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Манастирът Костамонит се намира на северозападната
страна на Св. Гора, посред вечнозеленееща се гора. Той
е дълбоко уединен от морски и сухопътни съобщения.
Честите едри гори, които го обкръжават му придават
особено пустинен характер. От Дохиар и морския бряг

3333

особено пустинен характер. От Дохиар и морския бряг
той се намира на изток на разстояние около един час, а
от Карея – на 3 часа.

Основаването на Костамонит приписват на Константин
Велики или на сина му Констанций. Но по – вероятно е
това, че ктитор на манастира бил някой царски велможа
от двора на Комнините; следователно той е основан не
по – рано от XIII или XIV в.



Названието му Костамонит (или Костомонит) произлиза
от многото кестенови дървета, посред които е направен
манастира. Но съществува и друго предание, според
което на това място, гдето е основан Костамонит, в
старо време се подвизавал там някой си отшелник
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старо време се подвизавал там някой си отшелник
Константин, затова се нарича манастира Костамонит.

Външния вид, както и вътрешното разположение на
манастира е почти такова, каквото е в другите Атонски
манастири. Съборната църква е посветена в чест на „Св.
Архидякон Стефан“. Тя е скорошна направа, както и
другото сдание, което е построено от разни руски
благодетели.



В съборната църква, освен част от животворящия кръст
Господен, се намират още части от Христовата
багреница и части от следните св. мощи:

� част от Архидякон Стефан;

� част от Св. Свещеномъченик Василий;
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� част от Св. Свещеномъченик Василий;

� част от Св. Константин Велики;

� част от Св. Трифон.



В съборната църква се намират и две чудотворни икони:
1) Божията Майка, наречена „Предизвестителница“ и

2) Архидякон Стефан.

Забележителна е в съборната църква още и иконата,
наречена „Одигитрия“ т.е. „Пътеводителница“. Тя се
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наречена „Одигитрия“ т.е. „Пътеводителница“. Тя се
намирала в Константинопол във Влахернската църква,
която се издига близо до залива Златния Рог, на
западната му страна. На манастира тази икона била
подарена от сръбската княгиня Анна, а на нея я
подарили византийските царе Мануил и син му Йоан
Палеолог. Тази икона се намира при североизточния
стълб, който поддържа покрива на църквата.



Текстът на презентацията е

по изданието: Пътеводител

по Атонската Света Гора и
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по Атонската Света Гора и

Показател на светите й

паметници. Превел от

руското шесто поправено и

допълнено издание на

Атонския Св. Пантелеймонов

манастир иерод. Харалампий

Т. Преображенски. Издава

схимонах Иоаникий от

Ватопедската келия “Св.

Харалампий” в Карея, 1896 г.

Фотографиите са на

Мирослав Дачев (Архив на

Център за семиотични и

културни изследвания, 2004-

2017).




