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ΜΟΝΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ
Το µοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ αποτελεί ένα
πολύτιµο και ανεκτίµητο στολίδι όλης της περιοχής.
Η πλούσια και µακραίωνη ιστορία του, η εθνική και
θρησκευτική προσφορά του, η επιβλητικότητα του και οι
τοιχογραφίες του εσωτερικού του ναού, οι οποίες
διακρίνονται για τη µοναδική γλυκύτητα στα πρόσωπα,
αλλά και ρεαλισµό στην κίνηση, η αναβίωση του και η
ανοδική του πορεία τείνει να το αναδείξει σε ένα από τα
µεγαλύτερα προσκυνήµατα της Βόρειας Ελλάδας, αφού
το περιβάλλει πλούσια χλωρίδα και πανίδα.

Η παράδοση το θέλει να είναι χτισµένη η Μονή πάνω
σε αρχαίο Ιερό, αφιερωµένο στη Θεά του κυνηγιού
Άρτεµη λόγω της πλούσιας πανίδας και χλωρίδας της
περιοχής.
Σήµερα είναι αποδεδειγµένο από έγγραφα που σώζονται
στην Ιερά Μονή Μέγιστης Λαύρας του Αγίου Όρους και
από στοιχεία του προηγούµενου αιώνα, ότι ήταν
αφιερωµένη στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδροµο. Από
διάφορα έγγραφα, όπως το Χρυσόβουλο Λόγο του
Αλέξιου Κοµνηνού που εκδόθηκε το 1082 φαίνεται να
υφίσταται από τον 11ο αιώνα ως µετόχι της Μεγίστης
Λαύρας του Άθωνος.

Ανεξάρτητα µε
τα παραπάνω, γεγονός παραµένει ότι ενάµιση αιώνα
αφότου ανακαινίστηκε το Μοναστήρι είναι αφιερωµένο
και έχει προστάτη και οδηγό του τον Αρχάγγελο
Μιχαήλ. Το 1858 µάλιστα, µε Σουλτανικό φιρµάνι
ανιδρύθηκε η Μονή και µετονοµάστηκε έτσι επειδή η
πυρπόληση της Μονής έγινε την 6η Σεπτεµβρίου, ηµέρα
του εν Χώναις θαύµατος του Αρχαγγέλου και εις ένδειξη
ευγνωµοσύνης από πολλούς κατοίκους της περιοχής, που
διασώθηκαν αβλαβείς την ηµέρα της καταστροφής από
βέβαιο θάνατο. Το 1182/3 η µονή της Μ. Λαύρας ίδρυσε
µετόχι της υπό µορφή κανονικής Μονής στο χωριό
Χώστιανη (σηµερινό Αρχάγγελο).
Το µοναστήρι της Όσσιανης µέχρι τον 18ο αιώνα έχει
µία ζωντανή παρουσία στην περιοχή σε σηµείο να ιδρύει
θυγατρική µονή στους πρόποδες του Βόρα έξω από το
χωριό Πρόµαχοι. Το µοναστήρι είναι του Αγίου
Ιλαρίωνα Επισκόπου Μογλενών. Το µοναστήρι

πολιορκήθηκε από τους Τούρκους µέσα στα χρόνια του
18ου αιώνα. Οι Τούρκοι κατέσφαξαν τους µοναχούς και
έκαψαν το µοναστήρι, ενώ διέφυγε µόνος ένας ο οποίος
αιµόφυρτος έσπευσε στη Μεγάλη Μονή.

Ο κίνδυνος
για το µοναστήρι υπήρξε µεγάλος. Την ίδια περίοδο
εξισλαµίστηκαν οι κάτοικοι του σηµερινού χωριού της
Νότιας. Τότε συνέβη και το τραγικό συµβάν της
πυρπόλησης της Μονής από τους νεοφώτιστους
Μουσουλµάνους οι οποίοι κατέστρεψαν και τις γύρω
κτιριακές εγκαταστάσεις. Καταστράφηκαν τα
υποστατικά, τα χωράφια, τα δάση και τα βοσκοτόπια
άλλαξαν κυρίους και σκόρπησαν οι πάροικοι και τα ζώα
της Μονής.
Η ερήµωση κρατάει παραπάνω από µισό αιώνα, αλλά
ήδη το 1858 µε άδεια του σουλτάνου ανιδρύεται η
πυρποληµένη Μονή και ο Βαλής των Βιτωλίων
επέστρεψε πίσω τα κτήµατα που είχε οικειοποιηθεί. Στο
εξής ξεκίνησε µια οικονοµική ευρωστία και το
µοναστήρι παρείχε δυναµική αρωγή στους άπορους της
περιοχής. Οι µοναχοί αναλάµβαναν πρωτοβουλίες στους
τοµείς της µόρφωσης, της ηθικής συµπαράστασης και
του εθνικού προσανατολισµού της Καρατζόβας.
Ο 19ος αιώνας είναι µία από τις στυγνές περιόδους της

τούρκικης δουλείας. Παρόλα αυτά η Μονή του
Αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι µία ρωµαλέα παρουσίας στη
βορινή Αλµωπία. Μέσα σε αυτή την κυψέλη των
µοναχών και λαϊκών, τα κελιά µετασχηµατίστηκαν σε
αίθουσες κρυφού σχολειού. Τα παιδιά διδάσκονταν τη
σοφία των προγόνων και τα αρχικά ελληνικά γράµµατα.
Έτσι επιστρέφοντας στον τόπο τους γίνονταν παπάδες ή
δάσκαλοι.

Στα ψηλά βουνά της Τζένας και του Κόζιακα
ανδρώθηκε µία γενιά νέων πατριωτών. Το ίδιο χρονικό
διάστηµα περιβάλλονταν από βία και τρόµο και σε αυτό
συνέβαλλε η προπαγάνδα των Βουλγάρων και των
Ρουµάνων. Στον Μακεδονικό αγώνα η Ιερά Μονή ήταν
το κέντρο του ελληνισµού και προπύργιο του
Οικουµενικού Πατριαρχείου.

Όσο για την εθνική του προσφορά, πολλοί γενναίοι
οπλαρχηγοί ντύνονταν µοναχοί καθοδηγούµενοι από τον
Αρχάγγελο Μιχαήλ για να εµψυχώσουν και να
καθοδηγήσουν τους Μακεδονοµάχους και τους
φοβισµένους κατοίκους της περιοχής. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα αποτελεί ο γενναίος οπλαρχηγός Καπετάν
Ματαπάς που µε το ψευδώνυµο Παπά Χρήστος και µε
έδρα το Μοναστήρι του Αρχαγγέλου, οργάνωσε
αντιστασιακά την περιοχή της Αριδαίας και της
Γουµένισσας του Κιλκίς.
Άλλοι γενναίοι οπλαρχηγοί χρησιµοποιούσαν τη Μονή
ως ορµητήριο και κρησφύγετο, όπως ο Γεώργιος
Κακουλίδης, ο Νικόλαος Βλάχος, ο Εµµανουήλ
Σκουντρής, ο οποίος σηµείωσε νίκες κατά των
Βουλγάρων στους Προµάχους.

Η Μονή για κάποιες δεκαετίες αποτελούσε

παρεκκλήσι της ενορίας του χωριού Αρχάγγελου.
Σήµερα η Μονή λειτουργεί µε κοινοβιακό τυπικό. Ο
ρυθµός του ναού είναι τρίκλιτη βασιλική και οι τοίχοι
του είναι λίθινοι πάχους ενός µέτρου. Το καθολικό του
ναού είναι κατάγραφο από τοιχογραφίες λαϊκών
ζωγράφων από το Κρούσουβο.

Μάλιστα, οι πιο περίφηµες
τοιχογραφίες είναι σκηνές από το µαρτύριο της Αγίας
Χρυσής και η αγιογραφία του Αγίου Ιλαρίωνα
Επισκόπου Μογλενών, η οποία είναι µοναδική σε όλη
την Ελλάδα. Τέλος διασώζεται και η θαυµατουργός
εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ.
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