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Η Παναγία ςτο Άγιο Όροσ
Η παράδοςθ ανάγει τθν απαρχι του αγιορείτικου μοναχιςμοφ ςτθν πρϊτθ χριςτιανικι εποχι ςυνδζοντασ τθν
ανζλιξι του με ζνα ταξίδι τθσ Παναγίασ, που αναγκάςκθκε ςε φοβερι φουρτοφνα να βγει ςτο Άγιο Όροσ, που τθσ
άρεςε τόςο πολφ, ϊςτε τθσ το χάριςε ο Χριςτόσ κι από τότε λζγεται "περιβόλι τθσ Παναγίασ".

http://vaggelis-godknowseverything.blogspot.com/2009/03/blog-post_6778.html
http://vaggelis-godknowseverything.blogspot.com/2009/03/blog-post_6778.html
http://vatopaidi.files.wordpress.com/2009/09/h-panagia-sto-agion-oros.jpg


Σο άβατο του Αγίου Όρους

Είναι αρκετά ορκόδοξα μοναςτιρια, τα οποία
λειτουργοφν υπό το κακεςτώσ του «αβάτου», δθλαδι
απαγορεφουν τθν είςοδο ςτο άλλο φφλο, χωρίσ αυτό να
ςθμαίνει υποβάκμιςθ των ανδρϊν ι των γυναικϊν.
Κυρίωσ πρζπει να λαμβάνουμε υπόψθ ότι τα μοναςτιρια
είναι μζρθ πνευματικοφ αγώνα, άςκθςθσ και αγιότθτασ,
γεγονόσ που οι προςκυνθτζσ – επιςκζπτεσ καλοφνται να
ςεβαςτοφν. Και αυτό ακολουκικθκε από τουσ πρϊτουσ
αιϊνεσ τθσ εμφάνιςθσ του μοναχιςμοφ ςτθν ζρθμο τθσ
Αιγφπτου (3ο-4ο αι. μ.Χ.) και φκάνει ωσ τισ μζρεσ μασ.

Στο Άγιο Όροσ, το κφριο τιμώμενο πρόςωπο είναι μια
γυναίκα, θ Υπεραγία Θεοτόκοσ. Ζνασ από τουσ λόγουσ
τθσ κζςπιςθσ του αβάτου ςτο Άγιο Όροσ, είναι θ
αφιζρωςι του ςτθν Παναγία, τθσ οποίασ και κεωρείται
κιποσ και περιβόλι και τιμάται ωσ θ ζφοροσ και
θγουμζνθ του. Άλλθ γυναίκα δεν χωρεί.

Τπάρχουν γυναικεία μοναςτιρια που ακολουκοφν τθν
αγιορείτικθ παράδοςθ, όπωσ θ Μονι Ευαγγελιςμοφ
ςτθν Ορμφλια Χαλκιδικισ, θ Μονι Σιμίου Προδρόμου
ςτο Ακριτοχϊρι του Νομοφ ερρϊν και άλλα, τα οποία οι
γυναίκεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να επιςκζπτονται.

http://agioritis.pblogs.gr/a.html


Άλλθ επιλογι είναι από τθ Δάφνθ να πάρει κανείσ το άλλο ferryboat (που ζχει ανταπόκριςθ) για τισ ιερζσ μονζσ και
τισ ςκιτεσ που βρίςκονται ςτο νοτιοδυτικό μζροσ τθσ χερςονιςου. Αυτζσ είναι: ίμωνοσ Πζτρα, Γρθγορίου, Ι.Μ.
Διονυςίου, Ι.Μ. Αγ. Παφλου και ςκιτθ Αγίασ Άννθσ .
Σζλοσ μπορεί κάποιοσ να μετακινείται με τα μικρά λεωφορεία που διατθρεί το γραφείο κινιςεωσ αυτοκινιτων
Αγίου Όρουσ που εδρεφει ςτισ Καρυζσ.

Ακτι  Ουρανοφπολθσ

Προσέγγιση στις μονές του Άθω

Η είςοδοσ ςτο Άγιο Όροσ γίνεται μόνο με πλοίο το πρωί από τθν
Ουρανοφπολθ για τθν Δυτικι πλευρά τθσ χερςονιςου ι από τθν
Ιεριςςό για τθν Ανατολικι πλευρά. Κάκε μοναςτιρι διακζτει
προβλιτα-λιμάνι για να αποβιβαςτείτε από το πλοίο.

Η αναχϊρθςθ από τθν Ουρανοφπολθ για το λιμάνι τθσ Δάφνθσ
γίνεται κάκε μζρα και ϊρα 09:45. τθ Δάφνθ το καράβι φκάνει
περίπου ςτισ 12 θ ϊρα το μεςθμζρι. Από εκεί, με το λεωφορείο
τθσ γραμμισ μπορεί κάποιοσ να κατευκυνκεί προσ τισ Καρυζσ και

εν ςυνεχεία να ακολουκιςει το πρόγραμμά του.

http://www.mountathosinfos.gr/pages/agionoros/ferry_info.gr.html
http://www.ouranoupoli.gr/diamonitirio_gr.html


Έ κ δ ο σ η δ ι α μ ο ν η τ ή ρ ι ω ν

Οι Ζλλθνεσ μποροφν να επιςκεφτοφν το Όροσ
ελεφκερα, αφοφ επικοινωνιςουν με το
Γραφείο Εξυπθρζτθςθσ Προςκυνθτϊν ςτθ
Θεςςαλονίκθ ι τθν Ουρανοφπολθ για τθν
ζκδοςθ διαμονθτιριου, το οποίο κα
παραλάβουν ςτθν Ουρανοφπολθ ι τθν
Ιεριςςό, πριν από τθν επιβίβαςθ ςτο καράβι.
το λιμάνι υπάρχει ειδικό γραφείο. Οι
ιερωμζνοι πρζπει να ζχουν και ειδικι άδεια
του προϊςταμζνου τουσ.

Οι αλλοδαποί επιςκζπτεσ πρζπει να ζχουν:
1)ςυςτατικι επιςτολι τθσ πρεςβείασ τθσ χϊρασ τουσ
ςτθν Ακινα ι του προξενείου ςτθ Θεςςαλονίκθ,
2) ειδικι άδεια ειςόδου από το ελλθνικό Τπουργείο
Εξωτερικϊν ι το Τπουργείο Μακεδονίασ - Θράκθσ,
3) ειδικό ζγγραφο του Σμιματοσ Αλλοδαπϊν
Θεςςαλονίκθσ.

Όςοι είναι κάτω από 18 ετϊν πρζπει να
ςυνοδεφονται από ενιλικα (π.χ. πατζρα τουσ). Νζοι
που επιςκζπτονται το Άγιον Όροσ ςαν group με
ενιλικο αρχθγό για εκπαιδευτικοφσ λόγουσ, πρζπει
να ζχουν μαηί τουσ ζγγραφθ άδεια από τουσ γονείσ
τουσ επικυρωμζνθ από επίςθμθ αρχι.

http://alkiviadischantzaras.blogspot.gr/2007/12/5.html


Αγιορείτικη ώρα - Ημερολόγιο

Σο εικοςιτετράωρο ςτο Άγιο Όροσ υπολογίηεται ςφμφωνα με το
βυηαντινό θμερολόγιο, που μετακινείται κατά τισ εποχζσ του
ζτουσ, οφτωσ ϊςτε θ ανατολι να ςυμπίπτει κατά το δυνατόν με
τθν ϊρα μθδζν.
τισ Μονζσ του Αγίου Όρουσ ιςχφει θ βυηαντινι ώρα, κατά τθν
οποία το θμερονφκτιο αρχίηει με τθ δφςθ του ιλιου που
ςθματοδοτεί πάντα τθν 12θ ϊρα. τα περιςςότερα μοναςτιρια θ
ρφκμιςθ τθσ ϊρασ γίνεται κάκε άββατο βράδυ για όλθ τθν
επόμενθ εβδομάδα. τθ μονι Ιβιρων, αντίκετα, το θμερονφκτιο
αρχίηει με τθν ανατολι του θλίου. Τπενκυμίηεται, εξάλλου, ότι
ςτο Άγιο Όροσ ιςχφει το "Ιουλιανό" θμερολόγιο.



Σο καθεστώς 

του Αγίου Όρους



Η ΑΘΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ είναι αυτοδιοίκθτο τμιμα τθσ νεότερθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ με
τουσ δικοφσ τθσ κεςμοφσ και κϊδικεσ λειτουργίασ. Προςτατεφεται ωσ Αυτοδιοικοφμενθ
Περιοχι από το φνταγμα τθσ Ελλάδοσ.

Πνευματικά ανικει ςτο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Οι Ηγοφμενοι κάκε μονισ αποτελοφν τθν Ιερά Σφναξθ και αςκοφν τθν νομοκετικι εξουςία.
Παράλλθλα κάκε χρόνο εκλζγεται από τθν μονι και ο αντιπρόςωποσ τθσ ςτθν Ιερά
Κοινότθτα, θ οποία αςκεί τθν διοικθτικι εξουςία, ενϊ τθν εκτελεςτικι εξουςία αςκεί θ
Ιερά Επιςταςία που αποτελείται από 4 μζλθ επιλεγμζνα από τισ 5 πρϊτεσ ιεραρχικά
μονζσ.

http://manitaritoubounou.wordpress.com/2009/12/13/krisi-for-mon-krat-pol/
http://picasaweb.google.gr/nikiforospapa/AgioOrosAthos


Σεϊμένηδες και Σερδάρηδες

Όξγαλα ηεο Ιεξάο Επηζηαζίαο είλαη νη εϊκέλεδεο

θαη νη εξδάξεδεο, πνπ θαηά ηηο επίζεκεο ηειεηέο

θνξνύλ ζηνιή επδωληθή θαη ηηο θαζεκεξηλέο έλα

δίθνρν κε ηα αξρηθά Α.Ο. Είλαη θαηά θάπνην ηξόπν ε

αζηπλνκία ηνπ Άζωλνο.

Σν Ειιεληθό Κξάηνο εθπξνζωπεί ν Πνιηηηθόο

Δηνηθεηήο ηνπ Αγίνπ Όξνπο κε βαζκό Ννκάξρε.

Τπάξρνπλ αθόκε ππεξεζίεο Αζηπλνκίαο,

Σειωλείνπ – Ληκελαξρείνπ, ΟΣΕ, ΕΛΣΑ, Κέληξν

Τγείαο θ.ι.π.

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/197634-03.JPG
http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/tags/serdaris-gr.html


Οι μετακινήσεις 

στο Άγιο Όρος 

μπορούν να γίνουν



Με ιεωθνξείν ζην δξνκνιόγην Δάθλε - Καξπέο - Μνλή Ιβήξωλ

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2009/07/489504.html


Με ηα "ΣΑΞΙ mini-van" πνπ κπνξείηε λα λνηθηάζεηε ζηηο Καξπέο ή λα δεηήζεηε 

λα ζαο παξαιάβνπλ από ην κνλαζηήξη ή ηελ ζθήηε ζηελ νπνία ζα βξίζθεζηε.

http://www.metafysiko.gr/pn/show.php?action=m&id=59


Με ηα κηθξά θνξηεγά απηνθίλεηα, πνπ δηαζέηνπλ αξθεηά κνλαζηήξηα

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/249410-01.JPG
http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/249406-04.JPG


Με δών (ζπλήζωο κνπιάξη)

http://www.imdleo.gr/diaf/files/photos/01_pneymatika/2008/43_oik_patr_moyl.jpg


http://hellas-orthodoxy.blogspot.com/2008_10_01_archive.html


Ο αρζανάς ηης Αγίας Άννας

http://athos.web-log.nl/.shared/image.html?/photos/uncategorized/169_athos_2007_pad_na_katounakia.jpg


Σα γξαθηθά κεηαθνξηθά κέζα 

ηνπ Αγίνπ Όξνπο νινέλα θαη 

εμαθαλίδνληαη.

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/tags/serdaris-gr.html


Με ηα πόδηα, αθνινπζώληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά κνλνπάηηα ηνπ Όξνπο. Η δηαδξνκή,

όπνπ θαη αλ θαηεπζπλζείηε, ζα ζαο ζπλαξπάζεη. ε πνιιά ζεκεία ζα ζπλαληήζεηε

πεγέο κε δξνζεξό λεξό. Η βιάζηεζε είλαη πινύζηα. Σα ηνπία εηδπιιηαθά. Υξεηάδεηαη

πξνζνρή όκωο, δηόηη είλαη ζύλεζεο λα ραζείηε ζηα πνιπδαίδαια κνλνπάηηα, πνπ

ζπρλά δηαθόπηνληαη κέζα ζηα ππθλά δέληξα ή κπξνζηά ζε ραξάδξεο θαη βξάρηα.

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2009/07/489504.html
http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2009/07/489504.html


http://athos.web-log.nl/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2009/11/29/img_3645.jpg


Με πλοίο

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/tags/dafni-gr.html


Σνπξηζηηθό θαξαβάθη πξαγκαηνπνηεί πεξίπινπ ηνπ Αγίνπ Όξνπο

http://lyk-varth.ilei.sch.gr/monastery/info.html


Ιερές Μονές
 Οι πρϊτοι χριςτιανοί αςκθτζσ εμφανίηονται ςτο Άγιο Όροσ γφρω ςτο 400 μ.Χ.
 Σο 885 μ.Χ. με χρυςόβουλο του αυτοκράτορα Βαςιλείου του Α', θ χερςόνθςοσ του

Άκω ορίςτθκε ωσ αποκλειςτικόσ τόποσ διαμονισ αςκθτϊν, όπου αποκλείονται
οποιοιδιποτε άλλοι κοςμικοί, ακόμα και ποιμζνεσ ι γεωργοί.

 Ακολοφκθςε θ ανάπτυξθ του αςκθτικοφ μοναχιςμοφ, γριγορα όμωσ θ οργάνωςθ
πιρε μοναςτικι μορφι, με τα πρϊτα μοναςτιρια να ιδρφονται ςτα τζλθ του 10ου
αιϊνα μ.Χ.

 ιμερα το Άγιο Όροσ αποτελείται από είκοςι ιερζσ, κυριαρχικζσ, βαςιλικζσ,
πατριαρχικζσ και ςταυροπθγιακζσ μονζσ.

 Οι Ακωνικζσ Μονζσ ςιμερα είναι όλεσ κοινόβιεσ. Παλιότερα κάποιεσ ιταν
ιδιόρρυκμεσ.

 τισ κοινόβιεσ οι αδελφοί ζχουν κοινοκτθμοςφνθ, κοινι τράπεηα και εκλζγουν
ιςόβιο Ηγοφμενο, ο οποίοσ προΐςταται τθσ Μονισ ζχοντασ γφρω του τθ Γεροντία
και τουσ Επιτρόπουσ.

 τισ ιδιόρρυκμεσ Μονζσ ο κάκε μοναχόσ φροντίηει τθν ζνδυςθ και τθ διατροφι του
και κατά ςυνζπεια ζχει δικι του περιουςία, για το διακόνθμά του προσ τθ Μονι
ζχει ανταμοιβι, δεν υπάρχει Ηγοφμενοσ, αλλά διοικοφν Επίτροποι (ςυνικωσ τρεισ)
που τιμθτικά αποκαλοφνται Προθγοφμενοι.

 Ο αρικμόσ των 20 Μονϊν, ωσ ανεγνωριςμζνεσ ανζκακεν από τθν Εκκλθςία και τθν
Πολιτεία, δεν μπορεί οφτε να αυξθκεί αλλά οφτε και να ελαττωκεί. Σων Μονϊν δε
αυτϊν οι 17 είναι ελλθνικζσ, 1 ερβικι, 1 Ρωςικι, και 1 Βουλγαρικι.



Αρχιτεκτονικι των Μοναςτθριών
Οι του Αγίου Όρουσ μοιάηουν πολφ με μεςαιωνικζσ πολιτείεσ. Οι περιςςότερεσ είναι χτιςμζνεσ
ςε δφςβατεσ τοποκεςίεσ, περιβάλλονται από ιςχυρά και ςυμπαγι τείχθ, διακζτουν μια κφρια
είςοδο και ζχουν μεγάλο αφλιο χϊρο, ςτον οποίο είναι προςανατολιςμζνα όλα τα κτίρια τθσ
μονισ.
Σο ςθμαντικότερο κτίςμα κάκε μονισ είναι το κακολικό, ο κφριοσ ναόσ. Βρίςκεται ςτο κζντρο του
αφλιου χϊρου. Ο αρχιτεκτονικόσ ρυκμόσ είναι μια εξζλιξθ του εγγεγραμμζνου ςταυροειδοφσ με
τροφλο, ςτον οποίο ζχουν προςτεκεί δυο κόγχεσ ςτον κυρίωσ ναό, προκειμζνου να διευκολυνκεί
το ζργο των ψαλτϊν. Όλα τα κακολικά διακζτουν νάρκθκα και τθ λιτι, ζναν ευρφχωρο χϊρο
ανάμεςα ςτον κυρίωσ ναό και το νάρκθκα. Σο μεγαλφτερο μζροσ των ναϊν είναι καλυμμζνο με
τοιχογραφίεσ.
Ακριβϊσ απζναντι από το κακολικό, ςυνικωσ ςε αυτόνομο κτίςμα βρίςκεται, θ Τράπεηα, το
ςπουδαιότερο κτίςμα μετά το κακολικό.
Ανάμεςα ςτο κακολικό και τθν Σράπεηα υπάρχει θ φιάλθ, που χρθςιμεφει για τον αγιαςμό των
υδάτων. Είναι καταςκευαςμζνθ από μάρμαρο και ςυνικωσ κολοςκεπισ.
Οι μονζσ περιβάλλονται από ιςχυρά τείχθ και διακζτουν μια πφλθ, ςυνικωσ διπλι, χοντρι,
επενδυμζνθ με μζταλλο, οι οποία ζκλεινε μετά τθ δφςθ του θλίου.
Πολλζσ μονζσ διακζτουν πφργο, ο οποίοσ είναι κτιςμζνοσ είτε ςτο κζντρο είτε ςτο υψθλότερο
ςθμείο τθσ μονισ. ε παλαιότερεσ εποχζσ χρθςίμευε ωσ παρατθρθτιριο και ωσ τελευταίο ςθμείο
άμυνασ των επιδρομϊν των πειρατϊν.
Ζξω από τθ μονι μπορεί να δει κανείσ το κιόςκι, ςυνικωσ ςε τοποκεςία με κζα. Διακζτει ξφλινο
ςκεπαςτό υπόςτεγο.
Κοντά ςτθ κάλαςςα υπάρχει ο αρςανάσ, κτίςμα που περιλάμβανε τισ αποκικεσ και χϊρουσ
φφλαξθσ των πλεοφμενων τθσ μονισ.



http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874411


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874424


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874410


ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΥΩΝΣΟ

http://vatopaidi.files.wordpress.com/2009/09/moni-xenofontos-01.jpg


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874423


Σν θαζνιηθό ηεο Μνλήο

http://agioritis.pblogs.gr/fwtos-apo-agion-oros.html


Άθημε ζην ιηκαλάθη ηεο Δάθλεο

http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874397


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874409


Καρυές Αγίου Όρους

http://clubs.pathfinder.gr/kellion/1014541
http://www.pigizois.net/arxeia/ilektronika_vivlia/ta_monastiria_tou_agiou_orous_1.pdf


Ο λαόο ηνπ Πξωηάηνπ είλαη ν αξραηόηεξνο θαη πην ηζηνξηθόο λαόο ηνπ Όξνπο

http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874399


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874407


ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΜΩΝΟ ΠΕΣΡΑ

http://www.arxontariki.net/viewtopic.php?f=10&t=737


ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ

http://www.arxontariki.net/viewtopic.php?f=10&t=737


ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ  ΔΙΟΝΤΙΟΤ

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/266728-01.jpg


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874416


ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΗ ΛΑΤΡΑ

http://www.arxontariki.net/viewtopic.php?f=10&t=737


Μονι Μεγίςτθσ Λαφρασ, κακολικό (963).
Tο κόκκινο αυτό χρϊμα ςυμβολίηει το αίμα του Χριςτοφ και των μαρτφρων.

http://histoirehistoire.weebly.com/arhochiiotatauepsilonkappatauomicronnuiotakappaomicron943-tau973piomicroniota-nualpha974nu.html


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874412


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874413


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874404


ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΑΤΡΟΝΙΚΗΣΑ

http://www.arxontariki.net/viewtopic.php?f=10&t=737


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874408


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874403


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874422


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/924042

