περιόδου 1622-1630.
Εικ. 1. Το καθολικό της Σιμωνόπετρας (βορειοανατολική άποψη),
(φωτ.: Φ. Χατζηαντωνίου, 24 Νοεμβρίου 2010).

* Ευχαριστούμε τον δρ. Φλορίν Μαρινέσκου για την άδεια χρήσης των αδημοσίευτων επιτομών του βιβλίου του (μαζί
με τον Δ. Ναστάσε) για τα ρουμανικά
έγγραφα της Σιμωνόπετρας, καθώς και
την Ι. Μονή Κωνσταμονίτου για την
παραχώρηση τουρκικών εγγράφων από
το αρχείο της.
1. Π. Θεοχαρίδης, «Η αρχιτεκτονική της
μονής», στο: Σιμωνόπετρα-Άγιον Όρος,
Αθήνα 1991, 79.
2. Π. Θεοχαρίδης, «Αρχιτεκτονική», 79.
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Η προσπάθεια να βρεθεί το έτος ανέγερσης του μνημείου και των
φάσεών του κατά την οθωμανική περίοδο είναι δύσκολη, εξαιτίας των
συχνών πυρκαγιών που υπέστη η μονή. Το καθολικό της Σιμωνόπετρας
κάηκε τρεις φορές (το 1580, το 1622 και το 1891), με την τελευταία να
είναι και η πιο καταστρεπτική. Όμως, μία σημείωση σε χειρόγραφο της
Μονής Δοχειαρίου, η οποία ήταν άγνωστη στον Θεοχαρίδη όταν έκανε την προσπάθεια χρονολόγησης του καθολικού, έρχεται να συμβάλει
αποφασιστικά στην επίλυση του προβλήματος και να μας δώσει, όπως
θα δούμε, το 1562 ως ακριβές έτος της ανέγερσής του. Το έτος αυτό
επιβεβαιώνεται και από τη χρονολόγηση των ελάχιστων σωζόμενων παλαιών τοιχογραφιών του μνημείου, παρότι αυτές ακόμη δεν έχουν μελετηθεί συστηματικά.
Λόγω της πρώτης πυρκαγιάς του 1580, κατά την οποία κάηκε το
αρχείο της μονής, εξαφανίστηκαν οι μέχρι τότε γραπτές πηγές (κυρίως οθωμανικές άδειες ανέγερσης), που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν
την οικοδομική ιστορία του καθολικού. Έτσι, ο ερευνητής που θέλει να
μελετήσει την ιστορία αυτή με βάση γραπτές πηγές είναι αναγκασμένος να καταφύγει είτε στις σωζόμενες μεταγενέστερες πηγές της μονής,
είτε σε πηγές άλλων μονών ή και άλλων αρχείων. Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να εξετάσει τις ήδη γνωστές, αλλά ακόμη ανέκδοτες
ή ελάχιστα αξιοποιημένες γραπτές πηγές, να βοηθήσει στον καθορισμό
των διαφόρων οικοδομικών φάσεων του καθολικού και τέλος να δώσει
το ακριβές έτος χρονολόγησής του, συμβάλλοντας στην εργασία των
ειδικών αρχιτεκτόνων, αρχαιολόγων και ιστορικών της τέχνης που θα
αξιοποιήσουν τα υπόλοιπα τεκμήρια.
Η βυζαντινή περίοδος
Η Σιμωνόπετρα, κατά την εποχή της ίδρυσής της, διέθετε έναν ναΐσκο
για τις λειτουργικές ανάγκες των μοναχών, αλλά δεν γνωρίζουμε τίποτε
γι’ αυτόν. Για την ύπαρξη ναού κατά την περίοδο του ιδρυτή της μονής,
αγίου Σίμωνα, μας πληροφορεί ο βίος του. Και στις δυο γνωστές σωζόμενες παραλλαγές του αναφέρεται ότι ο άγιος προσπάθησε να ανεγείρει
πρώτα έναν ναό και στη συνέχεια και τα υπόλοιπα οικοδομήματα του
μοναστηριού3. Τα σχετικά χωρία είναι γραμμένα στο τμήμα του βίου που
θεωρείται από τους ειδικούς ως γνήσιο· έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε
ότι ένα παρόμοιο χωρίο υπήρχε επίσης και στον αρχικό βυζαντινό βίο
του. Συνεπώς, η ανοικοδόμηση του πρώτου ναού της μονής μπορεί να
χρονολογηθεί στο δεύτερο μισό του 13ου αιώνα, όταν ο άγιος Σίμων
ίδρυσε το μοναστήρι4. Ο αείμνηστος καθηγητής Παύλος Μυλωνάς, που
σχολίασε τις πληροφορίες του περιηγητή Ιωάννη Κομνηνού (το 1698)
και τις σύγκρινε με τις παρατηρήσεις γύρω από την τοπογραφία του

3. Δύο αποσπάσματα από τις παραλλαγές του βίου του αγίου υπονοούν την
ύπαρξη ναού, πριν την ανέγερση των
υπόλοιπων μοναστηριακών κτισμάτων. α) Ὁ δέ ὅσιος πρῶτον μέν δείχνει
εἰς αὐτούς τόν τόπον ὅπου ἐβούλετο νά
θεμελιώσῃ τήν Ἐκκλησίαν, ἔπειτα καί
τήν ἐπίλοιπον οἰκοδομήν· β) ὁ δέ πατήρ
πηγαίνει, δείχνει τόν τόπον εἰς αὐτούς
καί τούς ἐσυντυχαίνει, πρῶτα νά κτίσουν
τόν ναόν, πρῶτα τήν ἐκκλησίαν, ὕστερα
τήν περιοχήν κατά ἀκολουθίαν. Ο βίος
του αγίου Σίμωνα, ιδρυτή της Σιμωνόπετρας, όπως σημειώνεται στον τίτλο
της πρώτης έκδοσής του (συγγραφείς
μέν ὑπό Ἠσαΐου μοναχοῦ, μεταγραφείς
δέ ὑπό Νικηφόρου Ἱερομονάχου Χίου),
συντάχθηκε από τον μοναχό Ησαΐα, ο
οποίος ταυτίζεται με τον Σέρβο ησυχαστή μοναχό Ησαΐα, πρόσωπο που είχε
στενές σχέσεις με τον επονομαζόμενο
«δεύτερο κτίτορα της Σιμωνόπετρας»,
σέρβο δεσπότη Ιωάννη Ούγγλεση. Το
κείμενο του βίου μπορεί να χρονολογηθεί μεταξύ 1368 και 1371. Καθώς οι περισσότερες από τις γραπτές πηγές για τη
βυζαντινή ιστορία της μονής είχαν καεί
στις πυρκαγιές, ο βίος διατηρήθηκε μόνο
σε δυο μεταγενέστερες παραλλαγές. Η
πρώτη είναι ο βίος του Ησαΐα, ο οποίος
μεταγράφηκε από τον Νικηφόρο τον Χίο
(1725-1813) και δημοσιεύτηκε στο Νέον
Λειμωνάριον από τον Μάκαριο Νοταρά
(Βενετία 1819). Γι’ αυτή την παραλλαγή
βλ.: I. Ταρνανίδης, «Ο βίος του οσίου
Σίμωνα, πρώτου κτίτορα της Ιεράς
Μονής Σίμωνος Πέτρας», Ιερομόναχος
Ιουστίνος Σιμωνοπετρίτης (επιμ.), Άγιος
Σίμων ο Αθωνίτης, κτίτωρ της Σιμωνόπετρας, Αθήνα 1987, 17-55 (το απόσπασμα
στη σελ. 44). Μία δεύτερη παραλλαγή
του βίου συντάχθηκε από τον Καισάριο
Δαπόντε σε έμμετρη μορφή μεταξύ 1780
και 1784 και δημοσιεύτηκε από τον Ευθ.
Σουλογιάννη, («Καισαρίου Δαπόντε:
Βίος και πολιτεία του εν οσίοις πατρός
ημών Σίμωνος», στο: Ιερομόναχος
Ιουστίνος Σιμωνοπετρίτης (επιμ.), ό.π.,
57-78 [το απόσπασμα στη σελ. 67, στίχ.
265-269]).
4. Αυτό είναι το συμπέρασμα του Ι. Ταρνανίδη μετά από λεπτομερή ανάλυση
των σωζόμενων βίων του οσίου («Ο βίος
του οσίου Σίμωνα», 38-39) και επιβεβαιώνεται από την αναφορά της Σιμωνόπετρας στον βίο του αγίου Γρηγορίου του
Σιναΐτη (πολλάκις μετέβαινε τῆς ἡσυχίας
εἴπερ τις ἐρῶν ποτέ μέν τῇ τοῦ ἁγίου
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Σίμωνος, δηλονότι τῆς Πέτρας, σεβασμίᾳ
μονῇ παρακαθήμενος...), δεδομένου ότι
αυτός γράφηκε από τον πατριάρχη Κάλλιστο Α΄ μεταξύ 1355 και 1360 (βλ. A.
Δεληκάρη, Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης,
Θεσσαλονίκη 2004, 199 και 337, η οποία
δημοσιεύει τον βίο από χειρόγραφο του
15ου αιώνα [Μ. Λαύρας I 117]).
5. Β. Γ. Μπάρσκι, Τα ταξίδια του στο
Άγιον Όρος, 1725-1726, 1744-1745, Θεσσαλονίκη 2009, 201-202 (σημ. 187).
6. Αυτό το σπάραγμα δημοσιεύτηκε κατ’
αρχήν από τον ηγούμενο της Σιμωνόπετρας αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο (Ακολουθίαι του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών
Σίμωνος του μυροβλύτου και της εν Αγίω
Όρει του Άθω Ιεράς Μονής Σίμωνος
Πέτρας, προσέτι και η ακολουθία της
αγίας ενδόξου μυροφόρου και ισαποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, Αθήνα
1924, 113–115) και αναδημοσιεύτηκε
από τον Ι. Ταρνανίδη («Ο βίος του οσίου
Σίμωνα», 50-52).
7. «…καί ἔλεγον ὅτι καί αὐτός ὁ κουμπές
τοῦ καθολικοῦ ἔχει νά παρθῇ ἀπό τόν
ἄνεμον, καί νά ριφθῇ εἰς τό βάθος τοῦ
λάκκου» (I. Ταρνανίδης, ό.π., 52).
8. I. Ταρνανίδης, ό.π., 28-30, 39.
9. Στην αξιοπιστία του κειμένου συνηγορεί η αναφορά ότι στο δυτικό μέρος
της μονής και πολύ κοντά στο καθολικό
υπήρχε δοξάτο: και πηγαίνωντας εἰς τό
δοξάτον κατά τό δυτικόν μέρος (I. Ταρνανίδης, ό.π., 52).
10. D. Lj. Kašić, «Despot Jovan Uglješa
kao ktitor svetogorskog manastira
Simonopetre», Bogoslovlje 20 (1976), 40.
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βράχου της Σιμωνόπετρας, συμπεραίνει: «πρώτα ο άγιος Σίμων κατασκεύασε στην κορυφή του βράχου ένα εκκλησάκι και μετά, γύρω από
αυτό, αναπτύχθηκαν τα κτίρια του μοναστηριακού συγκροτήματος, σεβόμενα και εκμεταλλευόμενα την μορφολογία του βράχου»5. Επιπλέον,
ένα σπάραγμα από τον βίο του αγίου Σίμωνος με τίτλο Περικοπή ἐκ τοῦ
βίου τοῦ ἁγίου Σίμωνος, ἐκ παλαιοῦ χειρογράφου6 δίνει την πληροφορία
ότι είχε κτιστεί ένα καθολικό με τρούλο (κουμπέ)7. Καθώς η πληροφορία στο ίδιο απόσπασμα στηρίζεται στην τοπογραφική πραγματικότητα,
φαίνεται λογικό ότι ο συγγραφέας είχε στο μυαλό του μια πραγματική
εικόνα του μοναστηριού, της θέσης του και του καθολικού του. Κατά
συνέπεια, υποθέτουμε ότι η πληροφορία για ένα καθολικό με τρούλο
έχει βάση. Το κείμενο του αποσπάσματος ίσως γράφηκε μετά την οθωμανική κατάκτηση του Αγίου Όρους (1423/4), όπως μπορούμε να συναγάγουμε από τη χρήση της λέξης κουμπές, δάνειας από την τουρκική
kubbe (τρούλος). Καθώς το σπάραγμα σώζεται σε μια γνήσια παραλλαγή του βίου8, υποθέτουμε ότι υπήρχε επίσης στο πρωτότυπο βυζαντινό
κείμενο9.
Πληροφορίες για το κτίριο και τα ανακαινιστικά έργα που αναλήφθηκαν κατά τη βυζαντινή περίοδο μας δίνει και ένα πατριαρχικό σιγίλιο, που εκδόθηκε από τον Κύριλλο Α΄ Λούκαρη το 1622/3. Το έγγραφο αντιγράφει και επικυρώνει το κείμενο χρυσοβούλλου του Σέρβου δεσπότη των Σερρών Ιωάννη Ούγγλεση (1365-1371) που εκδόθηκε το 1368, με την ευκαιρία του ανακαινιστικού έργου που ανέλαβε
ο ίδιος στη Σιμωνόπετρα. Μετά το προοίμιο μεταφέρεται αντίγραφο
του πρωτότυπου βυζαντινού εγγράφου (ἴσον ἀπαράλλακτον τοῦ πρωτοτύπου ἐκείνου χρυσοβούλλου γράμματος), επειδή το τελευταίο ήταν
σχισμένο λόγω της πολυκαιρίας (τῇ τοῦ καιροῦ πολυετίᾳ διερρηγμένον
καὶ πεπαλαιωμένον). Η πληροφορία για τον ναό δίνεται στο προοίμιο
του χρυσοβούλλου. Σύμφωνα με αυτό, ο Ιωάννης Ούγγλεσης ήθελε να
χτίσει διάφορα κτίρια στη Σιμωνόπετρα, όπως είχε κάνει νωρίτερα και
για άλλα αγιορείτικα μοναστήρια. Έτσι, ύστερα από αίτηση στην Ιερά
Κοινότητα και αποδοχή της πρότασής του από αυτήν, στάλθηκε ο ιερομόναχος Ευθύμιος για να αγοράσει γη για τη Σιμωνόπετρα εκτός της
αθωνικής χερσονήσου και για να επιβλέψει την ανέγερση των κτιρίων
μέσα στο μοναστήρι με έξοδα του Σέρβου ηγεμόνα. Έτσι, ο Ούγγλεσης
ἀνήγειρε καὶ ἀνῳκοδόμησεν ἅπαν τὸ ἱερὸν μοναστήριον, μετὰ πύργων καὶ
κελλίων καὶ διακονημάτων ἁπάντων, καὶ ἡ ἐκκλησία κατεκαλλύνθη, καὶ
ἀνιστορήθη, καὶ κειμήλια παμπληθῆ κατεθέμην ἐν αὐτῇ, ἔν τε τοῖς ἁγίοις
εἰκόσι καὶ βιβλίοις καί πέπλοις χρυσοϋφάντοις, καὶ ἅπασα κατεστεγάσθη
μολιβδίς. Καὶ καθιερώθη ἐπ’ ὀνόματι τῶν γεννεθλίων Χριστοῦ…10. Δηλαδή το σιγίλλιο επιβεβαιώνει την αγιογράφησή του και την κάλυψη
της στέγης του ναού με μολύβι κατά την περίοδο του Ι. Ούγγλεση, δεν
αναφέρεται όμως σε εκ νέου ανέγερσή του, χωρίς βέβαια απαραίτητα
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αυτό να σημαίνει ότι τούτο δεν έγινε. Στην παρούσα φάση της έρευνας,
πάντως, παραμένει ανοιχτό το τι ακριβώς επιβίωσε από το βυζαντινό
καθολικό της μονής.
Από την οθωμανική κατάκτηση μέχρι τα μέσα του 16ου αιώνα
Λίγα είναι γνωστά για την ιστορία της μονής κατά την πρώτη περίοδο
μετά την οθωμανική κατάκτηση του Όρους, καθώς δεν σώθηκαν σχεδόν καθόλου γραπτές πηγές, λόγω της καταστροφής που προκάλεσε η
πυρκαγιά του 1580. Ο πολυτάραχος 15ος αιώνας, κατά τη διάρκεια του
οποίου γενικά δεν παρατηρείται οικοδομική δραστηριότητα στην αθωνική χερσόνησο11, δεν φαίνεται να ευνοεί την πραγματοποίηση οικοδομικών εργασιών στη Σιμωνόπετρα.
Στις αρχές του 16ου αιώνα αρχίζει μία νέα εποχή για την ιστορία
της μονής. Σύμφωνα με τον βίο του νεομάρτυρα Ιάκωβου του Νέου
(† 1.11.1519), ο οποίος βίος είναι σύγχρονος με την εποχή του12, οι μαθητές του αγίου, οδηγούμενοι από τον μετέπειτα αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης άγιο Θεωνά, κατά τη διάρκεια των περιπλανήσεών τους μετά
το μαρτύριο του αγίου Ιακώβου το 1519, κατέφυγαν στη Σιμωνόπετρα
το 1520. Εκεί, βρήκαν ένα σχεδόν έρημο μοναστήρι με μόνο τρεις μοναχούς (οὐ γὰρ προσέμενόν τινες μοναχοὶ ἐν αὐτῇ, εἰ μή που δύο ἢ τρεῖς,
διὰ τὸ δύσβατον τοῦ τόπου καὶ τῇ ἐνδείᾳ τῶν σωματικῶν), οι οποίοι είχαν ταλαιπωρηθεί αρκετά από επιδρομές μουσουλμάνων (διὰ τὸ εἶναι
αὐτὴν ἁλωμένην ὑπὸ τῶν ἀθέων ἀγαρηνῶν) και στερούνταν ακόμη και
των αναγκαίων για να ζήσουν13. Λόγω αυτής της κατάστασης, οι είκοσι
εφτά μαθητές του Θεωνά μετά από τρία χρόνια παραμονής στη μονή
εγκατέλειψαν το μοναστήρι το 152214. Η ένδεια της μονής μπορεί να
φανεί και στο μοναδικό σωζόμενο στο σιμωνοπετρίτικο αρχείο πρωτότυπο ελληνικό έγγραφο πριν από το 1580. Σύμφωνα με αυτό, το 1516/7
οι Κουτλουμουσιανοί ζήτησαν από τους Σιμωνοπετρίτες να μετακινήσουν τα κοπάδια τους στο σιμωνοπετρίτικο μετόχι στο Λογγό. Οι Σιμωνοπετρίτες (ο ηγούμενος Δανιήλ, ο Πρόχορος από τον χιλανδαρινό
πύργο του Αγίου Βασιλείου και οι γέροντες Νικηφόρος από τα Σιδηροκαύσια και Τιμόθεος από την Αχρίδα) αποδέχτηκαν την προσφορά επειδή, όπως υπογραμμίζεται στο έγγραφο, φοβούνταν ότι σε διαφορετική
περίπτωση το μοναστήρι τους θα μπορούσε να απολέσει το χειμαδιό
του Λογγού λόγω των πιεστικών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε15.
Ένα χρονικό σημείο-σταθμός για την ιστορία της μονής ήταν η άφιξη
στη Σιμωνόπετρα περίπου σαράντα μοναχών κατά τη διάρκεια της τρίτης δεκαετίας του 16ου αιώνα, των οποίων η καταγωγή είναι άγνωστη.
Πληροφορίες γι’ αυτή την ομάδα μπορούν να αντληθούν από ένα σύ-

11. Με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της
μονής του Αγίου Παύλου (Π. Θεοχαρίδης, «Η ανανέωση του κτιριακού δυναμικού (Οικοδομές των Αγιορειτών στον
15ο-16ο αιώνα)», Το Άγιον Όρος στον
15ο και 16ο αιώνα. Πνευματικός βίοςιστορία-τέχνη, Θεσσαλονίκη 2012, 108).
12. Ι. Μ. Χρυσοποδαρίτισσας (επιμ.),
Βίος και πολιτεία Ιακώβου του νέου οσιομάρτυρος, Αθήνα 2003, 125-129.
13. Ι. Μ. Χρυσοποδαρίτισσας, Βίος Ιακώβου, 271-273, 67-68, 422-423.
14. Ό.π., 67-68, 271-273, 276-277, 422423.
15. Αρχείο Ι. Μ. Σιμωνόπετρας: «…
εἴμεσθεν πτωχῶ τὸ μοναστήριον καὶ τὸ
Κουτλουμοῦσι εὐημεροῦσαν καὶ ἐπλουτοῦσαν καὶ ἐφοβήθημεν τὰ ὑστερινὰ
μήπως γένη σκάνδαλον καὶ ἀποξενωθεῖ ὁ
τόπος τοῦ χειμαδίου ἀπὸ τὸ μοναστήριον
καὶ κολάσωμεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν.» Πβλ.
Δ. Βαμβακάς, «Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας.
Κατάλογος του αρχείου», Αθωνικά Σύμμεικτα 1 (1985), 130 (αρ. 29). Είναι αξιοσημείωτο ότι τα κελιά της μονής το 1520
μπορούσαν να φιλοξενήσουν περίπου
τριάντα μοναχούς, λόγω του αριθμού
των μαθητών του αγίου Ιακώβου (27),
στους οποίους θα πρέπει να προστεθούν
οι λίγοι μοναχοί που είχαν απομείνει στη
Σιμωνόπετρα πριν την έλευση της νέας
αδελφότητας. Στον βακουφναμέ του
1569 αναφέρεται ότι η μονή είχε τριάντα
έξι δωμάτια (oda).
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16. Βλ.: A. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς,
Ιεροσολυμιτική βιβλιοθήκη, τ. 1, εν Αθήναις 1891, 388-393· Χρ. Πατρινέλης,
«Ιστορία. Τουρκοκρατία», στο Σιμωνόπετρα-Άγιον Όρος, Αθήνα 1991, 22· Κρ.
Χρυσοχοΐδης, «Αρχείο», ό.π., 265, όπου
γίνεται περιγραφή του κώδικα. Η παραπομπή στο εξής θα γίνεται στα φύλλα
του κώδικα, όπως αυτά μεταγράφηκαν
σε δακτυλογραφημένο κείμενο που σώζεται στο αρχείο της μονής.
17. Κώδιξ αρ. 370, φ. 217β, 219, 219β.
18. Βλ. τη χρονολόγησή τους από τον
Κρ. Χρυσοχοΐδη («Αρχείο», ό.π., 265)
μεταξύ 1527/28 και 1541 και από τον Χρ.
Πατρινέλη («Ιστορία. Τουρκοκρατία»),
ό.π., 22, στη δεκαετία 1530-1540.
19. Κώδιξ αρ. 370, φ. 164β, 165β. Ο μητροπολίτης Ζιχνών Γρηγόριος βρισκόταν
στο Άγιον Όρος το 1528 με αφορμή την
πανήγυρη της Μονής Βατοπεδίου (25
Μαρτίου), όταν μαζί με τους Μητροπολίτες Σερρών Γεννάδιο και Δράμας
Ιωακείμ επιλύουν διαφορά των μονών
Βατοπεδίου και Ιβήρων για την κατοχή
του στασιδίου αλιείας του Ρωσομύτη, βλ.
Κρ. Χρυσοχοΐδης, «Tα οικονομικά των
επισκόπων στις πρώτες δεκαετίες του
16ου αιώνα και η περίπτωση του Γενναδίου Σερρών», Σύμμεικτα 12 (1998), 273
και σημ. 7· C. Pavlikianov, The Athonite
Monastery of Vatopedi from 1480 to
1600, Σόφια 2006, 116-118.
20. Πρώτη μνεία του μετοχίου στον βακουφναμέ της μονής το 1568 (ΑΜΣ, αρ.
1). Για τη χρήση του μετοχίου ως αφετηρία των Σιμωνοπετριτών για ένα ταξίδι
στη Βλαχία γύρω στα 1595, βλ. Κοσμάς
Σιμωνοπετρίτης, «Ο ρόλος των Ηπειρωτών» (υπό δημοσ.).
21. Κώδιξ αρ. 370, φ. 219.
22. Κώδιξ αρ. 370, φ. 219, βλ. και Χρ.
Πατρινέλης, «Ιστορία», ό.π.
23. Χρ. Πατρινέλης, «Ιστορία», ό.π.
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νολο επιστολών που στάλθηκαν από το μοναστήρι και οι οποίες αντιγράφηκαν σε κώδικα, που φυλάσσεται στην πατριαρχική βιβλιοθήκη
των Ιεροσολύμων μαζί με άλλες επιστολές από αγιορείτικες μονές16. Τα
αντίγραφα αυτά έχουν την μορφή επιστολικών τύπων και για αυτό μόνο
περιστασιακά δηλώνονται ουσιαστικά στοιχεία της επιστολής, όπως η
χρονολογία, ο παραλήπτης κ.λπ. Από τις επιστολές αυτές οι έξι (164β,
165β, 169, 217β, 219 και 219β) είναι βέβαιο ότι προέρχονται από τη Σιμωνόπετρα, η οποία αναφέρεται ονομαστικά. Τρεις μάλιστα υπογράφονται από τον ηγούμενό της Γρηγόριο17. Όλες είναι αχρονολόγητες, αλλά
υπάρχουν εσωτερικές ενδείξεις με βάση τις οποίες μπορούν με ασφάλεια
να χρονολογηθούν στην περίοδο 1527-154118. Οι επιστολές στάλθηκαν
από τη μονή σε διάφορα πρόσωπα, λαϊκούς ή ιερωμένους, κυρίως για
την εκζήτηση οικονομικής βοήθειας. Οι παραλήπτες που αναφέρονται
ονομαστικά είναι ο μητροπολίτης Ζιχνών Γρηγόριος και οι χριστιανοί
της Λήμνου19. Η σχέση της μονής με τον πρώτο πιθανόν οφείλεται στο
μετόχι που είχε στην περιοχή της Ζίχνας, δωρεά του Ιωάννη Ούγγλεση
(1365-1371)20. Ορισμένες από τις επιστολές είναι απανταχούσες. Μέσω
της ανάλυσης αυτών των πηγών μπορεί κανείς να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι οι μοναχοί είχαν σχεδιάσει και προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν ένα γενικό ανακαινιστικό πρόγραμμα της μονής τους, στο
πλαίσιο του οποίου σχεδίαζαν την ανάληψη ορισμένων σημαντικών οικοδομικών εργασιών.
Έτσι, σε μια απανταχούσα, υπογραμμένη από τον ηγούμενο της Σιμωνόπετρας Γρηγόριο, περιγράφονται τα οικοδομικά έργα που είχε ολοκληρώσει η νέα συνοδεία κατά τη διάρκεια σύνταξης των επιστολών,
καθώς και αυτά που δεν είχε καταφέρει ακόμη να ολοκληρώσει21. Γίνεται
ειδική μνεία στην ομάδα των νεήλυδων μοναχών, οι οποίοι με τη βοήθεια διαφόρων χριστιανών πέτυχαν να ολοκληρώσουν αυτά τα έργα.
Ανάμεσα σε αυτά οι μοναχοί αναφέρουν την τοιχογράφηση του ναού
(ἀνεκαινίσθησαν μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὰς δωρεὰς τῶν ἐλεημόνων χριστιανῶν τὰ σεσαθρωμένα τείχη τοῦ κάστρου καὶ τὰ κελλία καὶ
ὁ ὡραϊσμὸς καὶ κόσμος τῆς ἐκκλησίας, λέγω δὴ τὸ τῆς ἱστορίας)22. Από
τη χρήση του ρήματος ἀνεκαινίσθησαν για τον τοιχογραφικό διάκοσμο,
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αφορά όχι μια νέα τοιχογράφηση, αλλά
ανακαίνιση των υπαρχουσών τοιχογραφιών. Αν επρόκειτο για νέα τοιχογράφηση, τότε θα χρησιμοποιείτο άλλο ρήμα (π.χ. ἀνιστορήθη). Προφανώς οι εργασίες αυτές ολοκληρώθηκαν λίγο καιρό πριν τη σύνταξη
των εγγράφων. Στηριζόμενοι στη χρονολόγηση των επιστολών στο διάστημα 1527-1541, την άφιξη της νέας συνοδείας μετά την αναχώρηση
των μαθητών του αγίου Ιακώβου του Νέου (1522) και την παρουσία σε
άλλες πηγές ως ηγουμένων της Σιμωνόπετρας του Δομετίου το 1527 και
του Ιωάσαφ το 152823, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ανακαίνιση του
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τοιχογραφικού διακόσμου έλαβε χώρα μεταξύ 1529-1535. Οι εργασίες
που η νέα συνοδεία δεν είχε καταφέρει ακόμη να ολοκληρώσει ήταν η
ανέγερση νοσοκομείου, η επισκευή του υδραγωγείου και η επισκευή της
μολύβδινης επικάλυψης της στέγης του καθολικού, από την οποία έμπαινε το νερό και απειλούσε τις πρόσφατα ανακαινισμένες τοιχογραφίες
(κινδυνεύει ἡ ἱστορία τοῦ ἀπαλειφῆναι ἐκ τῆς πλησμονῆς τῶν ὑδάτων).
Για αυτές τις εργασίες οι μοναχοί ζήτησαν τη βοήθεια των χριστιανών.
Σε μία άλλη επιστολή του ηγουμένου Γρηγορίου προς κάποιον ανώνυμο άρχοντα24 περιγραφόταν η άσχημη κατάσταση της μονής. Αυτή η
κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω της αιχμαλωσίας κάποιων μοναχών από
πειρατές και την πληρωμή 4.000 άσπρων από τον ηγούμενο για την απελευθέρωσή τους· ωστόσο, τα χρήματα αυτά τα είχε δανειστεί και δεν
μπορούσε να τα εξοφλήσει. Εκτός αυτού, ο ηγούμενος ζήτησε την οικονομική βοήθεια και για άλλες εργασίες, δηλαδή την ανέγερση νοσοκομείου και οικοδομικά έργα στο καθολικό. Για τις τελευταίες εργασίες
σημείωνε ότι το μολύβι της στέγης είχε φθαρεί και οι τοιχογραφίες του
καθολικού βρίσκονταν σε κίνδυνο λόγω της υγρασίας (καὶ τὸ μολύβδιν
τοῦ μοναστηρίου ἀπὸ τὴν π ο λ υ ε τ ί α ν τ ο ῦ κ α ι ρ ο ῦ ἐφθάρη καὶ ἐκ
τοὺς χειμερινοὺς ὄμβρους καὶ ὑετοὺς συνπίνει ἅπας ὁ θόλος καὶ ἡ σκέπη
τοῦ μοναστηρίου καὶ κινδυνεύει ἡ ἱστορία τοῦ ἀπαλειφθῆναι)25. Αυτό το
απόσπασμα δείχνει ότι το καθολικό της Σιμωνόπετρας γύρω στο 1530
ήταν ήδη σκεπασμένο με μολύβι, ήταν ιστορημένο και ότι είχε περάσει
πολύς καιρός, από τότε που η στέγη είχε καλυφθεί με μολύβι· η πολυκαιρία προκαλούσε προβλήματα υγρασίας26. Η επιστολή δεν μας επιτρέπει
να συμπεράνουμε αν η λέξη ἱστορία αναφέρεται στις παλιές τοιχογραφίες της μονής ή στις ανακαινισμένες. Ωστόσο, το γεγονός ότι το περιεχόμενο της επιστολής είναι σχεδόν ταυτόσημο με την προηγούμενη
απανταχούσα, και ότι η επιστολή υπογράφεται από τον ίδιο ηγούμενο
Γρηγόριο, οδηγεί στην υπόθεση ότι συντάχτηκε την ίδια χρονική στιγμή
με την απανταχούσα και κατά συνέπεια αφορά τις ανακαινισμένες τοιχογραφίες. Επιπλέον, είναι λογικό ο ηγούμενος να ενδιαφέρεται να προστατεύσει περισσότερο τις καινούργιες τοιχογραφίες παρά τις παλιές.
Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η πληροφορία που περιέχεται στην προηγούμενη απανταχούσα του ίδιου ηγουμένου Γρηγορίου και σε μία άλλη
που αποστέλλεται ανωνύμως από τους αδελφούς τῆς τοῦ Σίμωνος Πέτρα μονῆς, τῆς ἐπονομαζομένης Νέα Βηθλεέμ, ότι πριν την άφιξη των
νεοεισελθόντων μοναχών καμιά εργασία δεν είχε αναληφθεί στη μονή
(ἐκ τῶν παλαιῶν καιρῶν οὐκ ἀνήγειρεν ἐν αὐτῷ τις μέχρι τοῦ νῦν)27. Στηριζόμενοι σε αυτή τη φράση μπορούμε να υποθέσουμε ότι τουλάχιστον
από την εποχή της οθωμανικής κατάκτησης και μετά το μοναστήρι παρέμεινε στην ίδια μορφή, που είχε κατά τη βυζαντινή περίοδο και την
εποχή του Ιωάννη Ούγγλεση, έχοντας υπόψη ότι αυτός έζησε εκατόν

24. Κώδιξ αρ. 370, φ. 217β. Στο φ. 171
του ίδιου Κώδικα 370 υπάρχει μία άλλη
επιστολή χωρίς τα στοιχεία του αποστολέα, που απευθύνεται στον Θεσσαλονικιό Δούκα Κριτόπουλο. Επειδή σε αυτήν
οι αποστολείς ζητούν να τους βοηθήσει
για την ανέγερση νοσοκομείου στη μονή
για τους «αστενείς» και τα «γεροντάκια», κάτι που είναι βασικό αίτημα των
Σιμωνοπετριτών και σε άλλες επώνυμες
επιστολές τους, εικάζουμε ότι εστάλη
από τους Σιμωνοπετρίτες. Συνεπώς, δεν
θα ήταν απίθανο και ο συγκεκριμένος
επιστολικός τύπος να προέρχεται από
επιστολή προς τον Δούκα Κριτόπουλο.
25. Κώδιξ αρ. 370, φ. 217β.
26. Η θέση της μονής πάνω στον βράχο
στην έξοδο μιας χαράδρας με ρέμα, και
του καθολικού στην κορυφή του βράχου
είναι λόγοι για τους οποίους υφίσταται,
ακόμη και σήμερα, ακραία καιρικά φαινόμενα (θύελλες, καταιγίδες, χιονοπτώσεις κτλ.).
27. Κώδιξ αρ. 370, φφ. 169, 219.
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Εικ. 2. Η σημείωση του χειρογράφου
115 της Μονής Δοχειαρίου για την
ανοικοδόμηση του καθολικού της
Σιμωνόπετρας το 1561/2.

εξήντα χρόνια πριν τη σύνταξη της επιστολής. Είναι, συνεπώς, βέβαιο
ότι η τοιχογράφηση του καθολικού που ανακαινίστηκε το 1529-1535,
και η φθαρμένη μολύβδινη στέγη που έπρεπε να επισκευαστεί, ήταν οι
τοιχογραφίες και η στέγη που είχαν γίνει με χορηγία του Ιωάννη Ούγγλεση. Άρα υπάρχει σοβαρή ένδειξη ότι ανάμεσα στο 1527 και το 1541
το καθολικό που είχε ανεγερθεί ή επισκευαστεί από τον Ιωάννη Ούγγλεση υπήρχε ακόμη στο μοναστήρι.
Συνεπώς, σύμφωνα με τις επιστολές, η κατάσταση του καθολικού
μέχρι τη δεκαετία του 1530 ήταν ως εξής: μεταξύ 1370 και 1530 δεν
αναλήφθηκε κανένα έργο που θα άλλαζε τη μορφή του κτίσματος ή θα
επισκεύαζε τη μολύβδινη στέγη, η οποία, λόγω του ότι πέρασαν πάνω
από εκατόν πενήντα χρόνια είχε αρχίσει να παρουσιάζει προβλήματα
στεγανότητας. Ωστόσο, η νέα συνοδεία, που έφτασε στο μοναστήρι όχι
πολύ μετά το 1522, ολοκλήρωσε την ανακαίνιση των βυζαντινών τοιχογραφιών του καθολικού. Συμπεραίνουμε δηλαδή ότι το καθολικό της
Σιμωνόπετρας γύρω στο 1530 είχε δύο στρώματα τοιχογραφιών, ένα της
παλαιολόγειας περιόδου (1365-1371) και ένα άλλο της πρώιμης μεταβυζαντινής (γύρω στο 1530).
Η ανέγερση του καθολικού το 1562
Μία πηγή που προσφέρει σημαντικά νέα στοιχεία για την ιστορία του
καθολικού είναι ο κώδικας αρ. 115 της μονής Δοχειαρίου (εικ. 2). Στο
δεύτερο εσώφυλλό του υπάρχουν κάποιες σημειώσεις28. Ανάμεσα σ’ αυτές διαβάζουμε:
28. Για τον κώδικα βλ.: S. Lambros,
Catalogue of the Greek Manuscripts on
Mount Athos, τ. I, Καίμπριτζ 1895, 250251 (αρ. 2789).

+ ζξε [=1556/7] ἐκτίσθη ὁ ναός τοῦ κασταμονίτου.
+ ζο [=1561/2] ἐκτίσθη τοῦ δοχειαρίου ὁ ναός.
+ τό αὐτῶ δὲ ἔτος καί ὁ ναός τοῦ σήμονος πέτρας.
Ο κώδικας, τον οποίο ο Σπυρίδων Λάμπρος περιγράφει στον κατά-
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λογο των αγιορείτικων χειρογράφων, χρονολογείται στον 14ο ή τον 15ο
αιώνα. Η παραπάνω σημείωση μπορεί να χρονολογηθεί τον 18ο αιώνα,
αλλά πιθανώς ο συντάκτης της αντέγραψε παλαιότερη, όπως μπορεί να
συναχθεί από τη χρήση του χρονολογικού συστήματος από κτίσεως κόσμου, αντί από γεννήσεως Χριστού, που ήταν αποκλειστικά σε χρήση
τον 18ο αιώνα. Η προαναφερθείσα σημείωση έχει χρησιμοποιηθεί από
τους ερευνητές για τη χρονολόγηση του καθολικού της Δοχειαρίου29,
αλλά όχι για τα καθολικά των άλλων δύο μονών. Η πληροφορία για το
καθολικό της Δοχειαρίου επιβεβαιώνεται από μία επιγραφή στο ίδιο μοναστήρι, πάνω στην εντοίχια εικόνα της Παναγίας Γοργοϋπηκόου, όπου
εκτός από χρονολογία της εικόνας δίνεται η ίδια χρονολογία ως έτος
ανέγερσης του καθολικού:
ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΑ Μ(ΗΤ)ΕΡ Η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟ/ΣΤΑΣΙΑ ... ΕΠΙ ΕΤΟΥΣ
͵ΖΟΑ΄ [= 7071 = 1562/3] / ΗΝ(ΔΙΚΤΙΩΝΟΣ) ΣΤ΄, ΟΤΑΝ ΕΚΤΗΣΑΝ
Τ(ΗΝ) ΕΚΚΛΗ/ΣΙΑΝ ΤΟΥ ΔΟΧΙΑΡΙΟΥ 30.
Επιπλέον, η κτητορική επιγραφή στο υπέρθυρο της βασιλείου πύλης
στον δυτικό τοίχο του καθολικού της Δοχειαρίου αναφέρει ότι αυτό είχε
κτιστεί και αγιογραφηθεί το 1568 με τη χορηγία του Μολδαβού βοεβόδα Αλέξανδρου Λαπουσνεάνου31. Για την ανακαίνιση ή και την ανέγερση του καθολικού της Δοχειαρίου εκδόθηκαν οθωμανικές άδειες τα έτη
1544, 1558, 1559-60 και 156232. Το καθολικό, το οποίο ανεγέρθηκε και
αγιογραφήθηκε στο διάστημα 1562-1568, είναι το σημερινό καθολικό
της μονής. Ο Π. Τουλιάτος, σε πρόσφατη έρευνά του εντοπίζει αρχιτεκτονικές ενδείξεις για μία γενική, εκτεταμένη ανακατασκευή - ανακαίνιση του καθολικού της Δοχειαρίου στο διάστημα αυτό (1562-1568) και
ενσωμάτωση σε αυτό προγενέστερων οικοδομικών φάσεων33. Σε κάθε
περίπτωση η σημείωση του δοχειαρίτικου χειρογράφου επιβεβαιώνεται
πλήρως για την Μονή Δοχειαρίου. Με βάση την παραπάνω επιγραφή
στην εικόνα της Γοργοϋπηκόου και την οθωμανική άδεια του 1562, πρέπει να δεχθούμε ότι το καθολικό της Δοχειαρίου ολοκληρώθηκε οικοδομικά στα έτη 1562-1563 και στη συνέχεια έγινε η αγιογράφησή του.
Ανάλογη επιβεβαίωση έχουμε και για την Μονή Κωνσταμονίτου
από ένα ιεροδικαστικό έγγραφο του 1556. Γνωρίζουμε ότι το σημερινό
καθολικό της χτίστηκε μεταξύ 1867 και 1869 και είναι το νεότερο από
όλα τα καθολικά του Άθω. Είναι επίσης γνωστό ότι ολόκληρη η μονή
ανακατασκευάστηκε γύρω στο 1433 από τον Σέρβο τσέλνικο Ράντιτς,
μετά από μια περίοδο καταστροφής και εγκατάλειψής της34. Σύμφωνα με τον Γεράσιμο Σμυρνάκη, το παρόν καθολικό χτίστηκε στη βάση
τριών άλλων (παλαιότερων) καθολικών, ενώ, σύμφωνα με τον Κοσμά
Βλάχο, ανεγέρθηκε στη θέση δύο (διαδοχικά) παλαιότερων35. Ο Μπάρσκι λέει ότι το καθολικό ήταν τοιχογραφημένο, καλυμμένο με μολύβι,
είχε τέσσερις μαρμάρινους κίονες και πέντε τρούλους. Εκτός από την
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περιγραφή, ο Μπάρσκι δίνει και ένα σχέδιο του καθολικού36. Σύμφωνα
με τον Παύλο Μυλωνά, η περιγραφή του Μπάρσκι μάς θυμίζει ένα καθολικό του 14ου ή του 15ου αιώνα. Ο Μυλωνάς επίσης υποστηρίζει ότι
η παρατήρηση του Μπάρσκι ότι το καθολικό έχει δάπεδο «από λευκό
μάρμαρο, που κάπου-κάπου έχει κι άλλα χρώματα» ενισχύει την υπόθεση ότι το δάπεδο ήταν κατάλοιπο ενός χρωματιστού μαρμάρινου δαπέδου του 11ου ή του 12ου αιώνα37. Την ίδια πληροφορία για το καθολικό
ότι ήταν πεντάτρουλλο, μολυβοσκέπαστο και ζωγραφισμένο δίνει και ο
Ιωάννης Κομνηνός το 169838. Αν η σημείωση της Δοχειαρίου αληθεύει
και για την Κωνσταμονίτου, το καθολικό της ανεγέρθηκε ή ανακατασκευάστηκε το 1556/7 στην ίδια θέση με αυτό του 1433, που είχε κτιστεί
από τον Ράντιτς, το οποίο ανακαινίστηκε το 1500 και διατηρήθηκε τον
17ο και τον 18ο αιώνα, πιθανώς μέχρι την ανέγερση του σημερινού καθολικού το 1867. Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, ανέκδοτες οθωμανικές άδειες επιβεβαιώνουν την υπόθεση αυτήν. Το 1500 οι μοναχοί της
Κωνσταμονίτου έλαβαν από τις οθωμανικές αρχές άδεια για επισκευή
στο καθολικό39. Το 1541 και το 1544 με διατάγματα επισημαίνονται τα
εμπόδια που έθεταν διάφοροι στην ανακαίνιση του καθολικού. Ωστόσο,
σώζεται ένα ιεροδικαστικό έγγραφο της 25ης Μαΐου 1556 που συνάδει
απόλυτα με τη σημείωση στο δοχειαρίτικο χειρόγραφο. Τότε, δύο Κωνσταμονίτες μοναχοί έλαβαν άδεια για την ανακαίνιση του καθολικού
επί τη βάσει μαρτυρίας τριών μουσουλμάνων αξιόπιστων μαρτύρων40.
Κατά συνέπεια, με βάση τη σημείωση του χειρογράφου της Δοχειαρίου
και την παραπάνω ιεροδικαστική άδεια του 1556, το καθολικό της Μονής Κωνσταμονίτου που περιγράφει ο Μπάρσκι δεν είναι το αυθεντικό
δημιούργημα του Ράντιτς του έτους 1433, αλλά αποτέλεσμα μεταγενέστερων επισκευών και ανακαινίσεων ή και εκ βάθρων ανέγερσης, και
έλαβε την μορφή που απεικονίζει ο Μπάρσκι το 1556/7. Επομένως, δεν
επιβεβαιώνεται και η υπόθεση του Βασιλείου Μεσσή ότι θα ήταν δυνατόν να είναι το παλαιότερο καθολικό στο Άγιον Όρος με τρουλλαία
παραβήματα41. Όσον αφορά το σιμωνοπετρίτικο καθολικό, η επιβεβαίωση της σημείωσης του δοχειαρίτικου χειρογράφου για την ανέγερση
των καθολικών των μονών Δοχειαρίου και Κωνσταμονίτου, οδηγεί στο
λογικό συμπέρασμα ότι η σημείωση αληθεύει και για την ανέγερση του
καθολικού της Σιμωνόπετρας στα 1561/2.
Η σημείωση αυτή για το καθολικό της Σιμωνόπετρας επιβεβαιώνεται
και από τα γνωστά δεδομένα για την ανέγερση των άλλων αγιορειτικών καθολικών στην ίδια περίοδο. Στα μέσα του 16ου αιώνα ένας σημαντικός αριθμός ανεγέρσεων ή και ανακαινίσεων καθολικών ή άλλων
κτιρίων έγιναν στο Άγιον Όρος. Ο Χρ. Πατρινέλης σημειώνει ότι είναι
χαρακτηριστικό πως από τα επτά καθολικά μονών του Αγίου Όρους που
κτίστηκαν τον 16ο αιώνα, όλα ανάγονται στην προ του 1568 περίοδο,
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παραθέτοντας τα παραδείγματα των μονών Ιβήρων (1514), Διονυσίου
(1539), Κουτλουμουσίου (1540), Φιλοθέου (1540), Σταυρονικήτα (1542:
νέο μοναστήρι), Ξενοφώντος (1544), Δοχειαρίου (1568)42. Θα πρέπει να
προσθέσουμε ότι όλες οι χρονολογίες των ανοικοδομήσεων συγκλίνουν
προς τα μέσα του ίδιου αιώνα. Πρόκειται για ένα γενικότερο φαινόμενο
του ελληνικού χώρου, αφού από τις είκοσι π.χ. σημαντικότερες μονές
της ελληνικής χερσονήσου, που ιδρύθηκαν ή ανασυστήθηκαν τον 16ο
αιώνα, οι δεκαεπτά ανάγουν χρονολογικά την ίδρυση τους επίσης στην
περίοδο 1518-1568 και μόνο τρεις στα επόμενα χρόνια43. Η εμφάνιση
του έτους 1568 ως terminus ante quem δεν είναι τυχαία. Η δήμευση της
μοναστηριακής περιουσίας που έγινε το έτος αυτό, αλλά και η από το
1585 βαθιά οικονομική κρίση στην οθωμανική αυτοκρατορία μετά την
υποτίμηση του τουρκικού νομίσματος θεωρούνται ως οι βασικές αιτίες
για την ανακοπή του εκπληκτικού οργασμού ιδρύσεως ή επανιδρύσεως
μονών, ανακαινίσεως και εικονογραφήσεως καθολικών και άλλων μοναστηριακών κτιρίων που χαρακτηρίζει τα μέσα του 16ου αι.44.
Η ίδια σημείωση επιβεβαιώνεται και από τις μέχρι τώρα αρχιτεκτονικές έρευνες, που εντοπίζουν στο καθολικό, αλλά και σε όλο τον παλαιό
αρχιτεκτονικό πυρήνα της μονής, χαρακτηριστικά της πρώιμης τουρκοκρατίας και τον χρονολογούν μεταξύ 1550-1650. Βασικά αρχιτεκτονικά
χαρακτηριστικά της πρώιμης τουρκοκρατίας είναι οι κτιστές κολώνες
και η διαμόρφωση των δύο παραβημάτων ως τυπικαριών με χαμηλούς,
κρυφούς τρούλους45, ενώ σχεδόν απουσιάζει η εξωτερική κεραμοπλαστική διακόσμηση, που εμφανίζεται πολύ συχνά στους βυζαντινούς
ναούς, εκτός από την άνω απόληξη των τοίχων, την οποία περιτρέχει
οδοντωτή ταινία (εικ. 1, 3). Πιο πρόσφατα οι έρευνες αναφέρονται σε
επέκταση του βυζαντινού περίβολου της μονής προς νότο περί τα μέσα
του 16ου αιώνα46, με την ανοικοδόμηση νέας νοτιοανατολικής πτέρυγας
(τράπεζας-παρεκκλησίου Αγίου Γεωργίου), πάνω στην οποία το 1562
οικοδομήθηκε το νέο καθολικό, ενώ λίγο αργότερα προσκολλήθηκε σε
αυτήν και η νέα ανατολική πτέρυγα47.
Μία άλλη επιβεβαίωση έρχεται από τις ελάχιστες παλαιές τοιχογραφίες στο ιερό του σιμωνοπετρίτικου καθολικού, που βρίσκονται στους
δύο κρυφούς τρουλίσκους της πρόθεσης (βόρειος), με βασικό θέμα τον
Χριστό-Εμμανουήλ και του διακονικού ή τυπικαριού (νότιος) με βασικό
θέμα την Παναγία Βλαχερνίτισσα, που βαστάζεται από αγγέλους (εικ.
4). Οι τοιχογραφίες αυτές, μαζί με τον άγιο Άβιβο στην κάτω ζώνη του
βόρειου τοίχου (σε αποφραγμένο παράθυρο, εικ. 10), είναι οι μόνες που
σώθηκαν από την πυρκαγιά του 1891 και μέχρι σήμερα παραμένουν σχεδόν άγνωστες στους μελετητές των έργων της Κρητικής Σχολής. Μόνο
στο Ευρετήριο των Ν. Τουτού και Γ. Φουστέρη αναφέρεται: «Παρά την
κακή κατάσταση και την περιορισμένη έκτασή τους, οι υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητος τοιχογραφίες που εντοπίσθηκαν πρόσφατα στο

Εικ. 3. Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας, καθολικό. Κάτοψη (Πλ. Θεοχαρίδης).

42. Χ. Γ. Πατρινέλης, «Ο Ελληνισμός
κατά την πρώιμη Τουρκοκρατία (14531600). Γενικές παρατηρήσεις και συσχετισμοί με την ιστορική εξέλιξη της
μεταβυζαντινής τέχνης», ΔΧΑΕ, περ. Δ΄,
16 (1991/92), 36-7 και σημ. 9. Βλ. επίσης
Πλ. Θεοχαρίδης, «Η ανανέωση του
κτιριακού δυναμικού», 119-122· Η. Κολοβός, «Νέα στοιχεία», 121-153 κ.λπ.
43. Χ. Γ. Πατρινέλης, ό.π.
44. Χ. Γ. Πατρινέλης, «Ο Ελληνισμός»,
36.
45. Πλ. Θεοχαρίδης, «Αρχιτεκτονική»,
78-79.
46. Βλ. Π. Κουφόπουλος, «Νέα στοιχεία
για την οικοδομική δραστηριότητα στη
Μονή Σίμωνος Πέτρας κατά τον 16ο
αιώνα», ΣΤ΄ Διεθνές Συνέδριο, Το Άγιον
Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 25-27 Νεομβρίου 2011, Φάκελλος
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Αγιορειτική Εστία), σ. 46. Η ανακοίνωση
τελικά δεν δημοσιεύτηκε στον εκδοθέντα τόμο των πρακτικών του συνεδρίου.
47. Βλ. Π. Κουφόπουλος, «Νέα στοιχεία», 46· Πλ. Θεοχαρίδης, «Αρχιτεκτονική», 78-79.
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καθολικό της μονής Σίμωνος Πέτρας αντιπροσωπεύουν ένα ακόμη σημαντικό σύνολο που προσγράφεται στο κυρίαρχο εικαστικό ρεύμα των
δύο επωνύμων κρητικών εργαστηρίων του 16ου αι.» και «φαίνονται να
εντάσσονται στο κυρίαρχο εικαστικό ρεύμα που εκπροσωπούν τα εργαστήρια του Θεοφάνη και του Τζώρτζη και κατά συνέπεια να χρονολογηθούν στα μέσα του 16ου αιώνα»48. Η χρονολόγηση αυτή συνάδει
επίσης με τα δεδομένα για την εκπληκτική αγιογραφική δραστηριότητα
των μέσων του 16ου αιώνα, καθώς είναι γνωστό ότι από τα σαράντα
οκτώ μείζονος σημασίας ζωγραφικά μνημεία (εικονογραφικά σύνολα
κυρίως) του 16ου αιώνα στην ελληνική χερσόνησο, μόνο επτά είναι μεταγενέστερα του 156849. Ωστόσο, εάν λάβουμε υπόψη ότι ο Θεοφάνης
Μπαθάς πέθανε το 1559 και ότι από τα επτά γνωστά έργα του κανένα
δεν χρονολογείται μετά το 154650, σε περίπτωση που αληθεύει η σημείωση του δοχειαρίτικου χειρογράφου για την ανέγερση του σιμωνοπετρίτικου καθολικού το 1562, οι σωζόμενες τοιχογραφίες του μπορούν να
αποδοθούν αποκλειστικά στον Τζώρτζη.
Την άποψη αυτήν επιβεβαιώνουν οι εικονογραφικές και τεχνοτροπικές ομοιότητες των σιμωνοπετρίτικων τοιχογραφιών με τις αντίστοιχες
τοιχογραφίες στα ιερά βήματα των μονών Διονυσίου και Δοχειαρίου,
που είναι επίσης έργα του Τζώρτζη51. Ο τύπος του Χριστού Εμμανουήλ
μέσα σε διπλή δόξα, κυκλική και ρομβοειδή, βασταζόμενη από τα τέσσερα σύμβολα των ευαγγελιστών, κρατώντας στο αριστερό χέρι ανοικτό
κώδικα με την παλαιοδιαθηκική επιγραφή «ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμὶ καὶ
οὐκ ἔστι θεὸς πλὴν ἐμοῦ· ἐγὼ ἀποκτενῶ καὶ ζῆν ποιήσω»52 και ευλογώντας με το δεξί, εμφανίζεται όμοια και στον βόρειο τρουλίσκο του ιερού

56

ΦΩΚΙΩΝ Π. ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΗΣ - μ. ΚΟΣΜΑΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ

(πρόθεση) στο καθολικό της Μονής Δοχειαρίου, ενώ στην Μονή Διονυσίου τα τέσσερα σύμβολα των ευαγγελιστών πλαισιώνουν επιπλέον δύο
εξαπτέρυγα53. Ο τύπος της Παναγίας Βλαχερνίτισσας μέσα σε κύκλο,
την οποία κρατούν τέσσερις άγγελοι-καρυάτιδες, εμφανίζεται και στον
τρουλίσκο του νότιου τυπικαριού στο καθολικό της Μονής Διονυσίου,
ενώ στις Μονές Δουσίκου και Δοχειαρίου τον κύκλο ανακρατούν με τα
φτερά τους Σεραφείμ54.
Εξάλλου, «ο επίσης Κρητικός Τζώρτζης έχει μία τόσο ισχυρή εικαστική ιδιοσυγκρασία που καθιστά το έργο του εύκολα διακριτό από
αυτό του Θεοφάνη»55, κάτι που συμβαίνει και στην περίπτωση των σιμωνοπετρίτικων τοιχογραφιών. Όπως είναι γνωστό, η Κρητική Σχολή
εμφανίστηκε και εξελίχθηκε στις δύο μεγάλες μοναστικές πολιτείες του
ελληνικού χώρου, το Άγιον Όρος και τα Μετέωρα, από το τέλος της
τρίτης δεκαετίας του 16ου αιώνα μέχρι την όγδοη, με κύριους εκπροσώπους τον Θεοφάνη και τον Τζώρτζη. Χρονική αφετηρία της δραστηριότητάς της στο Άγιον Όρος θεωρείται το 1534-5, έτος αγιογράφησης
του καθολικού της Μεγίστης Λαύρας από τον Θεοφάνη, και στη Θεσσαλία το 1527, όταν ο ίδιος καλλιτέχνης αγιογραφεί το καθολικό της
Μονής Αγίου Νικολάου Αναπαυσά. Τελευταίος «κρητικού» ύφους διάκοσμος στο Άγιον Όρος θεωρείται αυτός του καθολικού της μονής Δοχειαρίου (1568) και στη Θεσσαλία αυτός του ναού της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στην Καλαμπάκα (1573)56. Στην πλέον πρόσφατη ιστορική
βιβλιογραφία είναι σχεδόν καθολικά αποδεκτό ότι ο Τζώρτζης57, που θεωρείται μαθητής του Θεοφάνη, αγιογράφησε κατά χρονολογική σειρά
τα καθολικά των μονών Διονυσίου (1547), Μεγάλου Μετεώρου (1552),
Δουσίκου - Μεγάλων Πυλών Θεσσαλίας (1557), Ρουσάνου (1560) και
Δοχειαρίου (1568)58. Το συμπέρασμα αυτό έχει προκύψει από τις διαπιστωμένες στενές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα (ύφους, τεχνοτροπίας και

53. Αθ. Παλιούρας, «Οι τοιχογραφίες
του καθολικού», 292-3, 295, εικ. 3· Ι. Μ.
Διονυσίου, Οι τοιχογραφίες του καθολικού, 25 και εικ. 159-161.
54. Ι. Μ. Διονυσίου, Οι τοιχογραφίες
του καθολικού, 25 και εικ. 197-198∙ Αθ.
Παλιούρας, «Οι τοιχογραφίες του καθολικού», 295, εικ. 4.
55. Ν. Τουτός-Γ. Φουστέρης, Ευρετήριον, 22.
56. Κ. Βαφειάδης, Περί της εν Άθω «Κρητικής» ζωγραφικής. Εικόνες και τοιχογραφίες της Ι. Μ. Διονυσίου και οι δημιουργοί
τους (β΄ μισό 14ου - Β΄ μισό 16ου αιώνα),
Αθήνα 2009, 14-6.
57. Η βιβλιογραφία δέχεται ότι στα κα-

θολικά αυτά εργάστηκε ένα αγιογραφικό
συνεργείο, στο οποίο ήταν επικεφαλής
ο Τζώρτζης. Μόνο στην περίπτωση της
Μονής Διονυσίου πρόσφατη έρευνα δέχεται ότι υπήρξαν δύο βασικοί ζωγράφοι,
ένας ανώνυμος που ονομάζεται ζωγράφος Α και ένας δεύτερος που ταυτίζεται
με τον Τζώρτζη, βλ. Βαφειάδης, Περί της
εν Άθω «Κρητικής» ζωγραφικής, 63-84∙
Ν. Τουτός-Γ. Φουστέρης, Ευρετήριον,
22.
58. Βλ. τις πρόσφατες διατριβές των Α.
Αναγνωστόπουλου, Οι τοιχογραφίες του
καθολικού της μονής Ρουσάνου Μετεώρων, Θεολογική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2010, 267 και Α. Μπεκιάρη, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 448-89. Επίσης βλ.:

Κ. Βαφειάδης, Περί της εν Άθω «Κρητικής» ζωγραφικής, 270-276, του ίδιου, «Ο
ζωγράφος Τζώρτζης και οι τοιχογραφίες
του νέου καθολικού του Μεγάλου Μετεώρου (1552), στο Ανταπόδοση. Μελέτες
βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης προς τιμήν της καθηγήτριας Ελένης Δεληγιάννη-Δωρή, Αθήνα
2010, 107-127. Γ. Βελένης, «Πρώτες
πληροφορίες για ένα ζωγράφο του 16ου
αιώνα από την Κωνσταντινούπολη»,
Τρικαλινά 27 (2007), 267-275 (στη σελ.
271 κατάλογος των καθολικών που αγιο
γράφησε ο Τζώρτζης). Μ. Χατζηδάκης
- Ε. Δρακοπούλου, Έλληνες Ζωγράφοι
μετά την Άλωση (1450-1830), τόμ. 1,
Αθήνα 1987, 297 κ.λπ.
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εικονογραφίας), τη χρήση κοινών ανθιβόλων - προτύπων, τις γραπτές
και επιγραφικές μαρτυρίες59, και πρόσφατα επιβεβαιώθηκε και από εργαστηριακές αναλύσεις60.
Με βάση τα παραπάνω, πρώτο χρονολογικά έργο του Τζώρτζη θεωρείται το καθολικό της Διονυσίου (1547) και τελευταίο το καθολικό
της Δοχειαρίου (1568). Ο καθηγητής Γιώργος Βελένης, παρατηρώντας
τη χρονική αυτή διαδοχή και ότι τα χρόνια που χωρίζουν το ένα έργο
του Τζώρτζη από το επόμενο κυμαίνονται γύρω στα πέντε, δίνει ως
ελάχιστο χρόνο αγιογράφησης ενός καθολικού από αυτόν τα τρία έτη
(καθολικό Ρουσάνου που είναι το μικρότερο από όλα) και μέγιστο τα
επτά ή οκτώ έτη (καθολικό Δοχειαρίου, το μεγαλύτερο σε μέγεθος). Ο
ίδιος ερευνητής σημειώνει ότι συνολικά τα πέντε αυτά καθολικά καλύπτουν 25 έτη, δεχόμενος υποθετικά ότι και το καθολικό της Διονυσίου
χρειάστηκε πέντε έτη για να αγιογραφηθεί μέχρι το 154761. Ωστόσο, είναι φανερό ότι στην περίπτωση της Μονής Δοχειαρίου ο χρόνος είναι
αρκετά μεγαλύτερος σε σχέση με τα προηγούμενα καθολικά, αφού σε
καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν είναι γνωστή «απραξία» του
Τζώρτζη για πάνω από πέντε έτη. Η παρατήρηση αυτή, σε συνδυασμό
με την αξιοσημείωτη θεματολογική και τεχνοτροπική ομοιότητα των σιμωνοπετριτικών τοιχογραφιών με τα υπόλοιπα σύνολα του Τζώρτζη, και
τη σημείωση του δοχειαρίτικου χειρογράφου αρ. 115 για ανέγερση του
σιμωνοπετρίτικου καθολικού το 1562, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
Τζώρτζης το αγιογράφησε αμέσως μετά την ανέγερσή του το 1562, πριν
την αγιογράφηση του καθολικού της Δοχειαρίου, δηλαδή στο διάστημα
1562-1564 περίπου. Έτσι εξηγείται ικανοποιητικά και η «απραξία» του
Τζώρτζη για το μεγάλο διάστημα των οκτώ ετών που μεσολαβεί από την
59. Τέτοιες μαρτυρίες είναι π.χ. χειρόγραφο τυπικό του 1634 (αριθ. 64) της
Μονής Διονυσίου, όπου αναφέρεται
ἐζωγραφήθη δέ παρά τοῦ θαυμαστοῦ
τεχνίτου ἐκείνου κυρ Ζώρζη τοῦ Κρητός
(Σ.Ν. Καδάς, Κώδιξ της Ιεράς Μονής
Διονυσίου Αγίου Όρους 18ος-19ος αι.,
Άγιον Όρος 1994, 120), κώδικας ζητείας
της Μονής Δουσίκου όπου μνημονεύεται
Τοῦ τζιόρτζι Τοῦ στορίσαντος Τὴν ἐκκλησίαν (Βελένης, «Πρώτες πληροφορίες»,
268-270), Πβλ. επίσης το ενιαίο ύφος,
τον απόλυτα όμοιο γραφικό χαρακτήρα
και την ίδια θέση των επιγραφών στα
τρία θεσσαλικά μοναστήρια και στις
αγιορειτικές μονές Διονυσίου και Δοχειαρίου (Βελένης, ό.π., 269, 273-275,
Ν. Τουτός-Γ. Φουστέρης, Ευρετήριον,
233-234, 335-336, Μ. Chatzidakis,
“Recherches sur le peintre Théophane le

Crétois”, Dumbarton Oak Papers 23-24
(1969-1970), 347). Χαρακτηριστικά και
στις δύο αγιορειτικές επιγραφές (Διονυσίου και Δοχειαρίου), οι δύο συνδρομητές ηγεμόνες της Μολδαβίας φέρουν τον
τίτλο «βοεβόδας πάσης Μολδοβλαχίας».
60. Πρόκειται για έρευνα επάνω στα υλικά και στην τεχνική της ζωγραφικής που
έγινε στα καθολικά Μεγάλου Μετεώρου,
Δουσίκου και Ρουσάνου από την επιστημονική ομάδα του Ι. Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Ορμύλιας Χαλκιδικής, η
οποία απέδειξε τις αναμφισβήτητες ομοιότητες, βλ. D. Bikiaris - Sister Daniilia
- S. Sotiropoulou - O. Katsibiri - E.
Pavlidou - A. P. Moutsatsou - Y.
Chryssoulakis, “Orchedifferentation
through micro-Raman and microFTIR spectroscopies: application on
wall paintings at Meteora and Mount

Athos, Greece”, Spectrochimica Acta 56
(1999), 3-18, O. Katsibiri - J. Boon,
“Investigation of the gilding technique
in two post-Byzantine wall paintings
using micro-analytical techniques”,
Spectrochimica Acta 59 (2004), 15939, O. Katsibiri, Analytical study of the
mordants and the transparent surface
coatings used in byzantine painting,
University of Aberdeen, 2007, 82-119,
252, Α. Αναγνωστόπουλος, Τοιχογραφίες Ρουσάνου, 288. Ανάλογη εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων των σιμωνοπετριτικών τοιχογραφιών και σύγκρισή τους
με τα αντίστοιχα των μετεωρίτικων θα
μπορούσε να επιβεβαιώσει οριστικά την
απόδοσή τους στον Τζώρτζη.
61. Γ. Βελένης, «Πρώτες πληροφορίες»,
272.
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αγιογράφηση του καθολικού Ρουσάνου (1560) μέχρι αυτήν του Δοχειαρίου (1568), ενώ είχε ήδη στο ενεργητικό του τέσσερα σημαντικά σύνολα και ήταν πολύπειρος και περιζήτητος αγιογράφος. Εάν στα πέντε σύνολα του Τζώρτζη προσθέσουμε αυτό της Σιμωνόπετρας, τότε ο μέσος
όρος αγιογράφησης κάθε καθολικού κατεβαίνει στα τέσσερα περίπου
χρόνια. Με βάση τη σημείωση, το καθολικό της Σιμωνόπετρας κτίστηκε
το έτος ζο΄ από κτίσεως κόσμου, δηλαδή από 1η Σεπτεμβρίου 1561 μέχρι 31η Αυγούστου 1562. Όμως για το καθολικό της Μονής Δοχειαρίου
έχουμε και την επιγραφή της εικόνας της Γοργοϋπηκόου, που είδαμε, η
οποία, σε συνδυασμό και με την ινδικτιώνα, δίνει ως έτος ανέγερσης το
1562-3 (ζοα΄), αντί το 1561-2 (ζο΄), που αναφέρει η σημείωση. Φαίνεται
δηλαδή ότι η οικοδομική ολοκλήρωση του καθολικού της Δοχειαρίου
ήταν κατά έναν τουλάχιστο χρόνο μεταγενέστερη αυτής της Σιμωνόπετρας, γεγονός που επίσης επιβεβαιώνει την άποψη για την ανάληψη της
αγιογράφησης του σιμωνοπετρίτικου καθολικού από τον Τζώρτζη πριν
αυτού της Δοχειαρίου. Εξάλλου, η άποψη αυτή συνάδει και με την παρατήρηση ότι ο Τζώρτζης ξεκινά την καλλιτεχνική του δραστηριότητα από
το Άγιον Όρος, στη συνέχεια δραστηριοποιείται στην Θεσσαλία και στα
Μετέωρα και τέλος επιστρέφει πάλι στον Άθω62.
Η σημείωση του δοχειαρίτικου χειρογράφου για τη Σιμωνόπετρα
επιβεβαιώνεται εμμέσως και από την ανοικοδόμηση του πύργου του αρσανά το 1567, που κτίστηκε με χρήματα του αξιωματούχου στην αυλή
του βοεβόδα της Βλαχίας Πέτρου του Νέου (1559-1568), μεγάλου άγα
Οξιώτη από την Πωγωνιανή της Ηπείρου63. Η πραγματοποίηση ενός
από τα πιο αξιόλογα έργα της αρχιτεκτονικής του 16ου αιώνα στο Άγιον
Όρος, που διατηρήθηκε σχεδόν ανέπαφο από τον χρόνο64, πέντε μόλις
χρόνια μετά την ανοικοδόμηση του καθολικού, αποτελεί σοβαρό στοιχείο για την ύπαρξη στην Σιμωνόπετρα ενός σημαντικού οικοδομικού
προγράμματος γύρω στα μέσα του 16ου αιώνα, το οποίο, αφού συντελέστηκε εντός του μοναστηριακού περιβόλου με την ανέγερση του καθολικού, επεκτάθηκε και σε εξωμοναστηριακά κτίρια.
Με αφορμή τον Οξιώτη τίθεται το θέμα του χορηγού ή των χορηγών
για το καθολικό και τα υπόλοιπα σημαντικά οικοδομικά έργα. Στις περισσότερες περιπτώσεις η χορηγία των οικοδομικών εργασιών στο Άγιον
Όρος τον 16ο αιώνα έγινε από τους ηγεμόνες των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών. Είναι γνωστό ότι ο Οξιώτης χρηματοδότησε την ανακαίνιση και
άλλου μοναστικού οικοδομικού συγκροτήματος στον οθωμανικό κόσμο, της ηπειρώτικης μονής Γηρομερίου65. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην
ίδια περίπου περίοδο (μέσα 16ου αι.), που εκτελείται το ανακαινιστικό
πρόγραμμα στη Σιμωνόπετρα, εμφανίζεται ως ηγούμενός της ο Κασσιανός, «ὁ ἐπικεκλημένος Ἄραψ»66, διακεκριμένος μαθητής των Ηπειρωτών
κτητόρων της Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων, αυταδέλφων αγίων Νεκτα-

62. Ν. Τουτός - Γ. Φουστέρης, Ευρετήριον, 22.
63. Για την επιγραφή στον πύργο του αρσανά της Σιμωνόπετρας βλ. G. Millet
- J. Pargoire - L. Petit, Recueil des
inscriptions chrétiennes de l’ Athos, τόμ.
1, Παρίσι 1904, 180 (αρ. 536).
64. Πλ. Θεοχαρίδης, «Αρχιτεκτονική»,
84-85.
65. Γύρω στο 1567-1568 ο Οξιώτης χορήγησε την ανακαίνιση του καθολικού
της μονής Γηρομερίου. Ύστερα από
παρέμβασή του, ο Πέτρος ο Νέος έδωσε
την άδειά του για ετήσια επιχορήγηση
χιλίων άσπρων για τη μονή Γηρομερίου
και ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνης αναγνώρισε τη
μονή ως σταυροπήγιο. Για όλη αυτή τη
δραστηριότητα ο Οξιώτης αναγνωρίστηκε δικαιολογημένα από τον πατριάρχη Μητροφάνη ως νέος κτήτορας
του Γηρομερίου. Βλ. Π. Ευαγγέλου,
Αλληλογραφία του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως με τη μονή Γηρομερίου
Θεσπρωτίας κατά τη μεταβυζαντινή και
τη νεότερη περίοδο, αδημ. διδ. διατριβή,
ΕΚΠΑ, Αθήνα 2010, 43, 84-95· Λ. Βρανούσης, «Γηρομερίου Μονή», στο: Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 4,
Αθήνα 1964, 496-502. Στο νότιο τμήμα
του καθολικού της μονής Γηρομερίου
υπάρχει η επιγραφή: «ETOYC ͵ζος ΟΞΗΟΤΗ ΠΟΓΟΝΙΑΝ[ί]ΤΗ» (1567/8).
66. Ν. Βέης, Τα χειρόγραφα των Μετεώρων. Τα χειρόγραφα της Μονής Βαρλαάμ
Β΄, Αθήναι 1984, 373.
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67. Βλ. Μοναχού Κοσμά Σιμωνοπετρίτη, «Ο ρόλος των Ηπειρωτών
στην αφιέρωση μετοχίων στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες τον 16ο αιώνα (οι
περιπτώσεις του Γκιόρμα και του Μιχαήλ
Βοεβόδα)», στο Η εξακτίνωση του Αγίου
Όρους στον Ορθόδοξο κόσμο: τα μετόχια.
Πρακτικά Θ΄ Διεθνούς Επιστημονικού
Συνεδρίου Αγιορειτικής Εστίας, Θεσσαλονίκη, 21-23 Νοεμβρίου 2014· Α. Τούρτα,
«Νεκτάριος και Θεοφάνης οι Αψαράδες,
και η Μονή του Προδρόμου στο Νησί
Ιωαννίνων», Ηπειρωτικά Χρονικά 22
(1980), 66-80.
68. N. Stoicescu, Dicționar al marilor
dregători din Țara Românească și
Moldova in sec. XIV-XVII, Βουκουρέστι
1971, 77· Π. Ευαγγέλου, Αλληλογραφία,
91.
69. Για τις σχέσεις του Γκιόρμα και της
Κάπλεα μεταξύ τους και με τη Σιμωνόπετρα, και για τη δωρεά του πρώτου
μετοχίου βλ. P. Zahariuc, «“Soră după
Sfântă Evangile”. Note despre neamul
jupânesei Caplea și despre mănâstirea
Sfântul Nicolae din București, ctitoria lui
Ghiorma banul», Studii și Materiale de
Istorie Medie 25, 83. Κοσμάς Σιμωνοπετρίτης, «Ο ρόλος των Ηπειρωτών»
(υπό δημοσ.). A. Falangas, Présences
grecques dans les Pays roumains (XIVeXVIe siècles), Βουκουρέστι 2009, 227,
P. Năsturel, Le Mont Athos et les
Roumains, Ρώμη 1986, 227-228, Δ. Ναστάσε - Φλ. Μαρινέσκου, Ρουμανικά έγγραφα, αρ. 22 (1545), 23 (1546), αρ. 763
(1564-1568), αρ. 59 (1577), 68 (1582), 75
(1586), 78, 79 (1587), 104 (1595) κ.ά.
70. Βλ. Π. Κουφόπουλος, «Νέα στοιχεία», 46, ο οποίος αναφέρεται σε «ένα
εκτεταμένο οικοδομικό πρόγραμμα που
επιχορηγήθηκε από δωρεές που προέρχονταν από τη Βλαχία».
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ρίου (†1550) και Θεοφάνη (†1544), από τον γνωστό αρχοντικό ηπειρωτικό οίκο των Αψαράδων, που συνδέονταν επίσης, όπως και ο Οξιώτης,
με την μονή Γηρομερίου, από την περιοχή της οποίας φαίνεται ότι κατάγονταν 67. Δεν θα ήταν λοιπόν απίθανη μία σχέση του Κασσιανού με
τον Οξιώτη. Είναι όμως αμφίβολο αν τελικά ο Οξιώτης θα μπορούσε να
είναι και ο χορηγός της ανέγερσης ή ανακαίνισης του καθολικού της Σιμωνόπετρας το 1562, αφού στις πηγές εμφανίζεται να κατέχει το αξίωμα
του μεγάλου άγα από τον Δεκέμβριο του 1567 μέχρι τις 23 Μαΐου του
156868 και δεν είμαστε βέβαιοι αν γύρω στο 1562 ήταν σε θέση να αναλάβει τη χορηγία ενός εκτεταμένου οικοδομικού προγράμματος. Κατά
τη διάρκεια της ηγεμονίας επίσης του Πέτρου του Νέου η Σιμωνόπετρα
ευεργετήθηκε και από έναν άλλον Πωγωνιανίτη της Βλαχίας, τον μεγάλο ποστέλνικο και έπειτα μπάνο Γκιόρμα (1564-1568), με τη μεσολάβηση του οποίου έλαβε ως δωρεά το μετόχι του Αγίου Νικολάου κοντά
στο Βουκουρέστι, πρώην μετόχι της ρουμανικής Μονής Μπολιντίν. Το
μετόχι αυτό ήταν το πρώτο μοναστηριακό συγκρότημα που δωρήθηκε
σε αγιορείτικη μονή στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Ο Γκιόρμα το δώρισε στη Σιμωνόπετρα μεταξύ των ετών 1564 και 1568. Όπως έδειξαν
πρόσφατες έρευνες, εκμεταλλεύθηκε την σχέση του με μία ευγενή και
πλούσια Βλάχα χήρα, την Κάπλεα, με την οποία ήταν σταυραδελφός,
για να μετατρέψει τη δωρεά που αυτή είχε κάνει στο μετόχι της Μονής
Μπολιντίν, όπου ετάφη, σε δωρεά προς τη Σιμωνόπετρα. Από τα έγγραφα του σλαβονικού αρχείου της Σιμωνόπετρας, που προέρχονται από
το μετόχι της στη Βλαχία, δεν προκύπτει ότι η Κάπλεα είχε απευθείας
σχέσεις με τη Σιμωνόπετρα, αλλά μόνο με τη Μονή Μπολιντίν και το
μετόχι της. Για αυτό και η Μονή Αγίου Νικολάου ονομάζεται στα έγγραφα αυτά μόνο «μονή του ποστέλνικου (ή μπάνου) Γκιόρμα» και όχι
της Κάπλεα. Από τα ίδια έγγραφα δεν προκύπτει σχέση του Γκιόρμα με
τη Σιμωνόπετρα πριν τη δωρεά του μετοχίου στην περίοδο 1564-1568.
Εξάλλου, ο Γκιόρμα πριν το 1564 δεν είχε ακόμη λάβει το αξίωμα του
μεγάλου ποστέλνικου, που του έδωσε μεγάλη ισχύ. Συνεπώς, ούτε για
τον Γκιόρμα έχουμε στοιχεία ότι υπήρξε χορηγός των έργων στο σιμωνοπετριτικό καθολικό, ενώ η Κάπλεα, που μέχρι σήμερα μνημονεύεται
στα κτητορικά δίπτυχα της μονής, δεν είχε απευθείας σχέση με αυτήν69.
Όταν ο Γκιόρμα άλλαξε την αφιέρωση του μετοχίου από το Μπολιντίν
στη Σιμωνόπετρα, όλη η ακίνητη περιουσία της Κάπλεα που είχε δωρηθεί στο Μπολιντίν πέρασε στη Σιμωνόπετρα και η ευγενής Ρουμάνα άρχισε να θεωρείται και κτητόρισσα της Σιμωνόπετρας. Συνεπώς, η λογική
υπόθεση70 ότι τα οικοδομικά έργα στο καθολικό της μονής γύρω στο
1562 ολοκληρώθηκαν με χρήματα από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες
δεν μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιωθεί από τις διαθέσιμες πηγές.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι δεν έχει σωθεί η κτητορική επιγραφή,
που λογικά συνόδευε την ανοικοδόμηση του καθολικού της Σιμωνόπε-
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τρας το 1562 (κατά την αγιορειτική τάξη συνήθως τίθεται πάνω από την
βασίλειο πύλη) ούτε κάποια ζωγραφική απεικόνιση των κτητόρων, που
θα ήταν αναμενόμενη, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις άλλες μονές σώζονται από αυτή την περίοδο, εκτός από τις επιγραφές, και απεικονίσεις
των αφιερωτών με τις οικογένειές τους71. Παρ’ όλο που αρκετοί περιηγητές πέρασαν από τη Σιμωνόπετρα και περιέγραψαν το μοναστήρι
και το καθολικό του πριν την πυρκαγιά του 1891, κανείς από αυτούς
δεν αναφέρεται σε κτητορική επιγραφή του 1562 ή σε οικοδομικές εργασίες σε αυτό με χορηγία Βλάχων ηγεμόνων, όπως το κάνουν για άλλα
αγιορείτικα μοναστήρια72. Για τη δυσερμήνευτη αυτήν απουσία μνείας
σε κτητορική επιγραφή μέχρι τον 19ο αιώνα δύο εξηγήσεις θα μπορούσαν να δοθούν, είτε ότι η επιγραφή καταστράφηκε στις πυρκαγιές του
1580 και 1622 ή με άλλη αφορμή, είτε ότι αναφερόταν σε ανέγερση με
δαπάνες της αδελφότητας, οπότε και δεν προσείλκυε την προσοχή των
περιηγητών, όπως οι κτητορικές επιγραφές για άρχοντες. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπήρχε μέχρι το 1891 κτητορική επιγραφή ή απεικόνιση,
οπωσδήποτε κάηκαν στην πυρκαγιά.
Στις γραπτές πηγές ή στην προφορική παράδοση της μονής δεν επιβίωσε κάποια μαρτυρία για ανοικοδόμηση του καθολικού με χορηγία επ’
αυτού. Στα κτητορικά δίπτυχα της Σιμωνόπετρας καταχωρούνται γύρω
στα πενήντα ονόματα ευεργετών από τη Βλαχία, αλλά κανένα δεν μπορεί με ασφάλεια να ταυτιστεί με κάποιον σημαντικό χορηγό από την
υπό μελέτη περίοδο73. Από τα δίπτυχα αυτά προκύπτει ότι ο Μιχαήλ ο
Γενναίος (1593-1601) κατείχε την πρώτη θέση ανάμεσα στους ευεργέτες
των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών και τη δεύτερη μεταξύ όλων των ευεργετών της μονής, μετά τον αδιαφιλονίκητο κτήτορά της Σέρβο δεσπότη
των Σερρών Ιωάννη Ούγγλεση (1365-1371). Ο λόγος είναι ότι ξαναέκτισε στο Βουκουρέστι το 1591 ένα καινούργιο μετόχι του Αγίου Νικολάου
για τη Σιμωνόπετρα, επειδή το προηγούμενο «του μπάνου Γκιόρμα» βρισκόταν σε ακατάλληλη (ελώδη) τοποθεσία. Θα ήταν αναμενόμενο, αν
είχε γίνει μία ανοικοδόμηση του καθολικού της Σιμωνόπετρας το 1562
από κάποιον μεγάλο χορηγό από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, να
μνημονεύεται μέχρι σήμερα ως νέος κτήτορας της μονής, όπως συμβαίνει με άλλους βοεβόδες της Βλαχίας σε άλλα αθωνικά μοναστήρια. Στην
παράδοση όμως της Σιμωνόπετρας, εκτός από τον Ιωάννη Ούγγλεση
και τον Μιχαήλ Βοεβόδα, δεν είναι γνωστά άλλα πρόσωπα ως κτήτορες.
Και στην περίπτωση της αγιογράφησης του σιμωνοπετρίτικου καθολικού από τον Τζώρτζη θα περίμενε κανείς μία χορηγία επίσης από τις
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Από τα οκτώ σωζόμενα σήμερα εικονογραφικά προγράμματα σε αγιορείτικα καθολικά, που έγιναν μέσα στον 16ο
αιώνα74, τα πέντε έχουν χρηματοδοτηθεί από βοεβόδες ή βογιάρους των
Παραδουνάβιων Ηγεμονιών75, δύο από ιεράρχες76 και ένα από την ίδια
την αδελφότητα77. Στα πέντε πρώτα μπορεί να προστεθεί και αυτό της

71. Στα καθολικά της Διονυσίου και της
Δοχειαρίου, για παράδειγμα, απεικονίζονται οι Πέτρος Ράρες και Αλέξανδρος
Λαπουσνεάνου αντίστοιχα, μαζί με τις
οικογένειές τους και σώζεται κτητορική
επιγραφή, όπου αποκαλούνται «ΚΤΗΤΩΡ ΤΗC AΓΙΑC ΜΟΝΗC ΤΑΥΤΗC». Βλ.
Ι. Μ. Διονυσίου, Οι τοιχογραφίες του
καθολικού, 28-29. Αθ. Παλιούρας, «Οι
τοιχογραφίες του καθολικού», στο Παρουσία, 304-305.
72. Βλ. τις αναφορές του Ιωάννη Κομνηνού στην περιγραφή των μονών Διονυσίου, Ξηροποτάμου, Κουτλουμουσίου,
Ζωγράφου, Δοχειαρίου, Αγίου Παύλου,
Ξενοφώντος, Φιλοθέου στο Προσκυνητάριόν του (1701), όπου επίσης αναφέρει
ότι οι Μολδαβοί και Βλάχοι ηγεμόνες
απεικονίζονται στους ναούς ως κτήτορες.
73. Βλ. την παλιότερη σωζόμενη μορφή
διπτύχων της μονής υπό τον τίτλο «Ὀνόματα Κτιτορικά καί ἄλλων εὐεργετῶν
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης: μνημονευόμενα
καθ’ ἑκάστην, ἐν τῇ προσκομιδῇ...», που
χρονολογείται μεταξύ 1893-1907 και δημοσιεύεται στο Κοσμάς Σιμωνοπετρίτης,
«Ο ρόλος των Ηπειρωτών», ό.π.
74. Το δείγμα μας προέρχεται από τη
συστηματική και συνολική για το Άγιον
Όρος καταγραφή των εικονογραφικών
προγραμμάτων από τους Ν. Τουτό και Γ.
Φουστέρη, Ευρετήριον, όπ.π.
75. Ιβήρων (Μίχνεα Β΄: 1577-1591),
Διονυσίου (Πέτρος Ράρες: 1546/7), Δοχειαρίου (Αλέξανδρος Λαπουσνεάνου:
1568), Ξενοφώντος (παλαιό καθολικό:
Κωνσταντίνος βόρνικος, ο αδελφός του
Ράδου και ο Μιλμάνος: 1544), Ξενοφώντος (νέο καθολικό: «Νιακουμάνος» και
σύζυγός του «Άγγα»: 1564), βλ. Ν. Τουτός - Γ. Φουστέρης, Ευρετήριον, 167,
233, 335, 393, 402.
76. Μεγίστη Λαύρα (επίσκοπος Βερροίας Νεόφυτος: 1534/5), Σταυρονικήτα
(πατριάρχης Ιερεμίας Α΄: 1545/6), βλ.
Ν. Τουτός - Γ. Φουστέρης, Ευρετήριον,
65, 375.
77. Κουτλουμουσίου (επί ηγουμένου
Μαξίμου: 1539/40), βλ. Ν. Τουτός - Γ.
Φουστέρης, Ευρετήριον, 295.
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Ξηροποτάμου, που ανεγέρθηκε (μεταξύ 1564-1567) και αγιογραφήθηκε
με έξοδα του Αλέξανδρου Λαπουσνεάνου78, και εξαφανίστηκε, όταν στα
1762-4 οικοδομήθηκε το σημερινό καθολικό της από τον Καισάριο Δαπόντε. Στην πραγματικότητα, εάν εξαιρέσουμε την ειδική περίπτωση της
Μονής Σταυρονικήτα που αποτελεί σύσταση νέας μονής, μετά το 1540
και μέχρι τη δήμευση του 1568, όλα τα εικονογραφικά προγράμματα
των καθολικών του Αγίου Όρους έγιναν με χρήματα από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.
Παρατηρούμε ότι και τα δύο γνωστά έργα του Τζώρτζη στο Όρος
χρηματοδοτήθηκαν από δύο ηγεμόνες της Μολδαβίας, σε αντίθεση με
τα έργα του στις τρεις μετεωρίτικες μονές, που χρηματοδοτήθηκαν από
τις αδελφότητες των μονών ή από επισκόπους79. Είναι δικαιολογημένη,
αν και ανεπιβεβαίωτη από κάποιο στοιχείο, η υπόθεση του Κολοβού80
ότι ο Τζώρτζης ανέλαβε και την ιστόρηση του ξηροποταμινού καθολικού, την οποία ο ίδιος τοποθετεί μεταξύ των ετών 1564-7. Λαμβάνοντας
όμως υπόψη τον παραπάνω χρόνο των τεσσάρων ετών που χρειαζόταν
ο Τζώρτζης για την ιστόρηση ενός καθολικού, είναι αδύνατο να έχει εκπονήσει την ιστόρηση του ξηροποταμινού καθολικού την ίδια περίοδο,
αφού τότε εργαζόταν στο δοχειαρίτικο. Θα μπορούσε όμως ο Τζώρτζης
να έχει αναλάβει την ιστόρηση του ξηροποταμινού καθολικού μετά την
αποπεράτωση της ανοικοδόμησής του, που οπωσδήποτε είχε γίνει το
156781 και μετά την ιστόρηση του δοχειαρίτικου, που ολοκληρώθηκε μέχρι το 156882. Συνεπώς, η Μονή Ξηροποτάμου θα μπορούσε να είναι το
τελευταίο -μη σωζόμενο σήμερα- έργο του, με έτος εκκίνησης το 1568
και χορηγό τον Αλέξανδρο Λαπουσνεάνου, ο οποίος, όπως και στην Δοχειαρίου, εικονιζόταν και στο εξαφανισμένο ξηροποταμινό καθολικό ως
κτήτορας, μαζί με κάποιον άλλο βοεβόδα, ονόματι Πέτρο83, όπως μαρτυρούν ο Καισάριος Δαπόντε και άλλες πηγές.
78. Η. Κολοβός, «Νέα στοιχεία», 128129, 135.
79. Στην περίπτωση της Μονής Ρουσάνου χορηγός αναφέρεται ο ηγούμενός
της Αρσένιος, στο Μεγάλο Μετέωρο η
αδελφότητα (επί ηγουμενίας Συμεών) και
τέλος στην Μονή Δουσίκου ο ανηψιός
του αγίου Βησσαρίωνα, μητροπολίτης
Λαρίσης Νεόφυτος Β΄ με τους επισκόπους Δημητριάδος Ιωσήφ, Λιτζάς Λουκά
και Φαναρίου Μαρτύριο, βλ. Γ. Βελένης,
«Πρώτες πληροφορίες», 273-274, Μ.
Chatzidakis, “Théophane le Crétois”,
347.
80. «Νέα στοιχεία», 128-129, 137.
81. Όπως προκύπτει από αναφορά

(arzuhal) που έστειλαν οι μοναχοί στο
σουλτάνο για να εκδώσει έπειτα φιρμάνι
μεταξύ 11-20 Απριλίου 1567, βλ. Η. Κολοβός, «Νέα στοιχεία», 134-135.
82. Όπως προκύπτει από την κτητορική
επιγραφή του καθολικού που αναφέρει
ολοκλήρωση της ιστόρησής του (ἀνηγέρθη ἐκ βάθρων καί ἀνιστορήθη). Παρότι
απουσιάζει ο μήνας, από το συνδυασμό
του έτους από κτίσεως κόσμου (7076)
και της ινδικτιώνος (11η), προκύπτει ως
έτος ολοκλήρωσης της αγιογράφησης το
1568, βλ. Α. Μπεκιάρης, Ο ζωγραφικός
διάκοσμος, 44-45.
83. ...ἀνάμεσα δέ εἰς αὐτούς ἦταν ’ς τήν
ἐκκλησίαν/ τήν ἄλλην ὁποῦ ἔπεσε, μέσα ’ς
τήν ζωγραφίαν,/ δύο ἀφεντάδες τῆς Βλα-

χιᾶς ὁμοῦ καί Μολδοβίας,/ ὡς φαίνεται
ἐξοδιασταί ἦταν τῆς ζωγραφίας. (Κ. Δαπόντε, Κήπος χαρίτων, στο Bibliotheque
grecque vulgaire 3 [επιμ. E. Legrand],
Παρίσι 1881, 92). Βλ. επίσης σημείωση
ανωνύμου περί τῆς ἡμετέρας σεβασμίας
μονῆς τοῦ Ξηροποτάμου παρά τίνων κτητόρων ἐκτίσθη, Νέος Ελληνομνήμων 18
(1924), 356: Ἐν ὑστέροις δέ χρόνοις πάλιν
οἱ ἐκλαμπρότατοι αὐθένται τῆς Μπογδανοβλαχίας, Πέτρος καί Ἀλέξανδρος,
πεσοῦσαν ἤ τί παθοῦσαν δέν ξεύρω ... τήν
ἐκκλησίαν ἀνεκαίνισαν καί ἱστόρησαν.
Επίσης Β. Μπάρσκι, Τα ταξίδια, 512: Τότε
οι ευσεβείς αυθέντες της Βλαχίας Πέτρος
και Αλέξανδρος ανακαίνισαν την εκκλησία και την τοιχογράφησαν.
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Εικ. 5. Νοτιοανατολική γωνία καθολικού της Σιμωνόπετρας. Μαρμάρινο μέλος σε δεύτερη χρήση.

Ένα άλλο πρόβλημα που τίθεται είναι η τύχη του προϋπάρχοντος βυζαντινού καθολικού του Ούγγλεση, που αναφέρεται στις επιστολές της
περιόδου 1527-1540, αν δηλαδή το παλαιότερο καθολικό εξαφανίστηκε
εντελώς και ανεγέρθηκε εκ βάθρων νέο ή αν τμήματα του προϋπάρχοντος καθολικού ενσωματώθηκαν στο νέο του 1562, όπως υποστηρίζεται ότι συνέβη και στην περίπτωση του καθολικού της Δοχειαρίου84. Το
ερώτημα αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν απεικονίσεις της μονής πριν το 1562 ούτε έχουν σωθεί στο αρχείο
της οθωμανικά έγγραφα σχετικά με τα οικοδομικά έργα πριν το 1580.
Προφανώς, μόνο με βάση αρχιτεκτονικά δεδομένα μπορούν να γίνουν
κάποιες υποθέσεις. Για παράδειγμα, μία ένδειξη για την εκ βάθρων ανέγερση είναι η παρουσία δύο μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών σε δεύτερη χρήση (το ένα μάλιστα φέρει σχέδιο) στην νοτιοανατολική γωνία
του καθολικού (εικ. 5). Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με μία ισχυρή
αγιορείτικη παράδοση, τα καθαγιασμένα μέρη θα πρέπει να διατηρούνται από τους μοναχούς. Έτσι, ο ηγούμενος της Σιμωνόπετρας Νεόφυτος (1861-1906) έγραψε ότι μετά την πυρκαγιά του 1891 οι μοναχοί
αναρωτιούνταν αν έπρεπε να χτίσουν το μοναστήρι τους σε άλλο πιο
επίπεδο μέρος, αλλά «διά τό ἱστορικόν τῆς θέσεως καί σεβάσμιον» αυτό
το σχέδιο δεν έγινε δεκτό85. Την ίδια πιθανώς παράδοση αντανακλά η
αναφορά του Ιωάννη Κομνηνού ότι ο άγιος Σίμων είχε χτίσει το καθολικό στην ίδια θέση που αυτό βρισκόταν την εποχή του Κομνηνού86.
Λόγω έλλειψης γραπτών πηγών, είναι δύσκολο να φανεί ο λόγος
για την εκ νέου ανέγερση του καθολικού, μόλις τριάντα περίπου χρόνια

84. Π. Τουλιάτος, Ιερά Μονή Δοχειαρίου, 54-9.
85. Κώδιξ Β΄, σ. 106.
86. Βλ. παρακάτω την ενότητα: Μετά τις
δύο πυρκαγιές: Περιηγητικές μαρτυρίες
κατά τον 18ο αιώνα.
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μετά την ανακαίνιση του βυζαντινού ναού και των τοιχογραφιών του.
Δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί μαρτυρία για σεισμό ή άλλη φυσική ή
μη καταστροφή που πιθανόν συντάραξε την χερσόνησο και θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στο καθολικό της Σιμωνόπετρας. Από τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν φαίνεται να συνέβη σεισμός στο Άγιον Όρος και στην
ευρύτερη περιοχή στις δεκαετίες 1540 και 155087. Ίσως η αναφερόμενη
στις επιστολές των ετών 1527-1540 αύξηση του αριθμού των μελών της
Αδελφότητας, σε συνδυασμό με την πιθανή εύρεση χορηγών από την
Βλαχία, ή από μέλη των χριστιανικών πληθυσμών της ελληνικής χερσονήσου, οδήγησε στην απόφαση μίας ριζικής εκ νέου ανοικοδόμησης των
κτιριακών εγκαταστάσεων της μονής. Δεν μπορεί επίσης να αποκλειστεί
και η πιθανότητα καταστροφής του μοναστηριού από πειρατές, φαινόμενο όχι σπάνιο τον 16ο αιώνα, που πιθανότατα προκάλεσε και την κατασκευή του οχυρωματικού πύργου του αρσανά. Επιπλέον, θα έπρεπε οι
μοναχοί να ξεπεράσουν το ότι οι οθωμανικές αρχές δύσκολα θα έδιναν
άδεια για ανέγερση ενός τελείως νέου ναού ή έστω την επέκταση ενός
προϋπάρχοντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισλαμικό δίκαιο επέτρεπε
μόνο την επισκευή ενός προϋπάρχοντος ναού στις υπάρχουσες διαστάσεις του. Ωστόσο, στην ίδια περίοδο υπάρχει ήδη το παράδειγμα της
Μονής Δουσίκου στη Θεσσαλία, όπου κατά την αναστήλωση του καθολικού της μετά το 1545 γίνεται παράνομη αύξηση του ύψους του σε
πρώτη φάση (γύρω στα 1552) και σε δεύτερη φάση παράνομη επέκτασή
του, που ολοκληρώνεται το 1557, με την αγιογράφησή του επίσης από
τον Τζώρτζη88. Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι τα οικονομικά της Μονής
εμφανίζονται σε πολύ καλή κατάσταση μετά τα μέσα του 16ου αιώνα,
αλλά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε εάν αυτό οφείλεται σε χορηγούς89. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να αποκλειστεί και η περίπτωση η
χορηγία να προήλθε από την ίδια την αδελφότητα, μέσω ποικίλων δωρεών που έλαβε, χωρίς να προσωποποιείται το όνομα κάποιου μεγάλου
χορηγού.

87. Βλ. για παράδειγμα: Β. Παπαζάχος Κ. Παπαζάχος, Οι σεισμοί της Ελλάδας,
Θεσσαλονίκη 2002, 200-1. Το 1564 έγινε
σεισμός στο Άγιον Όρος και ακολουθήθηκε από άλλον το 1572. Υπάρχει ισχυρή
ένδειξη ότι το καθολικό της Δοχειαρίου
κατέρρευσε το 1553/4, αλλά δεν αναφέρεται ο λόγος της κατάρρευσης. Βλ.: Σ.
Ν. Καδάς, Τα σημειώματα των χειρογράφων της μονής Διονυσίου Αγίου Όρους,
Άγιον Όρος 1996, 108 (αρ. 337): Ἔτους
ξβ´ [1554] ἔπεσεν ὁ περικαλῆς ναῶς τῶν
´

Ταξιἄρχ(ῶν) ἥτει του Δωχυ<α>ρίου ἐν
μηνή δεκαιμβρίου κε΄ τα εσπέρια τῶν ἀγίον θεωφανήον ἠγουν τῶν χ(ριστο)υγένων.
88. J. C. Alexander [Αλεξανδρόπουλος],
«Τα οθωμανικά τουρκικά έγγραφα»,
108-118.
89. Ας αναφερθεί ότι τη δεκαετία του
1540 η Σιμωνόπετρα πέτυχε να ανακτήσει το μετόχι της στη Λήμνο, όπως
δείχνουν τα οθωμανικά έγγραφα (Αρχείο
Μονής Σιμωνόπετρας [στο εξής: ΑΜΣ],
αρ. 176 [22 Ραμαζάν 964/19.7.1557], που

αναφέρεται σε μαζικές αγορές γαιών
μεταξύ 1540 και 1552). Επιπλέον, οι Σιμωνοπετρίτες κατάφεραν να αναλάβουν
και να πληρώσουν το χρέος της Ξενοφώντος στα 1581-2, ποσού 200.000 άσπρων,
και μόνο το 1587, λόγω των μεγάλων
οικονομικών προβλημάτων που ενέσκηψαν στα οθωμανικά εδάφη από την υποτίμηση του νομίσματος, σε συνδυασμό
με την δήμευση του 1568, προσέτρεξαν
στη Βλαχία για να ζητήσουν οικονομική
ενίσχυση.
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Η πυρκαγιά του 1580
Κρίσιμο χρονικό σημείο για την αρχιτεκτονική ιστορία της μονής κατά
την οθωμανική περίοδο ήταν η πυρκαγιά της 11ης Δεκεμβρίου 1580, η
οποία κατέκαυσε όλο το μοναστικό συγκρότημα90. Για τις ζημιές από την
πυρκαγιά πληροφορούμαστε από ένα σιγιλλιῶδες γράμμα της Συνάξεως του Αγίου Όρους του 1580/1, που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του
ηγουμένου της μονής, Ευγενίου, προκειμένου να επικυρωθούν τα όρια
και οι κτήσεις της μονής, καθώς όλα τα έγγραφα είχαν καεί91. Το έγγραφο
υπογραμμίζει ότι, παρ’ όλο που οι τοίχοι του μοναστηριού κατέρρευσαν,
μόνος ὁ θεῖος ναὸς ἔμεινεν ἀβλαβὴς ὡς οἱ τρεῖς παῖδες ἐν μέσῳ φλογῶν
τῶν βαβυλωνείων. Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώνεται και από σιγίλλιο του πατριάρχη Ιερεμία Β΄ (Μάιος 1581, εικ. 6)92, που εκδόθηκε για
να επικυρώσει την συμφωνία που έγινε με ιεροκοινοτική πρωτοβουλία
(συνῆλθον ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ τοῦ Πρωτάτου) για να εγκατασταθούν οι
Σιμωνοπετρίτες στην Μονή Ξενοφώντος και να αναλάβουν τη διοίκηση
αυτής και των μετοχίων της, με αντάλλαγμα την εξόφληση του χρέους
της τελευταίας, που ανερχόταν σε πάνω από 200.000 άσπρα. Αυτή η
συμφωνία συνέφερε και τις δύο μονές: οι Σιμωνοπετρίτες μπορούσαν να
επιβιώσουν και να ανακαινίσουν με ασφάλεια το μοναστήρι τους και οι
Ξενοφωντινοί θα μπορούσαν να ξεπληρώσουν τα χρέη τους. Το σιγίλλιο
αναφέρει ακόμη και τον θάνατο κάποιων μοναχών από την πυρκαγιά (τὸ
τοιοῦτον ἀκάματον πῦρ ... καί τινας τῶν ἐνασκουμένων μάρτυρας ἀπεκατέστησεν). Η πληροφορία είναι παρόμοια με το έγγραφο της Σύναξης,
όπου τονίζεται το μέγεθος της καταστροφής (κατέφαγε γὰρ τὸ πῦρ τὰ
τῆς πέτρας ταύτης θεμέλια). Χωριστά αναφέρεται ότι το καθολικό ήταν
το μοναδικό κτίριο που δεν υπέστη καταστροφές (μόνον τοῦ ἁγίου ναοῦ
περιλειφθέντος καὶ μὴ τέλεον συμπνιγέντος καὶ ἀφανισθέντος ὡς τὰ λοιπά, καὶ ἱσταμένου ὡς στήλη ἐλέγχουσα αἰωνίως τὴν κακίαν τοῦ πονηροῦ).
Ίσως με τη φράση μὴ τέλεον συμπνιγέντος καὶ ἀφανισθέντος το έγγραφο
αναφέρεται στη μικρή ζημιά που υπέστησαν οι πόρτες και τα παράθυρα,
όπως καταγράφεται στο οθωμανικό έγγραφο που εκδόθηκε αργότερα93.
Οι μοναχοί, εκτός από τις εκκλησιαστικές αρχές, απευθύνθηκαν και
στην οθωμανική εξουσία για να δηλώσουν το γεγονός, να επικυρώσουν
τα ιδιοκτησιακά δικαιώματά τους και να λάβουν έγγραφη άδεια για
επισκευή και ανοικοδόμηση των κτιρίων. Είναι γνωστό ότι το ισλαμικό δίκαιο δεν εμποδίζει τους μη μουσουλμάνους να έχουν λατρευτικούς
οίκους, αλλά όταν επρόκειτο για επισκευή ή ανέγερση τέτοιων κτιρίων, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να δεχθεί ένας μουσουλμάνος
ηγεμόνας ανάλογες αιτήσεις. Οι Οθωμανοί σουλτάνοι αποδέχονταν τις
γενικές αρχές που ίσχυαν για όλες τις ισλαμικές χώρες. Έτσι, η επισκευή
ναών επιτρεπόταν, εφόσον το κτίσμα προϋπήρχε της οθωμανικής κα-

Εικ. 6. Σιγίλλιο πατριάρχη Ιερεμία Β΄
(Μάιος 1581) για την πυρκαγιά του
1580 και την ανάληψη του χρέους
της Μονής Ξενοφώντος από τους
Σιμωνοπετρίτες.

90. Στις γνωστές μαρτυρίες για την ημερομηνία της πυρκαγιάς, προσθέτουμε τη
σημείωση στο περιθώριο Μηναίου της
Σιμωνόπετρας, που γράφηκε από τον
ιερομόναχο Ραβουλά (Σ. Ν. Καδάς, «Τα
σημειώματα των χειρογράφων του Αγίου
Όρους. Μονή Σίμωνος Πέτρας», Βυζαντινά 16 [1991], 271 [αρ. 34]).
91. Δ. Βαμβακάς, «Ιερά Μονή Σίμωνος
Πέτρας», αρ. 21. Το πατριαρχικό έγγραφο που επικυρώνει την απόφαση της
Σύναξης δεν κάνει αναφορά στο καθολικό (Βαμβακάς, ό.π., αρ. 1).
92. Δ. Βαμβακάς, ό.π., αρ. 2.
93. Ο ηγούμενος Νεόφυτος, γράφοντας
μετά την πυρκαγιά του 1891, δίνει μια
εξήγηση για τη διάσωση του καθολικού.
Υποστηρίζει ότι [τ]ότε δέν ἦτο ὡς εἰκάζεται τό προαύλιον σκεπασμένον κ(αί) μετά
τῆς ἐκκλησίας συνεχόμενον ὡς ἐσχάτως,
καί ἐξ οὗ ἔπαθε τόσον πολύ ὁ ναός (Κώδιξ Β΄, 106).
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τάκτησης της πόλης ή της περιοχής και εφόσον η πόλη ή η περιοχή είχε
κατακτηθεί με συνθηκολόγηση και όχι με πόλεμο. Στην τελευταία περίπτωση, το ισλαμικό δίκαιο προέβλεπε την κατεδάφιση των μη μουσουλμανικών θρησκευτικών κτισμάτων ή τη μετατροπή τους σε μουσουλμανικά (π.χ. τζαμιά, μεντρεσέδες κ.λπ.). Μια κρίσιμη προϋπόθεση ήταν
η επισκευή ή ανακαίνιση μη μουσουλμανικών λατρευτικών κτισμάτων
στις ίδιες διαστάσεις και στη ίδια μορφή με αυτό που ήταν πριν την καταστροφή. Τέλος, η μη μουσουλμανική περιουσία θα πρέπει να βρίσκεται μακριά από περιοχή που κατοικούνταν από μουσουλμάνους, ώστε
να μην προκαλείται το θρησκευτικό αίσθημα των μουσουλμάνων94.
Αυτές οι γενικές προϋποθέσεις προφανώς δεν εφαρμόζονταν με συστηματικό τρόπο από τις οθωμανικές αρχές, όπως αποδεικνύεται από
τον αξιόλογο αριθμό των εκ του μηδενός ανεγερθέντων ναών κατά την
οθωμανική περίοδο στα Βαλκάνια95. Ο χρηματισμός πρέπει να ήταν
ένας σημαντικός παράγοντας που επηρέαζε τη χορήγηση αδειών από
τις οθωμανικές αρχές για επισκευές ναών.
Η διαδικασία αδειοδότησης επισκευών δεν ήταν σταθερή. Επιπλέον
δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες. Γενικά, είναι αποδεκτό ότι το τοπικό ιεροδικείο ήταν υπεύθυνο για την έκδοση σχετικών αδειών μετά την επί
τόπου επιθεώρηση. Δεν είναι σαφές τι προηγούνταν αυτής της διαδικασίας. Η διαδικασία αδειοδότησης μάλλον λειτουργούσε ως εξής: χριστιανοί λαϊκοί ή κληρικοί, που επιθυμούσαν την επισκευή ή ανακαίνιση
ενός ναού, αιτούνταν στην Πύλη, αναφέροντας τον λόγο της αίτησης
για άδεια επισκευής και ότι το κτίριο πληροί τις προϋποθέσεις για επι-

94. Η βιβλιογραφία για ανακαινίσεις και
ανεγέρσεις χριστιανικών λατρευτικών
κτιρίων κατά την οθωμανική περίοδο
είναι μικρή, σε σχέση με τον μεγάλο όγκο
του υπάρχοντος αρχειακού υλικού και
των αρχιτεκτονικών κατάλοιπων. Βλ. M.
Kiel, Art and Society of Bulgaria in the
Turkish Period, Άσεν-Μάαστριχτ 1985,
184-205· R. Gradeva, «Ottoman Policy
towards Christian Church Buildings»,
Etudes Balkaniques 30/4 (1994), 14-36·
J. C. Alexander (Αλεξανδρόπουλος),
«Τα οθωμανικά τουρκικά έγγραφα της
Ιεράς Μονής Δουσίκου: η μονή ως τα
μέσα του 16ου αιώνα. Πρόδρομη ανακοίνωση», Τρικαλινά 14 (1994), 101-120· Η.
Κολοβός, «Νέα στοιχεία για την ιστορία
του καθολικού της μονής Ξηροποτάμου», Κληρονομία 29 (1997), 121-153·
R. Gradeva, «On Zimmis and Church
Buildings: Four cases from Rumeli»,

στο: E. Kermeli - O. Özel (επιμ.), The
Ottoman Empire: Myths, Realities and
‘Black Holes’. Contributions in Honour
of Colin Imber, Istanbul 2006, 203-237·
Η ίδια, «From the Bottom Up and Back
Again until Who Knows When: Church
Restoration Procedures in the Ottoman
Empire: Seventeenth-Eighteenth
Centuries (Preliminary Notes)», στο:
A. Anastasopoulos (επιμ.), Political
Inititatives ‘From the Bottom Up’ in the
Ottoman Empire, Ρέθυμνο 2012, 135-163·
Η Ίδια, «Ο καθεδρικός ναός της Σόφιας
15ος - αρχές του 19ου αι.», στο Τα Βαλκάνια - εκσυγχρονισμός, ταυτότητες, ιδέες. Συλλογή κειμένων προς τιμήν της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα, Ηράκλειο,
2014, 619-640.
95. Πρώτος ο Ολλανδός ιστορικός M.
Kiel παρατήρησε το γεγονός για τα
Βαλκάνια και το τεκμηρίωσε με πολ-

λά παραδείγματα (βλ. προηγούμενη
υποσημείωση). Δυστυχώς, παρ’ όλο
που στην ελληνική χερσόνησο υπάρχει
αρκετός αριθμός ναών της περιόδου,
δεν έχει εκπονηθεί κάποιο ερευνητικό
πρόγραμμα αναφορικά με τη μεθοδολογία και τη διαδικασία που ακολουθούνταν για την ανέγερση τέτοιων
κτισμάτων. Για δύο πρόσφατες εξαιρέσεις
βλ. K. Giakoumis - D. Egro, “Ottoman
Pragmatism in Domestic Inter–Religious
Affairs: The Legal Framework of Church
Construction in the Ottoman Empire
and the 1741 Firman of Ardenicë
Monastery”, Ηπειρωτικά Χρονικά 44
(2010), 73-127· M. Tsitimaki - S. M. T.
Shariat-Panahi, “Transgression of law
regarding church-building (17th-19th
c.): the case of Lesvos”, στο M. Sariyannis
(επιμ.), New Trends in Ottoman Studies,
Ρέθυμνο 2014, 1121-38.
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σκευή, ζητώντας ταυτόχρονα και έκδοση ιερής γνωμοδότησης (φετβά)
από τον μουφτή της περιοχής. Στη συνέχεια, η Πύλη εκδίδει διάταγμα
(φιρμάνι) προς τον τοπικό ιεροδίκη (καδή), με το οποίο τον διατάζει να
αναλάβει την επί τόπου εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για επισκευή και να δοθούν οι διαστάσεις του
κτίσματος, ώστε να μην τις υπερβεί το κτίριο που θα ανακαινιστεί. Ακολουθεί η επί τόπου εξέταση από μέλη του τοπικού ιεροδικείου, δίνονται
οι διαστάσεις του κτίσματος και η περιγραφή του96.
Η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης της Σιμωνόπετρας ήταν ότι οι μοναχοί επιδίωκαν να επισκευάσουν όλο το μοναστικό συγκρότημα και όχι
μόνο ένα κτίσμα. Τα σωζόμενα οθωμανικά έγγραφα του μοναστηριού
μάς πληροφορούν για την διαδικασία που ακολουθήθηκε από τους μοναχούς και δίνουν ακριβείς πληροφορίες σε σχέση με τις ελληνικές πηγές, για την κατάσταση των κτιρίων μετά την πυρκαγιά. Έτσι, μαθαίνουμε ότι οι Σιμωνοπετρίτες έστειλαν αίτηση στον σουλτάνο για να εκδώσει
διάταγμα (εικ. 7), συνοδευόμενο από φετβά97, προκειμένου να διενεργηθεί επιτόπια έρευνα από το ιεροδικείο. Μετά, σύμφωνα με το σωζόμενο
διάταγμα, μέλη του ιεροδικείου διενήργησαν την επιτόπια έρευνα και
βρήκαν τα ερείπια τεσσάρων τοίχων από ένα κάστρο που έμοιαζε με σπίτι, στο κέντρο του οποίου βρισκόταν ναός∙ όλα τα δωμάτια που κατοικούσαν οι μοναχοί, το μέρος που έτρωγαν, εκτός συγκροτήματος ο στάβλος, τα οικήματα των εργατών και των βοσκών, βυρσοδεψεία και εργατόσπιτα είχαν καεί. Ο ναός είχε μείνει ανέπαφος, γιατί ήταν φτιαγμένος
από πέτρα και μόνο τα ξύλινα παράθυρα και η πόρτα είχαν καταστραφεί
(keniselerinin ağaçdan olan kapuları ve pençereleri yapub keniseleri kargir
bina olmağını ateş kargir olmayub zarar eylememiş bulunub)98. Αυτή η
πληροφορία είναι ορθή, όπως φαίνεται από το καθολικό σήμερα, όπου

96. Βλ. για παράδειγμα: Η. Κολοβός,
«Νέα στοιχεία», 129-134. Η Gradeva
(“From the Bottom Up”, 149-157, 161
και σημ. 134) άρθρωσε σε τρία μέρη τη
διαδικασία με βάση οθωμανικό υλικό του
17ου και του 18ου αι.: α) έκδοση φιρμανιού για την επιτόπια έρευνα στο κτίριο∙
β) έρευνα από το τοπικό ιεροδικείο, στην
οποία καταγράφονται οι διαστάσεις και
η δομή του κτιρίου∙ μετά εκδίδεται το
σχετικό χοτζέτι∙ γ) τελική άδεια από το
αυτοκρατορικό συμβούλιο, ύστερα από
αίτημα των ενδιαφερομένων μαζί με την
προσαγωγή του χοτζετιού.
97. Ο φετβάς που έλαβαν οι μοναχοί δεν
φαίνεται να σώθηκε στο οθωμανικό αρχείο της μονής.

98. ΑΜΣ, αρ. 60 (26 Σαμπάν
989/25.9.1581), εικ. 7. Το φιρμάνι σώθηκε
στην πρωτότυπη μορφή (αρ. 4) και φέρει
την ημερομηνία 11-20 Ρεμπιουλέβελ
989/15-24.4.1581. Έχει σωθεί και άλλο
ένα φιρμάνι και το αντίγραφό του με
την ίδια ημερομηνία (αρ. 5 και 6), με
το οποίο οι μοναχοί προσπάθησαν να
προστατευτούν από διάφορους τοπικούς
παράγοντες (ehl-i örf taifesi), οι οποίοι
με αφορμή την πυρκαγιά, διεκδικούσαν
μοναστικά κτήματα, με τη δικαιολογία
ότι αυτά ανήκαν στους μοναχούς που
είχαν καεί. Επιπλέον, οι παράγοντες
ζητούσαν «φόρο αίματος» (dem ü diyet)
για αυτούς τους μοναχούς. Παρόμοιο
περιεχόμενο έχει το φιρμάνι αρ. 8 (25
Ραμαζάν 1011/8.3.1603), ενώ στο φιρμάνι

Εικ. 7. Χοτζέτι για την ανακαίνιση
της Σιμωνόπετρας, 25.9.1581. ΑΜΣ,
αρ. 60.

αρ. 15 (τέλος Ρετζέμπ 1028/4-13.7.1619),
το οποίο εκδόθηκε με παρόμοιες αφορμές, αναφέρεται ότι κανένας μοναχός δεν
κάηκε στην πυρκαγιά. Αυτή η πληροφορία, τριάντα οκτώ χρόνια μετά την πυρκαγιά, δεν αληθεύει, καθώς, σύμφωνα με
το πατριαρχικό έγγραφο του Μαΐου του
1581, κάποιοι μοναχοί είχαν όντως καεί.
Η αναφορά του φιρμανιού προφανώς
ζητήθηκε να καταχωρηθεί για να σταματήσουν οι υπερβάσεις διαφόρων προς
τη μονή. Το ενδιαφέρον σημείο είναι ότι
αυτά τα φιρμάνια εκδόθηκαν με αφορμή
την άνοδο στο θρόνο νέου σουλτάνου.
Αυτό αποτελεί έμμεση μαρτυρία ότι η
αναστήλωση του μοναστηριού είχε ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της βασιλείας
του Μουράτ Γ΄ (1574-1595).
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Εικ. 8. Παράθυρο στον νότιο τοίχο
του καθολικού (μεταξύ χορού και
ιερού). Διακρίνεται η διεύρυνση και
ανύψωση του παλαιοτέρου παραθύρου.

99. Βλ. για παράδειγμα την περίπτωση του καθολικού του Δούσικου στη
Θεσσαλία (J. C. Alexander [Αλεξανδρόπουλος], «Τα οθωμανικά τουρκικά
έγγραφα», 110-118). Βλ. επίσης την
περίπτωση του καθολικού της Ξηροποτάμου, που χτίστηκε από τον Καισάριο
Δαπόντε (Η. Κολοβός, «Νέα στοιχεία»,
123 και 133).
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η πέτρα είναι το βασικό οικοδομικό υλικό. Η πληροφορία του οθωμανικού εγγράφου συμφωνεί με το κείμενο του γράμματος της Σύναξης. Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι η μονή δεν έλαβε άδεια επισκευής του ναού,
παρά μόνο για να τοποθετηθούν καινούργια παράθυρα και πόρτα. Είναι
πιθανό ότι οι Σιμωνοπετρίτες εκμεταλλεύθηκαν την καταστροφή των
ξύλινων παραθύρων του καθολικού και την άδεια που δόθηκε από τις
οθωμανικές αρχές για την επισκευή τους, για να προχωρήσουν σε πιο
εκτεταμένες οικοδομικές επεμβάσεις στα παράθυρα του καθολικού
(διαπλατύνσεις και ανυψώσεις), που είναι ορατές μέχρι σήμερα (εικ. 8),
χωρίς να περιοριστούν σε απλή αλλαγή των ξύλινων κουφωμάτων. Δεν
αποκλείεται επίσης η διατύπωση των οθωμανικών εγγράφων, όπως και
η παρόμοια στο έγγραφο μετά την πυρκαγιά του 1622, να είναι σκόπιμη,
για να προβούν σε τέτοιου είδους οικοδομικές εργασίες στα παράθυρα,
τις οποίες στην πραγματικότητα είχαν πρόθεση να κάνουν πριν τη φωτιά. Το κείμενο δεν κάνει καμιά αναφορά στις διαστάσεις των κτιρίων,
πιθανώς γιατί η αυτοψία είχε να κάνει συνολικά με το συγκρότημα και
όχι με ένα κτίριο. Δεν είναι σαφές από το κείμενο, ούτε μπορεί να φανεί
από άλλες γραπτές πηγές, αν και σε ποια έκταση αναλήφθηκαν εργασίες επισκευής στον ναό, πέραν αυτών, για τις οποίες είχε δοθεί άδεια. Η
πρακτική επέκτασης των διαστάσεων των ναών μετά την έκδοση άδειας
επισκευής ήταν μάλλον διαδεδομένη κατά την οθωμανική περίοδο99.
Ωστόσο, δεν μπορεί να υποστηριχτεί με βεβαιότητα ότι ο ναός επεκτάθηκε. Αντιθέτως, αυτό που είναι σημαντικό για την ιστορία του κτιρίου
είναι ότι μετά την πυρκαγιά του 1580 δεν υπήρχε λόγος (ούτε είχε δοθεί
επίσημα άδεια) για να προχωρήσουν οι μοναχοί σε επισκευές του καθολικού. Συμπερασματικά, στο μεσοδιάστημα των δύο πυρκαγιών δεν
χτίστηκε ούτε επισκευάστηκε το καθολικό.
Τα κείμενα του διατάγματος (ferman) και του ιεροδικαστικού εγγράφου (hüccet) έχουν επιπλέον ενδιαφέρον, καθώς παρουσιάζουν την
ακολουθητέα διαδικασία και τη δικαιολόγηση από τις οθωμανικές αρχές
της αδειοδότησης επισκευής χριστιανικών θρησκευτικών κτιρίων. Σύμφωνα με το διάταγμα, απαραίτητες προϋποθέσεις για μια τέτοια άδεια
ήταν: α) η προΰπαρξη ναού∙ β) η κατάκτηση της περιοχής με ειρηνικό
τρόπο (sulhan)∙ γ) ο ναός να βρίσκεται σε μέρος που κατοικείται από
χριστιανούς. Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις μπορούσε να εκδοθεί φετβάς,
αλλά και πάλι, υπογραμμίζεται στο φιρμάνι, τα κτίρια δεν πρέπει να
επισκευαστούν σε διαφορετικές διαστάσεις από αυτές που είχαν πριν
την καταστροφή. Ο Οθωμανός δικαστής, ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε το φιρμάνι, σημείωσε: ο Άθως ήταν χερσόνησος, όπου
ζούσαν μόνο μοναχοί των είκοσι μονών∙ ο κατακτητής της Θεσσαλονίκης και της περιοχής Μουράτ Β΄ έδωσε κάποια προνόμια στη χερσόνησο (το 1430)∙ επιπλέον, κατά τη δήμευση του Σελίμ Β΄ (το 1569), οι
μοναχοί ξαναγόρασαν τις περιουσίες τους και έλαβαν τα σχετικά έγ-
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γραφα (mülkname και vakıfname). Έτσι, α) οι μουσουλμάνοι δεν επηρεάζονται από τέτοια άδεια, β) η περιοχή δεν κατακτήθηκε με πόλεμο,
γ) οι μοναχοί ήταν φορολογούμενοι και νόμιμα κατείχαν τις περιουσίες,
δ) τα μοναστήρια υπήρχαν πριν την οθωμανική κατάκτηση100. Μετά την
εφαρμογή των προϋποθέσεων, έγινε η αυτοψία από το ιεροδικείο και
καταγράφηκαν οι ζημιές της μονής.
Η σημασία του εγγράφου για τη μονή φαίνεται από το ότι φέρει επτά
επικυρώσεις εκπροσώπων του τοπικού ιεροδικείου Σιδηροκαυσίων,
απόδειξη ότι η μονή ενδιαφέρθηκε πολλάκις να επικυρώσει το αληθές
περιεχόμενό του. Η παρακολούθηση και ταύτιση των προσώπων των
δικαστών που επικύρωσαν το έγγραφο με άλλα μοναστηριακά έγγραφα
θα έδινε ένα χρονικό στίγμα για το πότε (και γιατί;) επικύρωσαν οι Σιμωνοπετρίτες το έγγραφο. Συντάκτης του ήταν ο καδής Σιδηροκαυσίων
Αμπντουλκερίμ γιος Αλί, ο οποίος επικύρωσε την ίδια χρονιά άλλα δύο
αγιορείτικα έγγραφα ως καδής101. Από τις υπόλοιπες επικυρώσεις του
σιμωνοπετρίτικου εγγράφου, στις οποίες οι δικαστές απλά επικυρώνουν
τη γνησιότητά του, μπορέσαμε να ταυτίσουμε τους εξής δικαστές: α) ο
Σουλεϊμάν γιος Πιρ Αχμέτ, καδής Σιδηροκαυσίων, επικυρώνει ένα άλλο
αγιορείτικο έγγραφο το 1588102· β) ο Αμπντουλκαντίρ γιος Αμπντουλσελάμ103, μολλάς Σιδηροκαυσίων επικυρώνει άλλο αγιορείτικο έγγραφο
το 1590104· γ) ο Μεχμέτ γιος Χουσεΐν, καδής Σιδηροκαυσίων, επικυρώνει
άλλα δύο έγγραφα το 1583 και το 1584105· δ) ο Αλί γιος Χατζή Χάμζα,
καδής Σιδηροκαυσίων, επικυρώνει άλλα πέντε αγιορείτικα έγγραφα,
αλλά μόνο η δική του επικύρωση υπάρχει το 1587106· ε) ο Αχμέτ γιος
Αμπντουλσελάμ επικυρώνει ένα άλλο έγγραφο, αλλά είναι δύσκολο
να εξακριβωθεί πότε βρισκόταν στη θέση του καδή Σιδηροκαυσίων107.
100. Πβλ. παρόμοιες προϋποθέσεις που
αναλύονται στο φιρμάνι για την Ξηροποτάμου (Η. Κολοβός, «Νέα στοιχεία»,
130).
101. Η. Κολοβός, Χωρικοί και μοναχοί
στην οθωμανική Χαλκιδική, 15ος-16ος
αι., τ. 3: Τα οθωμανικά έγγραφα του
αρχείου της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου.
Επιτομές, 1439-1800, αδημ. διδ. διατριβή,
Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2000 [στο εξής:
«Ξηροποτάμου»], αρ. 155 και 156 (τέλη
Ρετζέμπ 989/21-30.8.1581). Και στα δυο
έγγραφα συνεπικυρώνει ο Μεχμέτ γιος
Μουσταφά, μουβελά και τοποτηρητής
Σιδηροκαυσίων. Ο ίδιος εμφανίζεται και
σε άλλα έγγραφα, αλλά πάντα ως μουβελά.
102. Ξηροποτάμου, αρ. 175 (αρχές
Μουχαρέμ 997/10-19.11.1588). Η άλλη
επικύρωση στο έγγραφο προέρχεται από

τον Αμπντουραχίμ γιο Αμρ, μολλά Θεσσαλονίκης, Βεροίας και Σιδηροκαυσίων,
εντοπισμένο σε αγιορείτικα έγγραφα
τουλάχιστον καθ’ όλη τη διάρκεια της
δεκαετίας 1580-1590.
103. Το πατρώνυμο δεν φαίνεται στο
έγγραφο, γιατί έχει σχιστεί σε εκείνο
το σημείο. Το κείμενο πάρθηκε από την
επίσημη ελληνική μετάφραση του εγγράφου, που διενεργήθηκε τη δεκαετία του
1920.
104. Ξηροποτάμου, αρ. 177 (αρχές Ρεμπιουλάχιρ 998/28.1-6.2.1590).
105. Ξηροποτάμου, αρ. 162 (12 Ρετζέμπ 991/22.7.1583), μαζί με άλλους
τρεις· A. Fotić, Sveta Gora i Hilandar u
osmanskom carstvu, XV-XVII vek, Βελιγράδι 2000, 247 (εικ.) (αρχές Σαμπάν
992/29.7-7.8.1584).

106. Ξηροποτάμου, αρ. 123, 163, 170172. Στο τελευταίο έγγραφο (19 Ζίλκαντε 995/11.10.1587) υπάρχει μόνο η
επικύρωσή του, απόδειξη ότι (τουλάχιστον) τη χρονιά εκείνη ήταν καδής Σιδηροκαυσίων.
107. A. Fotić, “Dispute between
Chilandar and Vatopedi over the
Boundaries in Komitissa (1500), στο
Ιερά μονή Βατοπεδίου. Ιστορία και τέχνη,
Αθωνικά Σύμμεικτα 7, Αθήνα 1999, 104
και 106. Το έγγραφο εκδόθηκε το 1500,
αλλά από τις 9 επικυρώσεις του είναι δύσκολο να φανεί πότε χρονολογούνται οι
επικυρώσεις και ποιος ήταν ο συντάκτης.
Πάντως, ο εν λόγω καδής, όπως φαίνεται
και από την επικύρωση του χιλανδαρινού
εγγράφου, ήταν ο ίδιος με αυτόν στο
σιμωνοπετρίτικο.
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108. ΑΜΣ, αρ. 59 (μέσα Ραμαζάν 989/919.10.1581): ...halya bazı kimseneler
ihrak olunan manastırımızı ve etrafında
sakın olduğumuz odalarımızı tamir ve
termim eylemek içün bir mikdar akçe
vermeğine, yine manastırımız rahibleri ile
uslub-i sabik üzere kendi manastırımıza
gitdik.
109. ΑΜΣ, αρ. 61 (τέλη Σεβάλ 990 (17 26 Νοεμβρίου 1582).
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Μετά τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι οι Σιμωνοπετρίτες έσπευσαν
να επικυρώσουν το έγγραφο άδειας επισκευής των κτισμάτων της μονής
τους από όλους τους καδήδες που διαδέχτηκαν αυτόν που το εξέδωσε
αρχικά. Υποθέτουμε ότι αυτό συνέβη για να είναι κατοχυρωμένοι από
επεμβάσεις τρίτων κατά την πρώτη κρίσιμη δεκαετία μετά την πυρκαγιά, μέχρι να ολοκληρωθεί η ανέγερση των κτισμάτων.
Σημαντικές πληροφορίες για την εξέλιξη των ανακαινιστικών έργων
μετά τη φωτιά μάς δίνουν δύο ιεροδικαστικά έγγραφα που εκδόθηκαν
τον Οκτώβριο του 1581 και τον Νοέμβριο του 1582 αντίστοιχα, με θέμα
την πληρωμή του παραπάνω χρέους της Μονής Ξενοφώντος. Στο πρώτο από αυτά οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας παπα-Νίκος, παπα-Ευγένιος
(προφανώς ο παραπάνω ηγούμενος της μονής) και Βαρλαάμ παρουσιάστηκαν στο ιεροδικείο Σιδηροκαυσίων και ενώπιον του ως άνω ιεροδίκη Αμπντουλκερίμ και μουσουλμάνων και χριστιανών μαρτύρων,
κατ’ αντιμωλία προς επτά μοναχούς της Μονής Ξενοφώντος, δήλωσαν:
Επειδή τώρα κάποιοι έδωσαν ένα ποσό άσπρων για να επιδιορθώσουμε
και να επισκευάσουμε το καμένο μοναστήρι μας, τα γύρω από αυτό δωμάτια στα οποία κατοικούμε και τις αποθήκες μας, ξανά όλοι μας, μαζί
με τους μοναχούς της μονής μας, κατά την προηγούμενη τάξη και την
παλαιά πρακτική, φύγαμε από την αναφερθείσα Μονή Ξενοφώντος και
επιστρέψαμε στο δικό μας μοναστήρι108. Από τη δήλωση αυτήν προκύπτει
ότι οι Σιμωνοπετρίτες είχαν ήδη βρει κάποιον χορηγό και είχαν ήδη επιστρέψει στη Σιμωνόπετρα, μετά μόλις πεντάμηνη παραμονή τους στην
Ξενοφώντος. Από τις διατυπώσεις του εγγράφου δεν προκύπτει σαφώς
εάν η επισκευή της Σιμωνόπετρας είχε ολοκληρωθεί ή διαρκούσε ακόμη.
Ακολουθεί η δήλωση των Ξενοφωντινών μοναχών, που επιβεβαιώνουν
την επιστροφή των Σιμωνοπετριτών στην μονή τους και την ανάληψη
ξανά από τους ίδιους τους Ξενοφωντινούς τόσο της διοίκησης της περιουσίας τους, όσο και των χρεών τους προς έναν εβραίο (της Θεσσαλονίκης) ονόματι Ιούδα (Yuda) και έναν χριστιανό από το Νεοχώρι (Nihor)
ονόματι Ζαχαρία (Zahariye).
Περίπου τα ίδια επαναλαμβάνονται μετά από έναν περίπου χρόνο
ενώπιον του αναπληρωτή ιεροδίκη των Σιδηροκαυσίων (al-molla be
Sidre Κapısı, hilafeten) Μεχμέντ γιου Μουσταφά, όπου τώρα παρουσιάζονται οι Σιμωνοπετρίτες Βαρλαάμ Δήμου, Γεώργιος Σταμάτη και
Ιωαννίκιος Θόδωρου109. Η μόνη διαφορά στο έγγραφο αυτό σε σχέση
με το προηγούμενο είναι ότι τονίζεται με έμφαση πως οι Ξενοφωντινοί
είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι προ πάντων για ένα χρέος 33.000 άσπρων σε κάποιον Εβραίο της Θεσσαλονίκης ονόματι Iούδα (...hususan Selanik Yuda
nam Yahudiye olan otuz üç bin akçe deyn biz kabul idüb, kema fi-evvel
ühdemize...). Φαίνεται ότι οι συνεχιζόμενες απαιτήσεις του εβραίου πιστωτή της Ξενοφώντος από τους Σιμωνοπετρίτες προκάλεσαν την έκδοση και δεύτερου χοτζετιού.
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Οι πληροφορίες αυτές για την επιστροφή των Σιμωνοπετριτών επιβεβαιώνονται και από σημείωση χειρογράφου μηναίου, που είχε αντιγραφεί στην Σιμωνόπετρα το 1583 και αναφέρει και την πυρκαγιά: Ἐτελειώθη το παρὸν μηναῖον διὰ χειρὸς ῾Ραβουλὰ ἱερομονάχου τοῦ ἐκ Τρικάλλου. Ἔτους ‚ζϟαω (1583). Ὁ δὲ ἐμπρησμὸς τῆς μονῆς τῆς τοῦ Σίμονος
Πέτρας γέγονεν ‚ζπθω Δεκεμβρίῳ ια΄ ὥρα ζ΄ τῆς νυκτὸς (1580). Ἐγράφη
δὲ ἐν τῇ αὐτῇ μονῇ ὅπερ καὶ κτῆμα αὐτῆς ὑπάρχει110. Η σημείωση αποδεικνύει ότι το καθολικό λειτουργούσε κανονικά, ώστε να εξακολουθεί
η παραγωγή λειτουργικών κωδίκων για τις ανάγκες του. Η σημαντική
παραγωγή λειτουργικών χειρογράφων από τον βιβλιογράφο Κύριλλο
στην Σιμωνόπετρα κατά την πενταετία 1585-1590 επιβεβαιώνει πλήρως
την παραπάνω άποψη111. Αν θεωρηθεί ότι το καθολικό της Μονής Ξηροποτάμου είχε επισκευαστεί μέσα σε τρία χρόνια, αλλά με ηγεμονική
βοήθεια από τον Μολδαβό βοεβόδα Αλέξανδρο Λαπουσνεάνου112, προκαλεί εντύπωση η γρήγορη αποκατάσταση των κτιρίων της Σιμωνόπετρας, ώστε να είναι σε θέση σε πέντε περίπου μήνες να επιστρέψουν
οι μοναχοί, δεδομένου μάλιστα ότι το παραπάνω πατριαρχικό έγγραφο για το χρέος της Ξενοφώντος (Μάιος 1581) αναφέρει ότι δύσκολον
ἡ ἀνάκτησις καὶ ἄπορος ἢ καὶ πολυδάπανος, ὃ οὐ τοῦ παρόντος καιροῦ
τόσην εὑρεῖν δαπάνην, χειρὸς δεομένην βασιλικῆς καὶ μεγίστης. Προφανώς, για να καλυφθούν τα έξοδα του ανακαινιστικού προγράμματος, ο
ηγούμενος Ευγένιος προσέτρεξε στη Βλαχία, όπου διετέλεσε ηγούμενος του μετοχίου του Γκιόρμα τουλάχιστον κατά τα έτη 1586-1591113 επί
ηγεμονίας Μίχνεα Β΄ του εκτουρκισμένου (1585-1591). Με τις ενέργειες του δραστήριου Ευγενίου και με τη μεσολάβηση και του πατριάρχη
Ιερεμία Β΄ η μονή δέχεται σημαντικές δωρεές στη Βλαχία, που φτάνουν
στο αποκορύφωμά τους με τη δωρεά του μεγάλου μετοχίου της στο
Βουκουρέστι από τον Μιχαήλ τον Γενναίο, τότε ακόμη μπάνο, μεταξύ
1588-1591114. Από τα προαναφερθέντα οθωμανικά έγγραφα προκύπτει
ότι κατά την περίοδο της πυρκαγιάς η μονή είχε οικονομική ευχέρεια για
να πληρώσει τα επισκευαστικά έργα και το χρέος της Ξενοφώντος115.
Πιθανώς, ο λόγος γι’ αυτό ήταν, εκτός από τους χορηγούς που αόριστα
αναφέρουν τα ίδια έγγραφα, το εισόδημα που εισέρεε στη μονή από το
πλούσιο μετόχι του Αγίου Νικολάου στη Βλαχία. Κατά τη διάρκεια της
ηγουμενίας του Ευγενίου στο μετόχι του Γκιόρμα, ο βοεβόδας Πέτρος
ο Χωλός επιχορήγησε τη Σιμωνόπετρα το 1587 με το ποσό των 5.400
άσπρων116. Την ίδια περίοδο το μετόχι που δωρήθηκε από τον Γκιόρμα
στο Βουκουρέστι ήταν σε πολύ ανθηρή οικονομική κατάσταση, ώστε
να είναι σε θέση να προσφέρει βοήθεια και στη μονή, όπως σημειώνει
χαρακτηριστικά ο πατριάρχης Ιερεμίας Β΄ το 1591117: ὑπάρχει εὐθυνούμενόν τε καί βρίθον παντοίοις ἀγαθοῖς κινητοῖς τε καί ἀκινήτοις, ..., πλήθει
τε ἀφιερωμένων ἀμπελίων, χωραφίων, ὑδρομύλων, χωρίων ἱκανῶν μετά
τῶν ἐν αὐτοῖς παροίκων Αἰγυπτίων καί ἄλλων πολλῶν ἀμιλλωμένων τοῖς

110. S. Lambros, Catalogue, 124, αρ.
1372/104· Καδάς, «Σημειώματα Σίμωνος
Πέτρας», 271. Το χειρόγραφο κάηκε
στην πυρκαγιά του 1891.
111. Ο Κύριλλος μαρτυρείται από το
1586, όταν αντιγράφει ογκώδες χειρόγραφο με πανηγυρικούς λόγους. Το 1587
φιλοτεχνεί δίτομη Παρακλητική και το
1588-90 τρία μηναία. (βλ. S. Lambros,
Catalogue, αρ. 46, 129, 130, 105, 110,
114∙ Καδάς, «Σημειώματα Σίμωνος
Πέτρας», 267, 271-2, Χρυσοχοΐδης,
«Χειρόγραφα», 297, που αναφέρεται
γενικά στο καλλιγραφικό εργαστήριο
που λειτουργούσε στην μονή κατά τον
16ο αι.). Στο χειρόγραφο του 1586,
υπάρχει σημείωση ότι γράφηκε στην
Σιμωνόπετρα, ενώ σε αυτό του 1589 ο
Κύριλλος σημειώνει ότι εντάχθηκε ως
κανονικός κοινοβιάτης στην μονή και
γράφει αμισθί.
112. Η. Κολοβός, «Νέα στοιχεία», 128129 και 135.
113. Δ. Ναστάσε - Φλ. Μαρινέσκου,
Ρουμανικά έγγραφα, αρ. 75 (1586) καί
85 (1589).
114. Για την σιμωνοπετριτική παρουσία
στη Βλαχία μετά τη φωτιά και τη δωρεά
του νέου μετοχίου βλ. Κοσμάς Σιμωνοπετρίτης, «Ο ρόλος των Ηπειρωτών»
(υπό δημοσ.), Χρ. Πατρινέλης, «Ιστορία
της μονής. Τουρκοκρατία», 23-24. Βλ.
και σχετικά ελληνικά έγγραφα στο Δ.
Βαμβακάς, «Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας», αρ.
3-5.
115. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το χρέος ήταν τον Μάιο του 1581 πάνω από
200.000 άσπρα και μετά την αποχώρηση
των Σιμωνοπετριτών από την Ξενοφώντος είχε απομειωθεί στις 33.000 τον
Νοέμβριο του 1582, υπολογίζεται ότι οι
Σιμωνοπετρίτες είχαν πληρώσει περισσότερα από 160.000 άσπρα.
116. Δ. Ναστάσε - Φλ. Μαρινέσκου, Ρουμανικά έγγραφα, αρ. 76 (1587).
117. Δ. Βαμβακάς, «Ιερά Μονή Σίμωνος
Πέτρας», αρ. 4.
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πλείστοις ἐν τῇ πρός τά ἄλλα παραθέσει. Ο Ευγένιος κατάφερε να αυξήσει εντυπωσιακά αυτόν τον πλούτο μετά την παραπάνω δωρεά από
τον Μιχαήλ Γενναίο ενός νέου και καλύτερου μετοχίου, διατηρώντας
παράλληλα το προηγούμενο στην κατοχή της Σιμωνόπετρας. Πρέπει,
τέλος, να σημειωθεί ότι, όπως προαναφέρθηκε, μία φαινομενικά ασαφής
οθωμανική άδεια (μουρασελές) του 1594, για την οποία ο Θεοχαρίδης
εικάζει ότι, μαζί με αντίστοιχη του 1622 «ίσως υποκρύπτουν την κύρια
οικοδομική φάση του κτιρίου, εκείνη της ανέγερσής του»118, οπωσδήποτε δεν αφορά το καθολικό, αλλά την ανακαίνιση εκκλησίας μετοχίου της
μονής εκτός Αγίου Όρους119.
Συμπερασματικά, οι σαφείς διατυπώσεις των εγγράφων της Σύναξης
και του πατριαρχείου το 1580-1581, τα οποία δεν είχαν λόγο να κρύψουν
την αλήθεια και επιβεβαιώνονται από τα οθωμανικά έγγραφα παραχώρησης άδειας επισκευής, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το καθολικό δεν
καταστράφηκε στην πυρκαγιά του 1580 και μόνο τα παράθυρα και η
πόρτα είχαν επισκευαστεί.
Η πυρκαγιά του 1622
118. Θεοχαρίδης, «Αρχιτεκτονική», ό.π.,
79.
119. Το μετόχι ήταν αυτό του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία. Από τα διάφορα
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο μουρασελές δεν αφορά το καθολικό, αναφέρουμε μόνο το γεγονός ότι παραλήπτης
του εγγράφου ήταν ο υφιστάμενος του
καδή, ναΐμπης Παζαργκιάχ (σημ. Απολλωνία), ο οποίος, στα τέλη του 16ου αι.
τουλάχιστον, δεν είχε καμιά αρμοδιότητα εντός της αθωνικής χερσονήσου.
120. Σ. Ν. Καδάς, «Σημειώματα Σίμωνος
Πέτρας», 267.
121. Δ. Βαμβακάς, «Ιερά Μονή Σίμωνος
Πέτρας», αρ. 6.
122. Όπως προκύπτει από δύο πατριαρχικά και συνοδικά γράμματα που
σώζονται στο αρχείο της μονής Ξηροποτάμου, το χρυσόβουλλο παρουσιάζεται
γύρω στο 1615 και η Σιμωνόπετρα κατάφερε να πάρει επικυρωτικό έγγραφο από
τη Σύναξη του Αγίου Όρους, το οποίο
σεβάστηκε ο πατριάρχης (βλ. Π. Γουναρίδης, Αρχείο Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Επιτομές μεταβυζαντινών εγγράφων, Αθήνα
1993, 35-37 [αρ. 21-22]). Συνεπώς, η
εμφάνιση του χρυσοβούλου δεν πρέπει
να συνδεθεί με την πυρκαγιά του 1622.

Λιγότερο τεκμηριωμένη είναι η κατάσταση σχετικά με τη δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά της μονής, στις 8 Ιουνίου 1622. Στον Κώδικα Α΄ του
μοναστηριού (σελ. 14) σημειώνεται το γεγονός ως εξής: ͵ζρλ΄ εν μινὶ
ἰουνίω στες 8 ἐκάι το μοναστήρη ξεμερονοντας το σάβατο. δι ὄρες ὄστε να
ξημερόσι καὶ ἀπάβρηο τὴν κυριακὶ η πετηκοστη. Επίσης, το καταγράφει
«ως δεύτερο εμπρησμό» ο παραπάνω βιβλιογράφος Κύριλλος το 1626:
... ἐγράφη δὲ μετὰ τὸν δεύτερον ἐμπρησμὸν τῆς μονῆς ἔτος δεύτερον, οἷον
ἐν ἔτει ͵ζρλδ΄ (1626). Ὁ δὲ ἐμπρησμὸς γέγονεν ἐν ἔτει ͵ζρ΄, και με νεότερο
χέρι έχει προστεθεί: λ΄ Ἰουνίου η΄ ἡμέρα Σαββάτῳ120. Η αιτία ήταν, όπως
προκύπτει από την οθωμανική άδεια ανακαίνισης, κεραυνός, κάτι φυσιολογικό εάν ληφθεί υπόψη η επιβλητική θέση της μονής πάνω στον
βράχο, που την κάνει ευάλωτη σε τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα. Και
αυτή η πυρκαγιά κατέκαυσε το σύνολο του μοναστηριακού συγκροτήματος. Αμέσως μετά το γεγονός οι Σιμωνοπετρίτες προσέτρεξαν στο
πατριαρχείο για να επικυρώσουν το χρυσόβουλλο του Ιωάννη Ούγκλεση δυνάμει πατριαρχικού σιγιλλίου του Κύριλλου Α΄ Λούκαρη121. Αυτό
έγινε προκειμένου να προφυλαχτούν από διάφορες καταπατήσεις των
κτημάτων τους και το έγγραφο που έλαβαν ισοδυναμούσε με το πατριαρχικό σιγίλλιο που είχαν λάβει κατά την προηγούμενη πυρκαγιά. Αυτή
ήταν η ενέργειά τους προς την εκκλησιαστική αρχή. Στο μεσοδιάστημα
των δύο πυρκαγιών, η μονή είχε εμφανίσει αντίγραφο του χρυσοβούλου του Ούγκλεση και το είχε παραδώσει στην πατριαρχική γραμματεία
προς επικύρωση122.
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Όπως και στην προηγούμενη πυρκαγιά, οι Σιμωνοπετρίτες έπρεπε
να προστρέξουν και προς την κρατική εξουσία προκειμένου να λάβουν
άδεια επισκευής των κτισμάτων. Από σωζόμενα οθωμανικά έγγραφα
πληροφορούμαστε ότι έξι μοναχοί (παπα-Συμεών, Αρσένιος, Σέργιος,
Ιωακείμ, Προκόπιος, Ζωσιμάς) αιτήθηκαν στο τοπικό ιεροδικείο Σιδηροκαυσίων να γίνει αυτοψία, προκειμένου να δοθεί άδεια επισκευής των
κτισμάτων που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά. Από ελληνικό έγγραφο της 20ής Ιουλίου 1625 γνωρίζουμε ότι ο Συμεών ήταν ηγούμενος
της μονής αυτή τη χρονιά123. Ο Αρσένιος μπορεί επίσης να ταυτιστεί
με τον ομώνυμο ηγούμενο της μονής μεταξύ 1629-1631, όπως θα φανεί
παρακάτω. Σε έγγραφο του 1627 ο Συμεών αναφέρεται ως προηγούμενος124, όπως επίσης αναφέρεται και σε επιστολή της 1ης Σεπτεμβρίου
1631, όπου ο Αρσένιος υπογράφει ως ηγούμενος125. Το τελευταίο έγγραφο υπογράφεται από άλλους δεκαέξι μοναχούς. Ανάμεσα σε αυτούς
υπάρχει άλλος ένας Αρσένιος μοναχός και σκευοφύλαξ και οι γέροντες
Σέργιος, Ιωακείμ, Ζωσιμάς και «άλλος Ιωακείμ», που μπορούν να ταυτιστούν με τους τρεις μοναχούς του οθωμανικού εγγράφου. Ο Ζωσιμάς,
επίσης, μπορεί να ταυτιστεί με τον σκευοφύλακα Ζωσιμά του 1632126.
Από τα προαναφερθέντα στοιχεία μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο ιερέας Συμεών του οθωμανικού εγγράφου ήταν πιθανώς ο ηγούμενος της
Σιμωνόπετρας και ο Αρσένιος ο δεύτερος στην ιεραρχία της μονής.
Από την αυτοψία που διενεργήθηκε αμέσως μετά την πυρκαγιά
προέκυψε ότι και σε αυτήν, όπως και στην προηγούμενη του 1580, ο
ναός δεν έπαθε σοβαρές ζημιές, εκτός από τις πόρτες και τα παράθυρα (kadimi kenisemizin kapuları ve pencereleri)127. Το έγγραφο αναφέρει
αναλυτικά τα κτίρια που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά και χρήζουν
επισκευής: τα δωμάτια (κελιά) των μοναχών, η τράπεζα, το μαγειρείο, το
βυρσοδεψείο και τα δωμάτια που βρίσκονταν πάνω από αυτό, οι αποθήκες, οι ξενώνες, δηλαδή το αρχονταρίκι (misafır haneleri). Παρατηρούμε
ότι σε σχέση με την άδεια του 1581 δεν αναφέρονται μεταξύ των κτιρίων
ο στάβλος και τα οικήματα των εργατών και βοσκών, ενώ αντίθετα αναφέρονται επιπλέον το μαγειρείο, οι αποθήκες και το αρχονταρίκι.
Από τους τρεις επικυρωτές του εγγράφου ο πρώτος, ο Μεχμέτ γιος
Μουσταφά, αναπληρωτής δικαστής Σιδηροκαυσίων, έχει εκδώσει έγγραφο το 1614128, ενώ ο Μεχμέτ, καδής Θεσσαλονίκης, επικυρώνει έγγραφα το 1616, 1626 και το 1627129. Τέλος ο τρίτος, ο σεΐχης Μεχμέτ,
καδής Θεσσαλονίκης, επικυρώνει έγγραφο το 1647130. Αν και το προσωπογραφικό δείγμα μας είναι φτωχότερο από το έγγραφο της πυρκαγιάς
του 1580, φαίνεται ότι και τώρα οι Σιμωνοπετρίτες έσπευσαν αμέσως
μετά την έκδοση της άδειας του ιεροδικείου να επικυρώσουν το έγγραφο από τον καδή Θεσσαλονίκης.
Ενδιαφέρον έχει ότι η διαδικασία που ακολούθησαν τώρα οι μοναχοί
ήταν διαφορετική από την αντίστοιχη του 1580. Στο οθωμανικό αρχείο

123. Κώδιξ Α΄, 286-287· Δ. Βαμβακάς,
«Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας», αρ. 37.
124. Βαμβακάς, ό.π., αρ. 7.
125. Κώδιξ Α΄, 16-17.
126. Κώδιξ Α΄, 19.
127. ΑΜΣ, αρ. 95 (τέλη Σεβάλ
1031/28.8-6.9.1622).
128. Ξηροποτάμου, αρ. 233.
129. Ξηροποτάμου αρ. 239 και 277· Αρχείο Ι. Μ. Αγίου Παύλου, Κ/64, Κ/71.
130. Αρχείο Ι. Μ. Αγίου Παύλου, Π/6.
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131. ΑΜΣ, αρ. 20 (14 Σαμπάν
1035/11.5.1626).
132. Βαμβακάς, «Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας», αρ. 7.
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της μονής σώζεται ένα μόνο φιρμάνι του 1626 σχετικά με το θέμα της
άδειας επισκευής των καμένων από την πυρκαγιά κτισμάτων131. Το έγγραφο είναι λιγότερο τυπικό από το αντίστοιχο του 1581 και επικυρώνει
την ιεροδικαστική άδεια που εκδόθηκε επί τούτω τέσσερα χρόνια πριν.
Επισημαίνεται μόνο η απαγόρευση για διαπλάτυνση κατά τις εργασίες
ανοικοδόμησης των εν λόγω κτισμάτων και παραδίδεται το κείμενο της
αίτησης των μοναχών προς την Πύλη, στο οποίο μεταφέρουν σε μεγάλο βαθμό όσα γράφηκαν στο χοτζέτι τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Οι μοναχοί έσπευσαν να αναζητήσουν τα χρήματα για τις εργασίες. Καρπός
αυτών των πρωτοβουλιών τους ήταν η έκδοση απανταχούσας του πατριάρχη Κύριλλου Α΄ Λούκαρη το 1627, ο οποίος σύστηνε στο ορθόδοξο
ποίμνιο τους προηγουμένους της μονής Συμεών και Αρσένιο, οι οποίοι
είχαν εξέλθει προς συγκέντρωση ελεημοσυνών για την ανοικοδόμηση
της μονής τους132. Σύμφωνα με το κείμενο της απανταχούσας η φωτιά
τὰ πλείονα τούτου [του μοναστηρίου] καὶ τὰ περὶ αὐτὸ κελλία ἠνάλωσε
καὶ κατετέφρωσεν, γεγονός που δείχνει ότι το μέγεθος της καταστροφής
δεν διέφερε πολύ από αυτό του 1580. Οι μοναχοί αυτή την φορά δεν κατέφυγαν σε άλλη μονή, αλλά οι μεν ἐν τοῖς πρὸ τῆς πύλης σμικροτάτοις
οἰκήμασι, οι δε τῷ νεωρίῳ, δηλαδή στα κτίσματα που υπήρχαν στο λιμάνι
της μονής, και κυρίως στον οχυρωματικό πύργο του αρσανά, που όντως
είχε την δυνατότητα να τους στεγάσει με ασφάλεια.
Το πολύ φτωχό δείγμα οθωμανικών εγγράφων για αυτήν την πυρκαγιά μπορεί να είναι τυχαίο. Ωστόσο, ξενίζει το γεγονός της έκδοσης
φιρμανιού τέσσερα χρόνια μετά την αυτοψία και την άδεια του ιεροδικείου. Πιθανώς, θα πρέπει να είχε εκδοθεί φιρμάνι, το οποίο δεν σώθηκε. Ωστόσο, η έκδοση του χοτζετιού ήταν αμεσότερη χρονικά από αυτή
της προηγούμενης. Μήπως σε αυτήν την αλλαγή θα πρέπει να δούμε
μια αλλαγή και στη διαδικασία έκδοσης άδειας; Φαίνεται πιθανότερο
ότι τώρα οι μοναχοί απευθύνθηκαν απευθείας στο ιεροδικείο, το οποίο
διενήργησε άμεσα την αυτοψία και ακολούθησε η έκδοση του αυτοκρατορικού διατάγματος, προκειμένου το ιεροδικαστικό έγγραφο να έχει
μεγαλύτερη ισχύ. Αν το σκεπτικό είναι ορθό, τότε έχουμε να κάνουμε με
μια αποκεντρωτική πολιτική από μέρους του οθωμανικού κράτους στο
θέμα αυτό, που σχετίζεται με τη γενικότερη εικόνα αποκέντρωσης που
παρατηρείται κατά τον 17ο αιώνα.
Το καθολικό στο έγγραφο του ιεροδικείου χαρακτηρίζεται «παλαιά
εκκλησία» (kenise-i kadim) και «μεγάλη εκκλησία», (kenise-i kebir).
Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι υπήρχε και άλλο νεότερο καθολικό, γιατί
σε αυτή την περίπτωση το παλιό θα ήταν μικρότερο και δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «μεγάλο». Επιπλέον, η θέση του μοναστηριού,
το οποίο διαθέτει εξαιρετικά περιορισμένο χώρο, λόγω της μικρής επιφάνειας του βράχου, δεν επιτρέπει την υπόθεση ύπαρξης δύο καθολι-
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κών, όπως π.χ. στην Μονή Ξενοφώντος. Προφανώς, ο χαρακτηρισμός
«παλαιός» είναι ένας νομικός όρος (terminus technicus) με τον οποίο οι
δικαστές δηλώνουν ότι το μοναστήρι εκπλήρωνε την προϋπόθεση της
προΰπαρξης ναού, προκειμένου να δοθεί η άδεια επισκευής του, σύμφωνα με το ισλαμικό δίκαιο. Ο χαρακτηρισμός «μεγάλος» διαφοροποιεί σαφώς το καθολικό από τα παρεκκλήσια, ορισμένα από τα οποία θα
φαίνονταν ως ναΰδρια στα μάτια ενός μουσουλμάνου υπαλλήλου133.
Είναι γνωστό, εξάλλου, ότι ο Μπάρσκι είδε τον 18ο αιώνα τέσσερα παρεκκλήσια μέσα στο μοναστήρι, από τα οποία αυτό του Αγίου Νικολάου
ήταν προσαρτημένο στο καθολικό και είχε τρούλο, ενώ το του Αγίου
Γεωργίου ήταν ευρύχωρο και θα μπορούσαν αμφότερα να θεωρηθούν
εύκολα μικροί ναοί134. Η ορολογία «μεγάλη εκκλησία» για τη δήλωση
του καθολικού χρησιμοποιείται και σε άλλες περιπτώσεις αγιορειτικών
μονών135.
Η σχεδόν πανομοιότυπη εικόνα για το καθολικό μετά τις δύο πυρκαγιές μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους, είτε ότι τα πράγματα έγιναν ακριβώς έτσι όπως ανέφεραν τα δύο οθωμανικά έγγραφα, είτε ότι
οι φράσεις αντικατοπτρίζουν την γενική εικόνα, αλλά υποκρύπτουν περιπτώσεις επεκτάσεων ή σιωπηρών εργασιών. Δεν πρέπει εξάλλου να
ξεχνούμε, ότι οι εργασίες αγιογράφησης δεν ενδιέφεραν καθόλου την
οθωμανική αρχή και για αυτό δεν βρίσκουμε καμία αναφορά σε τέτοια
έγγραφα. Η γενική αναφορά σε κτίσματα στο χοτζέτι υπακούει στην
ίδια λογική με το αντίστοιχο του 1581: επρόκειτο για πολλά κτίσματα
και δόθηκε συνολικά μια άδεια για όλα, χωρίς να υπάρχει αναλυτική
περιγραφή των διαστάσεων των κτισμάτων. Κανονικά δεν θα έπρεπε
να γίνουν εργασίες στο καθολικό πέρα από τα παράθυρα και τις πόρτες, ωστόσο δεν θα ξένιζε τον ερευνητή οποιαδήποτε ανακάλυψη περί
επιπλέον εργασιών ή και επεκτάσεως του υπάρχοντος καθολικού. Παρ’
όλα αυτά πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η απαρίθμηση των καμένων κτισμάτων στα δύο έγγραφα δεν ταυτίζεται πλήρως και μας επιτρέπει να
συμπεράνουμε, σε συνδυασμό με την αναφορά της απανταχούσας του
1627 για την παραμονή των μοναχών στα μικρά οικήματα προ της πύλης, ότι η πυρκαγιά του 1622 δεν είχε τις ίδιες καταστρεπτικές συνέπειες
με αυτήν του 1580 στα εξωτερικά κτίσματα.
Κάποιες πληροφορίες για την πυρκαγιά του 1622 και τα ανακαινιστικά έργα που την ακολούθησαν μπορούμε να αντλήσουμε και από δύο
επιστολές των Σιμωνοπετριτών προς τον τσάρο της Ρωσίας και πρώτο τσάρο της δυναστείας των Ρομανώφ Μιχαήλ Θεοδώροβιτς (16131645) και τον πατέρα του, πατριάρχη Μόσχας Φιλάρετο (1619-1633), το
1630136. Στην πρώτη από αυτές, οι Σιμωνοπετρίτες ζητούσαν την οικονομική συνδρομή του τσάρου για τον ευπρεπισμό του καθολικού της μονής. Αφού δηλώσουν οι μοναχοί ότι το μοναστήρι τους καταστράφηκε

133. Πβλ. αναφορά σε τρεις εκκλησίες
μέσα στο μοναστήρι στην απογραφή του
1764/5 (βλ. παρακάτω): μια μεγάλη και
δύο μικρές.
134. Μπάρσκι, Tα ταξίδια, 526.
135. Βλ. π.χ. «Ξηροποτάμου», αρ.
233 (αντίγραφο από τον κώδικα του
ιεροιδκείου, αρχές Ραμαζάν 1023/25.94.10.1614) και αρ. 241 (φιρμάνι, τέλη
Τζεμαζί-ουλ-εββέλ 1026/17-26.5.1617).
136. Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Ιεροσολύμων, χφ. αρ. 474, συσταχωμένο δίφυλλο,
αντιγραμμένο τον 17ο αι. Πβλ. και Χρυσοχοΐδης, «Αρχείο. Ελληνικά έγγραφα»,
265. Χρησιμοποιήσαμε δακτυλογραφημένο αντίγραφο της επιστολής από το
Αρχείο Τεχνικών Έργων, φάκ. αναστήλωσης Καθολικού.
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Εικ. 9. Επιγραφή έτους 1633
(πηγή: Σιμωνόπετρα-Άγιον Όρος,
Αθήνα 1991, 383, σχ. 46).

137. Είναι πιθανό ότι οι δώδεκα εικόνες από τη Μόσχα, που αφορούν τους
εορταζόμενους αγίους κάθε μήνα (μηνολόγιον) και είδε ο Ιωάννης Κομνηνός
(Προσκυνητάριον, 83) στον δεξιό χορό
του καθολικού το 1701, είναι το αποτέλεσμα της ανταπόκρισης του τσάρου ή
του Ρώσου πατριάρχη στο αίτημα των
Σιμωνοπετριτών. Δυστυχώς οι εικόνες
κάηκαν στην πυρκαγιά του 1891.
138. Πλ. Θεοχαρίδης, «Αρχιτεκτονική»,
79 και σημ. 18 στη σελίδα 350, όπου
παρατίθεται το κείμενο της επιγραφής
και επιχειρηματολογείται ότι προέρχεται από το καθολικό. Ο Πατρινέλης
(«Τουρκοκρατία», 22), αναφέρει ότι ο
ναός ιστορήθηκε το 1633 επί ηγουμενίας
Ιωάσαφ, παραπέμποντας στον Σμυρνάκη. Εκτύπωμα της επιγραφής δημοσιεύεται στον τόμο Σιμωνόπετρα-Άγιον
Όρος, Αθήνα 1991, 383, σχ. 46. Πβλ.
και G. Millet - J. Pargoire - L. Petit,
Inscriptions, 178, αρ. 523.
139. Βλ. περιγραφή και μεταγραφή της
επιγραφής και από τον Πλ. Θεοχαρίδη,
«Αρχιτεκτονική», 350 σημ. 18 και φωτ.
46.
140. Πλ. Θεοχαρίδης, «Αρχιτεκτονική»,
79.
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ολοσχερώς από φωτιά που εκδηλώθηκε νύχτα, με τη συνδρομή διαφόρων χριστιανών, πλουσίων ή και απλών ανθρώπων, κατάφεραν να αναστηλώσουν το μοναστήρι τους. Το μόνο που δεν κατάφεραν να κάνουν
είναι να αγοράσουν ιερά σκεύη και άμφια, απαραίτητα για την τέλεση
των ακολουθιών τους και ζητούσαν από τον τσάρο να τους συνδράμει
σε αυτό. Για τον σκοπό αυτόν έστειλαν στη Μόσχα τον αρχιμανδρίτη
Αρσένιο μαζί με τον κελάρη Ιάκωβο και τον πρωτοεκκλησιάρχη Γαβριήλ.
Μια ενδιαφέρουσα για το θέμα μας λεπτομέρεια του εγγράφου είναι ότι
οι μοναχοί μέχρι το 1630, έτος έκδοσης του εγγράφου, είχαν καταφέρει να αναστηλώσουν το μοναστήρι και να ανακαινίσουν το καθολικό
τους (καὶ τὸ μοναστήριον κατεσκευάσθη καὶ ὁ ναὸς ἀνεκαινίσθη). Είναι
σαφής η διαφοροποίηση που κάνουν οι μοναχοί ανάμεσα στις εργασίες
που επιτέλεσαν στο καθολικό και σε αυτές που επιτέλεσαν στα άλλα
κτίσματα της μονής. Η ίδια διαφοροποίηση γίνεται και στην αντίστοιχη
επιστολή των μοναχών προς τον πατριάρχη Μόσχας (τὸ καθ’ ἡμᾶς μοναστή(ριον) κατεσκευάσθη, ἥ τε ἐκκλησία ἀνεκαινίσθη), από τον οποίο
ζητούσαν επίσης τη συνδρομή του για τον ευπρεπισμό της εκκλησίας με
ιερά σκεύη και άμφια137. Φαίνεται δηλαδή ότι στα περισσότερα κτίρια
είχαμε ριζική ή τουλάχιστον εκτεταμένη ανακατασκευή, ενώ στο καθολικό κάποια ανακαίνιση, την έκταση της οποίας δεν είμαστε σε θέση
να γνωρίζουμε. Δεν αποκλείεται ως ανακαίνιση να εννοούνται πάλι οι
εργασίες στις πόρτες και στα παράθυρα που προέβλεπε το οθωμανικό
χοτζέτι.
Η επόμενη μαρτυρία, που θα μπορούσε να έχει σχέση με το καθολικό της μονής, είναι μια σωζόμενη επιγραφή σε μαρμάρινη πλάκα, που
φυλάσσεται σήμερα στο σκευοφυλάκιο της μονής και αναφέρεται σε
εγκαίνιο ναού του Σωτήρος Χριστού το 1633 (εικ. 9), επί ηγουμενίας
Τιμοθέου138. Το κείμενό της είναι το εξής139:
ΑΧΛΓ ΕΝΤΑΦΙΑ / CΤΙ ΟΥΤΟC Ο ΘΙΟC ΚΑΙ ΠΑΝΤΙ / ΜΟC ΝΑΟC ΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΥ / ΚΑΙ CΟΤΙΡΟC ΗΜΟΝ [IΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ] /
ΗΓΟΥΜΕΝΕΒΓΟΝΤΑC ΤΙ / ΜΟΘΕΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝ[Α]ΧΟΥ /
ΑΑΟΧΡΟΝΟΠΡΟΚΤΙCΤΙΚΙ/ ΦΙΤΛ(ή Α)ΔΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥC ΜΛK

Ο Θεοχαρίδης υποστήριξε ότι η επιγραφή «κατά πάσα πιθανότητα
προέρχεται από το καθολικό και φαίνεται ότι αφορά στην εγκαινίασή
του το 1633, αναφέροντας [η επιγραφή] ότι η κτίση του είχε γίνει πριν
από κάποιο χρονικό διάστημα». Η επιγραφή αυτή, μαζί βέβαια με τα
αρχιτεκτονικά στοιχεία, ήταν αποφασιστική για την χρονολόγησή του
καθολικού από τον ίδιο στην περί τα 1600 περίοδο140.
Η πρώτη μνεία της επιγραφής γίνεται από τον Γ. Σμυρνάκη το 1902,
που αναφέρει: Επί θεμελίου πλακός παρερριμμένης ανέγνωμεν ότι το Καθολικόν είχε καθιερωθεί τω 1613 επί Ηγουμένου Τιμοθέου Ιερομονάχου. Ο
σύγχρονός του Κοσμάς Βλάχος (1903) σημειώνει ότι η επιγραφή μόλις
είχε αφαιρεθεί από το καθολικό: Ο ναός ούτος, μικρός, απλούς, μεθ’ ενός
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μέσου τρούλου, ανωκοδομήθη τω 1633, ηγουμενεύοντος Τιμοθέου, ως δεικνύει η αρτίως αφαιρεθείσα μαρμαρίνη επιγραφή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και οι δύο συγγραφείς αναφέρονται στην παραπάνω επιγραφή,
αλλά ο Σμυρνάκης διάβασε το Λ του έτους ΑΧΛΓ΄ ως Α, με αποτέλεσμα
να μεταγράψει εσφαλμένα το έτος σε 1613, αντί του ορθού 1633. Είναι
σαφές ότι και οι δύο θεωρούσαν ότι η επιγραφή είχε αφαιρεθεί από το
δάπεδο του καθολικού μετά την πυρκαγιά του 1891. Αυτό πρέπει να είναι σωστό, γιατί οι διαστάσεις της πλάκας της επιγραφής (43,5 x 43,5
εκ.) είναι ακριβώς ίδιες με μια άλλη μαρμάρινη πλάκα από το καθολικό,
που φέρει φιάλη με άνθη σε χαμηλή απόληξη και μπορεί να ταυτιστεί
με ένα από τα πέντε μάρμαρα που περιγράφουν ο Κομνηνός (τό δέ ὄπισθεν αὐτοῦ ἔχει ὥσπερ φιάλην τινά μέ γαρύφαλα) και ο Μπάρσκι, και
πιθανώς βρισκόταν στο μέσο του δαπέδου του καθολικού. Για αυτόν το
λόγο είναι πιθανό ότι οι δύο πλάκες προέρχονται από την ίδια φάση του
κτιρίου141.
Το βασικό πρόβλημα στην αποκρυπτογράφηση της επιγραφής είναι
η φράση ηγουμενέβγοντας Τιμοθέου. Από μία χαμένη σήμερα επιγραφή
(βλ. παρακάτω), είναι γνωστό ότι την ίδια χρονιά (1633) ο ηγούμενος
Ιωάσαφ αγιογράφησε την καμένη το 1622 τράπεζα της μονής. Ήταν
ηγούμενος σίγουρα και πριν την 6η Αυγούστου 1633, όταν υπογράφει
καταχώρηση στον Κώδικα Α΄. Ηγούμενος της μονής ονόματι Ιωάσαφ
εμφανίζεται και τα έτη 1640 (με σκευοφύλακα τον Μελέτιο) και 1644142.
Ένα έγγραφο των μοναχών, χρονολογημένο την 1η Σεπτεμβρίου 1631,
που αντιγράφηκε στον Κώδικα Α΄ 143, υπογράφεται από τον ηγούμενο,
μοναχό Αρσένιο, τον προηγούμενο Συμεών και άλλους δεκαπέντε μοναχούς, ανάμεσα στους οποίους δεν υπάρχει κανένας Τιμόθεος. Ο αρχιμανδρίτης Αρσένιος αναφέρεται ως προεστώς της αδελφότητας στις
παραπάνω δύο επιστολές του 1630 προς τον τσάρο και τον Ρώσο πατριάρχη, και ως ηγούμενος σε αφιερωτήριο έγγραφο του 1629144. Το 1632
εμφανίζεται ως σκευοφύλακας ο Ζωσιμάς145. Επομένως, τυπικά η μόνη
περίοδος που ο Τιμόθεος θα μπορούσε να ήταν επικεφαλής της μονής
ήταν μεταξύ 2.9.1631 και 5.8.1633 και η επιγραφή θα μπορούσε να αποδοθεί στο καθολικό, αν αυτό είχε εγκαινιαστεί στο πρώτο μισό του 1633.
Είναι αξιοσημείωτο ότι κατά το πρώτο μισό του 17ου αιώνα δεν υπάρχει
μοναχός Τιμόθεος στον Κώδικα της μονής, αν και καταχωρείται μεγάλος αριθμός ονομάτων των μοναχών της.
Ερωτηματικά εγείρουν και τα σοβαρά συντακτικά και γλωσσικά
προβλήματα στις τελευταίες δύο σειρές της επιγραφής, που την καθιστούν δυσνόητη, το εκλαϊκευμένο γλωσσικό ύφος (π.χ. η χρήση του
διαλεκτικού τύπου ηγουμενεβγοντας αντί του ηγουμενεύοντος, ενταφιαστι αντί ενταφιάσθη), αλλά και τα σχετικά πολλά ορθογραφικά λάθη, σε
σύγκριση π.χ. με τις άψογες γλωσσικά και ορθογραφικά επιγραφές του
Τζώρτζη σε Δούσικο, Ρουσάνου, Διονυσίου καί Δοχειαρίου146.

Εικ. 10. Καθολικό Σιμωνόπετρας.
Καμένη τοιχογραφία στην κάτω
ζώνη του βόρειου τοίχου, δίπλα
από το τέμπλο. Ο άγιος Άβιβος.

141. Πλ. Θεοχαρίδης, «Αρχιτεκτονική»,
79 και 350, σημ. 18. Σήμερα η μαρμάρινη
πλάκα που απεικονίζει τη φιάλη με τα
άνθη βρίσκεται στην είσοδο της παλιάς
ανατολικής πτέρυγας (16ος αι.) του μοναστηριού.
142. Κώδιξ Α΄, 20, 26, 30.
143. Δ. Βαμβακάς, «Ιερά Μονή Σίμωνος
Πέτρας», αρ. 41· Κώδιξ Α΄, 16-17.
144. Δ. Βαμβακάς, ό.π., αρ. 40.
145. Κώδιξ Α΄, 19.
146. Γ. Βελένης, «Πρώτες πληροφορίες», 270, 273-275· Ν. Τουτός - Γ. Φουστέρης, Ευρετήριον, 233-234, 335-336.
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Εικ. 11. Ανεπίγραφος άγιος
(Άβιβος;). Τοιχογραφία στο βόρειο
χοροστάσιο του καθολικού στη
Μονή Μεγάλου Μετεώρου (1552).
Πηγή: Μ. Χατζηδάκης-Δ. Σοφιανός,
Το Μεγάλο Μετέωρο, 155.

147. Πβλ. π.χ. την κτητορική επιγραφή
(1560) του καθολικού της Μονής Ρουσάνου Μετεώρων, όπου αναφέρεται
ναὸς τοῦ Κ(υρί)ου καὶ Θ(ε)οῦ καὶ Σ(ωτῆ)
ρ(ο)ς ἡμῶν Ἰ(ησ)οῦ Χ(ριστ)οῦ τῆς Μεταμορφώσεως, βλ. Α. Αναγνωστόπουλος,
Τοιχογραφίες Ρουσάνου, 20-21.
148. Ο ηγούμενος Νεόφυτος (18611906) αναφέρει παρεκκλήσια του Αγίου
Γεωργίου, της Αγίας Μαγδαληνής, του
Αγίου Χαραλάμπους και των Αρχαγγέλων (Κώδιξ Β΄, 111-112).
149. Τα τέσσερα εντός της μονής ήταν
της Κοιμήσεως, του Αγίου Ιωάννου
Προδρόμου, του Αγίου Γεωργίου και
του Αγίου Νικολάου, βλ. Μπάρσκι, Τα
ταξίδια, 526.
150. Π. Ουσπένσκη, Первое
путешествіе въ Аθонскiе Монастыри
и Скиты въ 1845 году, τόμ. I, μέρος β΄,
Κίεβο 1877, 142-3. Βλ. και Millet-PetitPargoire, Inscriptions, 179, αρ. 526.
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Η παράλειψη της ονομασίας της εορτής του Σωτήρος, στην οποία
ήταν αφιερωμένη η εκκλησία της επιγραφής, περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, γιατί η ονομασία ναός του Σωτήρος ήταν συνηθέστερη για ναούς της Μεταμορφώσεως147, αλλά χρησιμοποιούνταν και
για ναούς της Γεννήσεως, στην οποία ήταν αφιερωμένο το καθολικό.
Η προέλευση της επιγραφής από κάποιο παρεκκλήσι εντός της μονής
πρέπει μάλλον να αποκλειστεί, αφού μέσα στα τέσσερα καμένα παρεκκλήσια του 1891 δεν υπήρχε κάποιο του Σωτήρος148, ούτε και σε αυτά
που αναφέρει ο Μπάρσκι το 1744149. Ακόμη όμως και εάν δεχτούμε ότι η
επιγραφή προέρχεται πράγματι από το καθολικό, αυτό δεν αποδεικνύει
ότι έχουμε εκ νέου ανέγερση, αφού το ρήμα ενταφιάστι μπορεί να αναφέρεται απλώ στον «ενταφιασμό» του εγκαινίου της αγίας τράπεζας. Τα
εγκαίνια ενός ναού δεν ακολουθούν απαραίτητα την εκ βάθρων ανοικοδόμησή του, αλλά μπορούν να γίνουν και μετά από εργασίες ανακαίνισης. Θα ήταν δηλαδή δυνατόν ο ναός να έχει κτιστεί το 1562 και το 1633
απλώς να έχουν γίνει τα εγκαίνιά του, με αφορμή και κάποιες εργασίες
ανακαίνισης εξαιτίας της πυρκαγιάς του 1622.
Σημαντικές πληροφορίες για τα έργα που έγιναν στην μονή στο διά
στημα 1622-1633 μας δίνει και ο Ρώσος περιηγητής του 19ου αιώνα,
Πορφύριος Ουσπένσκη, ο οποίος επισκέφθηκε την μονή το 1845. Στις
περιγραφές του αναφέρει για το καθολικό: Αυτή η εκκλησία δεν ήταν
ούτε σκοτεινή ούτε όμως και φωτεινή, ολόκληρη αγιογραφημένη το έτος
1633, στο οποίο αγιογράφησε και την τράπεζα της αδελφότητας ο ηγούμενος Ιωάσαφ, ιδίαις δαπάναις (Επιγραφή). Αυτή η εικονογράφηση με την
παρέλευση 212 ετών έχει μαυρίσει τόσο, ώστε είναι δύσκολο να πει κανείς
κάτι σχετικά με την αξία της. Οι Σιμωνοπετρίτες επιθυμούν να την ανακαινίσουν150.
H πληροφορία του Ουσπένσκη για την αγιογράφηση της τράπεζας είναι ακριβής, αφού πράγματι ο ηγούμενος Ιωάσαφ, που εμφανίζεται στην επιγραφή της ως χορηγός των τοιχογραφιών, υπογράφει στις
6 Αυγούστου 1633 στην καταχώριση του Κώδικα Α΄ (σ. 20) που προαναφέρθηκε. Επίσης, από την οθωμανική άδεια ανακαίνισης του 1622
προκύπτει ότι η τράπεζα, όπως και το μαγειρείο, είχαν καεί, με αποτέλεσμα φυσικά να καταστραφεί και η παλιά εικονογράφησή της, εφόσον
υπήρχε. Έτσι, ήταν λογικό ο ηγούμενος Ιωάσαφ να φροντίσει για την
αγιογράφηση στα 1632-1633. Ακριβής είναι και η πληροφορία του Ουσπένσκη για την πρόθεση των Σιμωνοπετριτών να κάνουν «ανακαίνιση»
στις μαυρισμένες τοιχογραφίες, εργασία που όντως πραγματοποιήθηκε
στα 1858-1861 από Γαλατσάνους αγιογράφους.
Αντίθετα, δεν μπορούμε εύκολα να ισχυριστούμε ότι είναι ακριβείς
και οι πληροφορίες του για αγιογράφηση του καθολικού το ίδιο έτος
(1633). Καταρχήν, δεν υπήρχε ανάγκη αγιογράφησης το 1633, αφού,
σύμφωνα με την οθωμανική άδεια, δεν είχε καεί το καθολικό στην πυρ-
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καγιά του 1622 και άρα σώζονταν οι παλιές τοιχογραφίες (του 1562 περίπου). Επιπλέον, ο Ουσπένσκη δεν μνημονεύει για το καθολικό καμία
επιγραφή, όπως κάνει για την τράπεζα. Μετά τα παραπάνω θεωρούμε
πιθανότερο ότι ο Ρώσος αρχιμανδρίτης, οι πληροφορίες του οποίου δεν
είναι πάντα ακριβείς, είχε δει την επιγραφή της τράπεζας και πιθανόν
την παραπάνω επιγραφή για τα εγκαίνια του καθολικού το 1633 επί
ηγουμενίας Τιμοθέου, και επηρεασμένος από αυτές θεώρησε ότι και οι
αγιογραφίες της εκκλησίας έγιναν επίσης το 1633. Την άποψη αυτήν ενισχύουν τα εξής ακόμη στοιχεία:
α. Οι σωζόμενες σήμερα παλιές τοιχογραφίες στους τρουλίσκους του
ιερού του καθολικού της Σιμωνόπετρας χρονολογούνται, όπως αναφέρθηκε, στα μέσα του 16ου αιώνα και δεν μπορούν να χρονολογηθούν στα
1633151.
β. Η διενέργεια αγιογράφησης συγχρόνως στο καθολικό και στην
τράπεζα στα 1632-1633 θα παρουσίαζε περισσότερες δυσκολίες, οικονομικές –μετά μάλιστα τα μεγάλα ανακαινιστικά έργα που προηγήθηκαν–
και πρακτικές (εύρεση και ταυτόχρονη απασχόληση δύο συνεργείων).
Η πληροφορία του παραπάνω τουρκικού ιεροδικαστικού εγγράφου
από 28.8-6.9.1622 για την αδειοδότηση επισκευών στις πόρτες και στα
παράθυρα του καθολικού θα μπορούσε, όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο και για την αντίστοιχη πληροφορία των οθωμανικών
εγγράφων που εκδόθηκαν μετά την πυρκαγιά του 1580, να συσχετιστεί
με τις ορατές σήμερα επεμβάσεις στα παράθυρα του καθολικού (εικ. 8).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα παράθυρο στον βόρειο τοίχο του, δίπλα
από το τέμπλο, όπου σώζεται και παλαιά τοιχογραφία του αγίου μάρτυρος Αβίβου152 (εικ. 10). Το παράθυρο αυτό έχει αποφραχθεί προφανώς
σε μεταγενέστερη της αρχικής ανοικοδόμησης του καθολικού φάση,
ίσως κατά τα ίδια έργα στα παράθυρα που αδειοδότησαν οι οθωμανικές αρχές μετά τις φωτιές του 1580 και του 1622. Πιθανός λόγος για το
κτίσιμό του θα μπορούσε να είναι η καλύτερη προστασία του ναού από
έντονα καιρικά φαινόμενα, στα οποία το καθολικό ήταν ασφαλώς πολύ
περισσότερο εκτεθειμένο από βορρά. Στη συνέχεια η επιφάνεια του κτισμένου παράθυρου καλύφθηκε με την απεικόνιση του διακόνου Αβίβου.
Είναι αμφίβολο εάν η τοιχογραφία εναρμονιζόταν με το υπόλοιπο εικονογραφικό πρόγραμμα, δεδομένου ότι συνήθως στη ζώνη αυτήν του
βόρειου τοίχου στους ναούς που αγιογραφεί ο Τζώρτζης εικονίζονται
απόστολοι153.
Στην πυρκαγιά του 1891 κάηκε σχεδόν ολόκληρη η επιζωγράφηση
των Γαλατσάνων (1858-1861) και αποκαλύφθηκε η παλαιότερη τοιχογραφία του αγίου Αβίβου, η οποία επίσης έχει πάθει σοβαρές ζημιές από
την φωτιά, ενώ μικρά τμήματά της στα άκρα (τμήματα του σταυρού
και του ευαγγελίου) έχουν καλυφθεί από εσοχή που προστέθηκε στο
αποφραγέν παράθυρο μάλλον μετά την πυρκαγιά του 1891. Ο μάρτυ-

151. Ν. Τουτός - Γ. Φουστέρης, Ευρετήριον, 365.
152. Για την ακριβή θέση της βλ. Ν. Τουτός - Γ. Φουστέρης, Ευρετήριον, 365,
αρ. 15.
153. Βλ. π.χ. Μ. Χατζηδάκης - Δ. Σοφιανός, Το Μεγάλο Μετέωρο. Ιστορία
και Τέχνη, Αθήνα 1990, 114-5· Ι. Μ. Διο
νυσίου, Οι τοιχογραφίες του καθολικού,
311 (αρ. Κ192, Κ193)· Ν. Τουτός - Γ.
Φουστέρης, Ευρετήριον 337. αρ. 358.
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ρας εικονίζεται μετωπικός, λίγο πιο κάτω από τη μέση, κρατώντας στο
αριστερό χέρι διάλιθο κλειστό κώδικα. Το δεξί χέρι του είναι υψωμένο
και η γροθιά του κλειστή σε στάση που δείχνει, σε συσχετισμό και με
τις άλλες τοιχογραφίες του ίδιου εικονογραφικού τύπου, ότι κρατούσε
σταυρό, ο οποίος δεν διακρίνεται λόγω της καταστροφής από τη φωτιά.
Πάνω από τον χειριδωτό χιτώνα του, πέφτει μανδύας, ο οποίος πορπώνεται ψηλά στον λαιμό. Στο επάνω τμήμα του μανδύα διακρίνονται
τα υπολείμματα από την πλούσια διακόσμησή του, που κατέστρεψε η
φωτιά. Το αριστερό ήμισυ του μανδύα πέφτει μπροστά, σκεπάζοντας
το μισό σώμα του αγίου έτσι ώστε από το αριστερό χέρι του να αφήνει
ακάλυπτα μόνο την παλάμη και τα δάκτυλα που κρατούν τον κώδικα.
Το δεξί ήμισυ του μανδύα είναι γερμένο προς τα πίσω, σκεπάζοντας
μόνο τον ώμο του. Προσωπογραφικά ο άγιος εικονίζεται νέος και αγένειος, με ξυρισμένη την κορυφή της κεφαλής του (παπαλήθρα) και τα
μαλλιά του να σχηματίζουν βοστρύχους στο ύψος του αυχένα. Από την
επιγραφή που υπήρχε διακρίνονται καθαρά μόνο τα γράμματα (Α)-ΒΙ-,
αριστερά από το φωτοστέφανο και ελάχιστα η κάθετη δεξιά κεραία του
βυζαντινού Α, με την ψιλή και την οξεία. Προφανώς, κατά τη συνήθεια
των επιγραφών που πλαισιώνουν άλλες τοιχογραφίες του αγίου Αβίβου
από το Τζώρτζη, το υπόλοιπο της λέξης (-ΒΟC) ήταν γραμμένο δεξιά
από το φωτοστέφανο154. Ο αγιογράφος φαίνεται ότι ακολουθεί με αρκετή ακρίβεια εικονογραφικό τύπο του αγίου, που υιοθετεί ο Τζώρτζης
πρώτη φορά στο βόρειο χοροστάσιο του νέου καθολικού του Μεγάλου
Μετεώρου (1552) για ανεπίγραφο άγιο, που ταυτίζεται με τον Άβιβο
(εικ. 11)155, και επαναλαμβάνει στο βόρειο χοροστάσιο του κυρίως ναού
της Δοχειαρίου (1568) και στη Μονή Δουσίκου (1557)156, με ελάχιστες
επιμέρους δευτερεύουσες διαφορές157. Ο ίδιος εικονογραφικός τύπος
ακολουθείται από τον Τζώρτζη και για τον ολόσωμο άγιο Άβιβο στον
νότιο τοίχο της λιτής του δοχειαρίτικου καθολικού158. Οι ομοιότητες του
154. Βλ. τις επιγραφές στον άγιο Άβιβο
της Μονής Δουσίκου (αδημοσ. φωτογραφία, φωτογραφικό αρχείο Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας), της Μονής Δοχειαρίου (Α.
Μπεκιάρης, Ο ζωγραφικός διάκοσμος,
εικ. 228γ), του Μεγάλου Μετεώρου (Μ.
Χατζηδάκης - Δ. Σοφιανός, Το Μεγάλο
Μετέωρο, 153), του Ρουσάνου (Α. Αναγνωστόπουλος, Τοιχογραφίες Ρουσάνου,
222-223 και εικ. 179) κ.λπ.
155. Ο άγιος αυτός διαφέρει αρκετά στον
εικονογραφικό τύπο από τον επώνυμο
άγιο Άβιβο, που εικονίζεται σε μετάλλιο
στο δυτικό τοίχο του ίδιου καθολικού
στο Μ. Μετέωρο. Ο Άβιβος του δυτικού
τοίχου είναι ελαφρά στραμμένος προς
τον Γουρία, δεν κρατά κώδικα, ενώ και ο

μανδύας του είναι τυλιγμένος με διαφορετικό τρόπο στο σώμα του σε σχέση με
τον ανεπίγραφο άγιο του βόρειου τοίχου,
βλ. Μ. Χατζηδάκης - Δ. Σοφιανός, Το
Μεγάλο Μετέωρο, 153.
156. Μ. Χατζηδάκης - Δ. Σοφιανός,
Το Μεγάλο Μετέωρο, 155· G. Millet,
Monuments de l’Athos. I. Les Peintures,
Παρίσι 1927, πίν. 230· Α. Αναγνωστόπουλος, Τοιχογραφίες Ρουσάνου, 222223· Α. Μπεκιάρης, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 405-406.
157. Τέτοιες διαφορές σε σχέση με τον
ανεπίγραφο Άβιβο του Μ. Μετεώρου
είναι ο αντεστραμμένος κώδικας στις
μονές Δουσίκου και Δοχειαρίου, και οι

χωριζόμενες στα τρία απολήξεις των
μαλλιών στην Μονή Δουσίκου. Επίσης, ο
άγιος Άβιβος στις Μονές Δοχειαρίου και
Δουσίκου εικονίζεται σε μετάλλια.
158. Το γεγονός ότι εκεί ο άγιος εικονίζεται ολόσωμος δίνει στον αγιογράφο την
δυνατότητα να αναπτύξει περισσότερο
το θέμα του, προσθέτοντας θυμιατό
και διακοσμώντας τον μανδύα όχι μόνο
εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά, με μεγαλύτερη μάλιστα πολυτέλεια. Επίσης, σε
σχέση με το Μ. Μετέωρο χρησιμοποιούνται διαφορετικά χρώματα για την ένδυση (π.χ. ο χιτώνας στο Μετέωρο είναι
λευκός, ενώ στη Δοχειαρίου πράσινος),
βλ. Α. Μπεκιάρης, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 405-406 και εικ. 228γ.
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σιμωνοπετρίτικου αγίου Αβίβου με τον τύπο αυτόν του Τζώρτζη, που
είναι περισσότερες προς τον ανεπίγραφο άγιο του Μεγάλου Μετεώρου,
δεν περιορίζονται μόνο στα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά (νέος
αγένειος, παπαλήθρα, βόστρυχοι στον αυχένα), αλλά και στον τρόπο
που αποδίδεται να κρατά τον σταυρό και τον κλειστό κώδικα, καθώς
και στην ένδυση.
Συνοψίζοντας λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι οι πηγές που έχουμε στην διάθεσή μας για τα έργα μετά την πυρκαγιά του 1622 δεν μας
επιτρέπουν να διαπιστώσουμε εκτεταμένη καταστροφή του προϋπάρχοντος καθολικού ούτε εκ νέου ανέγερσή του. Μας πληροφορούν για
μία ανακαίνιση, την έκταση της οποίας δεν γνωρίζουμε. Οπωσδήποτε η
σημείωση στο δοχειαρίτικο χειρόγραφο αρ. 115 και οι τοιχογραφίες στο
ιερό, που χρονολογούνται στα μέσα του 16ου αιώνα, συνηγορούν ότι
το καθολικό και οι τοιχογραφίες του είναι παλαιότερες του 1622 και δεν
έπαθαν σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά.
Εδώ σταματούν και οι πρωτογενείς γραπτές πηγές αναφορικά με την
οικοδομική ιστορία του καθολικού. Οι περιηγητικές μαρτυρίες που το
περιγράφουν είναι μεταγενέστερες, σε εποχή, που, κατά γενική ομολογία, δεν είχαν επιτελεστεί εργασίες στο καθολικό.
Η μαρτυρία των ταξιδιωτών του 18ου αιώνα
Ο ιατροφιλόσοφος Ιωάννης Κομνηνός που επισκέφτηκε το Άγιον Όρος
το 1698 άφησε μια σύντομη περιγραφή του καθολικού159. Περιγράφει
με λεπτομέρειες τα πέντε μαρμαροθετήματα που υπήρχαν σε σχήμα
σταυρού στο δάπεδο του καθολικού, σημειώνει τους ευρύχωρους χορούς, τις δώδεκα ρωσικές εικόνες στο δεξιό χορό, ενώ εντύπωση του
έκανε η φωτεινότητα του ναού. Ο Κομνηνός μέτρησε συνολικά είκοσι
δύο παράθυρα στη βόρεια και νότια πλευρά του καθολικού (από έντεκα
στην καθεμιά;), ενώ ο νάρθηκάς του στηριζόταν πάνω σε δύο κολώνες.
Ο Κομνηνός αναφέρει επίσης ότι ο άγιος Σίμων ἔκτισεν ἐπάνω εἰς ἐκείνην τὴν ὑψηλὴν πέτραν τὴν ἐκκλησίαν ὁποῦ φαίνεται ἕως τῆς σήμερον.
Αν και η μαρτυρία αυτή δεν έχει κάποια ιστορική αξία, είναι πιθανόν ότι
αντανακλά την άποψή του ή μια προφορική παράδοση της μονής ότι το
καθολικό δεν ήταν πρόσφατο και ήταν πάντα στην κορυφή του βράχου.
Στα δύο ταξίδια στο Άγιον Όρος ο Ουκρανός μοναχός Βασίλι Γκρηγκόροβιτς Μπάρσκι δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το καθολικό.
Στην πρώτη επίσκεψή του, το 1725-6, ο Μπάρσκι επισημαίνει ότι το καθολικό είχε μολύβδινη στέγη και ήταν κατάγραφο με τοιχογραφίες. Ο
Μπάρσκι προφανώς περιγράφει το καθολικό του 1562, αφού μετά το
έτος αυτό δεν υπήρξε σημαντική καταστροφή και ανακαίνισή του μέχρι
την επίσκεψή του. Τέλος, αναφέρει ότι ήταν ενωμένο με τα κελιά, αλλά
βρισκόταν ψηλότερα από όλα160. Στο δεύτερο ταξίδι του, το 1744-1745,

159. Ι. Κομνηνός, Προσκυνητάριον του
Αγίου Όρους του Άθωνος, ανατ. της α΄
έκδ. του 1701, Καρυές 1984, 82-83.
160. Μπάρσκι, Τα ταξίδια, 146.

ΣΥ ΜΒ ΟΛΗ ΣΤ ΗΝ Ι Σ ΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘ ΟΛ Ι ΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩ ΝΟΠΕΤΡΑ Σ

161. Μπάρσκι, Τα ταξίδια, 526.
162. ΑΜΣ, αντίγραφο καταστίχου
(suret-i defter), αρ. 166.
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ο Μπάρσκι δίνει αναλυτική –την αναλυτικότερη που διαθέτουμε– περιγραφή του καθολικού161. Ο Ουκρανός μοναχός περιγράφει το καθολικό να επιστέφεται από τρεις μολύβδινους τρούλους –έναν του κυρίως
ναού και δύο άλλους για τον νάρθηκα, πετρόκτιστο, τοιχογραφημένο
και εσωτερικά αναφέρει τα εικονοστάσια στους δύο χορούς, όπως έκανε
και ο Κομνηνός μισό αιώνα πριν, τον πολυέλαιο, το δάπεδο και άλλα
σκεύη. Για πρώτη φορά δίνονται οι διαστάσεις του ναού: 24 βήματα στο
μήκος και 20 βήματα στο πλάτος στο μέρος των δύο χορών. Αν θεωρηθεί ότι η μέτρηση έγινε από τους εξωτερικούς τοίχους και ότι 1 βήμα
αντιστοιχούσε σε 0,781 μ. (=βυζαντινό βήμα), τότε οι διαστάσεις του
καθολικού ήταν 19 μ. (18,74) στο μήκος και 15,5 (15,62) στο πλάτος.
Δεν είναι σαφές αν περιλαμβανόταν και η κόγχη του ιερού στην κατά
μήκος διάσταση. Ο Μπάρσκι αναφέρει, επίσης, για το καθολικό 12 και
12 παράθυρα από κάθε πλευρά, εκτός από αυτά που βρίσκονται ψηλά,
έξι πύλες και δίνει τις διαστάσεις και του εσωνάρθηκα (λιτής): 8 βήματα
μήκος και 20 πλάτος (δηλ. 6,25 x 15,5 μ.), στηριζόμενος σε δύο κολώνες. Ο εξωνάρθηκας καλύπτεται από επίπεδη ξύλινη στέγη και δεν φέρει
κολώνες. Κατά συνέπεια ο ναός, χωρίς τον εξωνάρθηκα είχε 25 μ. μήκος και 15,5 πλάτος. Η έλλειψη αντίστοιχων στοιχείων από άλλη πηγή
εμποδίζει τη σύγκριση των αριθμών, προκειμένου να φανεί αν την εποχή
του Μπάρσκι το καθολικό είχε υποστεί αλλαγές σε σχέση με την εικόνα
κατά τον 16ο αιώνα.
Αν συγκρίνουμε την περιγραφή του Μπάρσκι, κυρίως από τη δεύτερη επίσκεψή του, με την αντίστοιχη του Κομνηνού, προκύπτουν τα εξής:
παρ’ όλο που οι δυο περιγραφές έγιναν σε περίοδο που δεν συντελέστηκαν εργασίες στο καθολικό της μονής, ο εξωνάρθηκας πιθανώς δεν
υπήρχε το 1698, όπως επίσης και ένα ζευγάρι παραθύρων στο καθολικό.
Άλλες διαφορές δεν εντοπίζονται. Με την αναλυτική περιγραφή του
Μπάρσκι έχουμε μία βάση για την εικόνα του καθολικού κατά τον 18ο
αιώνα και ίσως τους προηγούμενους και μπορούμε να το συγκρίνουμε με το σημερινό. Θα πρέπει να θεωρήσουμε σίγουρο ότι το καθολικό
που είχαν δει οι δυο περιηγητές ήταν αυτό που είχε διαμορφωθεί τουλάχιστον μετά την πυρκαγιά του 1622 και κυρίως μετά την ανέγερση το
1562.
Τέλος, στην αναλυτική απογραφή των εντός του Αγίου Όρους κτισμάτων των μονών που διενεργήθηκε από την οθωμανική εξουσία το
1764/5, εντός της μονής Σιμωνόπετρας καταγράφηκαν τρεις ναοί, δύο
μικροί και ένας μεγάλος, όλοι μολυβοσκέπαστοι162. Δηλαδή οι Οθωμανοί απογραφείς κατέγραφαν το καθολικό ως μεγάλο ναό και άλλα δύο
παρεκκλήσια, άγνωστα ποια, ως δύο μικρούς.
Μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 στάθμευσαν στο μοναστήρι γύρω στους εξήντα Οθωμανοί στρατιώτες μετά τη φυγή των λίγων μοναχών και προχώρησαν σε διάφορες καταστροφές και βανδαλι-
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σμούς, μεταξύ των οποίων και στην αφαίρεση της μολύβδινης στέγης
του καθολικού και της τράπεζας163. Γνωστό είναι ότι μεταξύ 1858-1861
επιτελέστηκαν εργασίες επιζωγράφισης των τοιχογραφιών από το συνεργείο των Γαλατσιάνων ζωγράφων164, ενώ μέχρι την τρίτη πυρκαγιά
του 1891, στην οποία καταστράφηκε και το καθολικό, δεν έγιναν άλλες
οικοδομικές εργασίες σε αυτό.
Στην πυρκαγιά του 1891 κάηκε όλο το εσωτερικό του καθολικού με
τις τοιχογραφίες και έμειναν μόνο τοίχοι (στασίδια, ἀρχιερατικός θρόνος,
ἁγιογραφία, πάντα ἀπώλοντο, ἔμειναν γυμνά τά τείχη / [διελύθη] ὅλων
τῶν τοιχῶν ἡ ἁγιογραφία)165, εκτός από τις τοιχογραφίες των τυπικαριών
του βήματος και τον άγιο Άβιβο σε αποφραγμένο παράθυρο του βόρειου τοίχου του κυρίως ναού. Όλα τα σκεύη, πολύτιμα και μη, κάηκαν
εκτός από τα ιερά λείψανα που σώθηκαν από τους μοναχούς. Μαζί με
το καθολικό κάηκαν η βιβλιοθήκη της μονής, που βρισκόταν στον πάνω
όροφο της λιτής. Σύμφωνα με την περιγραφή από τον ηγούμενο Νεόφυτο του παλαιού νάρθηκα του καθολικού, όπως ήταν πριν την πυρκαγιά,
αυτός ήταν τέως χαμηλός θολωτός και σκοτεινός ἄνωθεν, τα «κατηχούμενα», ανάμεσά τους και η βιβλιοθήκη μέ δύο ἐξέχοντας θόλους φανάρια.
Μετά την πυρκαγιά η λιτή του καθολικού ξαναχτίστηκε στο σχήμα που
έχει σήμερα (ἤδη μετερυθμίσθη ὁλοτελῶς εἰς ἕνα ὑψηλόν θόλον φανάρι
ὡς ὁρᾶται)166.
Συμπεράσματα
Μετά την παραπάνω ανάλυση μπορούν σχηματικά να διακριθούν οι
εξής φάσεις εργασιών στο καθολικό.
ΧΡΟΝΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Τέλη 13ου αι. Ανέγερση μικρού ναΐσκου
από τον άγιο Σίμωνα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ
–

1365-1371

Ανέγερση καθολικού
από τον Ιωάννη Ούγγλεση

1529-1535

Πιθανή μολύβδινη επιστέγαση

Ανακαίνιση των τοιχογραφιών
του Ι. Ούγγλεση

1561/2

Εκ νέου ανέγερση
του καθολικού

Νέα αγιογράφηση
(πιθανότατα του Τζώρτζη)

1581-1583

Επισκευή παραθύρων
και θυρών

1622-1633

Επισκευή παραθύρων
και θυρών

1698-1744

Προσθήκη εξωνάρθηκα
και διάνοιξη δύο παραθύρων

1858-1861

Γενική αγιογράφηση

163. Κώδιξ Β΄, 88-9.
164. Α. Καραμπατάκης, Γαλάτιστα. Σελίδες από την ιστορία της, Θεσσαλονίκη
χ.χ., 72-83, όπου και το συμφωνητικό
μεταξύ του ηγουμένου της μονής αρχιμανδρίτη Σεραφείμ και του ζωγράφου
Μακαρίου ιερομονάχου.
165. Κώδιξ Β΄, 121, 107.

Επιζωγράφιση τοιχογραφιών

166. Κώδιξ Β΄, 106. Στο αρχείο της μονής υπάρχει πλήθος πληροφοριών για
καταστροφές από πυρκαγιά του καθολικού, κατάλογοι καμένων αντικειμένων,
αμφίων, θησαυρών κ.λπ., που μπορούν
να είναι αντικείμενο ειδικής μελέτης,
καθώς βρίσκονται εκτός του στόχου της
παρούσας.
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Από την παραπάνω ανάλυση μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά
ασφαλή τα εξής συμπεράσματα:
α´. Πιθανότατα μέχρι τα μέσα περίπου του 16ου αιώνα σωζόταν το
βυζαντινό καθολικό του Ι. Ούγγλεση με τις τοιχογραφίες του. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την τύχη του καθολικού του Ι. Ούγγλεση και
εάν τμήματα αυτού και των τοιχογραφιών του ενσωματώθηκαν σε αυτό
του 1562.
β´. Στα μέσα του 16ου αιώνα οι μοναχοί προχωρούν σε εκ νέου ανέγερση του καθολικού, η οποία ολοκληρώνεται στα 1561/2 και ακολουθείται από εκ νέου αγιογράφησή του. Δεν είναι γνωστά τα αίτια και οι
πιθανοί χορηγοί αυτών των έργων.
γ´. Οι μαρτυρίες των γραπτών πηγών του 16ου και των αρχών του
17ου αιώνα είναι αρκετά σαφείς, ώστε δεν μας επιτρέπουν να εικάσουμε
καταστροφή του καθολικού και των τοιχογραφιών του ούτε στην πυρκαγιά του 1580 ούτε σε αυτήν του 1622.
δ´. Η μορφή του καθολικού που σώζεται σήμερα έχει δοθεί κατά
βάση το 1562 και λιγότερο μετά την πυρκαγιά του 1891, όταν είχαμε μία
σημαντική ανάπλαση στον χώρο της λιτής.
ε´. Όπως προκύπτει από τις πηγές, η αρχική αγιογράφηση του καθολικού έγινε επί Ούγγλεση, η δεύτερη με τη μορφή της ανακαίνισης την
περίοδο 1529-1535, μία τρίτη γύρω στο 1562 πιθανότατα από τον Τζώρτζη και η τελευταία «ανακαίνιση» από τους Γαλατσάνους το 1858-1861.
Η πρώτη και η τρίτη τοιχογράφηση ήταν οι βασικές, πάνω στις οποίες
στηρίχτηκαν οι άλλες δύο.
στ´. Λαμβάνοντας υπόψη την συνηθισμένη στα μέσα του 16ου αιώνα
αγιορείτικη πρακτική, σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα (π.χ. ανοικοδόμηση του πύργου του αρσανά το 1567 από τον Οξιώτη), είναι λογική η
υπόθεση ότι η αγιογράφηση και η ιστόρηση του καθολικού έγιναν με χορηγίες από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Η επιβεβαίωση της υπόθεσης
αυτής, ωστόσο, δεν είναι δυνατή με τα μέχρι τώρα δεδομένα.
ζ´. Σημαντική βοήθεια για την επίλυση των υπαρχόντων προβλημάτων χρονολόγησης θα έδινε η συστηματική μελέτη των τοιχογραφιών
και των αρχιτεκτονικών στοιχείων, με την βοήθεια και μεθόδων εργαστηρίου, προκειμένου να συνδυαστούν με τις γραπτές πηγές.
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A Contribution to the History of the
Catholicon of the Simonopetra monastery
Phokion Kotzageorgis – Monk Kosmas Simonopetritis

The present article aspires to contribute to the problem of the dating of
Simonopetra’s catholicon. The authors analyze the extant written sources
and lead to the following conclusions as regards the construction phases
of the building:
a. By the period 1529-1535, and probably until the mid 16th century,
it had been preserved the church built by Jovan Uglieša in the 1360’s. We
are not able to know the fate of Uglieša’s catholicon and if parts of it and
of the frescoes have been integrated into the building of 1562.
b. In the mid 16th century the monks had rebuilt the catholicon,
which had been completed in 1562 and it was followed by a refurbishment of the wall paintings. It is not known what caused this and who the
possible sponsors of this project were.
c. The evidences of the written sources of the 16th and early 17th
century are clear enough so that they do not allow us to assume that the
catholicon and its frescoes had been destructed or damaged neither in
the fire of 1580 nor in that of 1622.
d. The form of the today survived catholicon has been mainly shaped
in 1562 and less after the fire of 1891, when there was an important reconstruction of the lete.
e. As it is clear from the sources, the original wall painting of catholicon was completed in Uglieša’s times, the second phase in the form of
renovating was undertaken during the period 1529-1535, a third one
around 1562, probably by the famous painter Tzortzis, and the last one a
«renovation» by the painters of Galatista (Galatsanoi) in 1858-1861. The
first and the third phase of wall painting were the main, on which the
other two were based.
f. Taking into account the common Athonite practice in the mid-16th
century, combined with other data (e.g. the construction of the tower of
the harbour in 1567, sponsored by Oxiotis), it is reasonable to assume
that the wall painting of the catholicon was made under a sponsorship
from the Danubian Principalities. However, this hypothesis cannot be
confirmed yet.

