
   Αρσανάδες , Πύργοι , Κιόσκια, 

Καμπάνες , Σήμαντρα , Φιάλες , 

Κρήνες 



Αρσανάς  Ζωγράφου  

http://www.panoramio.com/photo/331153


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/945708


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/945708


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/945708


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/945708


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/945708


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/945708


http://clubs.pathfinder.gr/kellion/945708


Πύργος Χελανδαρίου 

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


Πύργος Καρακάλλου 

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


Πύργος Σταυρονικήτα 

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


Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι  

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


Κιόσκι Αγίου Παύλου 

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


Ι.Μ. Διονυσίου, κιόσκι λιτανείας 

http://www.imdleo.gr/htm/2007_photos_page.htm


Καμπάνες,  

κόπανος, σήμαντρο  

και τάλαντο  

http://iviron-monastery.pblogs.gr/4-w-o-a-ies.html
http://iviron-monastery.pblogs.gr/4-w-o-a-ies.html
http://www.metafysiko.gr/pn/show.php?action=m&id=59


Το καμπανάκι (κονδίο) που 

δίνει το σήμα για την έναρξη 

και την λήξη του φαγητού 

στην τράπεζα.  

http://iviron-monastery.pblogs.gr/files/f/261689-trapeza.JPG


Η μεγαλύτερη καμπάνα βρίσκεται στο 

κωδωνοστάσιο  της Ι.Μ. Παντελεήμονος. 

Το βάρος της είναι 13 τόνοι, η διάμετρος 

της 2,70 μ και η περιφέρειά της 8.71μ. Για 

την κρούση της απαιτούνται δύο μοναχοί. 

Η καμπάνα ακούγεται σε όλη τη 

νοτιοδυτική ακτή του Αγίου Όρους, καθώς 

και στη γειτονική χερσόνησο της 

Σιθωνίας. 

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2009/01/60-h-kampana-toy-rwsikoy-agioy-pantelehmonos.html
http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2009/01/60-h-kampana-toy-rwsikoy-agioy-pantelehmonos.html


Φιάλη Ι.Μ. Ξηροποτάμου 

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


Φιάλη Ι.Μ. Φιλοθέου 

Mεταξύ του Καθολικού και της 

Τράπεζας υπάρχει η φιάλη του 

αγιασμού. Οι κίονες καθώς και τα 

ελαφρώς σκαλισμένα θωράκιά της 

είναι όλα από ωραίο λευκό 

μάρμαρο. Είναι αγιογραφημένη στο 

θόλο της με παραστάσεις σχετικές 

με τα ύδατα, όπως της Βάπτισης 

του Χριστού, της διάβασης της 

Ερυθράς Θάλασσας και της 

Ζωοδόχου Πηγής. 

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


Η φιάλη αγιασμού της Μεγίστης Λαύρας 

http://clubs.pathfinder.gr/kellion/980246
http://clubs.pathfinder.gr/kellion/980246


Φιάλη Ιεράς Μονής Χελανδαρίου  

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


Η φιάλη  

του Ρώσικου μοναστηριού  
 

βρίσκεται μπροστά και αριστερά 

από την είσοδο της τράπεζας. 

Είναι αρκετά ιδιόρρυθμη για το 

λόγο ότι δεν έχει θόλο, ούτε 

κιονίσκους. Το αναβρυτήριό της 

φέρει τέσσερις ανάγλυφες 

μαρμάρινες επάλληλες λεκάνες 

διαφορετικού μεγέθους. Πρόκειται 

για δώρο της αδελφότητας των 

Ιωασαφαίων στο τέλος του 19ου 

αιώνα.  

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


Κρήνη στην Ι.Μ. Φιλοθέου 

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


Κρήνες στη Μεγίστη Λαύρα 

http://clubs.pathfinder.gr/kellion/980246
http://clubs.pathfinder.gr/kellion/980246


Κρήνη στη Σιμωνόπετρα 

http://clubs.pathfinder.gr/kellion/874414


Η κρήνη απέναντι από την είσοδο  

της Ι.Μ. Κουτλουμουσίου 

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


Κρήνη Ιεράς Μονής Ιβήρων 

http://iviron-monastery.pblogs.gr/4-w-o-a-ies.html


Θησαυροί  

και  

κειμήλια 

του Αγίου Όρους 



Το μέγιστο ανά τον κόσμο 

τμήμα του Τιμίου Σταυρού. 

Ιερά Μονή Ξηροποτάμου. 

http://orthodoxos.files.wordpress.com/2008/10/timio-ksilo-ksiropotamoy.jpg


Λειψανοθήκη με τεμάχιο του Τίμιου 

Ξύλου. Δώρο του Αγίου Λάζαρου 

Βασιλέα των Σέρβων στην Ιερά 

Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. 

http://dosambr.wordpress.com/2010/09/11/%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85/


Τα Πάντιμα Δώρα των 

εξ Ανατολής Σοφών 

Μάγων προς το 

νεογέννητο Χριστό.  

Ιερά Μονή Αγίου Παύλου 

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/


Η Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου. 

Θεωρείται το πλέον πανίερο 

προσκύνημα εκ του γεγονότος 

ότι αποτελεί το μοναδικό 

προσωπικό αντικείμενο της 

Παναγίας που έχει διασωθεί. 

Προσκυνητάριο Iεράς Mεγίστης Mονής Βατοπεδίου 

http://vatopaidi.files.wordpress.com/2009/06/holy-belt1.jpg


Μέρος από το αριστερό πόδι 

τής Αγίας Άννας, μητέρας τής 

Παναγίας μας. Είναι ζεστό και 

ζωντανό , με θερμοκρασία 37 

Κελσίου, κι ας έχουν περάσει 

2000 χρόνια από τότε !!!  

 

http://4.bp.blogspot.com/_ZaHgS3xeg98/SnVXjH4EY-I/AAAAAAAAA_A/NxY9ob7NL1A/s1600-h/4-arist-podianna.jpg


Η δεξιά χειρ του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (Ι.Μ. Διονυσίου)  

http://www.rel.gr/photo/displayimage.php?album=9&pos=45


Χέρι Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου -  Ι.Μ. Φιλοθέου 

http://fdathanasiou.wordpress.com/2011/01/26/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B4%CE%AE-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CF%89/


Η κάρα του Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου βρίσκεται στην 
Ιερά Μονή Βατοπεδίου. 
Μάλιστα το αριστερό αυτί του 
παραμένει αναλλοίωτο στους 
αιώνες. Η Εκκλησιαστική 
παράδοση αναφέρει ότι αυτό 
ήταν το αυτί που ο μαθητής του 
Χρυσοστόμου Πρόκλος έβλεπε 
τον Απόστολο Παύλο να 
υπαγορεύει την ερμηνεία των 
αποστολικών χωρίων και των 
Γραφών προς τον Χρυσόστομο. 

http://www.rel.gr/photo/displayimage.php?album=9&pos=20


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


Ο πολυτελής  

χρυσοϋφασμένος σάκκος  

του Οικουμενικού 

Πατριάρχη Διονυσίου ΙV 

Μουσελίμη.                       
Μονή Ιβήρων  

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


Ο σάκκος που 

φυλάσσεται στην Μονή 

Ιβήρων. Κατά την 

παράδοση ανάγεται 

στον Ιωάννη Τσιμισκή.  

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


Αργυροεπίχρυση λυχνία – κηροστάτης 
σε σχήμα λεμονιάς. Αποτελεί προσφορά 

πολιτών της Μόσχας τον Απρίλιο  του  1818  

στον αρχιμανδρίτη Κύριλλο τον Ιβηρίτη 

για να τη φέρει στη μονή του.  

http://iviron-monastery.pblogs.gr/files/f/261524-lemonia.jpg


Το πολύχρωμο από ίασπι ποτήρι δώρο του Καντακουζηνού Παλαιολόγου στο Βατοπέδι.  

Το πολυτιμότατο αυτό κειμήλιο έχει την ιδιότητα να μετατρέπει σε μια νύχτα το νερό, που θα του βάλουν, σε 

γαλάκτωμα, το οποίο και χορηγείται ως αντιφάρμακο στο δάγκωμα ερπετού.  

http://www.naftemporiki.gr/t+z/story.asp?id=1651827


Ο αμφορέας του Στεφάνου 

Νεμάνια στο Χιλιανδάρι 

 

Σημαντικό κειμήλιο της Ιεράς 

Μονής Χιλιανδαρίου αποτελεί ο 

φυλασσόμενος εκεί αμφορέας, 

ο οποίος αποδίδεται στον 

μεγάλο Ζουπάνο της Σερβίας 

Στέφανο Νεμάνια (1165-1227). Ο 

αμφορέας αυτός φαίνεται ότι 

κατασκευάσθηκε στα ειδωλο-

λατρικά χρόνια των Σέρβων. 

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/tags/keimilio-gr.html
http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2009/05/269-o-amforeas-toy-stefanoy-nemania-sto-hiliandari.html
http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2009/05/269-o-amforeas-toy-stefanoy-nemania-sto-hiliandari.html


Αρχάγγελος Γαβριήλ 

Μεγάλης Δεήσεως 

(139Χ94 εκ.).  

Τρίτο τέταρτο 14ου αι. 

Ι.Μ. Βατοπαιδίου 

http://clubs.pathfinder.gr/kellion/1294898


Οι Αθωνίτες  πατέρες   

του 18ου αιώνα  

από την εκκλησία του 

Πρωτάτου  

http://clubs.pathfinder.gr/kellion/1294898


Η Σταύρωση, Θεοφάνη, Ι.Μ. Σταυρονικήτα 

http://thriskeftika.blogspot.com/2009_04_01_archive.html


Ο Αναπεσών, Μανουήλ Πανσέληνου 

http://www.neotita.gr/3PP.ppt a.ppt


Τοιχογραφία με σκηνή από 

την Αποκάλυψη δίπλα από 

την είσοδο της τράπεζας  

                    Ι.Μ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

http://static.panoramio.com/photos/original/19703954.jpg


Ψηφιδωτές εικόνες του αγίου Γεωργίου και αγίου Δημητρίου Mονής Ξενοφώντος. 

Φιλοτεχνήθηκαν στην Κων/πολη στο τέλος του 11ου αι.   

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1998/12/20121998.pdf
http://www.saint.gr/3876/saint.aspx

