
Άγιο Όρος



Πληροφορίες

 Το Άγιο Όρος αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα 
του Ελληνικού Κράτους, που βρίσκεται 
στη χερσόνισο του  
Άθω της Χαλκιδικής στη Μακεδονία.

 Περιλαμβάνει είκοσι Ιερές Μονές και άλλα 
μοναστικά ιδρύματα και ανεπίσημα 
χαρακτηρίζεται ως "Αυτόνομη Μοναστική 
Πολιτεία". Αποτελεί το κέντρο 
του Ορθόδοξου χριστιανικού μοναχισμού με 
μνημεία μεγάλης εθνικής, ιστορικής, 
θρησκευτικής, γραμματειακής και 
πολιτισμικής αξίας σε παγκόσμια κλίμακα.



Ιερές Μονές

 Το Άγιο Όρος συνίσταται από είκοσι Ιερές Μονές. Σύμφωνα με 
την ιεραρχική τάξη οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, 
καλούμενες και Αθωνικές, οι οποίες είναι αυτοδιοίκητες και 
διοικούνται σύμφωνα με τον εσωτερικό τους κανονισμό, τον 
οποίο ψηφίζουν οι ίδιες και εγκρίνει η Ιερά Κοινότητα, είναι οι 
εξής:

 Η Μονή Σίμωνος Πέτρας στο Άγιον Όρος, χτισμένη σε υψόμετρο 
300 μέτρων πάνω από την ακτή. Στα αριστερά διακρίνεται και 
το παρακείμενο υδραγωγείο.

 Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας (963)
 Ιερά Μονή Βατοπεδίου (972)
 Ιερά Μονή Ιβήρων (976)
 Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου (1197, Σερβική)
 Ιερά Μονή Διονυσίου (1375)
 Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου (12ος αιώνας)

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/963
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/972
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%99%CE%B2%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/976
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1197
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1375
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/12%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82


Ιερές Μονές
 Ιερά Μονή Παντοκράτορος (1363)
 Ιερά Μονή Ξηροποτάμου (11ος αιώνας)
 Ιερά Μονή Ζωγράφου (919, Βουλγαρική)
 Ιερά Μονή Δοχειαρίου (11ος αιώνας)
 Ιερά Μονή Καρακάλλου (1070)
 Ιερά Μονή Φιλοθέου (992)
 Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας (1363)
 Ιερά Μονή Αγίου Παύλου (11ος αιώνας)
 Ιερά Μονή Σταυρονικήτα (1542)
 Ιερά Μονή Ξενοφώντος (1070)
 Ιερά Μονή Γρηγορίου (14ος αιώνας)
 Ιερά Μονή Εσφιγμένου (11ος αιώνας)
 Ιερά Μονή Ρωσικού, γνωστότερη ως Αγίου Παντελεήμονος (από 

το 1169 παραχωρήθηκε στους Ρώσους)
 Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου (1086)

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1363
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%9E%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/11%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/919
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%94%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/11%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1070
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/992
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%A3%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1363
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/11%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1542
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1070
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/14%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%83%CF%86%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/11%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1169
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1086


Οργάνωση των Μονών

 Η πλησιέστερη επισκοπική έδρα ήταν αυτή 
της Ιερισσού και ο οικείος Επίσκοπος απαίτησε να έχει 
στη δικαιοδοσία του τους μοναχούς της χερσονήσου. 
Στα 985 ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β' 
Βουλγαροκτόνος με Χρυσόβουλλο απάλλαξε τους 
ερημίτες από τη δικαιοδοσία της Μονής Αγίου Ιωάννου 
του Κολοβού, που βρισκόταν κοντά στην Ιερισσό, και 
παραχώρησε τον Άθωνα ως ιδιοκτησία τους.

 Σύντομα, το παλαιότερο των κυρίαρχων μοναστηριών, 
η Ιερά Μονή του Ξηροποτάμου, χτίστηκε και εισήλθε 
υπό το μοναχικό τυπικό του Αγίου 
Βασιλείου. Σαρακηνοί πειρατές παρενοχλούσαν τους 
μοναχούς τον ένατο και δέκατο αιώνα, αλλά η 
αυτοκρατορική γενναιοδωρία ήρθε πάντα στην 
ενίσχυση αυτών των εσωτερικών «Αγίων Τόπων» των 
Ελλήνων.



Γεωγραφία
 Η χερσόνησος του Άθω είναι η 

ανατολικότερη και τραχύτερη των 
τριών επιμέρους παράλληλων 
χερσονήσων που απαρτίζουν την 
χερσόνησο της Χαλκιδικής. Η 
χερσόνησος αυτή καλύπτεται από το 
όρος Άθω, που κορυφώνεται σε μια 
μαρμάρινη πυραμίδα ύψους 2033μ., εξ 
ου και το όνομά της. Καταλήγει δε στο 
Ακρωτήριο Νυμφαίο ή Ακρόθωον. 
Στερείται ποταμών και λιμνών. 
Συνδέεται με τη Χαλκιδική με το στενό 
ισθμό του Ξέρξη, χαμηλή λωρίδα γης, 
μήκους 2 χλμ., ιστορικό από τους 
Περσικούς πολέμους το 480 π.Χ.. 
Μεταξύ της χερσονήσου του Αθω και 
της Σιθωνίας ή Λόγκου σχηματίζεται ο 
Σιγγιτικός ή κόλπος Αγίου Όρους, ενώ 
ΒΑ ο κόλπος της Ιερισσού.

 Λίγα μίλια ΝΑ του Άθω βρίσκεται το 
μεγαλύτερο βάραθρο του Αιγαίου που 
από τα 80μ βάθος, απότομα φθάνει τα 
1070μ.



Ιστορία
 Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, το όρος Άθως συνδέεται με τη 

γιγαντομαχία μεταξύ των Γιγάντων και των ολύμπιων θεών, ηγέτης των 
πρώτων ήταν ο Άθως. Ο Άθως πέταξε έναν τεράστιο βράχο εναντίον 
του Ποσειδώνα από τη Θράκη, αλλά αστόχησε και ο βράχος έπεσε στη 
θάλασσα, δημιουργώντας το όρος, στο οποίο δόθηκε το όνομά του.

 Σύμφωνα με έναν άλλο μύθο, ο θεός Απόλλωνας ερωτεύτηκε τη Δάφνη, 
κόρη του βασιλιά της Αρκαδίας. Η Δάφνη, προκειμένου να κρατηθεί αγνή, 
βρήκε καταφύγιο στον κύριο λιμένα του Άθωνα, δίνοντας έτσι το όνομά της 
σε αυτόν. Από αυτόν το μύθο φαίνεται ότι από τους αρχαίους χρόνους η 
περιοχή συνδέθηκε με τον αγώνα κατά της σάρκας.

 Οι αρχαίοι γεωγράφοι αναφέρουν δέκα πόλεις στη χερσόνησο: Δίον, 
Θύσσος, Κλεωναί, Ακρόθωοι, Χαράδρια, Παλαιώριον, Σάνη, Ολόφυξος, 
Απολλωνία, Ουρανούπολις. Κατά τη διάρκεια των ιστορικών χρόνων ο Άθως 
αναφέρεται για πρώτη φορά σχετικά με την περσική αποστολή ενάντιον της 
Ελλάδας υπό την ηγεσία του Μαρδόνιου το 493 π.Χ.. Πλέοντας γύρω από τη 
χερσόνησο, ο περσικός στόλος συνάντησε κακοκαιρία και υπέστη φοβερή 
καταστροφή. Κατ´αυτό τον τρόπο η αποπειραθείσα εισβολή ματαιώθηκε.

 Δέκα έτη αργότερα ο Ξέρξης επανέλαβε την αποστολή, αλλά προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος νέας καταστροφής έσκαψε ένα κανάλι στο στενό 
λαιμό της χερσονήσου. Επίσης ο κόλπος του Αγίου Όρους συνδέεται και με 
την απώλεια του στόλου του Σπαρτιάτη Επικλέους στα 411 π.Χ..



Χλωρίδα και Πανίδα
 Η περιοχή της Μονής Βατοπαιδίου είναι 

μία από τις πλέον εύφορες του Αθωνα. 
Η χλωρίδα της περιλαμβάνει τα 
περισσότερα από τα 1471 είδη φυτών 
που συναντώνται στο Αγιον Ορος. Οι 
υψηλότερες ζώνες της περιοχής (μέ 
υψόμετρο άνω των 500 μέτρων) 
καλύπτονται από δάση καστανιάς και 
πλατύφυλλης δρυός, με διάσπαρτες 
αριές και σφενδάμνους, τα οποία 
υλοτομούνται. Στις χαμηλότερες και 
στις παράλιες ζώνες (έως 500 μέτρα 
υψόμετρο) συναντώνται αειθαλή και 
πλατύφυλλα δένδρα και θάμνοι, 
κυρίως πουρνάρια και αριές, ενώ κοντά 
στην Μονή υπάρχουν και 
καλλιεργημένες εκτάσεις. Οι εντός 
Ορους καλλιέργειες της Μονής 
Βατοπαιδίου μαρτυρούνται από τους 
βυζαντινούς χρόνους και 
περιλαμβάνουν είδη απαραίτητα για 
την λατρεία και για την καθημερινή 
διατροφή των μοναχών (σιτάρι, λάδι, 
οίνο, λαχανικά, φρούτα κ.λπ.). 

 Η φυσική πανίδα του Αγίου Ορους είναι 
μία από τις πλουσιώτερες της Ελλάδος. 
Τα είδη που περιλαμβάνει δεν 
διακρίνονται για την σπανιότητά τους 
στον μεσογειακό χώρο, αλλά η 
σταθερότητα της ποικιλίας τους και του 
μεγέθους των πληθυσμών τους στον 
Αθωνα είναι αξιοθαύμαστη. Ολόκληρη 
η τοποθεσία της Μονής Βατοπαιδίου 
είναι πολυπληθής σε έντομα και 
ερπετά, ιδιαίτερα φίδια (οχιές, λαφίτες, 
δενδρογαλιές), χελώνες και σαύρες. Το 
ίδιο μεγάλη είναι η ποικιλία των 
πουλιών (δρυοκολάπτες, πέρδικες, 
κουκουβάγιες, γεράκια, αετοί, κούκοι, 
φάσσες, τσαλαπετεινοί κλπ.). 
Ειδικότερα στις ορεινές δασώδεις 
περιοχές της Μονής ζούν αγριόχοιροι, 
αλεπούδες, τσακάλια, νυφίτσες, λαγοί 
και σκίουροι, ενώ η θαλάσσια περιοχή 
παραμένει πλούσια σε όγκο και ποικιλία 
αλιευμάτων. 



Φωτογραφίες



Φωτογραφίες



Φωτογραφίες


