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Манастирът Григориат се намира в югозападния край на Св.

Гора, на разстояние час и половина от Дионисиат, а от Карея –

на 6 часа. Той е разположен близо до брега на морето, под

отвесна гориста възвишеност, която се простира към Атонския

връх. Този манастир бил основан през XIV в. и е посветен в
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връх. Този манастир бил основан през XIV в. и е посветен в

чест на „Св. Никола Мирликийски Чудотворец” от Св.

Преподобни Григорий (по народност сърбин), който се уединил

в една пещера билзо до манастира. Названието на манастира е

получил от неговото име. Ктитори и благодетели на манастира

Григориат се явяват влашките господари. Особен ктитор на

него бил молдовлашкия войвода Александър, който го

възобновил и украсил великолепно през 1497 г.



Впоследствие манастирът изгорял при пожар на 30 ноември

1761 г. Втори път бил възобновен отново от молдовлашки

господари, от Унгровлашкия митрополит Григорий и от някои

константинополски гърци. В сегашно време той има формата на

непълен четириъгълник. Съборната църква е посветена в чест
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непълен четириъгълник. Съборната църква е посветена в чест

на Св. Никола Мирликийски Чудотворец. Тя е построена по

светогорски план и отвън е красива. В нея се намират следните

св. мощи: части от дясната и лявата нозе и от дясната ръка на

Св. Анастасия Римлянка; ребро от Свещеномъченик

Харалампий; глава от Св. мъченик Кирик; глава от Св. Григорий

Назианзин, баща на Св. Григорий Богослов; глава от Св.

мъченица Фитиния Самарянка; част от Св. Юлита, майка на Св.

Кирик; част от Св. великомъченик Пантелеймон.



При един стълб в съборната църква се намира

забележителната чудотворна икона Божията Майка. На нея има

надпис на гръцки: „Моление благочестивейшее госпожи Марии

Асанини Палеологовни господарини Молдовлахия”. Тази

благочестива госпожа е била съпруга на влашкия войвода
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благочестива госпожа е била съпруга на влашкия войвода

Стефан Велики, който умрял в 1511 г.

В манастира освен съборната църква се намират още следните

параклиси: 1) Успение Св. Богородица; 2) Св. Архангели; 3) Св.

Анастасия Римлянка; 4) Живоносний Източник на Св.

Богородица (Балаклий); 5) Св. Димитър; 6) Всех Светих; 7) Св.

Григорий, ктитор на манастира; 8) Всех Светих Атонски.



Вън от манастира се намират още църкви. Манастирът

Григориат е общежителен. Той подобно на манастира Св.

Павел, бил някога славянски, но сега в него монасите са гърци.

През XV в. братята в него са били около 100 души, но в сегашно

време има до 50 души. Всичкото му владение в Св. Гора е
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време има до 50 души. Всичкото му владение в Св. Гора е

покрай морето на дължина и широчина час и половина, но вън

от Св. Гора манастирът притежава достатъчно имущество и

метоси.



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).




