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Манастирът Ксенофонт се намира на западната страна на Св.

Гора, до брега на морето. Той се намира от манастира Русик на
един час разстояние, а от Карея – на около 3 часа.

Манастирът Ксенофонт е основан в X век. Основателят му е
бил Ксенофонт, от името на когото е получил названието си. В
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бил Ксенофонт, от името на когото е получил названието си. В
1083 г. манастирът е бил преправен от друнгария Стефан,

византийски велможа. А в по-последно време, около 1545 г.,
бил възобновен от влашките господари Дук и Радул, родни
братя и особено от Матей Басараб.

Ксенофонт е въздигнат с високи каменни стени, на които се
намират братските и гостните стаи; главната порта на
манастира се намира от западната страна, срещу морето.



Съборната църква е посветена в чест на „Св. Великомъченик
Георги”, в чест на когото е построен манастирът. Тази църква е
нова и великолепна – цялата е от мрамор и от други чисти
камъни. В църквата е забележителен иконостасът, който е
направен от чист бял мрамор с разни цветя и шарки.
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направен от чист бял мрамор с разни цветя и шарки.

Забелжителна е тъй също и старата църква „Св. Георги”. Тя е
малка; дюшамето ѝ и западните врати са направени
драгоценно; зад новия иконостас са оцелели 8 мраморни
стълба, които са останали от стария иконостас. В тази църква
се намират две икони, изкусно изработени от мозайка. Те са на
Св. Георги и Св. Димитър.



В Съборната църква се намират следните св. мощи: дясна ръка
от Св. Марина; част от Св. великомъценик Георги; части от Св.

Модест; Св. Яков Персиянин, Св. Харалампий, Св. Параскева,

пръст от Св. Пантелеймон; части от Св. безсребърници Козма и
Дамян; кръв от Св. Димитър Солунски с дрехата; дясна нога ог
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Дамян; кръв от Св. Димитър Солунски с дрехата; дясна нога ог
Св.Теодор Трион; грава от Св. мъченик Трифон и много други
части от св. мощи.

В съборната църква се намират и две чудотворни икони: Св.

Богородица и Св. Георги.



В началото на XVI в. манастирът Ксенофонт бил населен
изключително само от българи, които го владели дълго време.

Руският пътешественик Василий Барски в записките си от
първото си пътешествие по Света Гора отбелязва, че в
Ксенофонт слушал славянско богослужение. Но в сегашно
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Ксенофонт слушал славянско богослужение. Но в сегашно
време монасите в Ксенофот са изключително гърци.

В края на миналото столетие, а именно в 1784 г. по заповед на
Константинополския патриарх Гавриил, било наредено да се
основе общежитие. Сега манастирът Ксенофотнт е един от
строгите общежителни манастири в Атонската Света Гора.



В Ксенофонт освен съборната църква и старата църква се
намират още параклисите: 1) Въведение Св. Богородица; 2) Св.

Апостоли; 3) Св. Йоан Богослов; 4) Св. Архидякон Стефан; 5)

Успение Св. Богородица; 6) Св. Евтимий; 7) Св. безслебърници
Козма и Дамян; 8) Св. Лазар.
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Козма и Дамян; 8) Св. Лазар.

Вън от манастира в скита и по другите келии се намират около
25 църкви. Владението на Ксенофонт се простира на 2 часа
разстояние около манастира.

Недалеко от Ксенофонт се намира вода, която цери жлъчни
припадъци.



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).




