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«Tο Περιβολι τθσ Παναγιασ»

Ἅγηνλ Ὄξνο ἔζηηλ ὃ βιέπεηο

ηῆο Θενηόθνπ ηὸ Πεξηβόιη,

Ἅγηνλ Ὄξνο ηῶλ Μνλαδόληωλ

θ᾿ ἐλ ὅζῳ ζηέθεη ὁ θόζκνο ζὰ κέλῃ.

Ἄζωο ὁ κέγαο ὃ ζεωξεῖο·

θῆπνο εὐώδεο ἀεηζαιήο·

πάιαη θαὶ λῦλ ηε ιηκὴλ γαιελόο·

Ὀξζνδνμίαο θάξνο ιακπξόο.

«Γη᾿ αὐηὸ κὲ θάζε δίθαηνλ, 

Κῆπνλ θαὶ Πεξηβόιη· 

ηῆο Παλαγίαο Δέζπνηλαο 

ηὸ ὀλνκάδνπλ ὅινη».

Κ. Δαπόντες
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Presentation Outline

• Mount Athos: place, history, governance, life 
(μοναχικη ζωη),  treasures, architecture and art

• How do you plan and get there?

• Our experience visiting Mount Athos (June ‘08)





Θ Ιςτορια του Αγιου Ορουσ
• Μοναχικη παραδοςη απο 8-9οσ αιωνα; οργανωμενοσ 

κοινοβιακοσ μοναχιςμοσ απο 10ο αιωνα

• 963 μΧ: Οςιοσ Αθαναςιοσ ο Αθωνιτησ ιδρυει την Μονη 
τησ Μεγιςτησ Λαυρασ κατα προτυπο τησ Μονησ 
τουδιου (Κωνςταντινουπολησ)

• 972 μΧ: Σο πρωτο Συπικο του Αθω καθιερωνει το αβατο

• 1144 μΧ (Αλεξιοσ Α ο Κομνηνοσ): «Εφεξησ το Οροσ του 
Αθω καλειςθαι Αγιον Οροσ παρα παντασ»

• 1204 μΧ: Φραγκικη κατακτηςη; Ακολουθουν 
καταςτροφεσ/λεηλαςια απο Καταλανουσ (1207-1209)



Θ Ιςτορια του Αγιου Ορουσ
• 14οσ αιωνασ: Παρακμη του Βυζαντιου 

δεν εχει αρνητικη επιπτωςη; νεα 
μοναςτηρια

• 1370 μΧ: Γρηγοριοσ ο ιναιτησ μεταδιδει 
τον Θςυχαςμο (τροπο πνευματικησ 
ςυγκεντρωςησ και προςευχησ)

• 1453 μΧ: Ο ςουλτανοσ εκδιδει φιρμανι 
που κατοχυρωνει τα προνομια τησ 
αγιορειτικησ πολιτειασ

• 16οσ αιωνασ: 24 μοναςτηρια με 5,000 
μοναχουσ

• 18οσ αιωνασ:
• Αρχεσ του αιωνα: Mεγαλεσ οικονομικεσ 

δυςκολιεσ 
• Σελοσ του αιωνα: Ιδρυςη τησ Αθωνιαδοσ 

χολησ (1749); Κοςμασ Αιτωλοσ, Αθαναςιοσ 
ο Παριοσ, κτλ.

1749



Θ Ιςτορια του Αγιου Ορουσ
• 1821 μΧ: Εμμ. Παπασ ξεςηκωνει τουσ μοναχουσ ; 5,000 

γυναικοπεδα καταφευγουν ςτο Αγιο Οροσ; Σουρκικοσ  
ςτρατοσ εγκαθιςταται ςτο Αγιο Οροσ (1821-30)

• 1912 μΧ: Απελευθερωςη απο Ελληνικο ςτολο

• 1923 μΧ: υνθηκη Λωζαννησ αναγνωριζει την Ελληνικη 
κυριαρχια ςτο Αγιο Οροσ

• 1923 μΧ: υνταςςεται το Συπικο του Αγιο Ορουσ, που 
προςδιοριζει τη διοικηςη και ιεραρχικη ταξη των 20 μονων

• Αρχη 20ου αιωνα: παρακμη μοναχικου βιου; νεα αναγεννηςη 
μετα το 1960

• 2009: 20 μοναςτηρια; 3,000-4,000 μοναχοι 





The 20 Monasteries of Mount Athos



Ιδρυςθ Μονων
(Establishment of Monasteries)

• Μεγιςτη Λαυρα: Οςιοσ Αθαναςιοσ (963)
• Μονη Βατοπεδιου: Μεγιςτανεσ απο Ανδιανουπολη (980)
• Μονη Ιβηρων: απο Γεωργιανουσ (980)
• Μονη Κουτλουμουςιου απο ηγεμονεσ τησ Βλαχιασ
• Μονη Διονυςιου απο το Οςιο Διονυςιο Σραπεζουντασ
• υρροη αλλοεθνων

– Μονη Αμαλφητων (Ιταλοι απο το Amalfi)
– Επιςησ απο ικελια, Παφλαγονια και Χαλδια
– 1142 μΧ: το πρωτο Ρωςικο μοναςτηρι
– 1198 μΧ: Μονη Χιλανδαριου ςτον ερβο μοναχο-βαςιλεα υμεων 

Νεμανια (Nemanija)
– 1198 μΧ: Μονη Ηωγραφου καθιερωνεται ωσ Βουλγαρικη
– 1380 μΧ: Μονη Αγιου Παυλου απο ερβουσ μοναχουσ
– Μονη ιμωνοπετρασ απο το ερβο δεςποτη Ιωαννη Ουγκλιεςα 

(Ugliesa)

• Πατριαρχησ Ιερεμιασ Α ιδρυει  την Μονη ταυροΝικητα (1541)



Διακυβερνθςθ (Governance)
• Ημιαυτονομο και αυτοδιοικουμενο 

τμθμα τθσ Ελλθνικθσ Επικρατειασ

• 908 μΧ: Μοναχοι οργανωνουν κεντρικθ 
διοικθςθ, Πρωτος του Αθω με εδρα τισ 
Καρυεσ

• Κακε μονθ: Ελευκερθ, αυτοδεςποτθ και 
αυτεξουςια

• Ηγουμενοσ διοικθτθσ τθσ μονθσ εφ ορου 
ηωθσ



Μοναχικθ Ζωθ (Monastic Life)
• Κελια: πιτια με 

ενςωματωμενο ναο και 
γεωργικη εκταςη

• Καλυβες: Μικρα ςπιτια με 
ενςωματωμενο ναο χωρισ 
γεωργικη εκταςη

• Καθισματα: Μικρα κτιςματα 
κοντα ςτη μονη για ενα 
μοναχο

• Ησυχαστηρια η Ασκητηρια: 
Μικρα κτιςματα  η και ςπηλιεσ 
ςε ερημικουσ τοπουσ για ενα 
μοναχο



Βιβλιοκθκεσ και ςυγγραμματα
• Αγιο Οροσ: Μια απεραντη βιβλιοθηκη! Καθε μονη και 

βιβλιοθηκη

• Bιβλιοθηκη προτυπο ςτη Μονη Μ. Λαυρασ

• Παλαια εντυπα Ελληνων κλαςικων, επιςτημονικεσ εκδοςεισ

• Βυζαντινα και αγιορειτικα πολυτιμα εγγραφα

• Πολλα βιβλια ςε αλλεσ γλωςςεσ. 
Μεταφραςτικο/βιβλιογραφικο εργαςτηριο ςτη Μονη 
Ιβηρων (ελληνικαγεωργιανα και αλλεσ γλωςςεσ)

• Καταλογοσ αγιορειτικων χειρογραφων απο . Λαμπρο 
(Cambridge Univ., 1895 & 1900)



Αρχιτεκτονικθ (Architecture)
• Αγιο Οροσ: Ο ςημαντικοτεροσ μνημειακοσ χωροσ 

Βυζαντινησ και μεταβυζαντινησ αρχιτεκτονικησ

• Αθωνικοσ τυποσ ναου: παραλλαγη 
εγγεγραμενου ςταυρου

• 15οσ αιωνασ: Ναοδομια ςτα Βαλκανια κατα τα 
προτυπα του Αγιου Ορουσ 

• Μοναςτηρια: Κεντρικη αυλη με περιβολο 
φρουριακου χαρακτηρα







Ζωγραφικθ (Art)
• Αριςτουργηματα βυζαντινησ ζωγραφικησ        (10οσ-16οσ αιωνασ)

• Σοιχογραφιεσ (Πρωτατο, Βατοπεδιου, Κελι Αγ. Προκοπιου, 
Ιβηρων, κτλ)
• Βυζαντινη εποχη: Ζμμανουηλ Πανςεληνοσ (Μακεδονικησ χολησ, 

1282-1328 μχ)
• Μετα-βυζαντινη εποχη: Θεοφανησ (Κρητικησ χολησ, 16οσ αιωνασ)

• Ψηφιδωτα: Αγιοσ Ιωαννησ Θεολογοσ (Μ.Λαυρα, 1300 μχ)



H Ανάςταςθ και θ Εμφάνιςθ του Χριςτοφ ςτουσ μακθτζσ (π. 1290)
Eμ. Πανςελθνου

Ναόσ Πρωτάτου (Κοίμθςθ Θεοτόκου)



Οι άγιοι Γεώργιοσ και Δθμιτριοσ (Θεοφάνουσ του Κρθτόσ). 
St George and St Demetrios, an icon signed by Theophanes the Cretan



Λογοτεχνια (Literature)
• Αγιο Οροσ: Πηγη εμπνευςησ για τουσ νεοελληνεσ λογοτεχνεσ

• Αλεξανδροσ Παπαδιαμαντησ: Tαξιδι ςτο Αγιο Οροσ το 1872 («Ο 
Κοςμολαιτησ», «Ο Αειπλανητοσ»)

• Αλεξανδροσ Μωραιτιδησ (ξαδελφοσ του Παπαδιαμαντη) («Με του 
Βορηα τα Κυματα»)

• Νικοσ Καζαντζακησ και Αγγελοσ ικελιανοσ ςυνταξιδευουν ςτο Αγιο 
Οροσ για 40 μερεσ (1914) (βλεπε: Αναφορα ςτο Γκρεκο και Αγιοριτικο 
Θμερολογιο)

• Σακησ Παπατςωνησ: «Αςκηςη ςτον Αθω», 1927

• Κωςτασ Ουρανησ: «Σαξιδια ςτην Ελλαδα», 1949

• Γιωργοσ Θεοτοκασ: «Σαξιδι ςτη Μεςη Ανατολη και το Αγιον Οροσ», 
1961



Συγχρονα Βιβλια (Books)

• “The Station; Athos: Treasures 
and Men” by Robert Byron

• “The birth of western painting/A 
history of color, form and 
iconography illustrated from the 
painting of Mistra and Mount 
Athos (Giotto/Duccio/El Greco)” 
by Robert Byron and David 
Tablot Rice

• “Miracle on the Monastery 
Mountain” by Douglas 
Demetrios Lyttle

Archimandrite Dionysios, 

by Douglas Lyttle



Miracle on the Monastery Mountain 
An absolutely unique book on the Holy Mountain

Professor Douglas Lyttle made twenty-two 

extended visits to the Greek Monastic Republic 

of Mt. Athos, the Holy Mountain, between 1972 

and 1998, during which he built a file of apprx.

50,000 photographs from which illustrations 

were selected to weave, in Miracle on the 

Monastery Mountain, the fascinating story of 

its unanticipated and marvelous reawakening 

and renewal- both physical and spiritual.

His first visit to the Mt. Athos region was motivated largely by curiosity, a desire to 

make photographs of unusual and interesting buildings and a lifestyle quite foreign to 

westerners. Within four days, he knew he would have a close and continuing 

involvement with the Holy Mountain and its wonderful people, and over more than a 

quarter century, he sought to learn and document not only the unique aspects of the 

place, but also the life, form and essence of Christian Orthodox 

monasticism. Professor Lyttle embraced Orthodoxy in 1997, becoming Douglas 

Demetrios Lyttle.



Πωσ πθγαινει κανεισ ςτο Αγιο Οροσ?
(How do you plan to go to Mount Athos?)

• Διαμονθτθριο 
• http://www.inathos.gr/athos/el/VisitMountAthos.html
• Γραφεῖο Προςκυνητῶν Ἁγίου Ὄρουσ - Palmers of Agion Oros

• Office Θεςςαλονίκη - Thessaloniki: 2310 252575, 2310 252578, 2310 833733
• Οὐρανοφπολη - Ouranoupoli: 23770 7142

• «Μεςω γνωςτων» (The Greek way: through contacts)
• Παραλαβη ςτην Ουρανουπολη

• Useful websites:
– http://www.monachos.net/content/monasticism/athos/87-visiting-mount-athos

– http://www.inathos.gr/
– http://www.mountathos.gr/
– http://whc.unesco.org/en/list/454
– http://www.ouranoupoli.com/athos/athos.html
– http://www.ouranoupoli.com/
– http://poseidon.csd.auth.gr/athos/
– http://www.monachos.net/library/Mount_Athos_-_The_Holy_Mountain

• Παραμονθ ςτθν Ουρανουπολθ 

• Ουρανουπολθ – Δαφνθ 

http://www.inathos.gr/athos/el/VisitMountAthos.html
http://www.inathos.gr/
http://www.inathos.gr/
http://www.inathos.gr/
http://www.inathos.gr/
http://www.inathos.gr/
http://www.inathos.gr/
http://www.inathos.gr/
http://www.inathos.gr/
http://www.inathos.gr/
http://www.mountathos.gr/
http://whc.unesco.org/en/list/454
http://www.ouranoupoli.com/athos/athos.html
http://www.ouranoupoli.com/
http://poseidon.csd.auth.gr/athos/
http://www.monachos.net/library/Mount_Athos_-_The_Holy_Mountain
http://www.monachos.net/library/Mount_Athos_-_The_Holy_Mountain
http://www.monachos.net/library/Mount_Athos_-_The_Holy_Mountain


The 20 Monasteries of Mount Athos



Some Advice

• How long to stay?

• First time: 3 days are OK

• Second time: you decide!

• Be prepared to...walk (a lot!)

• So get the right shoes and clothes (long pants)

• Get your camera

• No bed covers are needed; towels are OK

• Go to orthros (3:00 am every day)

• Further questions? ...for a small fee, email to: 
stavoulareas@gmail.com


