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Δημήτριος Α. Λιάκος - Νικόλαος Α. Μερτζιμέκης 

ΤΑΦΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΕ ΑΘΩΝΙΚΑ ΣΛΑΒΙΚΑ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ 

XJ. πρακτική της ανέγερσης ταφικών μνημείων σε κα

θολικά ή σε διάφορα παρεκκλήσια στις μονές του Αγί

ου Όρους είναι συνηθισμένη ήδη από τη βυζαντινή 

εποχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον τάφο του οσίου 

Αθανασίου του Αθωνίτου (αρχές 11ου αι.), που βρί

σκεται στο παρεκκλήσιο των Τεσσαράκοντα Μαρτύ

ρων στο καθολικό της μονής της Μεγίστης Λαύρας, κα

θώς και τους τρεις πατριαρχικούς τάφους του 18ου αιώ

να στην ίδια μονή. 

Στα μεταβυζαντινά και τα νεότερα χρόνια η συνήθεια 

αυτή διευρύνεται με την ανέγερση ταφικών μνημείων 

προς τιμήν προσώπων όχι απαραίτητα κτητόρων, ω

στόσο όμως σημαντικών για την προσφορά τους στα εν 

λόγω καθιδρύματα. Την ίδια συνήθεια ακολουθούν 

τρία ταφικά μνημεία στις αγιορείτικες μονές Αγίου Πα

ντελεήμονος1 και Ζωγράφου2, καθώς και στη βατοπεδι-

νή κοινοβιακή σκήτη του Αγίου Ανδρέα3 στις Καρυές, 

γνωστή ως «Σεράι». Τα μνημεία αυτά ανήκουν σε ση

μαίνοντα και εξέχοντα πρόσωπα, που είτε διαδραμάτι

σαν σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της μακραίωνης 

ιστορίας των εν λόγω καθιδρυμάτων είτε συνδέονται με 

συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Όλα τα ταφικά μνη

μεία που παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο τοποθε

τούνται χρονικά στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα4. 

1 Πα τη μονή του Αγίου Παντελεήμονος βλ. Leonid archimandrit 

(LA. Kavelin), Ruskii monastir zvjatogo Panteleimona - Rusik, Cherson-

skija Eparchialjnyja Vëdomosti, Οδησσός 1867. A.N. Muraviev, Afon -

Rusik, Trudy Kievskoji Duchovnoj Akademii, 3, Κίεβο 1880, 433-447. 

A.B. Soloviev, Istorija ruskogo monasestva na Afone, Zapiski Ruskago 

Naucnago Instituta ν Belgrade, 1932. Γ. Σμυρνάκης. To "Αγιον "Ορος, 

Καρυές Αγίου Όρους 1988,658-679 (στο εξής: Άγιον Όρος). 
2 Για τη μονή Ζωγράφου βλ. G. Cvetinov, Bulgarskija manastir Zograf, 

Σόφια 1918. Σμυρνάκης, Το Άγιον Όρος, 555-562. M. Kovachev, 

Zograf- izsledvania i dokumenti, Ι, Σόφια 1942. A. Bozkov - Α. Vasiliev, 

Chudozestvenoto nasledstvo na manastira Zograf, Σόφια 1981. A. Bo-

zhilov, Osnovavaneto na Svelata Athonska bMgarska obitel Zograf, Σό

φια 1995. 
3 Για την ιστορία της βατοπεδινής σκήτης βλ. Kratkii istoriceskii 

Το πρωιμότερο μνημείο βρίσκεται στη σκήτη του Αγίου 

Ανδρέα και χρονολογείται στο 1862 (Εικ. 1). Πρόκειται 

για τον τάφο του πρώτου δικαίου της σκήτης ιερομόνα

χου Βησσαρίωνα, που βρίσκεται ανατολικά της συστοι

χίας ναϋδρίων του κελλιωτικού πυρήνα της σκήτης5. 

Περιβάλλεται από μεταλλικό κιγκλίδωμα και η πρό

σβαση σε αυτό γίνεται από μια υποτυπώδη είσοδο με

ταξύ δύο πεσσίσκων, όπου οδηγούν βαθμίδες ανόδου. 

Ο τάφος είναι κτισμένος με ορθογώνιους δόμους και 

στην ανατολική του όψη υπάρχει μικρή μαρμάρινη πλά

κα που φέρει σε έξεργο ανάγλυφο το κρανίο του Αδάμ 

πάνω σε διασταυρούμενα οστά. Κάτω από το ανάγλυφο 

υπάρχει εγχάρακτη έμμετρη ρωσική επιγραφή σε τέσσε

ρις στίχους6. Σε μετάφραση η επιγραφή έχει ως εξής: 

"Ανθρωπος, ώσεί χόρτος αϊ ήμέραι αντοϋ· / ώσεί άνθος 

τον άγροϋ, όντως εξανθήσει- / δτι πνεϋμα όιήλθεν εν 

αντω, και ονχ υπάρξει/και ουκ έπιγνώσεται ετι τον τό

πον αντοϋ (Ψαλμ. PB', 15-18) 

Το πάνω τμήμα του τάφου είναι επενδεδυμένο με ορθο

γώνιες μαρμάρινες πλάκες, από τις οποίες η καλυπτήρια 

κοσμείται με σταυρό «τύπου Αναστάσεως», από τη βάση 

του οποίου υψώνονται τα σύμβολα του Πάθους. 

Στη μαρμάρινη επένδυση του τάφου εδράζεται κίονας 

με βάση από κοιλόκυρτα κυμάτια, που πατάει σε ορθο-

ocerk Russkogo na Afone Svjato-Andreevskogo obsceziteljnago skita. 

S prilozeniem povestvovanija ο cydesah ot prinadlezastei semy skity 

ikonëi Boziei Materi "V skorbeh i pecaleh ytesnenie", Svjato-Andreev-
skago Obsceziteljnago Skita na Afone (στο εξής: SAOSA), Οδησσός 

1890. Σμυρνάκης, Το Άγιον Όρος, 452-459. 
4 Εκτός αυτών, στο κοιμητήριο της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα 

έχουν εντοπιστεί ακόμη δύο ταφικά μνημεία του 20ού αιώνα 

(1902 και 1906) με μαρμάρινες επιτάφιες στήλες. 
5 Για το ναό του Αγίου Αντωνίου βλ. αναλυτικά, Μ. Πολυβίου, Ο 

ναός του πατριάρχη Σεραφείμ του Β' στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα 

των Καρυών, Εκκλησίες 5,207-228. 
6 Το κείμενο της επιγραφής είναι το εξής: ΗΜΟΚ^ΚΤ* ηκ\» Tparu / 

,Λ,ΝΪΕ ETW ΓϋΚΟ l^cfcTTi CMNklH TAKU) Wl^ß-fe / TfTT* IJ1KW Α%χΊ\ ΠρΟΗ,Λ,Ε 

KTi NE/VTh Η HE Kg^fTTi / Η Hi Π03ΝΛΕΤΤί Κ TOiMg /H-fecTd CK0ET0. 
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Α-* ' 

Εικ. 1. Σκήτη Αγίου Ανορέα («Σεράι»). Ο τάφος τον πρώτου 

δικαίου της σκήτης, ιερομόναχου Βησσαρίωνα. 

Εικ. 2. Τάφος ιερομόναχου Βησσαρίωνα. Επιγραφή στον 

κίονα του τάφου. 

Ι Οί 1\ Λ Τ ' 

G (·: π e: \ι ι 

l lfHTVl 
CXI UH , Η 
^ T U r c ; 

i;l IÖLU<r 
[Ι Π , > Ti/I- Ì 

«·· (χ 9 ; Γ( ί -ι 

γωνική πλίνθο. Το κιονόκρανο που επιστέφει τον κίονα 

αποτελείται α π ό κυ μάτια που εναλλάσσονται με οδο

ντωτές ταινίες, ενώ στην κύρια όψη του τα στοιχεία αυτά 

διακόπτονται από ορθογωνικό πλαίσιο. Στην π ά ν ω επι

φάνεια του κιονόκρανου, που διαμορφώνεται σχεδόν 

ημισφαιρική, στηρίζεται λατινικός σταυρός με ακτινωτό 

κόσμημα στο σημείο ένωσης των κεραιών του. Στην κύ

ρια όψη του κορμού του κίονα (Εικ. 2) αναγράφεται εγ

χάρακτη κεφαλαιογράμματη ρωσική επιγραφή σε είκο

σι τρεις στίχους7, που στα ελληνικά αποδίδεται ως εξής: 

Ένθάοε / κείται / ό πρώτος / Γέρων / Ηγούμενος / καί 

οομήτωρ / ταύτης της ρωσικής / κοινοβιακής / σκήτης / 

τον αγίου 'Ανδρέου /ίεροσχήμων/πατήρ /Βησσαρίων/ 

Τολματσόβ / που απεβίωσε / την 26η Απριλίου / τον 

ετονς 1862 / την 3η ώρα μετά το μεσονύκτιο, / άγων το 

1 Το κείμενο της είναι το εξής: MLCTO / ΠΟΤΡΕΒΕΗΜΑ / ΠΕΡΒΑΓΟ / 
ΜΓΎΜΕΗΑ / CTAPUA / OCHOBATEJ1MH / ΓΟ ΡΥίΧΚΑΓΟ / 
ΑΗΡΕΕΒΟΚΑΓΟ / ΟΒΙΗΕ5ΚΜΤΕ.1ΗΑΓΌ / CKMTA / HEPOCXHMOHAXA 
/ OTUA / BMCCAPMOHArO / TOJ1MAHOBA / CKOHHABCKArO / 26 
ΑΠΡΚΙΑ / 1862 ΓΟϋΑ / 3 4ACA ΠΟ nCUYHOCT / HA 57 Mb ΓΟ^Α Ο / 
TL PCHK^EHMfl / nPOXMBCM / HA ATOHL / 32 ΓΟΛΑ. 
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57ο έτος/από γεννήσεως αντοϋ / και το 32ο/από της εν 

"Αθω / καταβιώσεως αντοϋ8. 

Ο Βησσαρίων είναι ο ένας από τους δύο ρώσους μονα

χούς, που το 1830 με το όνομα Βασίλειος εγκαταστάθη

κε στο κελλί της Αγίας Τριάδας, εξάρτημα της μονής 

Σταυρονικήτα. Εκεί εκάρησαν ιερομόναχοι, ο μεν με το 

όνομα Βησσαρίων, ο δε με το όνομα Βαρσανούφιος9, 

και αγόρασαν επ' ονόματι τους την κελλιώτικη ομολο

γία του «Σεραγιού».Το 1842 προσχώρησε στην αδελφό

τητα και τρίτος μοναχός, με το όνομα Θεοδώρητος. 

Εφτά χρόνια αργότερα, το 1849, το κελλί μετατράπηκε 

σε σκήτη και ο ιερομόναχος Βησσαρίων χειροτονήθηκε 

δίκαιος από τον πρώην Αδριανουπόλεως Γρηγόριο, 

που μόναζε στη μονή Βατοπεδίου. Μετά το θάνατο του 

Βησσαρίωνα το 1862, δίκαιος της σκήτης αναλαμβάνει 

ο ιερομόναχος θεοδώρητος1 0. 

Το δεύτερο μνημείο βρίσκεται στη μονή Ζωγράφου 1 1 

(Εικ. 3). Πρόκειται ουσιαστικά για κενοτάφιο που κα

τασκευάστηκε το 1873 σε ανάμνηση του μαρτυρίου των 

είκοσι έξι μοναχών που, σύμφωνα με την παράδοση, 

θανατώθηκαν μέσα στον πύργο της μονής το 1276, λό

γω της σθεναρής τους αντίδρασης κατά της ένωσης των 

εκκλησιών που υποστήριζε ένθερμα ο τότε αυτοκράτο

ρας Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος (1259-1282) και ο πα

τριάρχης Ιωάννης ΙΑ' Βέκκος (1275-1282)12. Σύμφωνα 

με την παράδοση η εικόνα της Παναγίας Ακάθιστου, 

που βρισκόταν στο ζωγραφίτικο κελλί του Χέροβο, ει

δοποίησε με θαυματουργό τρόπο τους μοναχούς της 

μονής Ζωγράφου για την έλευση των ενωτικών του Μι

χαήλ Παλαιολόγου, ώστε να οχυρωθούν στον πύργο 

8 Ο Σμυρνάκης (Άγων Όρος, 458) μεταφράζει την επιγραφή ως 

εξής: Ένθάδε κείται ό πρώτος Γέρων Ηγούμενος και όομήτωρ 

ταύτης της ρωσσικής σκήτης τοϋ αγίου 'Ανδρέου Ίεροσχήμων 

Βησσαρίων Τολμάτσομπα μεταστάς προς Κύριον τη 26η 'Απριλί

ου 1862 μετά το μεσονύκτιον, άγων το 57ον έτος από γεννήσεως 

αυτού και το 32ον άπα της εν 'Αθω καταβιώσεως αντοϋ. 
9 Για τους μοναχούς Βησσαρίωνα και Βαρσανούφιο βλ. Zapiski ο 

zizni i podvigah ν Boze pocivsego starca igymena ieroshimonaha Vissa-

riona i sotrydnika ego ieroshimonaha Varsonofija, osnovatelei Ryssko-

go Svjato-Andreevskago obsceziteljnago skita na Sviatoi Gore Afon-

skoi, SAOSA, Οδησσός 1884. 
1 0 Για τη ζωή και το έργο των πρώτων ρώσων κτητόρων της βατο-

πεδινής σκήτης του Αγίου Ανδρέα, βλ. Zapiski ο zizni i podvigah ν 

Boze pocivsih osnovatelei Rysskogo Svjato-Andreevskago obscezitelj

nago skita na Sviatoi Gore Afonskoi, ieroshimonahov Vissariona i Varso

nofija i svjastennoarchimandrita Feodorita, ih sotrydnika i vtorogo 

nastojatelja skita, nekotorëh drygih ih spodviznikov i sobesednikov s 
prilozeniem kratkih svedenii ο nènesnem nastojatele skita ieroshimo-

Εικ. 3. Μονή Ζωγράφου. To ταφικό μνημείο των είκοσι έξι 

ζωγραφιτών μαρτύρων από τα δυτικά. 

nahe Feoklite, SAOSA, Οδησσός 1889. Σμυρνάκης, Άγιον Όρος, 453. 
1 1 Το 1887 επισκέφθηκε το Άγιον Ό ρ ο ς ο έλληνας πρόξενος στη 

Θεσσαλονίκη Γ. Δοκός, ο οποίος σε έκθεση του προς το Υπουρ

γείο των Εξωτερικών αναφέρει για το εν λόγω μνημείο: « Ό εισερ

χόμενος εν τη αύλη της Μονής βλέπει δεξιά στήλην εκ μαρμάρου 

μετά περιφράγματος σιδηρών κιγκλίδων άνεγερθεΐσαν οτε άπό 

τοϋ έτους 1859 μέχρι τοϋ 1865 άνεκαινίσθη ή Μονή. Ή εν λόγω 

στήλη φέρει έπιγραφήν βουλγαρικήν ην μοι μετέφρασαν ώς 

έξης...». Στη συνέχεια, ο έλληνας πρόξενος παραθέτει σε περίλη

ψη τη μετάφραση των επιγραφών, βλ. I.A. Παπάγγελος, Έκθεση 

του προξένου Γ. Δοκού περί του Αγίου Όρους (1887), Χρονικά 

της Χαλκιδικής,τχ. 40-41, Θεσσαλονίκη 1985-1986,108-109. 
1 2 Για τις καταστροφές που προκάλεσαν στις αγιορείτικες μονές οι 

λατίνοι, στην προσπάθεια τους να τους πείσουν να δεχθούν την 

ένωση των δύο Εκκλησιών, βλ. Σπ. Λάμπρου, Τά πάτρια τοϋ Άγι

ου Ό ρ ο υ ς , NE 9 (1912), 157-161. Σμυρνάκης, Άγιον Όρος, 76,468, 

542,557,576,683,690 και 693. 
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και να αμυνθούν13. Το εν λόγω γεγονός μάλιστα απει

κονίζεται σε τοιχογραφία του 1817, στο βόρειο τοίχο 

της λιτής του καθολικού της μονής Ζωγράφου, έργο 

του ζωγράφου Μητροφάνη14. Στην ίδια μονή έχει αφιε

ρωθεί και παρεκκλήσιο προς τιμήν των είκοσι έξι μαρ

τύρων μοναχών, που βρίσκεται στον τελευταίο όροφο 

της βόρειας πτέρυγας1 5 της μονής Ζωγράφου. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι το εν λόγω γεγονός απεικονίζεται σε 

φορητές εικόνες της μονής που χρονολογούνται στο 

18ο και το 19ο αιώνα16, αλλά και στη σύγχρονη τοιχο-

γράφηση της οροφής του μικρού εκθεσιακού χώρου 

στον Πύργο του Πρωτάτου. Η Εκκλησία της Βουλγα

ρίας ανακήρυξε τους είκοσι έξι μοναχούς οσιομάρτυ-

ρες και η μνήμη τους εορτάζεται στις 10 Οκτωβρίου. 

Το μνημείο, κατασκευασμένο από μάρμαρο, είναι πε

ρίοπτο και επιβλητικό. Αποτελείται από ψηλό βάθρο, 

όπου εδράζεται τετράπλευρη κατασκευή, στις όψεις 

της οποίας υπάρχουν ψευδοπαραστάδες με ψηλές βά

σεις και επίκρανα, που στηρίζουν τόξα. Στην κύρια όψη 

(δυτική), μεταξύ των παραστάδων και ως το ύψος των 

επικράνων, δημιουργείται ορθογωνικό άνοιγμα, που 

φέρει στο εσωτερικό του την εικόνα των είκοσι έξι μαρ

τύρων και κλείνει με υαλόφρακτο ξύλινο πλαίσιο. Το 

τύμπανο του τόξου, πάνω από το άνοιγμα, κοσμεί ανά

γλυφο στεφάνι. Στις άλλες, όψεις του μνημείου, σε εντοι

χισμένες τοξωτές μαρμάρινες πλάκες, εγχάρακτες με-

γαλογράμματες κυριλλικές επιγραφές αναφέρονται 

στο γεγονός του μαρτυρίου των ανθενωτικών μονα

χών. Σημαντικό στοιχείο, επίσης, αποτελεί η ύπαρξη 

στο κάτω τμήμα της μαρμάρινης πλάκας, στη βόρεια 

πλευρά του μνημείου, του ονόματος του μαρμαρογλύ-

1 3 Την «Άφήγησιν της θυσίας των Ζωγραφιτών μαρτύρων» δημο

σιεύει ο Iordan Ivanov, Bälgarski stantii iz Makedonija, Σόφια 1970, 

437-440. Βλ. επίσης σχετικές μελέτες των Ivan Bozilov, Mücenie na 
zografskite monasi. Legendi i fakti, Svetogorska obitel Zograf, Π, Σόφια 

1996,175-189 και Petär Angelov, Obrazät na vraga ν razkaza za zograf

skite mücenici, στο ίδιο, 191-196. 
1 4 Η ενεπίγραφη μαρμάρινη πλάκα που βρίσκεται στη δυτική εί

σοδο του πρόναου του καθολικού της μονής Ζωγράφου, ανα

φέρει ότι η αγιογράφηση του χώρου έγινε το: . . .awsi (181 7) 

Aid xeipoc ΛΛ Η τ ρ ο φ ί Ν »s . Για το ζωγράφο Μητροφάνη και το 

έργο του στη μονή Ζωγράφου, βλ. Atanas Bozkov - Äsen Vasiliev, 
Hudozestvenoto nasledstvo na manastira Zograf, Σόφια 1981,107-116. 
1 5 Το παρεκκλήσιο βρίσκεται απέναντι από τη σημερινή βιβλιοθή

κη της μονής και ανηγέρθη το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. 
1 6 Τρεις φορητές εικόνες με τους ζωγραφίτες μάρτυρες, μία του 

18ου αιώνα, μία του 1849 από το παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου 

και μία του 1874 από το παρεκκλήσιο των είκοσι έξι ζωγραφιτών 

πτη που κατασκεύασε το μνημείο: /. ΚΟΥΒΑΡΑΣ. Την 

κατασκευή περιβάλλουν τέσσερις κίονες με κοιλόκυρ-

τες βάσεις και κορινθιακά κιονόκρανα, που υποβαστά

ζουν το επιστύλιο, τις πλευρές του οποίου «δένουν» δύο 

σειρές από μεταλλικές βέργες, οι οποίες συναντώνται 

στο πάνω τμήμα του βάθρου. Το επιστύλιο κοσμούν αν-

θεμωτά ακρωτήρια που συνδέονται με έλικες. Στο κέ

ντρο του επιστυλίου, τρουλίσκος με ψηλό τύμπανο επι

στέφεται από σταυρό που περιβάλλεται από στεφάνι. 

Όσον αφορά στις επιγραφές του μνημείου17, υπάρχουν 

τέσσερις στις τρεις πλευρές του μνημείου, εκτός της δυ

τικής, οι οποίες εξιστορούν το γεγονός. Στη νότια πλευ

ρά του μνημείου, στο τόξο, υπάρχει εγχάρακτη κυριλλι

κή επιγραφή σε δύο στίχους18, η οποία σε μετάφραση 

έχει ως εξής: Σαν οσιομάρτνρες, Κύριε, πυρπολήθηκαν 

στο όνομα σον, θυσία σε εσένα Σωτήρα οι 26, ομολόγη

σαν την πίστη τους, σε όλη τους την ωραιότητα εμφανί

στηκαν, στον πύργο οι 26 θυσιάστηκαν. 

Στην ίδια πλευρά του μνημείου (νότια), κάτω από την 

προαναφερθείσα επιγραφή, άλλη επιγραφή σε δεκαπέ

ντε στίχους δίνει τα ονόματα των ζωγραφιτών μαρτύ

ρων1 9. Η μετάφραση της έχει ως εξής: Τα ονόματα των 

αγίων26/μαρτύρων/που θυσιάστηκαν είναι:/ηγούμε

νος Θωμάς, / Βαρσανούφιος, Κύριλλος, Μι/χαίας, Σι

μών, Ιλαρίων, Ιά/κωβος, Ιώβ, Κυπριανός, Σάβ/βας, Ια

κώβ, Μαρτινιανός, Κο/σμάς, Σέργιος, Μηνάς, Ιωσήφ, / 

Ιωαννίκιος, Παύλος, Αντώ/νιος, Ευθύμιος, Δομητιανός 

/καιΠαρθένιος,/τα υπόλοιπα τέσσερα/ονόματα είναι 

άγνωστα20. Σύμφωνα με την παράδοση τα τέσσερα 

άγνωστα ονόματα που αναφέρονται στην επιγραφή 

αφορούσαν λαϊκούς. 

μαρτύρων, δημοσιεύουν οι Bozkov - Vasiliev, ό.π., 352,356 και 366. 
1 7 Οι επιγραφές αυτές περιλαμβάνονται στο υλικό της διδακτορι

κής διατριβής του Ν.Α. Μερτζιμέκη, με θέμα: Επιγραφικά μνη

μεία της αγιορείτικης μονής Ζωγράφου. 
1 8 Τ ο κ ε ί μ ε ν ο τ η ς έχει ω ς εξής : CT MKW JKEPTBT*! Γ,Α,ΚΗ orNtcowjKfN 

ΝΚΙΑ rati«? npHNoweNÏA TEB'b cncf Hcn(o...) NHKIA K S BTS. Λ-fcnoT» 

raBHUJdCA KS Nd CTO/WE npMojKHiudCA. 
1 9 Τ ο κε ίμενο τ η ς είναι τ ο εξής: ΗΛΗΝΛ Γτκιχτ* KS / πρπΕΝΟΛΪΗΗΗκνυκ'κ 

/ 3,vfc nOCTpdAdKIUHXT». / CBTh CÏA / ΗΓ^ΛΙίΝΉ ^UJ/Hd, / EdpcdN»4>ÏH, 
Kvpi/WTK, Λ/VÏ / χ£Η, Cl/HWNTi, LldpiWH'K, IH / KWBTi, llUBTs., KvnpïdNTj., 
GâB / Bd, IdKUIBTi, MdpTÏNÏdNTi, Ko / C/Hd, GEprÏH, A\HHd, ΙωΟΗψΤι, / 
IWdHHIKÏH, IldVMTv, ΛπψΜΰ / ΝΪΉ, 6v-e-V/HÏH, Ao/HHTÏdNTi / H Ildp^EHÏH, / 
ΠρΟΜΗχΐχ ÎKf HiTTiipfXTi / HAUNd ΗΕΗ3Κ^εΤΝΗ. 
2 0 Τα ονόματα των είκοσι έξι ζωγραφιτών μαρτύρων που αναφέ

ρονται στην επιγραφή μας είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται 

στην «Άφήγησιν της θυσίας των 26 μαρτύρων» (βλ. υποσημ. 13), 

με τη διαφορά ότι ο Παρθένιος αναφέρεται ως εκκλησιάρχης. 
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Στην ανατολική πλευρά η εγχάρακτη επιγραφή σε δε

καέξι στίχους (Εικ. 4) μας πληροφορεί για το χρόνο των 

γεγονότων και τα πρόσωπα που διαδραμάτισαν πρω

ταγωνιστικό ρόλο21. Η μετάφραση της έχει ως εξής: Σε 

αυτό τον τόπο όπου προϋπήρχε ο πύργος, οι 26 ζωγρα-

φίτες μάρτυρες θυσιάστηκαν αφού πυρπολήθηκαν 

υπερασπίζοντας την ορθόδοξη πίστη από τους λατί-

νους, και αυτό έγινε επί των ημερών του ευλαβούς με

γάλου βουλγάρου τσάρου Καλοϊωάννου, που αποχώ

ρησε από την ανατολική ορθόδοξη Εκκλησία του έλλη

να αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγου και του λατί-

νον πατριάρχη Ιωάννη Βέκκου το έτος από Χριστού 

1276 κατά το μήνα Οκτώβριο, ημέρα 10η. 

Τέλος, στη βόρεια πλευρά του μνημείου επιγραφή από 

δέκα στίχους μας πληροφορεί αφ' ενός μεν για το θαύ

μα και την εύρεση της εικόνας της Θεοτόκου Ακάθι

στου, γνωστής ακόμη στους ζωγραφίτες πατέρες και ως 

Παναγία του Χέροβο22 ή Προαναγγελομένη23, αφ' ετέ

ρου δε για την ακριβή χρονολογία ανέγερσης του μνη

μείου24. Η επιγραφή σε μετάφραση έχει ως εξής: Εδώ 

στη στάχτη βρέθηκε η εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, 

άφθαρτη από την καταστροφική φωτιά, η οποία μαρ

τυρεί την εισβολή των λατίνων στη μονή ταύτη. Το πα

ρόν μνημείο ανηγέρθη το έτος 1873 κατά το μήνα Ιού

νιο, ημέρα 12η. Στο κάτω δεξιό τμήμα της πλάκας έχει 

χαραχθεί το όνομα του κατασκευαστή του μνημείου 

(βλ. παραπάνω). 

Το τρίτο μνημείο βρίσκεται στη ρωσική μονή του Αγίου 

Παντελεήμονος, βόρεια του παρεκκλησίου του Αγίου 

Μητροφάνη (Εικ. 5). Πρόκειται για τον τάφο του ρώ

σου προξένου της Θεσσαλονίκης Νικολάου Θεοδώρο-

βιτς Γιακουμπόβσκι, που απεβίωσε το 187425. Αποτελεί

ται από μαρμάρινη ορθογωνική μονολιθική στήλη πά

νω σε βαθμιδωτό βάθρο που εδράζεται στη μαρμάρινη 

καλυπτήρια πλάκα του τάφου. Την κύρια όψη της στή-

2 1 Τ ο κε ίμενο τ η ς ε ίναι τ ο εξής: Ha CIM /H-fccrfc, ΒΚ ΒΤ^ΙΒ / UHM 

rmpa-fc CTÌVI KS. Πρί / ποοκΗΟΛΪΗΝΗυ,Τνΐ swrpa<{> / CTIH, pa^H ,ι,οκ/iArw Meno / 

K'fĉ aHIA HpaBOC/iaBNMA / βΊίρΚΙ, ÜJ AATHH CO?KJKEHH / KTillUa, ΠρΗ B/U(ro) 

HECT. Eo/irap / ci"fc/H np'k Ka/io IwaNN-fe / Β Ε Λ Η ^ / Η , oTCTgpiHa υ,ρτν xt 

/ W npâBOCaaBHhlA BOCTOH / HhlA μρΚΒΗ rpEHECKO/M u,a / p-fc Mh^aH/l-fc 

n&AiOAOa-k H ΛΛ / ΤΗΝΟ Alö̂ pCTBÖlOUJf/MTx / naTpiapcfc IwaNN-fc BEKHcfc / 

Bis Λ-bro oT XpcTa 1276 ώυ,ά οκτ 10 ,Λ,ΝΑ· 
2 2 H Παναγία οφείλει την ονομασία της στο ομώνυμο τοπωνύμιο 

(αργότερα και κελλί),το οποίο για πρώτη φορά αναφέρεται σε με

ταβυζαντινό έγγραφο του 1586, που φυλάσσεται στο αρχείο της 

μονής Ζωγράφου (W. Regel - E. Kurtz - Β. Korablev, Actes de 

Zographou, Αγία Πετρούπολη 1907,141). Ο Σμυρνάκης στην αρχή 

Εικ. 4. Μονή Ζωγράφου. Μνημείο ζωγραφιτών μαρτύρων. 
Ενεπίγραφη μαρμάρινη πλάκα στην ανατολική πλευρά. 

λης κοσμεί λατινικός σταυρός που περιβάλλεται από 

στεφάνι ελιάς. Τη στήλη επιστέφει τριγωνικό αέτωμα-

του έργου του (Άγιον Όρος, 20), όταν κάνει λόγο για την ίδρυση 

των πρώτων μονυδρίων στη χερσόνησο του Άθω, αναφέρει μετα

ξύ άλλων ότι: «...και έτερα μοναστήρια, π.χ. ...τό Χέροβον..., 

ίδρυθέντα ϊσως κατά τόν δεύτερον συνοικισμόν του 'Άθω υπό των 

μοναχών τω 870»! 
2 3 Σ μ υ ρ ν ά κ η ς , Ά γιο ν Όρος, 558. 

Η ε π ι γ ρ α φ ή ε ίναι η εξής: 3A"fe >ΚΕ, ΒΤ* πΕΠ/rfc / (ο)κρΊίΤΕ^ iKoHa 

ΠρΕΒΪΑ / BU/hl, ΝΕΠΟΒρ{>Κ,Α,ΕΝΗΙΑ / BCE Π0Α^Κ>ψΗ/Η ΟΓΝΕ/Η / Η npE^HSB t̂cTH 

(UJH)/HA / (N)auiECTBiE /laTMHTx n(a) / oBHTE/ih ciw. / GEH ΓΜ^ΑΤΝΗΚΤ* 

CO / OpöJKENTi. BTi. Λ-fcTO. 1873 / ΜΙί,Λ IONIA 1 2 £HA. 
2 5 Για τα γεγονότα της ταφής του ρώσου προξένου στη μονή του 

Αγίου Παντελεήμονος, βλ. Σμυρνάκης, Ά γιο ν Όρος, 218. 
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Εικ. 5. Μονή Αγίον Παντελεήμονος. Ο τάφος του ρώσου 
προξένου Νικολάου Θεοοώροβιτς Γιακουμπόβσκι. 

την εσωτερική πλευρά των καταέτιων γείσων, καθώς 

και το κάτω τμήμα του οριζόντιου γείσου του αετώμα-

2 6 Το κείμενο της είναι το εξής: 3,TbCb ΠΟΓΡΕΒΕΗΟ TtJlO / 
ΗΜΚΟΠΑΛ ΘΕΟ,αΟΡΟΒΗΗΑ / flOEOBCKArO TbMCTBMTEJlb / ΗΑΓΟ 
CTATCKArO COBKT / HMKA POCCIHCKO - ΜΜΠΕΡΑ / ΤΟΡΟΚΑΓΟ 
TEHEPAJlbHArO / K0HCYJ1A Bt MAKE/IOHIH / CKOHMAJCfl HA 67 
Γ. 5KM3HH / Bfc Γ. COJT/Hb. 1874. Γ. OOJl 16 / Μ ΠΟΓΡΕΒΕΗ1.3TbCL 
20. ΤΟΓΟ / 1Œ IlOJlfl BtMHAfl EMY nAMflTb. 
27 To γενικό προξενείο της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη αυτή την πε
ρίοδο παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των πανσλαβικών 
ιδεών στη χερσόνησο του Αγίου Όρους και όχι μόνο. Το Φεβρουά
ριο του 1884 ο γενικός πρόξενος της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη 
A.A. Γιάκομπσον αποστέλλεται από το ρώσο πρεσβευτή της Κων
σταντινούπολης στο Άγιον Όρος (μονή Παντελεήμονος και μονή 
Ιβήρων) με σκοπό την επίλυση του λεγόμενου «γεωργιανικού ζη
τήματος». Βλ. Αιμίλιος-Αντώνιος Ταχιάος, Το γεωργιανικόν ζήτη-

τος περιτρέχει ιωνικό κυμάτιο.Τις γωνίες της επίστεψης 

κοσμούν ανθεμωτά ακρωτήρια, ενώ την κορυφή της 

λατινικός σταυρός (Εικ. 6). 

Στο βόρειο τοίχο του ιδίου παρεκκλησίου βρίσκεται 

εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα (Εικ. 7) με ρωσική επι

γραφή σε ένδεκα στίχους26, που αναφέρεται στο εν λό

γω μνημείο και η οποία σε μετάφραση έχει ως εξής: 

Ένθάοε κείται τό σκήνος / Νικολάου Θεοοώροβιτς / 

Γιακουμπόβσκι εν ενεργεία / πολιτειακού Συμβούλου 

τοϋ / ρώσικου - αυτοκρατορικού / εν Μακεδονία Προ

ξενείου. Απεβίωσεν 67 ετών / εν Θεσσαλονίκη τω 1874, 

Ιουλίου 16η /καί ετάφη ενταύθα τη 20η τοϋ ιδίου μηνός 

Ιουλίου. Αιωνία ή μνήμη αυτού. 

Στην ίδια μονή υπάρχει και δεύτερος τάφος, ο οποίος 

όμως είναι ακόσμητος. Πρόκειται για τον τάφο του ρώ

σου προξένου στη Μακεδονία Αλεξάνδρου Αρνολιό-

ντοβιτς Γιάκομπσον27 ο οποίος πέθανε στη Θεσσαλονί

κη στις 3 Φεβρουαρίου 1886 και ενταφιάστηκε δύο ημέ

ρες αργότερα στην ίδια μονή. Η μαρμάρινη επιτάφια 

πλάκα φέρει παρόμοια επιγραφή με την προηγούμε

νη, μόνο που διαφοροποιούνται τα στοιχεία του απο

θανόντος28: Ένθάδε κείται το σκήνος /Αλεξάνδρου Αρ-

νολιόντοβιτς / Γιάκομπσον εν ενεργεία / Πολιτειακού 

Συμβούλου τοϋ / ρωσικού - αυτοκρατορικού èv Μακε

δονία προξενείου. Απεβίωσεν 63 ετών/εν Θεσσαλονίκη 

τω 1886, Φεβρουαρίου 3η/και ετάφη ενταύθα τή 5η ιδί

ου μηνός. /Αιωνία ή μνήμη αυτού. 

Ο ενταφιασμός των παραπάνω στη μονή και η ανέγερ

ση ταφικών μνημείων δεν είναι τυχαία και συνδέεται 

άμεσα με τη ρωσική πολιτική αυτής της περιόδου, που 

είχε ως αρχικό σκοπό τον εκρωσισμό του Αγίου Ό 

ρους2 9 και δι' αυτού τη σταθερή επιρροή προς το Οι

κουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, με απώ

τερο στόχο τον έλεγχο της Βαλκανικής και την ελεύθε

ρα (1868-1918), Θεσσαλονίκη 1962,53-58. 
2 8 Το κείμενο της έχει ως εξής: 3JTbCb ΠΟΓΡΕΒΕΗΟ TbJlO / 
AJ1EKCAHÜPA APHOJlbHOBM / MA flKObCOHA JlblÌCTBllTEJlb / 
ΗΑΓΟ CTATCKArO COBLT / HMKA POCCIHCKO - ΜΜΠΕΡΑ / 
ΤΟΡΟΚΑΓΟ TEHEPAJlbHArO / KOHCYJ1A Bt ΜΑΚΕβΟΗΜ / 
CKOHHAJlCfl HA 63 Γ. 3CM3HM / Bt Γ. COJ1YHL, 1886, Γ. ΦΕΒΡ. 3 / 
M nOrPEBEHb 3JXbCb 5 ΤΟΓΟ / ^CE ΦΕΒΡ. BLHHAfl EMY nAMflTb. 
2 9 Για τη ρωσική προπαγάνδα στο Άγιον Όρος, βλ. Μ. Μεταξάκη, 
Τό "Αγιον "Ορος καί ή ρωσική πολιτική εν 'Ανατολή, Αθήναι 1913. 
I.A. Παπάγγελος, Η ρωσσική πολιτική στο Άγιον Όρος κατά τον 
19ο αι. και η δραστηριότης των αγιορειτών ρώσσων στην περιοχή 
της Καβάλας, Η Καβάλα και η περιοχή της, Πρακτικά Α'Τοπικού 
Συμποσίου, Θεσσαλονίκη 1980,405-418. 
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ρη επικοινωνία της Ρωσίας με το Αρχιπέλαγος και τη 

Μεσόγειο Θάλασσα30. 

Και τα τρία μνημεία που εξετάζονται, αποτελούν χαρα

κτηριστικές περιπτώσεις έργων κλασικιστικής τεχνο

τροπίας, η οποία εισβάλλει στον ελλαδικό χώρο μετά 

την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830 και καθιε

ρώνεται ως επίσημη καλλιτεχνική έκφραση, επηρεάζο

ντας καθοριστικά όλες τις μορφές της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας την εποχή αυτή3 1. Επιπλέον, αποτελούν 

συνηθισμένους και αγαπητούς τύπους ταφικών μνημεί

ων, που συναντώνται στα μεγάλα κοιμητήρια του 19ου 

αιώνα στον ελλαδικό χώρο3 2. 

Το μνημείο στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα ανήκει στον 

τύπο «της κρύπτης», πάνω στην οποία εδράζεται κίο

νας3 3. Ο συγκεκριμένος τύπος είναι γνωστός την εποχή 

αυτή από ανάλογα παραδείγματα στο κοιμητήριο του 

Αγίου Γεωργίου στην Ερμούπολη της Σύρου, όπου όμως 

τον κίονα επιστέφει η προτομή του νεκρού34. Το αγιο

ρείτικο μνημείο λοιπόν, μολονότι ακολουθεί ένα γνω

στό την εποχή αυτή τύπο, μορφολογικά διαφοροποιεί

ται, καθώς πάνω στον κίονα δεν υπάρχει, όπως συνηθί

ζεται, η προτομή του νεκρού, αλλά σταυρός. 

Οι οδοντωτές ταινίες στο γείσο της κυκλικής επίστεψης 

του κίονα αποτελούν χαρακτηριστικά κλασικιστικά 

μοτίβα που συναντώνται συχνότατα στο διάκοσμο έρ

γων μαρμαρογλυπτικής της εποχής, όπως π.χ. τέμπλων, 

προσκυνηταριών κ.ά.35. Το κρανίο του Αδάμ με τα δια

σταυρούμενα οστά επίσης, σύμβολο της ματαιότητας 

των εγκόσμιων, απαντά στο διάκοσμο και άλλων ταφι

κών μνημείων της ίδιας περιόδου36, είναι όμως γνωστό 

και από προγενέστερα παραδείγματα, που δεν έχουν 

ταφικό χαρακτήρα, όπως το ανάγλυφο στην κόγχη του 

καθολικού της μονής Αγίου Παύλου, που κατασκευά

στηκε το 1844 από τον τήνιο μαρμαρογλύπτη Ζαχαρία 

Φιλιππότη37. 

Η επιτάφια στήλη στον τάφο του ρώσου προξένου στη 

μονή Αγίου Παντελεήμονος αποτελεί επίσης συνηθι-

3 0 Βλ. Σμυρνάκης,Α/ίον Όρος, 236. Ταχιάος, Το γεωργιανικόν ζή
τημα, ό.π. (υποσημ. 27). 
3 1 Για την εισαγωγή του κλασικισμού στον ελλαδικό χώρο, βλ. γε
νικά, Κ. Μπίρης, Αι 'Αθήναι από τον 19ον εις τόν 20όν αιώνα, Α, 
Αθήνα 1966,228-230. Γ. Λάββας, 19ος-20ός αιώνας: Σύντομη ιστο
ρία της αρχιτεκτονικής,. Α, Θεσσαλονίκη 1982,22-25. 
3 2 Βλ. γενικά, Η. Μυκονιάτης, Η ελληνική κοιμητηριακή γλυπτική 
του 19ου αιώνα, Αρχαιολογία 36 (1990), 42-53. 

Π. Γαβαλά - Ε. Γαρέζου, Τα γλυπτά μνημεία τον κοιμητηρίου 
Αγίου Γεωργίου Ερμούπολης Σύρου (19ος-20ός αιώνας), Αθήνα 

Εικ. 6. Μονή Αγίου Παντελεήμονος. Η επίστεψη τον τά
φου τον ρώσου προξένου Νικολάον Θεοόώροβιτς Γιακον-
μπόβσκι. 

σμένο τύπο ταφικού μνημείου την εποχή αυτή. Ο τύπος 

της στήλης με αέτωμα και ανθεμωτά ακρωτήρια συνα

ντάται στα ευρωπαϊκά νεκροταφεία σε διάφορες πα

ραλλαγές, εμφανίζεται όμως και στον ελληνικό χώρο σε 

εξαιρετικά παραδείγματα και σε πολλές παραλλαγές 

στο κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου στην Ερμούπολη, 

στο Α Νεκροταφείο Αθηνών, στο νεκροταφείο των 

Πατρών κ.α.38. 

Το ιωνικό κυμάτιο στο αέτωμα της στήλης, καθώς και 

τα ανθεμωτά ακρωτήρια, αποτελούν χαρακτηριστικές 

1994,17,20. 
3 4 Στο ίδιο, 20. 
3 5 Α. Γουλάκη-Βουτυρά,Τα μαρμάρινα προσκυνητάρια της Αγιας 
Τριάδας Πειραιά, Αμητός. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μ. 
Ανδρόνικο, Θεσσαλονίκη 1986, πίν. 38.2,39.2-3. 
3 6 Γαβαλά - Γαρέζου, ό.π., 737. 

ΔΑ. Λιάκος, Τα λιθανάγλυφα του Αγίου Όρους (διδακτ. δια
τριβή), Θεσσαλονίκη 2000,37. 

Στ. Λυδάκης, Οι έλληνες γλύπτες. Νεοελληνική γλυπτική. Ιστο
ρία - τυπολογία - λεξικό γλυπτών, Αθήνα 1981,200. 
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Εικ. 7. Μονή Αγίου Παντελεήμονος. Ενεπίγραφη μαρμάρι
νη πλάκα στο βόρειο τοίχο τον παρεκκλησίου του Αγίου 
Μητροφάνη. 

μορφές κλασικιστικού διακόσμου, που απαντούν σε 

ένα μεγάλο αριθμό μνημείων της ίδιας εποχής39. Αλλά 

και το στεφάνι από κλαδί ελιάς αποτελεί τυπικό κλασι-

κιστικό κόσμημα με έντονο ταφικό χαρακτήρα, που 

απαντά την ίδια εποχή σε επιτάφιες στήλες και ταφικά 

μνημεία40. Συναντάται όμως αρκετά συχνά στο διάκο-

3 9 Γουλάκη-Βουτυρά, ό.π., 212. Λιάκος, ό.π., 151. 
4 0 Λυδάκης, ό.π., 77, εικ. 78. 
4 1 Λιάκος, ό.π., 39. 
4 2 Λυδάκης, ό.π., 206-207. 
4 3 Γαβαλά - Γαρέζου, ό.π., 19. 
4 4 Α. Γουλάκη-Βουτυρά - Γ. Καραδέδος - Γ. Λάββας, Η εκκλησια
στική μαρμαρογλυπτική στις Κυκλάδες από τον 16ο ως τον 20ό 

σμο και άλλων έργων, χωρίς ταφικό χαρακτήρα, όπως 

π.χ. στα θωράκια του νάρθηκα του παρεκκλησίου της 

Παναγίας Πορταΐτισσας στη μονή Ιβήρων, που χρονο

λογούνται στο 189241. 

Ενδιαφέρουσες είναι οι παρατηρήσεις μας, όσον αφο

ρά το μνημείο της μονής Ζωγράφου. Τυπολογικά το συ

γκεκριμένο μνημείο παραπέμπει στα ναϊσκόμορφα 

μνημεία που συναντώνται στο Α' Νεκροταφείο Αθη

νών4 2 και στο κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Ερμού

πολης43. Ωστόσο, η απόδοση του αγιορείτικου μνημεί

ου είναι περισσότερο «συνοπτική». Επιπλέον, η γενική 

αρχιτεκτονική σύλληψη του μνημείου παραπέμπει και 

σε ένα συνηθισμένο τύπο περίοπτων μαρμάρινων προ-

σκυνηταρίων που απαντούν στις Κυκλάδες από τις αρ

χές του 20ού αιώνα και αποτελούν αποκλειστική δημι

ουργία τηνίων μαρμαροτεχνιτών44. 

Ο μαρμαρογλύπτης που υπογράφει το μνημείο (Ι. Κου-

βαράς) πιθανώς ταυτίζεται με τον τήνιο Ιάκωβο Κου-

βαρά4 5, για τον οποίο, όπως επίσης και για την οικογέ

νεια των Κουβαράδων που εμφανίζεται στην Τήνο από 

το 18ο αιώνα, οι γνώσεις μας είναι σχεδόν ανύπαρκτες. 

Ως εκ τούτου, ο εντοπισμός του συγκεκριμένου έργου, 

που μπορεί να αποδοθεί στον προαναφερθέντα καλλι

τέχνη, είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αποτελεί ενδια

φέρουσα ένδειξη για το επίπεδο της καλλιτεχνικής του 

δημιουργίας και την ποιότητα της εργασίας του. 

Ως προς το διάκοσμο, απαντά και εδώ το συνηθισμένο 

θέμα του στεφάνου, είτε αυτόνομο είτε με σταυρό, κα

θώς και τα ανθεμωτά ακρωτήρια46. Επιπλέον, ο τύπος 

του κορινθιακού κιονόκρανου που κοσμείται με σταυ

ρούς είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος την εποχή αυτή και 

συναντάται σε διάφορες παραλλαγές σε πολλά έργα 

και κυρίως σε τέμπλα εκκλησιών των Κυκλάδων47. 

Συνοψίζοντας, τα προαναφερθέντα μνημεία ως προς 

την αρχιτεκτονική διάρθρωση ακολουθούν τύπους 

γνωστούς στην ταφική αρχιτεκτονική του δεύτερου μι

σού του 19ου αιώνα στον ελλαδικό χώρο. Σε επιμέρους 

βέβαια μορφολογικά στοιχεία εντοπίζονται ορισμένες 

διαφορές, όπως π.χ. η ύπαρξη σταυρού αντί της προτο-

αιώνα, Αθήνα 1996,148-149. 
4 5 Α. Φλωράκης, Άγων Όρος. Λιθανάγλνφα, Αθήνα 2000,49, σημ. 
85. 
4 6 Γουλάκη-Βουτυρά - Καραδέδος - Λάββας, ό.π., 105 και εικ. 155, 
156. Λιάκος, ό.π., 151. 
4 7 Γουλάκη-Βουτυρά - Καραδέδος - Λάββας, ό.π., εικ. 165,190. 
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μής του νεκρού στον κίονα του τάφου του δικαίου Βησ

σαρίωνα στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα. Τα παραπάνω 

μνημεία όμως, πέρα από αρχιτεκτονικές κατασκευές, 

συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα και ιστορικά γε

γονότα των καθιδρυμάτων, γεγονός που οδηγεί σε ορι

σμένες παρατηρήσεις. 

Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών μνημείων είναι 

ότι βρίσκονται σε σλαβικά καθιδρύματα. Η ύπαρξη 

τους δεν πρέπει να είναι άσχετη και με την προσπάθεια 

επιβολής και κυριαρχίας τους μέσω της προβολής ση

μαντικών πολιτικών προσώπων, όπως των ρώσων προ

ξένων, που προωθούσαν το κίνημα του πανσλαβισμού 

στον ευρύτερο μακεδόνικο χώρο4 8. Από την άλλη πλευ

ρά, η καθιέρωση του εορτασμού της μνήμης των ζω-

γραφιτών μαρτύρων και η ανέγερση επιβλητικού μνη

μείου στη μνήμη τους, σε μια ευαίσθητη περίοδο για τα 

νεοσυσταθέντα κράτη της Βαλκανικής, συντελούν στην 

ενδυνάμωση της πανσλαβιστικής προπαγάνδας την 

εποχή αυτή. Δεν είναι τυχαία ίσως η ανέγερση του εν 

λόγω μνημείου, η οποία έγινε μετά το σχίσμα που κήρυ

ξε ο πατριάρχης Άνθιμος ΣΤ (1871-1873) προς τη βουλ

γαρική Εξαρχία στη Σύνοδο που συγκροτήθηκε στις 12 

και 16 Σεπτεμβρίου 1872, καθώς επίσης και τα γεγονό

τα των ετών 1873-1876 (αντίποινα με στόχο την κτημα

τική περιουσία των αγιορείτικων μονών στις περιοχές 

της Βεσσαραβίας και της Γεωργίας)49. 

Τέλος, στο ίδιο αποτέλεσμα αποσκοπεί και η ανέγερση 

του τρίτου μνημείου προς τιμήν του πρώτου ρώσου δι

καίου της σκήτης του Αγίου Ανδρέα. Με αυτό τον τρό

πο αφ' ενός μεν τονίζεται η ρωσική παρουσία στο χώρο 

του Αγίου Όρους και αφ' ετέρου λησμονείται το ελλη

νικό παρελθόν της βατοπεδινής σκήτης, θέτοντας μια 

νέα αρχή στα αγιορείτικα πράγματα, που όμως δεν 

υλοποιήθηκε ποτέ5 0. 

4 8 Βλ. υποσημ. 29 και 30. 
4 9 Σμυρνάκης, Άγων Όρος, 212. 
5 0 Το 1887 επισκέφθηκε το Άγιον Όρος ο έλληνας πρόξενος στη 
Θεσσαλονίκη Γ. Δοκός, ο οποίος στην έκθεση του προς το Υπουρ
γείο των Εξωτερικών αναφέρει για τη σκήτη του Αγίου Ανδρέα: 
«Ή πλούσια κοινοβιακή Σκήτη τοΰ Σεραγιοϋ..., οίκοδομήθη δέ 

μεγάλη εν ετει 1849 έπιδειξάσης άσύγγνωστον άπρονοησίαν και 
άνοχήν της έπικυριάρχου Μονής τοΰ Βατοπεδίου καί της εν Κα-
ρυαϊς Κοινότητος παρά την οποίαν ετέθη ή Σκήτη αΰτη ώς φρου
ρός καί πρακτορεΐον της εν Αγ. Παντελεήμονι πανσλαυιστικής 
προπαγάνδας». Βλ. Παπάγγελος, ό.π. (υποσημ. 11), 116-117. 
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FUNERARY MONUMENTS 
IN ATHONITE SLAVIC MONASTERIES 

DURING THE NINETEENTH CENTURY 

I t was usual practice on Mt Athos to erect founder funerary 
monuments inside katholika or various parekklesia. This 
practice was followed for the three funerary monuments 
discussed here, in the monasteries of St Panteleemon, 
Zographou and the Vatopedi skete of St Andreas at Karyes, 
known as 'Serai'. 
The aforesaid monuments are of eminent persons, who 
either played a significant role in the long history of the 
monasteries or are associated with specific historical events. 
The three monuments constitute outstanding examples of 
the Neoclassical order, which prevailed in Greece after the 

founding of the independent Greek State in 1830, as a 
formal architectural expression which had a profound in
fluence on all aspects of artistic creation. 
Furthermore, funerary monuments of this type are common 
in the major cemeteries in nineteenth-century Greece. 
In conclusion, it is noted that the existence of these monu
ments in Slavic monasteries is related to propagand efforts 
to impose their dominance through the emergence of distin
guished political figures, such as the Russian consuls, who 
promoted the movement of Panslavism in the wider region 
of Macedonia. 
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