
Οι Σκήτες 

Οι Αθωνικές Σκήτες είναι μικρές μονές που υπάγονται στις 

Κυρίαρχες Μονές. Διακρίνονται σε κοινόβιες και ιδιόρρυθμες. 

Πρόκειται για οργανωμένες κοινότητες που συγκροτούνται από πολλές 

μοναστικές καλύβες. Στο μέσον της κάθε Σκήτης βρίσκεται το λεγόμενο 

"Κυριακό" που είναι ο κοινός ναός για όλους και γύρω απ’ αυτόν είναι 

κτισμένες οι καλύβες.  

Τη διοίκηση στη Σκήτη ασκεί ο επονομαζόμενος "Δικαίος" που 

εκλέγεται κάθε χρόνο από τους "γέροντες" της Σκήτης με τη βοήθεια 2 

ή 4 συμβούλων εκ των οποίων οι μισοί προέρχονται από την ίδια τη 

Σκήτη και οι άλλοι μισοί από την Κυρίαρχη Μονή στην οποία υπάγεται 

η Σκήτη.  

Οι εγκατεστημένοι σ’ αυτές μοναχοί καλούμενοι σκήτες ασχολούνται 

επίσης με γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες καθώς επίσης και με 

την αγιογραφία, ξυλογλυπτική, μουσική κ.ά.  



Σκήτη  Μπογορόδιτσα  ( Θεογεννήτρια ) Ι.Μ. Παντελεήμονος 

ΚΟΙΝΟΒΙΕΣ 

ΣΚΗΤΕΣ 

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


Σκήτη Προφήτη Ηλία  (Ι. Μ. Παντοκράτορος) 

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


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/951354


Ιερά Σκήτη Αγίου Ανδρέα (Ι.Μ. Βατοπεδίου) 

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


      ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΕΣ  

         ΣΚΗΤΕΣ                                  Ιερά Σκήτη Αγίας Άννας (Μεγίστης Λαύρας) 

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


Σκήτη μικρή Αγία Άννα 

http://www.panoramio.com/photo/21718738


Σκήτη Αγίας Τριάδας Καυσοκαλυβίων ( Μεγ. Λαύρας) 

http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874431


Σκήτη Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή (Ιβήρων) 

http://www.imma.edu.gr/macher/subjects/athos/monasteries/29.html


Σκήτη Αγίου Δημητρίου (Βατοπεδίου) 

http://vatopaidi.files.wordpress.com/2009/06/skiti_ag_dimitriou.jpg


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874448


Σκήτη Γενεσίου της Θεοτόκου (Νέα Σκήτη) Ι.Μ. Αγίου Παύλου 

http://www.imma.edu.gr/macher/subjects/athos/monasteries/new_skete.html


    Σκήτη Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  (Ξενοφώντος)  

http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874456


Σκήτη Αγίου Δημητρίου (Λάκκου)  Ι.Μ. Αγίου Παύλου 

http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874453


Τα Κελιά 
 

Τα μοναστικό κελί, (καθαρεύουσα 

κελλίον), αποτελεί όπως και η σκήτη, 

μοναστικό ίδρυμα που υπάγεται σε 

κυρίαρχη Μονή ή Μοναστήρι. 

Τα μοναστικά Κελιά φέρουν 

ενσωματωμένο ναΐδριο ή και ναό και 

στα οποία έχει παραχωρηθεί κάποια 

εδαφική περιοχή της κυρίαρχης 

Μονής ανάλογα του μεγέθους και της 

ιστορίας τους. Αυτά παραχωρούνται 

συνήθως σε πολύ ολιγάριθμες ομάδες 

των 2 - 3 μοναχών που ασχολούνται 

παράλληλα με τα θρησκευτικά τους 

καθήκοντα σε γεωργικές, 

κτηνοτροφικές, οικοδομικές και άλλες 

εργασίες. 

Στο Άγιο Όρος υπάρχουν περίπου 140 

Κελιά. 

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


Κελί Αγίου Ευσταθίου (Μυλοπόταμος) Λαύρας 

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


ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ, Προβάτα, (Λαύρας)  

http://clubs.pathfinder.gr/kellion/1263878


Ο μοναχός Ιωσήφ και οι Ιπτάμενοι του 

Αιγαίου στο Κελλί Αγίου Μηνά, Βίγλα  

http://trelogiannis.blogspot.com/2010/01/blog-post_5844.html
http://kelliakalives.pblogs.gr/2010/01/agios-mhnas-bigla.html
http://kelliakalives.pblogs.gr/files/f/296888-06.jpg


ΜΑΡΟΥΔΑ (Χιλιανδαρίου)  

http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874466


ΜΟΛΥΒΟΚΚΛΗΣΙΑ (Χιλιανδαρίου)  

http://clubs.pathfinder.gr/kellion/930618


Σιμωνοπετρίτικο Ι. Κελλί Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2009/06/468703.html


Κουτλουμουσιανό Ι.Κελλί Αγίου Νικολάου, Χαλκιά  

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2009/06/282-koytloymoysiano-i-kelli-agioy-nikolaoy-halkia.html


Κελί Οσίου Γαβριήλ Ιβήρων  

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


           Σκήτη Αγίας Άννας, ΚΕΛΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

http://static.panoramio.com/photos/original/19861601.jpg


Κατουνάκια. Το κελί του Αγίου Εφραίμ.  

http://www.panoramio.com/photo/19740626


Καλύβες 
 

Η μοναστική καλύβα, όπως οι σκήτες και τα κελιά αποτελούν 

μοναστικά ιδρύματα που ανήκουν σε κυρίαρχη Mονή ή Μοναστήρι 

Οι μοναστικές καλύβες είναι και αυτές οικοδομήματα μικρότερα 

σε μέγεθος των κελιών που επίσης φέρουν ενσωματωμένο 

ναΐδριο, στα οποία όμως δεν έχει παραχωρηθεί από την 

κυρίαρχη Μονή εδαφική έκταση, σε αντίθεση με τα κελιά. 

Οι μοναχοί σ’ αυτά τα μοναστικά ιδρύματα ζουν κατά ολιγάριθμες 

ομάδες, όπως και στα κελιά ασχολούμενοι κυρίως με διάφορες 

τέχνες και εργόχειρα. Είναι δυνατόν πολλές καλύβες μαζί να δίνουν 

την εντύπωση μικρού οικισμού πλην όμως δεν διατηρούν καμία 

μεταξύ τους οργάνωση ή σχέση. 

Οι μοναστικές καλύβες του Αγίου Όρους βρίσκονται στη 

νοτιοδυτική άκρη της Αθωνικής χερσονήσου, στις περιοχές: Μικρή 

Αγια ¨Αννα, Κατουνάκια και Άγιο Βασίλειο. 



Μοναχός μπροστά σε αθωνίτικη καλύβα. Δεκαετία του 1920 

http://agioritis.pblogs.gr/tags/eksomologisi-gr.html


Η Καλύβη της Υπαπαντής του Κυρίου 

http://agioritis.pblogs.gr/2009/11/h-kalybh-ths-ypapanths-toy-kyrioy.html


Καθίσματα 
 

Τα μοναστικά καθίσματα του Αγίου Όρους αποτελούν και αυτά 

μοναστικά ιδρύματα όπως οι καλύβες, που υπάγονται σε 

κυρίαρχη Μονή ή Μοναστήρι. 

Αυτά είναι μικρά κτίσματα, περίπου σαν τις καλύβες, που 

συνηθέστερα βρίσκονται πολύ κοντά και γύρω από το Μοναστήρι 

που υπάγονται. Αυτά στερούνται εδαφικής έκτασης και 

παραχωρούνται σε διαμονή μοναχών "κατά μόνας", 

περισσότερο με προσωρινό χαρακτήρα. Οι μοναχοί αυτών των 

ιδρυμάτων λαμβάνουν τρόφιμα από τη κυρίαρχη Μονή αντί 

καταβολής μικρού χρηματικού ποσού. 



Παναγούδα, το κελί του γέροντος Παϊσίου 

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/254656-99.JPG


Ι.Μ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - Κάθισμα (Κελί) απέναντι από τη μονή  

http://www.panoramio.com/photo/19703542


Ησυχαστήρια 
 

Με την ονομασία Ησυχαστήριο, ή ασκητήριο, ή ασκηταριό 

χαρακτηρίζεται γενικά μοναστικό ίδρυμα που υπάγεται σε κυρίαρχη 

Μονή η Μοναστήρι. Τα ησυχαστήρια εμφανίζονται συνηθέστερα ως 

καλύβες ή διαρρυθμισμένες κάπως σπηλιές στις οποίες εγκαθίστανται 

μοναχοί που επιθυμούν αυστηρότερη άσκηση (ν’ ασκητεύουν), 

τελείως ανεμπόδιστα και μακριά από οποιαδήποτε κοσμική πρόκληση. 

Οι ενασκούμενοι πατέρες (ασκητές) διάγουν αυστηρότατο βίο 

ενδιαιτώμενοι με λίγο παξιμάδι που τους στέλνουν τα μοναστήρια ή με 

λίγο νερό της βροχής∙ (αυτοί ολοένα σπανίζουν).  

Τα ησυχαστήρια συνήθως απαντώνται στους πλέον επικίνδυνους, 

ερημικούς και απόκρημνους τόπους δίνοντας πολλές φορές το δικαίωμα 

να χαρακτηρίζονται "αετοφωλιές". Η συγκοινωνία με αυτά γίνεται από 

δύσβατα στενά μονοπάτια, επικίνδυνες λαξευτές βαθμίδες και όχι 

σπάνια με σχοινιά και αλυσίδες. 

Τα ησυχαστήρια του  Αγίου Όρους απαντώνται ως οικισμοί, όπως ο 

περίφημος οικισμός Καρούλια, που βρίσκεται στο δρόμο μετά τη 

Σκήτη Αγίας Άννας προς τη Μονή Μεγίστης Λαύρας, πάνω σε 

απόκρημνη περιοχή. 



ΤΑ ΦΟΒΕΡΑ ΚΑΡΟΥΛΙΑ 
 

Η ονομασία οφείλεται σε μια 

τροχαλία (καρούλι), απ’ όπου οι 

ασκητές κρεμούν ένα καλάθι για 

να βάλουν μέσα σ’ αυτό οι 

διερχόμενοι μοναχοί, ψαράδες ή 

προσκυνητές λίγο ψωμί και 

νερό. Υπάρχουν 12 καλύβια τα 

οποία κτίσθηκαν το 17ο αιώνα 

μέσα από ιδιαίτερα δύσκολες 

συνθήκες και με μεταφορά 

υλικών από τη θάλασσα με 

χρήση καρουλιών και σχοινιών. 

Σήμερα κατοικούν δέκα γέροντες 

που ασχολούνται με την 

ξυλογλυπτική, τη ζωγραφική και 

άλλα εργόχειρα.  

http://1.bp.blogspot.com/_p9qk1pN75Vg/SQHMldt4jCI/AAAAAAAAAxs/HzOKuXP_Lc0/s1600-h/52717180ps0.jpg


http://parratiritis.blogspot.com/2011/04/blog-post_20.html


http://www.manastir-lepavina.org/arhiva/novosti/index.php/galerija/image_full/631/


http://www.diakonima.gr/2013/10/15/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B8%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%BF%CE%BD/


http://www.manastir-lepavina.org/arhiva/novosti/index.php/galerija/image_full/628/


Τα ασκητικά Καρούλια του Αγίου Όρους 

http://vatopaidi.files.wordpress.com/2009/12/karoulia.jpg
http://vatopaidi.wordpress.com/category/%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1/%CE%B5%CF%85%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82/


Καρούλια - Σπηλιά ερημίτη ασκητή  

http://www.panoramio.com/photo/19740834


Ο βράχος των φοβερών καρουλιών με τα ασκηταριά των ερημιτών  

http://www.panoramio.com/photo/19740937


http://www.panoramio.com/photo/19740994


http://www.manastir-lepavina.org/arhiva/novosti/index.php/galerija/image_full/647/


Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται 

για τη μεταφορά υλικών ανάμεσα 

στα κελιά.  

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


http://iliaxtida.wordpress.com/2013/10/01/%CE%AD-%CE%AF-%CF%8D-%CE%AF/


Μια από τις ξύλινες σκάλες που 

χρησιμοποιούν μοναχοί και 

επισκέπτες  

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


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


http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/207875-02.JPG


http://www.manastir-lepavina.org/arhiva/novosti/index.php/galerija/image_full/643/


Ο ασκητής Φιλάρετος στην αλυσίδα των Καρουλιών (Ιούλιος 1956) 

http://www.diakonima.gr/2013/10/15/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B8%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%BF%CE%BD/


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


Τα φοβερά Καρούλια 

http://ahdoni.blogspot.com/2010/07/blog-post_22.html


 

Νίκος Καζαντζάκης - Στα Καρούλια, 1914  

 

« …Τρυπωμένοι μέσα σε σπηλιές, ζουν εκεί 

και προσεύχονται για τις αμαρτίες του κόσμου, 

καθένας μακριά από τον άλλο, για να μην 

έχουν και την παρηγοριά να βλέπουν 

ανθρώπους, οι πιο άγριοι, οι πιο άγιοι 

ασκητές του Αγίου Όρους. Ένα καλαθάκι 

έχουν κρεμασμένο στη θάλασσα, κι οι βάρκες 

που τυχαίνει κάποτε να περνούν ζυγώνουν και 

ρίχνουν μέσα λίγο ψωμί, ελιές, ότι έχουν, για 

να μην αφήσουν τους ασκητές να πεθάνουν 

της πείνας…».  

 

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2008/11/11-nikos-kazantzakhs-sta-karoylia-1914.html
http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2008/11/11-nikos-kazantzakhs-sta-karoylia-1914.html
http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2008/11/11-nikos-kazantzakhs-sta-karoylia-1914.html
http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2008/11/11-nikos-kazantzakhs-sta-karoylia-1914.html
http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2008/11/11-nikos-kazantzakhs-sta-karoylia-1914.html
http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2008/11/11-nikos-kazantzakhs-sta-karoylia-1914.html


Ένας μοναχός μπροστά στην είσοδο της σπηλιάς- κελιού  

http://hellas-orthodoxy.blogspot.com/2009/01/blog-post_29.html


Το εσωτερικό της σπηλιάς  

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


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


Καυσοκαλύβια, η σπηλιά που ασκήτεψε ο άγιος Ακάκιος (δίπλα το κρεβάτι του αγίου ) 

http://www.panoramio.com/photo/19815390
http://www.panoramio.com/photo/19815375


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


Στις Σπηλιές της Αγίας Άννας.  

Ο ναός του Τιμίου Προδρόμου της Συνοδείας του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή στην οποία ανήκε ο Γέροντας Ιωσήφ.  

http://vatopaidi.wordpress.com/2009/07/03/%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%86-%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%83-63-%CF%87%CF%81/


Μετά τα Καρούλια προς Κατουνάκια 

http://www.panoramio.com/photo/19740656


Κατουνάκια 

http://2.bp.blogspot.com/_UlL0l8hJE6Q/SrjwgMP3xEI/AAAAAAAACbY/ZDm1VjINUW0/s1600-h/SNC00344.jpg


Ανάβαση  

στην κορυφή του Άθωνα 

(εκκλησάκι Μεταμορφώσεως) 



Ο Άθωνας από την Ι.Μ. αγίου Παύλου 

http://www.imma.edu.gr/macher/subjects/athos/monasteries/agios_pavlos.html


Ανάβαση στον Άθωνα 

http://www.kannavos.gr/athos3.html


Πορεία προς Κερασιά  

http://www.kannavos.gr/athos1.html


Κερασιά (750 υψ.) 

http://www.kannavos.gr/athos2.html


Σκήτη Εισοδίων Θεοτόκου - Κερασιά  

http://www.kannavos.gr/athos2.html


Καρμήλιον Όρος υπεράνω Κερασιάς  

Προφήτης  Ηλίας 

http://www.kannavos.gr/athos2.html


Παναγιά (1.500 υψ.) 

http://www.kannavos.gr/athos5.html


Ιερά πομπή για εκκλησάκι Μεταμορφώσεως 

http://www.kannavos.gr/athos6.html


Το εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως 

και ο σιδερένιος Σταυρός 

στην κορυφή του Άθω  

(2033 μ.)  

http://www.imdleo.gr/diaf/images/athos_stayros.jpg
http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/tags/panigyris-gr.html

