
Η γέννηση (κουρά)  

του μοναχού 
 

Ο μοναχός, όπως και κάθε πλάσµα του Θεού, γεννιέται και 

πεθαίνει. Όµως η γέννηση του μοναχού δεν ταυτίζεται µε τη 

βιολογική γέννηση, αλλά µε µια νέα ταυτότητα που αποκτά 

κατόπιν μακροχρόνιας και έντονης µύησης και δοκιμασίας.  

Τα θέσµια του Ορθόδοξου µοναχισµού και κατεξοχήν του Αγίου 

Όρους, προϋποθέτουν µια τέτοια πορεία.  

Ο υποψήφιος αρχικά εντάσσεται δοκιμαστικά σε µια αδελφότητα. 

Εκεί, υπό την καθοδήγηση του Γέροντα - Ηγουμένου, ακολουθεί 

ένα πρόγραµµα προσευχής και διακονίας και συνυφασμένης 

κατήχησης, που τηρείται για ένα χρόνο ή και περισσότερο. Ως 

δόκιµος, συνήθως ο υποψήφιος δε φέρει παρά µόνο "σκουφάκι", 

κατόπιν ευχής που του διαβάζεται.  



Η ψυχή οδηγείται να μονάσει  

στο Άγιο Όρος από "θείο έρωτα".  

 
Ο υποψήφιος, φορώντας συνήθως λευκές 

κάλτσες και λευκή φανέλα, µετά την είσοδο 

του ευαγγελίου στη Θεία Λειτουργία, 

οδηγούµενος από τον ηγούμενο, φέρεται 

από τη θύρα του ναού κάτω από τον 

πολυέλαιο. Εκεί, αφού βάλει μετάνοια προς 

τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, προχωρεί 

και βάζει τρεις μετάνοιες στις εικόνες του 

Χριστού, της Θεοτόκου και του αγίου που 

τιµάται το Καθολικό. Έπειτα βάζει μετάνοια, 

παίρνει την ευχή του Ηγουμένου και 

στέκεται στα αριστερά του µε σταυρωμένα 

τα χέρια.  

Ακολουθούν ερωταποκρίσεις ανάμεσα στον 

ιερέα και τον υποψήφιο που βεβαιώνουν 

την εκούσια προσέλευσή του στη 

μοναχική πολιτεία. 
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Ο ιερέας κείρει την κόμη του 

γονυκλινή υποψήφιου στο όνομα της 

Αγίας Τριάδος, ενώ οι χοροί ψάλλουν 

τρεις φορές το "Κύριε Ελέησον". Ο 

τυπικάρης στη συνέχεια φέρνει τα 

μοναχικά ενδύματα από το Ιερό Βήμα 

και τα επιδίδει στον ιερέα. Αυτός, αφού 

τα ευλογήσει τα παραδίδει στον 

Ηγούμενο, ο οποίος και ντύνει το νέο 

μοναχό.  

Του φορά το ζωστικό, το οποίο  

ονομάζεται χιτώνας δικαιοσύνης (γιατί 

η λέξη δικαιοσύνη σημαίνει κάθε 

αρετή) και ο μοναχός φορώντας το 

οφείλει να γίνει πρόθυμος για κάθε 

αρετή. Μάλιστα το μαύρο χρώμα του 

σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι 

πάντοτε οχυρωμένος πίσω από το 

πένθος για την αμαρτία και την ξενιτιά 

για τον κόσμο.  
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Το μεγάλο σχήμα που μοιάζει 
με πετραχήλι είναι μαύρο 
κεντημένο με κόκκινο ή άσπρες 
και χρωματιστές κλωστές. Πάνω 
του αναπαρασταίνονται ο 
σταυρός του Κυρίου με τη λόγχη 
και τον σπόγγο εκατέρωθεν και 
από κάτω μια νεκροκεφαλή. 
Αριστερά και δεξιά έχει σε 
συντομογραφίες τις επιγραφές: 

    Μ    Γ 

   ΙΣ   ΧΣ   

   ΝΙ  ΚΑ 

  ΦΧ  ΦΠ   Φῶς Χριστοῦ Φαίνει Πᾶσι 

  ΕΕ  ΕΕ    Ἑωσφόρος Ἔπεσεν. Εὕρωμεν Ἐδέμ 

  ΡΡ ΔΡ    Ρητορικοτέρα Ρημάτων, Δακρύων Ροή 

  ΘΘ ΘΘ   Θεοῦ Θέα Θεῖον Θαῦμα  

  ΤΤ  ΔΦ    Τοῦτο τὸ Σχῆμα Δαίμονες Φρίττουσι  

  XX  XX    Χριστός Χριστιανοῖς Χαρίζεται Χάριν 

  ΤΚ  ΠΓ    Τόπος Κρανίου Παράδεισος Γέγονεν 

«Φῶς μὲν μοναχοῖς ἄγγελοι,  
φῶς δὲ κοσμικοῖς μοναχικὴ πολιτεία». 

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος 
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Μετά του φορά το πολυσταύρι. 

Εικονίζει το σημείο του σταυρού και 

σημαίνει ότι ο μοναχός 

αναλαμβάνει το σταυρό του επί των 

ώμων του και ακολουθεί το 

Δεσπότη Χριστό.  

Η ζώνη αποτελεί σημείον 

σωφροσύνης, καθαρότητας και 

νεκρώσεως των κινήσεων της 

σάρκας  

Το ράσο ενδύεται ως στολή 

αφθαρσίας και σεμνότητος για την 

ευλαβή του ζωή αιώνια σε εκείνον ο 

οποίος θα το λάβει και αποτελεί τη 

θεία περιβολή που του χαρίζει το 

Άγιο Πνεύμα.  
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Με τα υποδήματα ετοιμάζεται να εφαρμόσει και να διαδώσει το ευαγγέλιο της 

ειρήνης και να καταπατεί λέοντα και δράκοντα δηλαδή τα κρυφά και φθονερά θηρία 

της κακίας.  

Το καλυμμαύχι, σημείο της σκέπης του Θεού.  

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/272796-05.jpg


Το κουκούλι της ακακίας ως περικεφαλαία ελπίδος για τη σωτηρία μέσω της εκ Θεού επισκιάσεως της 

χάριτος, αλλά και για την ύψωση του νου του μέσω της ταπεινοφροσύνης και της ακακίας 

και τέλος τον μανδύα, το τελειότατο ένδυμα και το περιεκτικό όλων, σημαίνει τη φυλακτική και σκεπαστική 

δύναμη του Θεού, ταυτόχρονα το συνεσταλμένο ευλαβές και ταπεινό της Μοναχικής ζωής, ενώ το ότι δεν έχει 

μανίκια σημαίνει ότι καθ' όλη τη ζωή του όλα τα μέλη του είναι νεκρά για κάθε κοσμική εργασία και αμαρτία.  
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«Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν … ὁ καλέσας τὸ πλάσμα σου κλήσει ἁγίᾳ … δὸς αὐτῷ βίον 

εὐσχήμονα, πολιτείαν ἐνάρετον καὶ ἀκατάγνωστον, ἵνα, ἐν ἁγιασμῷ πολιτευσάμενος, 

ἄσπιλον διατηρήσῃ, ὅπερ τῇ δυνάμει Σου ἐνεδύσατο Σχῆμα …». 
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Ο θάνατος  

(το εξοδιαστικό) του μοναχού 
Δυο είναι κυρίως οι μεγάλες ιεροτελεστίες σ' ένα κοινόβιο, στις 

οποίες μπορεί κανείς να δει να εφαρμόζεται απόλυτα το «όλοι για τον 

ένα»: η κουρά και ο εξοδιαστικός.  

Με την πρώτη εντάσσεται ο μοναχός στην αδελφότητα. Με τη 

δεύτερη εξάγεται από την επί γης αδελφότητα. Η πρώτη 

χαρακτηρίζεται ως πνευματική γέννηση. Η δεύτερη είναι ο σωματικός 

θάνατος. 
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Μνημόσυνο 
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Μνημόσυνο ξεχωριστό δεν κάνουν στους μοναχούς.  

Το κόλλυβο της πανήγυρης απαιτεί αληθινή ζαχαροπλαστική τέχνη. Οι 

αγιογραφίες αυτές με χρωματιστή ζάχαρη είναι έργα τέχνης, που 

δυστυχώς καταστρέφονται, αφού τα κόλλυβα μοιράζονται και τρώγονται.  

Αγιορείτικα κόλλυβα 
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Μοναχοί ευτρεπίζουν 

το δίσκο (σινί)  

με τα κόλλυβα  
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Το οστεοφυλάκιο της Mονής Αγίου Παύλου 
κάτω από το δάπεδο του ναού. 

Η ευωδία των αγίων λειψάνων αποτελεί μια 
από τις πλέον εντυπωσιακές διαπιστώσεις 
της παρουσίας και χάριτος του Θεού. Η δε 
εμπειρία της κάτι το συγκλονιστικό. Το 
πνευματικό άρωμα της ζωής ενός αγίου είναι 
τόσο ζωντανό, ώστε διαπερνάει την ψυχή, 
μεταμορφώνει το σώμα και εκπορεύεται από 
το νεκρό λείψανο ως άρρητη αίσθηση και 
επιβεβαίωση αιώνιας ζωής και αγιότητας. 
Κατ’ επανάληψιν μου συνέβη να προσκυνώ 
το λείψανο ενός αγίου και να μην 
αντιλαμβάνομαι κάτι το ιδιαίτερο∙ να 
ψάλλουμε την παράκληση ή το τροπάριό του 
και να ευωδιάζει ο τόπος. Να πλησιάζει 
κάποιος με έμπονη προσευχή, ταπεινή πίστη 
ή βαθειά ευλάβεια και ό άγιος - το λειψανάκι 
- να αναδίδει την χάρι του ως ευωδία.  
Νικολάου ἱερομονάχου,  Ἅγιον Ὄρος, τὸ ὑψηλότερο 
σημεῖο τῆς γῆς, Εκδ. Καστανιώτη Α.Ε., 2000, σελ. 77.  
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Η καθημερινή ζωή στο Άγιο Όρος 

Το Άγιον Όρος, πέρα από τα κειμήλια τα πολύτιμα, φυλάγει 

θησαυρούς ζώσης αρετής, που αυτή κυρίως ενδιαφέρει 

περισσότερο, με την παροχή τρόπου ζωής προς αντιμετώπιση 

της καθημερινής σκληρότητας, μονοτονίας και μοναξιάς. Έτσι το 

Άγιον Όρος δικαίως ονομάσθηκε "σχολή πνευματικής 

πατρότητας και συμβουλευτικής" (καθηγητής Α. Σταυρόπουλος). 

Ο γέροντας "συμβουλεύει ανάλογα τον καθένα, με διάκριση, και παρηγορεί 

τις ψυχές και βοηθάει με τις καρδιακές του προσευχές. Το πρόσωπό του 

ακτινοβολεί από την αγία του ζωή και σκορπάει θεία χάρη στις πονεμένες 

ψυχές. Η φήμη του έχει φτάσει παντού και τρέχουν από παντού οι άνθρωποι 

για να ωφεληθούν πνευματικά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, μαζεύει τον 

πόνο των πονεμένων και θερμαίνει τις καρδιές τους με την αγάπη του την 

πνευματική, που έμοιαζε με ανοιξιάτικη λιακάδα" (λόγοι του Γέροντος Παϊσίου για τον 

βιογραφούμενό του Χατζηγιώργη).  



Το εικοσιτετράωρο του 

Αγιορείτη μοναχού  διαιρείται 

σε τρία ίσα οκτάωρα μέρη, 

που αφιερώνονται αντίστοιχα 

στην προσευχή, την 

εργασία και την ανάπαυση. 

Για την καθημερινή τους άσκηση και τον πνευματικό τους αγώνα οι 

Μοναχοί έχουν σαν όργανά τους την προσευχή, τον σταυρό και το 

κομποσχοίνι τους. 
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Στα κομποσχοίνια: 
Του Χριστού λέμε: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με. 
Της Παναγίας λέμε: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσόν με. 
Του Αγίου της ημέρας: Ἅγιε… πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ. 
Του Αγίου της ενορίας: Ἅγιε… πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ. 
Του Αγίου της εβδομάδος: Ἅγιε… πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ. 

Δευτέρα: Ἅγιοι Ἀρχάγγελοι, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἐμοῦ. 
Τρίτη: Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ. 
Τετάρτη και Παρασκευή: Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ, σῶσον με τῇ δυνάμει σου. 
Πέμπτη: Ἅγιοι Ἀπόστολοι, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἐμοῦ καί, Ἅγιε Νικόλαε, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἐμοῦ. 
Σάββατο: Ἅγιοι Πάντες, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἐμοῦ. 
Κυριακή: Παναγία Τριὰς (ὁ Θεός), ἐλέησόν με. 

Για τον Άγγελο Φύλακα: Ἅγιε  Ἄγγελέ μου, φύλαξόν με. 
 

Οδηγίες Προσευχής 
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1. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τὸν κόσμον. 
2. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τὴν Ἐκκλησίαν μας καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν μας. 
3. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τὸν Ἐπίσκοπόν μας καὶ τὴν συνοδείαν αὐτοῦ. 
4. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τὸν Πνευματικόν μας Πατέρα καὶ τὴν συνοδείαν αὐτοῦ. 
5. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ὀρθοδόξους κληρικούς καὶ   

λαϊκούς. 
6. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητάς, τοὺς ἐλεοῦντας, 

κοπιῶντας, εὐεργετοῦντας καὶ εὐπρεπίζοντας τὸν ἅγιον οἶκον Σου. 
7. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τοὺς ἄρχοντας τοῦ ἔθνους ἡμῶν. 
8. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τὸν Ἑλληνικὸν Στρατὸν καὶ τὰ Σώματα Προστασίας. 
9. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τοὺς γονεῖς, ἀναδόχους καὶ διδασκάλους ἡμῶν. 
10. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τοὺς κατὰ σάρκα καὶ κατὰ πνεῦμα ἀδελφοὺς καὶ 

συγγενεῖς ἡμῶν. 
11. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τὰ γηρατειὰ καὶ τοὺς μοναχικοὺς ἀνθρώπους. 
12. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τὰ  βρέφη. 
13. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τοὺς ἐφήβους νέους καὶ νεανίδας μας. 
14. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τὴν μαθητιῶσαν νεολαία μας. 
15. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τοὺς ἀπροστατεύτους καὶ ἀδυνάτους ἀδελφοὺς ἡμῶν. 
16. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον  τὰς συζυγίας τῶν ὀρθοδόξων οἰκογενειῶν. 
17. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τοὺς ἐν διαστάσει καὶ διαζεύξει ἀδελφοὺς ἡμῶν. 

33 Ευχές για το κομποσxοίνι 
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18. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τὰς κυοφορούσας ἀδελφὰς ἡμῶν. 
19. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τὰς χήρας καὶ τὰ ὀρφανά. 
20. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τοὺς μισοῦντας,  ἀγαπῶντας ἡμᾶς. 
21. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τοὺς ἐν πάσῃ ἀσθενείᾳ εὑρισκομένους ἀδελφοὺς ἡμῶν. 
22. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τοὺς ἐν πάσῃ ἀναπηρίᾳ εὑρισκομένους ἀδελφοὺς 

ἡμῶν. 
23. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τοὺς ναρκομανεῖς, ἀλκοολικοὺς καὶ ἐν πάσῃ ἐξαρτήσει 

εὑρισκομένους ἀδελφοὺς ἡμῶν . 
24. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τοὺς πλέοντας, ὁδοιποροῦντας καὶ ἱπταμένους 

ἀδελφοὺς ἡμῶν. 
25. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τοὺς ἐν φυσικαῖς καταστροφαῖς εὑρισκομένους 

ἀδελφοὺς ἡμῶν. 
26. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τοὺς ἐν πενίᾳ καὶ λιμῷ εὑρισκομένους ἀδελφοὺς ἡμῶν . 
27. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τοὺς ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ πάσῃ περιστάσει  

εὑρισκομένους ἀδελφοὺς ἡμῶν. 
28. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τοὺς ἐν πλάνῃ εὑρισκομένους ἀδελφοὺς ἡμῶν . 
29. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τοὺς βλασφημοῦντας καὶ πολεμοῦντας τὴν ὀρθόδοξον 

πίστιν. 
30. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τοὺς πενθοῦντας καὶ θλιβομένους ἀδελφοὺς ἡμῶν. 
31. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον ἡμᾶς καὶ δώρησαι ἡμῖν καιρὸν ειρηνικόν. 
32. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς πάντων τῶν ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς 

αἰωνίου κεκοιμημένων ἀδελφῶν ἡμῶν. 
33. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν. 



Στον Άθω η προσευχή είναι ένας 

αδιάλειπτος αγώνας στο ναό, στον 

κήπο, στο διακόνημα, στο φαγητό, 

ακόμη και στον ύπνο. Ο αγιορείτης 

μνημονεύει τον Θεό ή μάλλον 

μνημονεύεται απ' Αυτόν με το να 

υπάρχει εν Χριστώ. Η αγρυπνία γίνεται 

το κατεξοχήν έργο του.  

Την ιδιωτική προσευχή των μοναχών  

αποτελεί η μονολόγιστη ευχή «Κύριε 

Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». 

Βάση της κοινής προσεχής αποτελούν 

οι ακολουθίες του εσπερινού, του 

αποδείπνου, του μεσονυκτικού, του 

όρθρου, των ωρών και της θείας 

λειτουργίας. 

Υπακοή - προσευχή - διακόνημα 

http://agioritis.pblogs.gr/files/f/269547-20090404210545.png
http://hellas-orthodoxy.blogspot.com/2008_10_01_archive.html


                      Αυτή είναι η δουλειά τους... 
 

«...Την ημέρα δουλεύουν. Περιποιούνται τις φουντουκιές 

τους, τ' αμπέλια τους, κόβουν τα ξύλα τους, βγάζουν το 

κρασί τους. Κατά τα μεσάνυχτα, χώνονται μέσα στη 

μικρήν εκκλησία του κελλιού, που υψώνει το ελαφρό 

τύμπανό της με τον τρούλλο επάνω από τα σπίτια, και 

ψάλλουν ατελεύτητα κείμενα ως το πρωί. Αυτή είναι η 

δουλειά τους ...». 
 

                                                                                  Από τον πελώριο σμάραγδο του Ζαχαρία Παπαντωνίου (1934) 

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2009/07/374-ayth-einai-h-doyleia-toys.html
http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2009/05/261-o-pelwrios-smaragdos.html


Πρόσκληση σε προσευχή με τάλαντο 

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


http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/250716-01.JPG


Αγιορείτικες Πανηγύρεις  
 

Θεωρώ μεγάλη ευλογία το να παρευρεθεί και μετάσχει 

κάποιος ως προσκυνητής σε ετήσια ιερά πανήγυρη Ι. 

Μονής ή Ι. Σκήτης του Αγίου Όρους, διότι αισθάνεται 

βιωματικά μεγάλη προσευχητική κατάνυξη, βυζαντινή 

μεγαλοπρέπεια κι ευφροσύνη. 
 



Εσπερινός  

Ετήσια πανήγυρη Κελλιού στο Ιερό Χιλιανδαρινό Κελλί Μαρουδά 

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/tags/kelli-gr.html
http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2009/09/484-ethsia-panhgyrh-kellioy.html


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


Αγρυπνία 

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


Όρθρος 

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


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


Θεία Λειτουργία  

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


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


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


Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ακολουθεί η Τράπεζα της Αγάπης όπου παρακάθονται όλοι οι 

προσκυνητές 

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


Το απόγευμα στα Κτητορικά, γίνεται το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των 

κτητόρων και όλων των οσιακώς εγκαταβιωσάντων και κοιμηθέντων μοναχών.  

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


Ενώ οι παρευρισκόµενοι τρώνε, ο αναγνώστης διαβάζει αποσπάσµατα από 

πατερικά κείµενα ή βίους αγίων.  

Στη συνεχεία παρατίθεται πλούσια τράπεζα, η προσαγορευόμενη «Κτητορική» 

Τράπεζα στη Μονή Διονυσίου 

http://ignatios100.blogspot.com/2009/07/blog-post.html


Στις 12:00΄ ο εκκλησιαστικός κρούει το σιδεράκι για το Απόδειπνο που λαµβάνει 

χώρα στη λιτή. Είναι ώρα για προσευχή και δέηση προς το Θεό. (Στο Άγιον Όρος 

ακολουθείται η βυζαντινή ώρα, που αρχίζει να μετρά από τη δύση του ηλίου, η 

οποία θεωρείται ως ώρα 12 ή 0 ).  

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/250716-01.JPG


Ύστερα άλλοι προτιµούν µια 

διδακτική συζήτηση, άλλοι την 

ανάγνωση και άλλοι την 

ξεκούραση. Τέλος όλοι θα πάνε 

στα κελλιά τους. Οι µοναχοί από 

νωρίς, µετά τα µεσάνυχτα, πριν 

προσέλθουν στο ναό, θα 

ξυπνήσουν για την επιτέλεση του 

προσωπικού τους κανόνα, που 

περιλαµβάνει συνήθως µετάνοιες, 

προσευχή µε κοµποσχοίνι και 

ανάγνωση ψυχωφελών βιβλίων.  

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/264641-06.JPG


Το βαθύ πρωί τελείται το Μεσονυκτικό, ο Ορθρος και ακολουθεί η Θεία Λειτουργία 

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


Στο Αρχονταρίκι 

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


Η Λιτάνευση της Eικόνας Άξιον 

Εστί, τη Δευτέρα του Πάσχα  

• Τη Δευτέρα του Πάσχα γίνονται λιτανείες στις Καρυές και τα 
Αγιορειτικά Μοναστήρια των θαυματουργών εικόνων και των ιερών 
λειψάνων, μετά από αγιασμό στη φιάλη. 

• Στην Αθωνική πρωτεύουσα λιτανεύεται η Παναγία του Άξιον Εστί. 

• Ο Γ. Αθάνας το 1926 στην εφημερίδα «Πολιτεία» σημειώνει: «Ένα 
από τα ωραιότερα έθιμα του θρησκευτικού βίου του Αγίου Όρους 
είναι οι Πασχαλινές λιτανείες. Όλα τα Μοναστήρια τελούν τη λιτανεία 
τους, άλλα τη δεύτερη και άλλα την Τρίτη ημέρα του Πάσχα. 
Γραφικότερη θρησκευτική τελετή δεν έχω δει. Θα μπορούσε να την 
ονομάσει κανείς καλογερικά Ανθεστήρια». 

• Η λιτάνευση της Παναγίας του Άξιον Εστίν συνεχίζεται ως τις μέρες 
μας με ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια και αποτελεί για την ήσυχη 
πολίχνη των Καρυών ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός. Τη διαδρομή της 
καθορίζει λεπτομερειακά τυπικό του 1508 κι εξακολουθεί να γίνεται 
σχεδόν απαράλλακτα ως σήμερα: 

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/
http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/


http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/


http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/


http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/


Οι Αγιορείτες μοναχοί δεν περιορίζονται μόνο στα θρησκευτικά 

τους καθήκοντα.  

Ο κάθε μοναχός έχει το διακόνημά του αν ζει σε κοινόβιο, το 

εργόχειρό του αν είναι κελιώτης. Ο αρχοντάρης περιμένει να 

προσφέρει ξεκούραση στους νεοφερμένους προσκυνητές, να 

τους σερβίρει τον κλασικό δίσκο µε το νερό, το ρακί και το 

λουκούμι και να τους τακτοποιήσει στα δωµάτιά τους. Άλλοι 

αδελφοί ασχολούνται µε τους λαϊκούς εργάτες που δουλεύουν 

εκεί, φροντίζουν τους γεροντότερους, επιµελούνται τα ζώα, 

φτιάχνουν ψωμί και ετοιμάζουν το φαγητό στο μαγειρείο. Ο 

εκκλησιάρχης ευπρεπίζει το ναό, ενώ άλλοι έχουν για εργόχειρο 

το πλέξιμο κομποσκοινιών, την αγιογραφία, την ξυλογλυπτική και 

την αργυροχοΐα, την παρασκευή θυμιάματος, κεριών και σπάνια 

την ιεροραπτική και τη βιβλιοδεσία.  

Ασχολίες μοναχών 



Η σωματική εργασία ήταν 

πάντοτε ένα ουσιώδες μέρος 

της ζωής του ορθόδοξου 

μοναχού. 

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/207248-01.JPG


http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/206939-00.JPG


http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/206940-01.JPG


http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/206940-01.JPG


Τορναδόρος μοναχός 

http://ignatios100.blogspot.com/2009/07/blog-post.html


Στο κηροπλαστείο 

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


Στο αγιογραφείο 
 

Μοναχοί της Ι.Μ. Ξενοφώντος 

διασώζουν τη βυζαντινή 

τεχνοτροπία ιστορώντας 

φορητές εικόνες και 

τοιχογραφίες. 

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1998/12/20121998.pdf


http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/241379-222.JPG


Εκκλησιαστική κεντητική 

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/207249-00.JPG


Βιβλιοδέτης μοναχός  

στο Κουτλουμουσιανό Κελί  

του Αγίου Ευθυμίου 

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/241381-444.JPG


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


http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/212079-00.JPG


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


Γερο Χαράλαμπος ο 

«Κομποσχοινάς» 

Όποτε και να τον έβλεπες 

κομποσχοίνι έπλεκε! Είτε μέρα 

είτε νύχτα! Είχε τόσο εξασκηθεί 

πού δεν χρειαζόταν να κοιτά για 

να τραβήξει τα κορδονάκια κατά 

το πλέξιμο του κομποσχοινιού. 

Όσοι ξέρουν να πλέκουν 

καταλαβαίνουν τι δύσκολο πού 

είναι...   

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2009/20091001/pages/6.html
http://agioritis.pblogs.gr/2009/10/komposkoini-fylahto-h-pnefmatiko-oplo.html


Ο π. Στέφανος (από τα Καρούλια) 

είχε δύο κυψέλες μελισσών, τη 

γάτα Τσάνε, τα πουλιά του και τα 

λουλούδια του, τα οποία λάτρευε. 

Αυτά ήταν η όλη του περιουσία. 

http://manastir-lepavina.org/vijest_gr.php?id=6737


Ο π. Στέφανος ταΐζει τα πουλάκια του 

http://manastir-lepavina.org/vijest_gr.php?id=6737


Μαγειρική και ψάρεμα  

«Πολύ ἐνωρίς ἑτοιμάσαμεν τά φαγητά τῆς ἐπαύριον μεγάλης 

Δεσποτικῆς ἑορτῆς, ὅπως ἀπερίσπαστοι διέλθωμεν έν 

ἀναγγνώσει την ἐπίσημον αὐτήν ἡμέραν. Εἰς την παρασκευήν 

αὐτῶν εἰργάσθημεν ὅλοι πρωτοστατοῦντος τοῦ Γέροντος. 

Εἰς ἐμέ ἔδωκαν ξαλμυριμένον καλόν ἰχθύν, ἵνα κατασκευάσω 

κιμάν κατάλληλον εἰς τολμάδες».  

                                                                    Περιγραφή Αλέξανδρου Μωραϊτίδη   



Μάγκιπος: ο φούρναρης 

http://xristianos.gr/forum/viewtopic.php?t=3974


Προσφοριάρης: ο μοναχός που παρασκευάζει τα πρόσφορα. 

http://xristianos.gr/forum/viewtopic.php?t=3974


http://ignatios100.blogspot.com/2009/07/blog-post.html


Προετοιμασία του κοινού 

φαγητού μοναχών και 

επισκεπτών 

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/249508-77.jpg


http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/234055-04.JPG


Στα κοινόβια του Άθω ποτέ δεν καταλύουν κρέας, γι’ αυτό, για τα επίσημα φαγητά κατά 

τις πανηγύρεις, τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές, χρησιμοποιούν ως βάση το ψάρι. 

Το ψήσιμο γίνεται με ξύλα σε μεγάλους ταβάδες στο ύπαιθρο.          

http://filoivatopaidiou.wordpress.com/2009/09/18/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82-2009/


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


Παλιά η αλιεία στο Άγιο Όρος γινόταν συστηματικά. Σήμερα ελάχιστοι στις Σκήτες 

ψαρεύουν για τις προσωπικές τους ανάγκες και σε κάποια κοινόβια ρίχνουν δίχτυα κι 

εξασφαλίζεται συχνά ψάρια, ιδίως μεγάλα, για την τράπεζα στις πανηγύρεις.  

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/234061-99.JPG


http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/tags/biblia-periodika-gr.html


Τα βαϊνάρεια (κρασάρια) 

Στο Άγιον Όρος καταναλίσκεται μεγάλη ποσότητα 

κρασιών, όχι μόνο το χειμώνα, οπότε αποτελούν άριστο 

θερμαντικό, αλλά και τις υπόλοιπες εποχές, ακόμα και το 

καλοκαίρι. Ευλογημένο από το Χριστό, μαζί με το ψωμί 

και το λάδι, αποτελεί βασικό συστατικό του γεύματος και 

του δείπνου των μοναχών, εφόσον βέβαια προβλέπεται 

κατάλυση.  



Ιερό κάθισμα αγίου Ευσταθίου,  

Μυλοπόταμος  

http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874462
http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874462
http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874462


Το κρασάριο (βαγενάριο) της Μονής Ιβήρων 
 

Ξύλινα βαρέλια ( ποδαράδες ) ιδιαίτερα χαρακτηριστικής 

τεχνοτροπίας ως προς την κατασκευή τους. 

Η ιδιαιτερότητά τους έγκειται στο ότι το κάθε βαρέλι είναι 

δεμένο εξωτερικά με κορμούς που έχουν το σχήμα του 

βαρελιού. Οι πατέρες για να καταφέρουν να δώσουν το σχήμα 

αυτό σκέφτηκαν το εξής. Μια γενιά φύτεψε τα δένδρα και κατά 

τη διάρκεια της ανάπτυξής τους με καλούπι τους έδωσε το 

σχήμα που ήθελαν και η δεύτερη γενιά έφτιαξε τα βαρέλια, 

έκοψε τα καλουπωμένα δένδρα και τα εφάρμοσε εξωτερικά των 

βαρελιών σαν δέσιμο για να κρατούν το βάρος του κρασιού 

που εμπεριεχόταν σε αυτά.  

http://iviron-monastery.pblogs.gr/files/f/253829-KRASARIO3.jpg
http://iviron-monastery.pblogs.gr/files/f/253817-BARELIA.jpg


Στα Κελιά βγάζουν στο 

ρακοκάζανο το ρακί, 

για το παραδοσιακό 

αγιορείτικο κέρασμα 

που κόβει τον ιδρώτα 

των οδοιπόρων.  

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/files/f/253140-03.jpg

