
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ 

Έλενα Νταβαναγγέλη Γ’2 



• Με βάση το μάθημα μας που ασχοληθήκαμε με τα 
μοναστήρια, αποφάσισα να σας παρουσιάσω ένα μοναστήρι 
που είχα επισκεφθεί πριν κάτι χρόνια στην Λαμία. Την Ιερά 
Μονή Αγάθωνος. 



• Στο δρόμο προς το Λυχνό και αρκετά κοντά στην Υπάτη, 
συναντάμε την Ιερά Μονή Αγάθωνος, σε υψόμετρο 553 
μέτρα στην πλαγιά του όρους «Οίτη». Δεν υπάρχουν 
συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες ίδρυσης 
του μοναστηριού. Η ίδρυσή της έγινε στις αρχές του 15ου 
αιώνα όταν ο κτήτορας της μονής, μοναχός Αγάθων, την 
έκτισε με δική του χορηγία. Η Μονή μετά το θάνατο του 
Οσίου Αγάθωνα ονομάστηκε από τους μοναχούς, μονή του 
Αγάθωνα. Ακολουθώντας τις καταστροφές από τους κατά 
καιρούς επιδρομείς στην περιοχή της Υπάτης, η Ιερά Μονή 
Αγάθωνος υπέστη και αυτή καταστροφές, με κυριότερη το 
1822 από τον Δράμαλη, που πυρπόλησε το καθολικό. Το 
μοναστήρι εορτάζει στις 6 και στις 15 Αυγούστου 



• Διασώζονται στη Μονή πολλά πολύτιμα κειμήλια και τίμια 
λείψανα. Τα ιερά κειμήλια, που υπάρχουν σήμερα στο 
Μουσείο της Μονής, είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Δεκάδες 
σταυροί, ιερά σκεύη, άγια λείψανα, ιερές εικόνες, κώδικες, 
βιβλία, συλλέχθηκαν από τους ναούς και τις διαλυμένες 
μονές της περιοχής. Σημαντική φυσιογνωμία της μονής 
υπήρξε ο πνευματικός, πάτερ Βυσσαρίων, το άφθαρτο 
λείψανο του οποίου βρέθηκε κατά την εκταφή του 15 χρόνια 
μετά την κοίμηση του και τέθηκε σε προσκύνημα αφού 
χαρακτηρίστηκε Όσιος. Η εικόνα της Παναγίας του Αγάθωνος 
θεωρείται θαυματουργή. 



Λείψανο Βυσσαρίων 
 

Η εικόνα της Παναγίας του Αγάθωνος 



Σήμερα  
• Το μοναστήρι σήμερα φιλοξενεί στους χώρους του το 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Οίτης .Ο επισκέπτης έχει τη 
δυνατότητα να θαυμάσει τον μοναδικό βιότοπο με τα 
παγώνια, τους φασιανούς, τις πέρδικες, τις πάπιες και 
διάφορα αλλά είδη πτηνών. Έχει τη χαρά να δει ελάφια και 
αγριοπρόβατα σε έναν ειδικό χώρο 1.200 περίπου 
στρεμμάτων, που αποτελεί και  το εκτροφείο της Ιεράς 
Μονής Αγάθωνος. 



• Εμένα μου έκανε εντύπωση το λείψανο του Αγίου και 
πιστεύω πως θα το θυμάμαι για πάντα. Επιπλέον η Μονή έχει 
μια καταπληκτική θέα που μπορείς να δεις όλη την πεδίαδα ! 





ΠΗΓΕΣ 

• https://hotelathinalamia.gr/ 

• http://in-agiosnikolaos.gr/?p=2013 

• https://choratouaxoritou.gr/?p=40320&cn-
reloaded=1 

• https://el.wikipedia.org/wiki/ 

• https://greekorthodoxreligioustourism.blog
spot.com/2015/09/blog-post_11.html 

• https://mapio.net/pic/p-2936001/ 
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