
Μία εργασία από τους μαθητές του Α4



 Η Χερσόνησος εισέρχεται σε βάθος 

60 και πλέον χιλιομέτρων στο Αιγαίο 

Πέλαγος .

 Κατέχει έκταση 332,5 τετρ. 

χιλιομέτρων .

 Η κατάσταση χαρακτηρίζεται 

ανώμαλη και η γη είναι κατάφυτη 

,χωρίς να είναι ιδιαίτερα λιπαρή. 

 Αποτελούσε τον τόπο όπου 

κατοικούσαν φύλα <<δίγλωσσα >> 

και οι κοινότητες ήταν <<μικρά 

πολίσματα>>.



 λόφους και βουνά 

ύψους 450-990 

μέτρων 

 παντελείς απουσία 

ποταμών και λιγνών 

 μεγάλος αριθμός 

ρυακίων και 

χείμαρρων 

 Χαρακτηρίζεται για 

την πυκνή του 

βλάστηση. 

 Αφθονούν σε μεγάλο 

βαθμό, η καστανιά, η 

οξιά η δρυς, το 

πουρνάρι, η κουνάδια 

κ.α. 

 Πουθενά στην 

Ευρώπη δεν 

συναντάται τέτοια 

πυκνότητα και 

πληρότητα της 

βλάστησης.

 Ελάφια

 Ζαρκάδια

 Κουνάβια

 Αγριογούρουνα

 Aετοί

 Γεράκια

 Κοράκια

 Γλάρους

 Λύκους

ΧΛΩΡΙΔΑ



 Γενικά μιλώντας, το άβατο για τις γυναίκες στα ανδρικά μοναστήρια και για τους άνδρες στα 

γυναικεία ήταν γενικός κανόνας (με πολύ λίγες εξαιρέσεις, υπό περιοριστικούς όρους), που 

προβλεπόταν από όλα τα μοναστηριακά τυπικά, εφόσον ασκητική ζωή σημαίνει εγκατάλειψη 

των εγκοσμίων. Ωστόσο, πέραν αυτού, ένας από τους λόγους της θέσπισης του αβάτου στο 

Άγιον Όρος, είναι η αφιέρωσή του στην Παναγία: Το Άγιο Όρος θεωρείται κήπος και περιβόλι 

της Θεοτόκου, και ως εκ τούτου τιμάται ως έφορος και ηγουμένη ου- και δεν χωρά άλλη 

γυναίκα. Μάλιστα, υπάρχουν αγιορείτικες παραδόσεις περί επεμβάσεων της ίδιας της 

Παναγίας για να απομακρυνθούν γυναίκες που παραβιάζουν το Άβατο. 





 Ο εποικισμός του είναι αρχαιότατος και πρώτοι 

έποικοι αναφέρονται Πελασγοί από την Λήμνο.

 Η ολοκλήρωση της διώρυγας του αποτελούσε 

επίτευγμα της αρχαιότητας.

 Ο πρώτος οικιστής ,ο οποίος και εγκαινιάζει τη 

νέα κλήση του Άθω είναι ο Άγιος Πέτρος ο 

Αθωνίτης, ο οποίος ασκήτευσε εδώ επί 53 

χρόνια χωρίς να συναντήσει άνθρωπο

 Τον 9ο αι. το Άγιον Όρος επιβάλλεται ως 

πανορθόδοξη και οικουμενική μοναστική 

πολιτεία, από τον Άγιο Αθανάσιο ο οποίος 

γεννήθηκε στην Τραπεζούντα το 930 και 

πέθανε στην Μεγίστη Λαύρα το 997.



 Πρώτο κοινόβιο:Όταν ο Νικηφόρος Φωκάς έγινε αυτοκράτορας, η Λαύρα έγινε 
βασιλική μονή για 80 περίπου μοναχούς, και προικίσθηκε με πλουσιοπάροχες 
ετήσιες επιχορηγήσεις σε χρήμα και σε τρόφιμα. Η Μεγίστη Λαύρα , όπως 
ονομάσθηκε αμέσως, διέφερε ριζικά από όλα τα μέχρι τότε καθιδρύματα του Όρους 
και σε μια πρώτη φάση προκάλεσε την αντίδραση των παραδοσιακών ερημιτών. 
Όταν δολοφονήθηκε ο Φωκάς, πλησίασαν τον διάδοχο και αντίπαλο του Ιωάννη 
Τσιμισκή, οποίος όμως ανέθεσε τη ρύθμιση της διαφοράς σε ένα σεβάσμιο 
Στουδίτη μοναχό.

 Δεύτερο κοινόβιο:Το δεύτερο σημαντικό κοινόβιο ήταν η Μονή Ιβήρων, που 
ιδρύθηκε κι αυτή με αυτοκρατορική δωρεά. Ο Βασίλειος Β’ του παραχώρησε 
επίσης πολλά προνόμια, κτήματα, φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις και του 
επέτρεψε να ιδρύσει την Μονή Ιβήρων. Οι διαμαρτυρίες των παραδοσιακών 
αγιορειτών έμειναν πάλι χωρίς αποτέλεσμα.

 Τρίτο κοινόβιο:Το τρίτο μεγάλο κοινόβιο, το Βατοπέδι, δημιουργήθηκε χάρη σε 
εσωτερική εξέλιξη και όχι από αυτοκρατορική δωρεά. Ο ηγούμενος Αθανάσιος 
πέτυχε τη μεγάλη αλλαγή , όπου στα χρόνια του το Βατοπέδι , με μερικές 
εκατοντάδες μοναχούς , ανέβηκε στη τρίτη θέση της αθωνικής ιεραρχίας , κι αυτό 
πριν να προσελκύσει την πρώτη του αυτοκρατορική δωρεά. 





 Μετά την τέταρτη 
σταυροφορία, το Άγιον Όρος 
κατελήφθη από τους Λατίνους. 
Ο Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος 
προσπαθεί να επιβάλει στην 
Ανατολή την ένωση των 
Εκκλησιών που υπογράφηκε 
στην Λυών, το 1274 . Η 
Καταλανική κομπανία 
λεηλάτησε τα μοναστήρια και 
τις περιουσίες των Λατίνων. Η 
κρίση όμως αυτή ξεπεράστηκε 
το πρώτο μισό του 14ου 
αιώνα. 



 Η Αγιορείτικη κοινότητα 

πλέον κινδυνεύει με την 

κυριαρχία της βυζαντινής 

επικράτειας. Το 1222 , ο 

δεσπότης Ηπείρου

Θεόδωρος Δούκας 

ανακαταλαμβάνει την 

Μακεδονία και το Όρος 

βρίσκεται πάλι ελεύθερο και 

ανανεώνει τους δεσμούς του 

με το Πατριαρχείο.

 Το Άγιον Όρος κυριεύεται 

και το 1403 , ο γενναίος 

Βασιλιάς Μανουήλ Β΄ 

Παλαιολόγος 

ανακαταλαμβάνει την 

Μακεδονία αναγκάζοντας 

τους Τούρκους να μην 

εισέρχονται στο Όρος, ούτε 

να ενοχλούν τους  

μοναχούς. 



 Λόγιοι αγιορείτες με το έργο τους προσέφεραν πνευματικά στον υπόδουλο ελληνισμό.

 Προστάτεψαν τους ντόπιους επαναστάτες ζητώντας τους διπλάσιους φόρους και πρόστιμο.

 Προσέφεραν οικονομική και ηθική υποστήριξη στους υπόδουλους Έλληνες.

 Δημιούργησαν σχολεία, γνωστά για τους μαθητές που φοίτησαν εκεί π.χ. (Κοσμάς Αιτωλός, 

Αθανάσιος Πάριος).



 Η Έριδα των Κολλυβάδων ήταν το 

σημαντικότερο πνευματικό κίνημα  στην 

ιστορία του Αγίου Όρους κατά την 

Τουρκοκρατία.

 Η ηγεσία τους σκορπίστηκε στα νησιά 

του Αιγαίου

 Διέδωσαν τις ιδέες και τις λειτουργικές 

τους συνήθειες.

 Κυριότεροι Κολλυβάδες έδωσαν μια 

γενικότερη θρησκευτική Κι ειδικότερα 

μυστικιστική διάσταση στο κίνημα.



 Το 1784 ιδρύθηκε το «Φροντιστήριο 

ελληνικών μαθημάτων» γνωστό ως 

«Αθωνιάδα Σχολή» στην Μονή 

Βατοπεδίου.

 Μετά από πεντέμισι χρόνια σχολαρχίας

ο Βούλγαρης δίδαξε «νεωτερικά» 

μαθήματα σε ακροατήρια 200 

σπουδαστών.

 Ωστόσο, υπήρξαν αντιζηλίες και 

παρεμβάσεις στο έργο του Βούλγαρη 

που τον ανάγκασαν να παραιτηθεί. 

 Συνεπώς, η σχολή παράκμασε.



 Εξαρχικοί μοναχοί μνημόνευαν το όνομα του Βουλγάρου Έξαρχου και όχι τον Οικουμενικό 

Πατριάρχη. Η στάση των εξαρχικών μοναχών προκάλεσε την έντονη πατριωτική αντίδραση 

των μοναχών.

 Οι μοναχοί που διαβίωναν στα κελιά του Αγίου Όρους θα πρέπει να διακριθούν σε αυτούς 

των οποίων η δράση εντοπιζόταν εντός της Αγιορείτικης πολιτείας και σε αυτούς που 

συναναστρέφονταν με τον «έξω κόσμο». Μέσω συγκεκριμένων θαλάσσιων διαδρομών ο 

οπλισμός που μεταφέρονταν στο Άγιον Όρος διοχετεύονταν σε χωριά της Χαλκιδικής και της 

Μακεδονίας στα οποία είχαν συγκροτηθεί επιτροπές του Μακεδονικού αγώνα.

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστολή των Εσφιγμενιτών απευθυνόμενη στον Ελευθέριο 

Βενιζέλο με την οποία τον παρακαλούσαν να βοηθήσει  οικονομικά το μοναστήρι γιατί θα 

αναγκάζονταν να πουλήσουν μέρος της περιουσίας τους.



 Η Μονή Βατοπεδίου, προκειμένου να τονώσει το 
θρησκευτικό και πατριωτικό  συναίσθημα των Ελλήνων , 
έστελνε στα χωριά της  Μακεδονίας το κειμήλιο της Αγίας 
Ζώνης της Παναγίας. Από τα αυστριακά στοιχεία 
προέρχονται μαρτυρίες του 1907 για την δράση μοναχών της 
Μονής, ότι συνελήφθησαν με πλούσιο πολεμικό υλικό που 
προοριζόταν για τον ανεφοδιασμό των ελληνικών αντάρτικων 
ομάδων. 

 Η Μονή Φιλοθέου προσέφερε χρηματικό ποσό ικανό για τις 
ανάγκες του αγώνα αλλά και μοναχοί της διακρίθηκαν για την 
πατριωτική δράση τους όπως ο Θεοδόσιος ο Βησσαρίων και 
ο Πέτρος . 

 Οι Μοναχοί την Μονής Σίμωνος Πέτρας, οι περισσότεροι 
καταγόμενοι από τη Μ.Ασία , προσέφεραν εθνικά και 
πνευματικά στο Μακεδονικό Αγώνα.





 Το Άγιο Όρος αποτελεί αυτοδιοίκητο 

τμήμα του ελληνικού κράτους και από 

πνευματική άποψη διατελεί υπό την 

άμεση δικαιοδοσία του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου.

 Διοικείται από τις 20 ιερές μονές του, που 

αποτελούν την ιερή κοινότητα.

 Ο καθορισμός των αγιορείτικων 

καθεστώτων γίνεται από τον Καταστατικό 

Χάρτη του Άγιου Όρους, που ψηφίζεται 

από τις 20 ιερές μονές.



Άγιο όρος

Πολιτική διοικητική αρχή

Υπεύθυνη για την 
δημόσια τάξη, ασφάλεια 

και τήρηση του 
Καταστατικού Χάρτη

Υπεύθυνη για την 
εκτέλεση των 

αποφάσεων της Ιερής 
Κοινότητας

Μοναστηριακή διοικητική 
αρχή

Εξασφαλίζει την διοίκηση 
του Όρους



Ο Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Όρους (αλλιώς Κ.Χ.Α.Ο.) αποτελείται από τέσσερις ενότητες:
 Τελωνειακά και φορολογικά πλεονεκτήματα
• Ως προς τα τελωνειακά, απαλλάσσονται από κάθε δασμό οποιαδήποτε είδη εισάγονται στο Άγιο 

Όρος.
• Ως προς τα φορολογικά, έχει:

απαλλάσσονται από κάθε άμεσο φόρο εισοδήματος των προϊόντων τους.
Οι μοναχοί απαλλάσσονται από τους φόρους κατανάλωσης για τα προϊόντα τους (π.χ. ΦΠΑ)

 Στράτευση
• Οι μοναχοί έχουν το δικαίωμα να απαλλαγούν από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

 Διαμονητήριο
• Πρόκειται για την υποχρέωση εφοδιασμού οποιουδήποτε επιθυμεί να επισκευθεί το Άγιο Όρος. 

Με την ειδική άδεια εισόδου, διαμονής και επισκέψεως. Η αξία του ειδικού ενσήμου είναι 25€ για 
τους Ορθόδοξους Χριστιανούς και 35€ για τους αλλόθρησκους.



Η Ιερά Κοινότητα εδρεύει στις Καρυές. Και οι 20 αντιπρόσωποι 
των Μονών παραμένουν εκεί μονίμως. Οι εργασίες της Ι.Κ. 
λαμβάνουν χώρα πάντοτε ενώπιον του Πρωτεπιστάτη, ο 
οποίος διευθύνει τις συζητήσεις της. Διαθέτει δικαστικές 
εξουσίες.





 1. Μεγίστης Λαύρας

 2. Βατοπαιδίου

 3. Ιβήρων

 4. Χιλανδαρίου

 5. Διονυσίου

 6. Κουτλουμουσίου

 7. Παντοκράτορος

 8. Ξηροποτάμου

 9. Ζωγράφου

 10. Δοχειαρίου

 11. Καρακάλου

 12. Φιλοθέου

 13. Σίμωνος Πέτρας

 14. Αγίου Παύλου

 15. Σταυρονικήτα

 16. Ξενοφώντος

 17. Γρηγορίου

 18. Εσφιγμένου

 19. Παντελεήμονος

 20. Κωνσταμονίτου



Οι Μονές είναι γενικά διοικητικά όργανα του Αγίου Όρους:
 Οι Μονές χωρίζονται  σε:
• «Κυρίαρχες»: Έτσι ονομάζονται γιατί αυτοδιοικούνται 
• «Βασιλικές» και «Πατριαρχικές»: διότι σε αυτές τοποθετείται σταυρός 
 Διακρίνονται σε: 
• «κοινόβιες» 
• «ιδιόρρυθμες», οι οποίες εξακολουθούν όχι μόνο να αυτοδιοικούνται, αλλά και να διαχειρίζονται 

μόνες τους τις περιουσίες τους.



 Οι Σκήτες είναι ένα σύνολο «καλυβών» ή «καλυβιών» ή και μικρότερων ακόμη οικημάτων 
 Οι Σκήτες είναι δώδεκα από τις οποίες οι τέσσερις είναι κοινόβιες και οι οκτώ ιδιόρρυθμες. 
 Τα Κελιά είναι ένα είδος μοναστικών αγροτικών οικημάτων. Τα τρία πρόσωπα του κάθε Κελιού 

(μοναχοί) μπορούν να προσλάβουν και άλλους ακόμη τρεις δόκιμους μοναχούς ή υποτακτικούς 
χωρίς όμως να επιτρέπεται η παραπέρα αύξηση του αριθμού της.



 Ασκεί πνευματική εξουσία 
 Επιβλέπει την ψυχική κατάσταση

των μοναχών 
 Προσλαμβάνει και καθοδηγεί τη 

διδασκαλία 
 Οι αδελφοί μοναχοί τον σέβονται και 

τον υπακούν 
 Ο δίκαιος εκλέγει τους γέροντες των 

Καλύβων
 Ο δίκαιος κατοικεί στο οίκημα και 

όχι σε καλύβα 
 Εκτελεί τις αποφάσεις της 

«Συνάξεως των Γερόντων»  



 Ιερή Κοινότητα :
Διαρκές σώμα αντιπροσώπων από κάθε Μονή
 Ιερή Επιστασία :
Εκτελεστική εξουσία της Ιερή Κοινότητας
 Επιστάτες :
Ισάξια μέλη, αντιπρόσωποι, από κάθε Μονή που διέμεναν στις 
Καρυές και είχαν πολυποίκιλες αρμοδιότητες (επί 
παραδείγματι, ψηφοφορία  και λήψη αποφάσεων, 
καθαριότητα, διατήρηση τροφίμων, επίβλεψη ευπρεπούς 
συμπεριφοράς κ.α.)





 Οκτώ ώρες για μελέτη και 
ατομική προσευχή, οκτώ ώρες 
για εργασία και οκτώ για 
ανάπαυση. 

 Οι αγρυπνίες τις Κυριακές και 
τις ημέρες των εορτών, 
διαρκούν περισσότερες ώρες 
ώστε οι ώρες προσευχής των 
μοναχών να αυξάνονται.



 Το Άγιον Όρος είναι ένας γαλήνιος τόπος που αναπαύεται η ψυχή 
του ανθρώπου από την καθημερινότητα του έξω κόσμου.

 Έχω επισκεφτεί πολλές φορές το μέρος αυτό και καταλαβαίνω πως 
κάθε μια από αυτές έχει κάτι να μου προσφέρει. Από το πως πρέπει 
να συμπεριφέρομαι στους συνάνθρωπους μου μέχρι το πως ζεις 
μαζί με τον θεό. Και όλα αυτά δεν οφείλονται σε μόνο δικούς μου 
κόπους  αλλά και στο παράδειγμα που παίρνω από τους μονάχους 
δίπλα μου. Η ζωή των μοναχών είναι βασισμένη στο θέλημα του 
θεού. Ο κάθε μονάχος προσπαθεί να συνεισφέρει το μέγιστο προς 
τους άλλους και την αδελφότητά. Τρώει χρόνο από τον ύπνο του 
για να ετοιμάσει το φαγητό για την τράπεζα, καθαρίζει, ασχολείται 
με την αγιογραφία, το περιβόλι και βοήθα τους επισκέπτες να 
προσαρμοστούν. Φυσικά όλα αυτά αφιλοκερδώς. 



 Ο τρόπος που γίνονται οι λειτουργίες είναι 

εκπληκτικός και ξεχωριστός. Ωθεί τον 
επισκέπτη να  καθίσει ακόμα και 5 ώρες 
στον ναό ώστε  να παρακολουθήσει. Το 
πρόγραμμα είναι εξαιρετικά δύσκολο και 
προκαλεί θαυμασμό. Και αυτό γιατί ο πόθος 
τον μοναχών τόσο για την σωτήρια τους όσο 
και για την δική μας είναι κάτι το 
υπεράνθρωπο. Προσεύχονται σχεδόν 24 
ώρες της ημέρας για τους ανθρώπους που 
βρίσκονται μακριά από τον σωστό δρόμο 
και παρακαλούν τον θεό για την σωτήρια 
τους. Η κούραση τους δεν είναι εμφανής 
παρότι κοιμούνται ελάχιστα και αυτό 
οφείλεται στο χαμόγελο που τους 
διακατέχει  συνεχεια.



 Ελαιόλαδο
 Ελιές
 Λικέρ
 Μέλι
 Κρασί
 Ξύδι

 Αγιογραφίες 
 Κομποσκοίνια
 Εκκλησιαστικά 

προϊόντα
 Φαρμακευτικά 

προϊόντα
 Σταυρούς 





 Η λειψανοθήκη έχει εντοπίσει αρκετά 
τεμάχια Τιμίου Ξύλου στο Άγιον Όρος 
ανατρέχοντας σε ξενόγλωσση κυρίως 
βιβλιογραφία, αλλά δεν έχει φωτογραφίες 
από αυτά εκτός σύντομων περιγραφών των 
σταυροθηκών στις οποίες εγκιβωτίζονται. 
Κατά τη διάρκεια όμως των ερασιτεχνικών 
της ερευνών έχει καταφέρει να βρει 
φωτογραφίες για μερικά από αυτά και να 
αναρτήσει σύντομες περιγραφές τους. 
Ασφαλώς η ερευνητική προσπάθεια της 
λειψανοθήκης θα συνεχισθεί, Θεού 
θέλοντος, παρόλο που η πρόσβαση σε αυτά 
και η φωτογράφησή τους αποδεικνύεται 
μερικές φορές πολύ δύσκολη ως αδύνατη



 Το Άγιον Όρος έχει στην κατοχή του πολλές 
θαυματουργές εικόνες που η καθεμιά έχει τη δική της 
ιστορία.

 Άξιον Εστί- Πρωτάτο Καρυές: Στα τέλη του 10ου αι σε 
ένα κελλί κοντά στις Καρυές φιλοξενήθηκε ένας 
άγνωστος περαστικός μοναχός ο οποίος έψαλλε μαζί 
με τον Πρωτάτο τον ύμνο «την Τιμιωτέρα». Ο ξένος 
όμως άρχισε τον ύμνο διαφορετικά προσθέτοντας 
στην αρχή του «Άξιον Εστίν ως αληθώς…». Αυτό 
προκάλεσε τον θαυμασμό του ντόπιου μοναχού, ο 
οποίος το ζήτησε και γραπτός για να μπορεί και ο 
ίδιος να το ψάλλει. Εκείνη την στιγμή δεν βρέθηκε 
χαρτί και μελάνι, οπότε ο ξένος μοναχός χάραξε τον 
ύμνο με το δάκτυλο του σε μια πέτρινη πλάκα. Ο 
ξένος μοναχός έγινε άφαντος και η πέτρα με τον ύμνο 
στάλθηκε στον βασιλιά και στον Πατριάρχη.





 Η Κυρία Θεοτόκος όταν φανερώθηκε στον πρώτο 
ερημίτη του Άθωνα, τον άγιο Πέτρο (655—681) και 
μετά από τέσσερις ως πέντε αιώνες στον ηγούμενο 
της Μεγίστης Λαύρας Νικόλαο και στον ένα και 
στον άλλο είπε:

 “Υπόσχομαι δε, πολύ να αγαπώ, να βοηθώ και να 
σκέπω εκείνους, που με άδολη καρδιά έρχονται να 
δουλέψουν ολόψυχα στο Θεό, Με το έλεος και τη 
χάρη του Υιού και Θεού μου θα γεμίσει από την μια 
άκρη ως την άλλη το Όρος τούτο από Μοναχούς 
πλήθος πολύ ευσεβών και Ορθοδόξων”





 Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: διέθετε προφητικές και 
θαυματουργικές ικανότητες, υποστήριζε πως στα 
σχολεία πρέπει να διδάσκεται η ορθοδοξία. 
Αναφέρεται συχνά μέσω του κηρύγματος του στην 
απελευθέρωση του γένους και χαρακτηριζόταν από 
απόλυτη αφιλοχρηματία. 

 Ο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός: ξεχώριζε για το ήθος 
και τη μόρφωση του, αποστάλθηκε στη Ρωσία 
προκειμένου να μεταφράσει τα λειτουργικά βιβλία, 
την Αγία Γραφή, το Ψαλτήρι και πολλά άλλα βιβλία. 

 Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: είχε 
ταλαιπωρηθεί επί σειρά ετών με εξορίες στέρηση 
Θείας Κοινωνίας, φυλακίσεις σιδηροδέσμιος και 
άλλα βάσανα. Συνέθεσε περίπου 120 έργα, καθώς 
και επεξεργάστηκε βιβλία άλλων συγγραφέων, είτε 
μεταφράζοντάς τα είτε αναλύοντας τα.





 Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής έζησε στο Άγιον Όρος 
από το 1921 έως το 1959.

 Η κατά κόσμον καταγωγή του μακαρίου αυτού 
Γέροντος ήταν από την νήσο Πάρο.

 Πολύ σύντομα έμεινε ορφανός από πατέρα και αυτό 
του στέρησε την δυνατότητα να έχει ιδιαίτερες 
σπουδές. Τελείωσε την Β’ Δημοτικού.

 Εργαζόταν στον τόπο της γεννήσεώς του, τελείωσε τη 
στρατιωτική του θητεία στο Ναυτικό και σε ηλικία 
περίπου 23 ετών βρισκόταν στην Αθήνα σαν 
μικροπωλητής.

 Ο Γέροντας αγαπούσε να εργάζεται και δεν σταματούσε 
καθόλου στις ώρες πού επέτρεπε το πρόγραμμα. 

 Έμενε μόνος του στο καλυβάκι που του είχαν χτίσει.



Οι σκληροί αγώνες στην νεανική ζωή του Γέροντα, οι 
στερήσεις, οι αδιάκοποι κόποι, οι απόκρημνοι και δύσβατοι 
χώροι όπου ασκήτευε τον κατέβαλαν σωματικά ώστε να 
φαίνεται υπέργηρος και έτσι κοιμήθηκε στις 15 Αυγούστου 
1959, αφού είχε μεταλάβει για τελευταία φόρα.
Κατόπιν γύρισε και γαλήνιος είπε: «Όλα ετελείωσαν, φεύγω, 
αναχωρώ, ευλογείτε!».



O Παπά - Τυχών γεννήθηκε στη Ρωσία, το 1884. Οι γονείς 

του, ο Παύλος και ή Ελένη, ήταν ευλαβείς άνθρωποι, και 

επόμενο ήταν και ο καρπός τους, ο Τιμόθεος κατά κόσμον, 

να έχει κληρονομική την ευλάβεια και την αγάπη προς τον 

Θεό και να θέλει να αφιερωθεί στον Θεό από μικρό παιδί.

Έβλεπαν οι γονείς τον μεγάλο θείο ζήλο του παιδιού τους, 

αλλά δίσταζαν να του δώσουν την ευχή τους να πάει σε 

Μοναστήρι, επειδή το έβλεπαν εύσωμο και με ζωηρή 

φύση. Ήθελαν να ωριμάσει και στην σκέψη και μετά να 

αποφασίσει μόνος του ο Τιμόθεος. Του έδωσαν όμως 

ευλογία να επισκέπτεται τις Μονές το διάστημα των τριών 

ετών, από δέκα επτά μέχρι είκοσι χρονών. Στα 

Μοναστήρια πού πήγαινε, παρόλο πού ήταν κατάκοπος 

και εξαντλημένος από την οδοιπορία του, απέφευγε με 

τρόπο την φιλοξενία, για να ασκείται ο ίδιος και να μην 

επιβαρύνει τους άλλους.



• Ο Γέρων Παϊσιος γεννήθηκε στα Φάρασα της 
Καππαδοκίας, στη Μικρά Ασία, στις 25 Ιουλίου του 
1924. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πρόδρομος και η 
μητέρα του Ευλαμπία. Ο Γέροντας είχε ακόμα 8 
αδέλφια. 

• Ο πατέρας Παϊσιος πρώτη φορά εισήλθε στο Άγιο 
Όρος για να μονάσει το 1949.

• Η πρώτη μονή στην οποία κατευθύνθηκε και 
παρέμεινε για ένα βράδυ ήταν Μονή Αγίου Ιωάννου 
του Θεολόγου στις Καρυές.

• Επέστρεψε στο Άγιο Όρος όμως το 1964  όπου και δεν 
ξαναέφυγε ποτέ.

• Η σκήτη η οποία τον φιλοξένησε ήταν η Ιβήρωντο . Το 
1966 ασθένησε σοβαρά με αποτέλεσμα μερική 
αφαίρεση των πνευμόνων . Μετά την ανάρρωσή του 
επέστρεψε στο Άγιο Όρος.

Μοναχισμός: Όπως έχω 
καταλάβει, για να συνδεθεί 
κανείς με τον Θεό, θα πρέπει 
να λυθεί πρώτα από τον 
κόσμο και να αγαπήσει την 
άσκηση, για τον Θεό για να 
χαριτωθεί και να γίνει σιγά 
σιγά επίγειος άγγελος.  



 Ο π. Πορφύριος, γεννήθηκε το 1906 στο χωριό Άγιος 
Ιωάννης Καρυστίας Ευβοίας.

 Μικρός καθώς ήταν, 13-14 ετών, βρήκε τον τρόπο και έφυγε 
για το Άγιον Όρος. Εκεί εγκαταστάθηκε στα Καυσοκαλύβια
Έζησε μαζί τους 5-6 χρόνια, έμαθε την καλογερική, την 
υπακοή και την καθαρή αγάπη του θεού.

 Όμως αρρώστησε άσχημα και γύρισε στην πατρίδα του την 
Εύβοια, όπου εγκαταβίωσε στο Μοναστήρι του Αγ. 
Χαραλάμπους στο Αυλωνάρι και εκεί θεραπεύθηκε.

 Σε ηλικία 20 ετών του δόθηκε το όνομα Πορφύριος από τον 
Αρχιεπίσκοπο του Σινά Πορφύριο.

 Ο Γέροντας πέθανε ταπεινά στο κελί του, στα Καυσοκαλύβια 
του Αγίου Όρους, στις 2 Δεκεμβρίου 1991.



Με πολύ αγάπη,
η ομάδα του Α4


