
Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία ενός παγκόσμιου ιστορικού ντοκουμέντου που θα

παραμένει αναλλοίωτο μέσα στο χρόνο. Αυτό πραγματοποιέιται με την δημιουργία ενός ιστότοπου,

του mountathos360.com, μέσα από τον οποίο θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση (χωρίς κάποια

χρέωση) προς όλους τους χρήστες του διαδικτύου οι οποίοι θα μπορούν με τον τρόπο αυτό να

“επισκεφτούν” το Άγιον Όρος. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε όλους όσους επί

παραδείγματι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή είναι άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

όπως Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, αλλά ακόμη και στις γυναίκες στις οποίες απαγορεύεται η είσοδος

λόγω του Αβάτου, να δουν και να “επισκεφτούν” το Άγιον Όρος για πρώτη φορά στη ζωή τους.

Μέσα στον ιστότοπο υπάρχει η δυνατότητα να διαβάζει ο χρήστης ιστορικά στοιχεία για κάθε Ιερή

Μονή, Ιερή Σκήτη και Ιερό Κελλί που θα περιηγείται.



Με τη χάρη του Θεού ευελπιστούμε ότι στο μέλλον η ιστοσελίδα μας θα εμπλουτιστεί με περισσότερο

φωτογραφικό υλικό και ιστορικές πληροφορίες έτσι ώστε να γίνει πιο ενημερωτική για τον

ενδιαφερόμενο επισκέπτη.

Αξιοποιώντας την επισκεψιμότητα του ιστότοπου έχει δημιουργηθεί μία κατηγορία υποστήριξης

(χωρίς καμία οικονομική ωφέλεια προς την εταιρεία μας) το ΚΑΝΕ ΑΓΑΠΗ, που θα εμπεριέχει όλα τα

απαραίτητα στοιχεία, της Ιεραποστολής στην Αφρική και Μ.Κ.Ο. στην Ελλάδα που στηρίζουν σε

καθημερινή βάση ευπαθείς ομάδες συνανθρώπων μας, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όσους το

επιθυμούν, να βοηθήσουν.

Παράλληλα, θέλοντας να δημιουργήσουμε ένα μοναδικό φωτογραφικό ντοκουμέντο, έχουμε

δημιουργήσει την ενότητα ΑΝΕΒΑΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ στην οποία ο εγγεγραμμένος χρήστης θα

μπορεί να δημοσιεύει προσωπικό του φωτογραφικό υλικό (θα αναγράφεται πάντα σε ποιόν ανήκει η

εκάστοτε φωτογραφία), το οποίο κατόπιν ελέγχου θα δημοσιεύεται στην κεντρική κατηγορία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. Κατά αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει ένα σταθερά ανανεώσιμο φωτογραφικό

περιεχόμενο.

Στην ιστοσελίδα μας εμπεριέχεται και ένα Αφιέρωμα – Οδοιπορικό σε 360 μοίρες στα μέρη στα οποία

εγκαταβίωσε και αγωνίστηκε πνευματικά ο σύγχρονος Άγιος μας, ο Γέροντας Παΐσιος.

Ελπίζουμε αυτή η δύσκολη, χρονοβόρα αλλά και παράλληλα γεμάτη αγάπη για το Άγιον Όρος

προσπάθειά μας να σας αγγίξει!


