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«Οι προτεραιότητες τις ζωής μας, όπως θα τις δείχνει ο λόγος του Θεού».  

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ.κ. 

ΔΑΝΙΗΛ. 

 

την πνευματικό ζωό μασ πρϋπει τα πρώτα πρϊγματα να ϋχουν την πρώτη 

θϋςη. Ο λϐγοσ του Θεοϑ μϊσ βοηθϊει να βροϑμε και ςτη ςυνϋχεια να τοποθετόςουμε 

αυτϋσ τισ προτεραιϐτητεσ τησ ζωόσ μασ: 

1. Σο πρώτο καθόκον μασ ςτη ζωό εύναι να φροντύζουμε για τα πνευματικϊ 

αγαθϊ τοποθετώντασ τισ βιοτικϋσ μϋριμνεσ και υποθϋςεισ ςε δευτερεϑουςα θϋςη, 

εμπιςτευϐμενοι την πρϐνοια του Θεοϑ γι' αυτϊ, ϐπωσ υπϋδειξε ο Κϑριοσ: 

«Ζητεύτε δε πρώτον την βαςιλεύαν του Θεοϑ και την δικαιοςϑνην αυτοϑ και 

ταϑτα πϊντα προςτεθόςεται υμύν. Μη ουν μεριμνόςητε εισ την αϑριον, η γαρ αϑριον 

μεριμνόςει τα εαυτόσ· αρκετϐν τη ημϋρα η κακύα αυτόσ» (Ματθαύου, ςτ 33-34). 

Οι ϊνθρωποι ϋχουν ανατρϋψει αυτό την τϊξη, με αποτϋλεςμα να μην 

ενδιαφϋρονται για τα πνευματικϊ αγαθϊ, επειδό νομύζουν ϐτι δεν εύναι ςημαντικϊ, τα 

δε βιοτικϊ να μην μποροϑν να τα εξαςφαλύςουν, παρϊ την εργώδη προςπϊθειϊ τουσ. 

Σα αιτόματα για τα πνευματικϊ αγαθϊ προτϊςςονται και ςτην προςευχό που 

μασ δύδαξε ο Κϑριϐσ μασ το γνωςτϐ μασ «Πϊτερ ημών, αγιαςθότω το ϐνομϊ ου, 

ελθϋτω η βαςιλεύα ου, γεννηθότω το θϋλημϊ ου». Πρώτα αυτϊ και μετϊ τα δικϊ μασ 

και καθημερινϊ. 

2. Σο πρώτο ϋργο ςτον αγώνα για τον αγιαςμϐ μασ εύναι η καθαρϐτητα τησ 

καρδιϊσ, του νου, τησ ςυνειδόςεωσ. Οταν αυτϊ εύναι καθαρϊ και φωτεινϊ, τϐτε 

ολϐκληρη η ζωό μασ εύναι λουςμϋνη ςτο φωσ και ςτην αλόθεια, ϐπωσ δύδαξε ο 

Κϑριοσ: «Καθϊριςον πρώτον το εντϐσ του ποτηρύου και τησ παροψύδοσ, ύνα γϋνηται 

και το εκτϐσ αυτών καθαρϐν» (Ματθαύου, κγ 26). 

«Ο λϑχνοσ του ςώματϐσ ϋςτιν ο οφθαλμϐσ. εϊν ουν ο οφθαλμϐσ ςου απλοϑσ η, 

ϐλον το ςώμϊ ςου φωτεινϐν ϋςται· εϊν δε ο οφθαλμϐσ ςου πονηρϐσ η, ϐλον το ςώμϊ 

ςου ςκοτεινϐν ϋςται. ει ουν το φωσ το εν ςοι ςκϐτοσ εςτύ, το ςκϐτοσ πϐςον;» 

(Ματθαύου, ςτ 22-23). 
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3. Η πρώτη υποχρϋωςό μασ ςτη λατρεύα του Θεοϑ εύναι να ςυμφιλιωθοϑμε με 

τον αδελφϐ μασ: «Πρώτον διαλλϊγηθι τω αδελφώ ςου, και τϐτε ελθών πρϐςφερε το 

δώρον ςου» (Ματθαύου, ε 24). 

Ο Κϑριοσ μασ προϋτρεψε να λϋμε ςτην προςευχό μασ: «Αφεσ ημύν τα οφειλόματα 

ημών, ωσ και ημεύσ αφύεμεν τοισ οφειλϋταισ ημών» (Ματθαύου, ςτ 12). 

Πρώτα ςυγχωροϑμε και μετϊ ζητοϑμε να μασ ςυγχωρϋςει ο Θεϐσ: 

4. Η πρώτη υποχρϋωςό μασ ςτισ αδελφικϋσ ςχϋςεισ, προτοϑ διορθώςεισ τον 

ϊλλον, εύναι να διορθώςεισ τον εαυτϐ ςου: 

«Πρώτον ϋκβαλε την δοκϐν εκ του οφθαλμοϑ ςου» (Λουκϊσ, ςτ 42). 

5. Η πρώτη προςφορϊ μασ ςτον Θεϐ θα πρϋπει να εύναι η προςφορϊ του εαυτοϑ 

μασ. Αυτϐ ϋπραξαν οι Θεςςαλονικεύσ, οι οπούοι προτοϑ δώςουν την ελεημοςϑνη τουσ 

για τουσ χριςτιανοϑσ τησ Παλαιςτύνησ, «εαυτοϑσ ϋδωκαν πρώτον εισ τον Κϑριον» (Β 

Κορινθύουσ, η 5), πύςτεψαν δηλαδό και αφιερώθηκαν ςτον Κϑριο. 

Προτοϑ προςφϋρεισ οτιδόποτε, ο Θεϐσ ζητεύ να Σου προςφϋρεισ την ψυχό ςου. 

6. Σην πρώτη θϋςη ςτην προςευχό μασ ϋχουν οι ϊλλοι, κατϊ την αποςτολικό 

προτροπό: 

«Πρώτον ποιεύςθε δεόςεισ υπϋρ… πϊντων» (Α Σιμϐθεον, β 1). 

Αν εργαςτοϑμε με μεθοδικϐτητα και υπομονό για να πραγματοποιόςουμε αυτϋσ 

τισ προτεραιϐτητεσ ςτη ζωό μασ, θα ϋχουμε δώςει νϐημα ςτη ζωό μασ. 
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Παναγύα η Γοργουπόκοοσ (1 Οκτωβρύου) 

Ϊνα απϐ τα πολλϊ ονϐματα που προςδύδουμε ςτην Παναγύα μασ εύναι 

Γοργοϒπόκοοσ και η ομώνυμη θαυματουργό εικϐνα τησ βρύςκεται ςτην Ιερϊ Μονό 

Δοχειαρύου Αγύου Όρουσ απϐ το 1646. Εκεύ, ϐπωσ αναφϋρεται ςτο ιςτορικϐ τησ Μονόσ, 

"λϊμπει ωσ πολϑφωτοσ ςελόνη, ςαν ϊριςτοσ κυβερνότησ και ςοφϐσ οικονϐμοσ το 

διακυβερνϊ", φυλϊςςοντασ απϐ κϊθε προςβολό και επόρρεια τουσ αςκομϋνουσ ςε 

αυτϐ οςύουσ πατϋρεσ, αλλϊ και ϐςουσ προςτρϋχουν ς' εκεύνη με πύςτη, ζητώντασ την 

βοόθεια τησ. Και γενικϊ διαφυλϊττει και γοργώσ και προθϑμωσ υπακοϑει και ελεεύ 

ϐλουσ, ϐςοι την ευλαβοϑμαςτε και την επικαλοϑμαςτε με πύςτη. 

Όπωσ αναφϋρει ςτο υναξϊρι ο ϐςιοσ Νικϐδημοσ, ςτη Μονό του Δοχειαρύου, ςτο 

δεξύ μϋροσ τησ Σραπϋζησ του Μοναςτηρύου, βριςκϐταν μια παλαιϊ εικϐνα τησ 

Παναγύασ. Οι πατϋρεσ τησ Μονόσ αναφϋρουν ϐτι εύχε αγιογραφηθεύ απϐ την εποχό του 

κτότοροσ τησ Μονόσ Νεοφϑτου, τον 11ο αιώνα. Σο ϋτοσ 1646, που όταν ϋνα ϋτοσ πολϑ 

δϑςκολο για την Ιερϊ Μονό, διϐτι δεν εύχε τα απαραύτητα χρόματα για να πληρώςει 

τουσ καθοριςμϋνουσ φϐρουσ ςτουσ Σοϑρκουσ κατακτητϋσ, ο τραπεζϊριοσ του 

Μοναςτηριοϑ, περνοϑςε μπροςτϊ απϐ αυτόν την εικϐνα ςυνεχώσ, ακϐμα και τη 

νϑχτα βαςτϊζοντασ ςτα χϋρια του αναμμϋνα δαδιϊ. 

Μια βραδυϊ, εκεύνο το ϋτοσ, λοιπϐν, καθώσ περνοϑςε και πϊλι μπροςτϊ απϐ την 

εικϐνα τησ Θεοτϐκου, ακοϑει φωνό να βγαύνει απϐ την εικϐνα και να του λϋει: "Μην 

περνϊσ απϐ εκεύ και μαυρύζεισ τον τϐπο με καπνϐ". Ό μοναχϐσ νομύζοντασ ϐτι 

κϊποιοσ ϊνθρωποσ φώναξε, καταφρϐνηςε τη φωνό και δεν ϋδωςε ςημαςύα. Μετϊ 

απϐ λύγεσ ημϋρεσ, κι ενώ εκεύνοσ ςυνϋχιζε να περνϊει μπροςτϊ απϐ την εικϐνα με 

αναμμϋνα τα δαδιϊ, ακοϑει και πϊλι τη φωνό να του λϋει: '"Ώ Μοναχϋ αμϐναχε, ϋωσ 

πϐτε θα ςυνεχύςεισ να καπνύζεισ τη μορφό μου και να με μαυρύζεισ ατιμώντασ με;". Και 

ςυγχρϐνωσ με τη φωνό ϋχαςε ο ταλαύπωροσ το φωσ του κι ϋμεινε τυφλϐσ. "Ετςι 

καταλαβαύνοντασ το ςφϊλμα του, ϐτι δηλαδό καταφρϐνηςε την πρώτη φωνό και δεν 

υπϊκουςε, καταςκεϑαςε ϋνα ςταςύδι μπροςτϊ ςτην εικϐνα τησ Παναγύασ και την 

παρακαλοϑςε ςυνεχώσ να του ςυγχωρϋςει αυτϐ το εξ' απροςεξύασ αμϊρτημα και να 

του χαρύςει το φωσ του, ώςτε βλϋποντασ την Αγύα Εικϐνα τησ να την δοξϊζει και να 

την ευχαριςτεύ πϊντοτε. Και η Παναγύα μασ, ειςϊκουςε την προςευχό του και του εύπε: 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
 

Οκηώβριος-Νοέμβριος-Γεκέμβριοζ  2014 - Τεύτος 4  Σελίδα 6 

 

"Ιδοϑ, απϐ ςόμερα ςου χαρύζω το φωσ και πρϐςεξε ςτο εξόσ να μην περϊςεισ με 

αναμμϋνα δαδιϊ, γιατύ εγώ εύμαι η Κυρύα τησ Μονόσ αυτόσ και γοργϊ υπακοϑω ς' 

εκεύνουσ που με επικαλοϑνται και τουσ χαρύζω τα προσ ςωτηρύα αιτόματϊ τουσ, διϐτι 

καλοϑμαι Γοργοϒπόκοοσ". 

Απϐ τϐτε η Αγύα αυτό εικϐνα ονομϊζεται Γοργοϒπόκοοσ, γιατύ πραγματικϊ με τα 

θαυμαςτϊ ϋργα τησ ςυνεχώσ αποδεικνϑει ϐτι γρόγορα υπακοϑει ς' εκεύνουσ που 

προςτρϋχουν ς' αυτόν με ευλϊβεια και πύςτη. 

Και πραγματικϊ η χϊρη τησ ενεργεύ πϊμπολλα θαϑματα ϐχι μϐνο ςτο Ωγιο Όροσ, 

αλλϊ και ϋξω απϐ αυτϐ, ςε πϐλεισ και χωριϊ, ςε ολϐκληρη την Ελλϊδα, αλλϊ και ςε 

ϊλλα μϋρη, ϐπου την ευλαβοϑνται και την επικαλοϑνται. Η Παναγύα η Γοργοϒπόκοοσ 

εύναι πολϑ θαυματουργό, ιατρεϑει διϊφορεσ αςθϋνειεσ, χαρύζει παιδιϊ ςε ϊτεκνα 

ζευγϊρια, φανερώνει απολεςθϋντα αντικεύμενα, προςτατεϑει ϐςουσ κινδυνεϑουν ςτη 

θϊλαςςα, λυτρώνει ϐςουσ αιχμαλωτύζονται, θεραπεϑει απϐ τον πονοκϋφαλο και την 

κϐπωςη, ανορθεύ τουσ παραλϑτουσ, χαρύζει το φωσ ςτουσ τυφλοϑσ, θεραπεϑει απϐ 

θανατηφϐρεσ αςθϋνειεσ, διώκει τισ ακρύδεσ απϐ τα χωρϊφια και ϊλλα πολλϊ 

θαυμαςτϊ που βρύςκονται γραμμϋνα ςτη Μονό Δοχειαρύου, ωσ θαυματουργϋσ 

επεμβϊςεισ τησ Παναγύασ τησ Γοργοϒπηκϐου. 

Όταν λοιπϐν θεραπεϑθηκε απϐ την τϑφλωςη του ο τραπεζϊρησ Μοναχϐσ, 

ονϐματι Νεύλοσ, οι πατϋρεσ τησ Μονόσ ϋφτιαξαν ςτο χώρο αυτϐ ϋνα παρεκκλόςι προσ 

τιμόν τησ Παναγύασ τησ Γοργοϒπηκϐου, αφοϑ η ύδια η Παναγύα χαρακτόριςε τον εαυτϐ 

τησ με το επύθετο αυτϐ. Εκεύ τελεύται δϑο φορϋσ την εβδομϊδα η θεύα Λειτουργύα, εκεύ 

γύνονται οι κουρϋσ των μοναχών και καθημερινϊ, πρωύ και βρϊδυ, ψϊλλονται 

παρακλόςεισ μπροςτϊ ςτην ιερό εικϐνα. 

Η πρώτη αγιογραφηθεύςα εικϐνα τησ Παναγύασ ςτη Μονό Δοχειαρύου, που ϋγινε 

το 1563, την αναφϋρει ωσ Βρεφοκρατοϑςα, Υοβερϊ Προςταςύα και Γοργοεπόκοο. 

Πρϋπει να επιςημϊνουμε λοιπϐν, ϐτι η Παναγύα ϐταν μύληςε ςτο μοναχϐ δεν 

χρηςιμοπούηςε για τον εαυτϐ τησ κανϋνα απϐ τα ονϐματα που όταν γραμμϋνα ςτην 

τοιχογραφύα, δηλαδό Γοργοεπόκοοσ, Βρεφοκοατοϑςα , Υοβερϊ Προςταςύα, αλλϊ 

κρϊτηςε για τον εαυτϐ τησ το ϐνομα Γοργοϒπόκοοσ, δηλώνοντασ με τον τρϐπο αυτϐ 
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ϐτι υπακοϑει γρόγορα ςτισ δεόςεισ των πιςτών και κατ' επϋκταςη ϐτι η υπακοό παύζει 

το ςημαντικϐτερο ρϐλο ςτη ςωτηρύα των ανθρώπων. 

Μετϊ το θαϑμα ςτο μοναχϐ Νεύλο, ςτον οπούο χϊριςε πϊλι το φωσ του, η 

Παναγύα μασ θϋληςε να δεύξει μια ϊλλη ιδιϐτητϊ τησ, ϋνα ϊλλο χϊριςμα για τη ςωτηρύα 

και την πνευματικό προκοπό των ανθρώπων κι ϋδωςε ςτον εαυτϐ τησ το ϐνομα 

Γοργοϒπόκοοσ, τονύζοντασ το ϋργο τησ διακονύασ. Όπωσ και ο Τιϐσ τησ, ϋτςι κι εκεύνη 

διακονεύ με ϊπειρουσ τρϐπουσ τη ςωτηρύα μασ. Κι ϐπωσ με την υπακοό τησ τϐτε ςτα 

λϐγια του Αρχαγγϋλου Γαβριόλ ςυνϋβαλε ςτη ςωτηρύα μασ, ϋτςι και τώρα, ωσ 

υπακοϑουςα ςτα αιτόματϊ μασ, επαναλαμβϊνει με ταπεύνωςη: "ιδοϑ η δοϑλη 

Κυρύου". Ϊτςι βοηθϊει και ςώζει γρόγορα ϐςουσ με πύςτη καταφεϑγουν ςε αυτό και 

την επικαλοϑνται και την τιμοϑν ωσ Γοργοϒπόκο. Ϊκτοτε πολλϋσ εικϐνεσ, εκκληςύεσ, 

αλλϊ και μονϋσ τιμοϑν την Παναγύα την Γοργοϒπόκοο, ϐπωσ ϊλλωςτε κι εμεύσ που 

αποφαςύςαμε με ευλϊβεια να αφιερώςουμε το εςωτερικϐ παρεκκλόςιο του 

Μοναςτηριοϑ μασ ςτο ϊγιο ϐνομϊ τησ. Γιατύ πραγματικϊ αιςθανϐμαςτε πϐςο μεγϊλη 

ανϊγκη ϋχουμε απϐ τισ πρεςβεύεσ, τισ μεςιτεύεσ και την μητρικό προςταςύα Σησ ςτουσ 

δϑςκολουσ καιροϑσ που ζοϑμε. Η Μητϋρα του Κυρύου μασ μεριμνϊ γοργϊ για τη 

ςωτηρύα ϐλων μασ και αναδύδει χϊρη ςε ϐλουσ ϐςουσ την επικαλοϑνται με πύςτη, 

ελπύδα και αγϊπη. Ασ την επικαλοϑμαςτε πϊντοτε, ασ ψϊλλουμε την παρϊκληςη τησ 

και ασ την πανηγυρύζουμε την ημϋρα τησ εορτόσ τησ, την 1η Οκτωβρύου. 
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ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΟ ΕΙ ΣΗΝ ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΟΝ ΕΙΚΟΝΑ  

ΣΗ ΤΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΣΟΚΟΤ ΣΗ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΤ 

 

Πούημα Ιερού ΝΙΚΟΔΗΜΟΤ Μοναχού Αγιορεύτου 

 

Ευλογόςαντοσ του Ιερϋωσ, λϋγομεν τον ΡΜΒ’ . (142) ΧΑΛΜΟΝ. «Κϑριε ειςϊκουςον τησ 

προςευχόσ μου». πληρωθϋντοσ αυτοϑ ψϊλλομεν ευθϑσ το, «Θεϐσ Κϑριοσ…», μετϊ των 

ςτύχων αυτοϑ εισ όχον δ’ , το παρϐν τροπϊριον, 

Ση Θεοτόκω εκτενώσ. 

Σησ Θεοτϐκου τη εικϐνι προςδρϊμωμεν, οι εν κινδϑνοισ και Αυτό νϑν προςπϋςωμεν, 

απϐ βαθϋων κρϊζοντεσ και πϐνου ψυχόσ˙ τϊχοσ ημών ϊκουςον, τησ δεόςεωσ Κϐρη, ωσ 

Γοργοϒπόκοοσ, φερωνϑμωσ κληθεύςα˙ ϑ γαρ υπϊρχεισ πρϐμαχοσ ημών, και εν 

ανϊγκαισ ετούμη βοόθεια. 

 

Δόξα Πατρύ. 

Ση Θεοτϐκω εκτενώσ νϑν προςδρϊμωμεν… 

 

Και νύν. 

Ου ςιωπόςωμεν ποτϋ Θεοτϐκε… 

 

Ο Ν’ . (50οσ ΧΑΛΜΟ) 

 

Εύτα αρχόμεθα του Κανόνοσ. 

 

Ψδό α’. Ήχοσ δ’. Τγρϊν διοδεύςασ. 

 

Τπεραγύα Θεοτόκε Γοργοώπόκοε ςώςον ημϊσ. 

Θαυμϊτων των Θεύων ου την πληθϑν, και των τεραςτύων, ευφημόςαι επιχειρών, ου 

δϋομαι Κϐρη εκ καρδύασ, Γοργοϒπόκοε χϊριν παρϊςχου μοι. 
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Τπεραγύα Θεοτόκε Γοργοώπόκοε ςώςον ημϊσ. 

Σισ οϑκ εκπλαγεύη τησ ησ Μορφόσ, τα θαϑματα Κϐρη, εκ γαρ ταϑτησ τω λειτουργώ, 

Σραπϋζησ εφώνηςασ τριςςϊκισ, Γοργοϒπόκοοσ ϐθεν ωνϐμαςαι. 

 

Δόξα Πατρύ. 

Πώσ ου το τερϊςτιον εξειπεύν, δυνόςομαι Κϐρη; υ γαρ πρώην τον απειθό, Μοναχϐν 

αϐμματον ειργϊςω, και πϊλιν τοϑτον κατϋςτηςασ βλϋποντα. 

 

Και νύν. 

Φαύρε και ευφραύνου θεύα Μονό, του Δοχειαρύου˙ ϑ γαρ ϋςχεσ την του παντϐσ, Κυρύαν 

και προςτϊτιδα και ςκϋπην, καθϊπερ Αϑτη ςαφώσ επηγγεύλατο. 

 

Ψδό γ’ . Ουρανύασ αψύδοσ. 

 

Τπεραγύα Θεοτόκε Γοργοώπόκοε ςώςον ημϊσ. 

Σουσ ατϋκνουσ ευτϋκνουσ, ϑ Μαριϊμ ϋδειξασ, και τασ ςτειρευοϑςασ μητϋρασ, Κϐρη 

επούηςασ, Γοργοϒπόκοε, ευφραινομϋνασ εν τϋκνοισ˙ τισ οϑν οϑκ εξύςταται τα μεγαλεύϊ 

ου; 

 

Τπεραγύα Θεοτόκε Γοργοώπόκοε ςώςον ημϊσ. 

Βουλγαρύα κηρϑττει, τησ ησ Μορφόσ θαϑματα, ώ Γοργοϒπόκοε Κϐρη. Δϑςισ Εώα τε˙ 

κρόνη γαρ γϋγονασ, βλϑζουςα χϊριτοσ πϊςι, τοισ προςκαλουμϋνοισ ου, το Θεύον 

Όνομα. 

 

Δόξα Πατρύ. 

Σου καρκύνου το πϊθοσ, εκ τησ χειρϐσ ούχεται, του ςεμνοϑ γυναύου Παρθϋνε, τη 

επιςκϋψει ου˙ ϐθεν η πϊςχουςα, εκ τησ οδϑνησ λυθεύςα, χαύρουςα εκόρυττε τα 

χαριςτόρια. 

 

Και νύν. 

Θαυμαςτώσ ωραιώθη, η η Εικών Πϊναγνε, και υπϋρ ακτύνασ ηλύου, φωτύζει ϊπαντασ, 

Γοργοϒπόκοε, τισ οϑν αυτόν επαινϋςει, όν περ και οι Ωγγελοι, φϐβω καλϑπτουςιν; 
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Επϊκουςον, Γοργοϒπόκοε Κϐρη Θεογεννότορ, τασ ικεςύασ Παρθϋνε των δοϑλων ου, 

και λϑτρωςαι εκ παντούων κινδϑνων. 

 

Απϋλαςον, τησ αθυμύασ τα νϋφη εκ τησ ψυχόσ μου, και χαρϊν αγνό τω ω ικϋτη 

παρϊςχου μοι, ωσ τησ χαρϊσ το δοχεύον υπϊρχουςα. 

 

Ο Ιερεύσ μνημονεύει ωσ ςυνόθωσ. Σο «Κύριε ελϋηςον ιε’. (15). Εύτα το κϊθιςμα. 

 

Ήχοσ β’. Πρεςβεύα θερμό. 

 

Πολϋμοισ Αγνό, πολλούσ περικυκλοϑμενοι, εχθρών ορατών και αορϊτων Δϋςποινα˙ οι 

θερμώσ κραυγϊζομεν, θραϑςον τα τοϑτων ϐπλα τω κρϊτει ου, και ειρηναύαν δοσ 

ημύν ζωόν, τοισ οισ οικϋταισ, Γοργοϒπόκοε. 

 

Ψδό δ’ . Ειςακόκοα Κύριε. 

 

Τπεραγύα Θεοτόκε Γοργοώπόκοε ςώςον ημϊσ. 

Εισ τα πϋρατα ϊπαντα, η Θαυματουργϐσ ου Εικών τεθρϑληται, και νϑν πϊντεσ εν τω 

ςτϐματι, την Γοργοϒπόκοον προφϋρουςι. 

 

Τπεραγύα Θεοτόκε Γοργοώπόκοε ςώςον ημϊσ. 

Και κατ’ ϐναρ, Παντϊναςςα, αλλϊ και καθ’ ϑπαρ, Γοργοϒπόκοε, φαινομϋνη τα 

θαυμϊςια, εκτελεύσ εν κϐςμω τα παρϊδοξα. 

 

Δόξα Πατρύ. 

Σισ ου, Κϐρη, το ϐνομα, εν ανϊγκη πϊςη επεκαλϋςατο, και γοργώσ αυτοϑ οϑκ 

όκουςασ, ωσ Γοργοϒπόκοοσ υπϊρχουςα, 

 

Και νύν. 

Μακαρύα γεγϋνηςαι, ωσ Δοχειαρύου Μονό επύςημε, την εικϐνα γαρ επλοϑτηςασ, 

Γοργοϒπηκϐου την πανςϋβαςτον. 
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Ψδό ε’. Υώτιςον ημϊσ. 

 

Τπεραγύα Θεοτϐκε Γοργοϒπόκοε ςώςον ημϊσ. 

Πώσ ου την μορφόν, ο ανϊξιοσ θεϊςωμαι, Γοργοϒπόκοε Παντϊναςςα, 

μεμολυςμϋνοισ οφθαλμούσ μου την πανϊςπιλον. 

 

Τπεραγύα Θεοτϐκε Γοργοϒπόκοε ςώςον ημϊσ. 

Θϊλαςςα και γη, τησ εικϐνοσ ου τα θαϑματα, Γοργοϒπόκοε, κηρϑττουςι˙ των ων 

χαρύτων γαρ ταϑτα ϊμφω απόλαυςαν. 

 

Δόξα Πατρύ. 

Κλϋπτην φανερούσ, τον τα χρόματα ςυλόςαντα, τα του πληςύον, Μητροπϊρθενε, και 

αποδύδωσ δικαύωσ ταϑτα τω ϋχοντι. 

 

Και νύν. 

Εύδοσ το ςεπτϐν, εμφερεύασ ου Πανϑμνητε, ωσ φωσ λαμπρϑνει πϊντασ βλϋποντασ, 

και προςκυνεύν αυτϐ, πεύθει και καταςπϊζεςθαι. 

 

Ψδό ςτ’. Σην δϋηςιν εκχεώ. 

 

Τπεραγύα Θεοτϐκε Γοργοϒπόκοε ςώςον ημϊσ. 

Υιλϐςτοργοσ ώςπερ Μότηρ Δϋςποινα, οραθεύςα προςεκϊλεισ τον παύδα, προσ 

εαυτόν, ϋωσ ου ελυτρώςω, εκ τησ χειρϐσ των ληςτών Μητροπϊρθενε˙ ϊλλ’ εϑρομϋν ε 

και ημεύσ, οι οι δοϑλοι Μητϋρα φιλϐςτοργον. 

 

Τπεραγύα Θεοτϐκε Γοργοϒπόκοε ςώςον ημϊσ. 

Οϑκ ϋχομεν οι οικτρού οικϋται ου, ϊλλην πλην ου προςταςύαν και ςκϋπην˙ διο Αγνό, 

εκ καρδύασ βοώμεν, απϐ κινδϑνου παντϐσ ελευθϋρωςον, την Μϊνδραν ςου την Ιερϊν, 

και πιςτοϑσ, τουσ προσ ε καταφεϑγοντασ. 

 

Δόξα Πατρύ. 
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Ψσ ϋςωςασ θαλαττύου κλϑδωνοσ, τουσ φωνόςαντασ την θεύαν ου κλόςιν, οϑτωσ 

ημϊσ, αιςθητοϑ ναυαγύου, και νοητοϑ, Θεοτϐκε, διϊςωςον, και ϐρμιςον εισ γαληνοϑσ, 

ςωτηρύασ λιμϋνασ τουσ δοϑλουσ ςου. 

 

Και νύν. 

Ο κϐςμοσ ε ςωτηρύαν κϋκτηται, και θερμόν εν πειραςμούσ προςταςύαν˙ ϐθεν Αγνό, τη 

ςεπτό ςου εικϐνι, απανταχϐθεν προςτρϋχουςιν ϊνθρωποι, και πϊντεσ ε καταφυγόν, 

και παρϊκληςιν Κϐρη ευρύςκουςι. 

 

Επϊκουςον Γοργοώπόκοε Κόρη … κ.λ.π. 

Απϋλαςον τησ αθυμύασ τα νϋφη… κ.λ.π. 

 

Ο Ιερεύσ μνημονεύει ωσ ςυνόθωσ, το «Κύριε ελϋηςον» 

ιβ’ . Μετϊ την εκφώνηςιν το Κοντϊκιον. 

 

Ήχοσ β’. Σϊ ϊνω ζητών. 

 

Πελϊγει δεινώ, του βύου χειμαζϐμενοι, και παντούων παθών, τρικυμύαισ ποντοϑμενοι, 

και ςϊλω περιπύπτοντεσ, Παρθϋνε πειραςμών, εισ μορφόν ου την ςεπτόν 

καταφεφϑγομεν θερμώσ, ωσ εισ λιμϋνα εϑδιον, ϋκτεινον ημύν χεύρα, ωσ Πϋτρω ο Τιϐσ 

ςου, και κλυδωνύου εκ παντϐσ ημϊσ Κϐρη λϑτρωςαι. 

 

Ο Ιερεϑσ μνημονεϑει, ωσ δεδόλωται. Και μετϊ την Εκφώνηςιν ψϊλλεται˙ Κοντϊκιον. 

 

Ήχοσ β’. 

Προςταςύα των Φριςτιανών ακαταύςχυντε, μεςιτεύα προσ τον ποιητόν αμετϊθετε, μη 

παρύδησ αμαρτωλών δεόςεων φωνϊσ˙ αλλϊ πρϐφθαςον ωσ αγαθό, εισ την βοόθειαν 

ημών, των πιςτώσ κραυγαζϐντων ςοι. Σϊχυνον εισ πρεςβεύαν, και ςπεϑςον εισ ικεςύαν, 

η προςτατεϑουςα αεύ, Θεοτϐκε των τιμώντων ςε. 

 

Προκεύμενον. 
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Μνηςθόςομαι του ονϐματϐσ ςου εν πϊςη γενεϊ και γενεϊ. (Δισ). 

τύχοσ. 

 

Ωκουςον Θϑγατερ, και ύδε, και κλύνον το οϑσ ςου, και επιλϊθου του λαοϑ ςου, και του 

ούκου του πατρϐσ ςου. 

Και επιθυμόςει ο Βαςιλεϑσ του κϊλλουσ ςου, ϐτι αυτϐσ εςτύ Κϑριϐσ ςου, και 

προςκυνόςεισ αυτώ. 

 

Ο Ιερεϑσ˙ Και υπϋρ του καταξιωθόναι ημϊσ τησ ακροϊςεωσ του Αγύου 

Ευαγγελύου, Κϑριον τον Θεϐν ημών ικετεϑςωμεν. 

οφύα Ορθού, ακοϑςωμεν του Αγύου Ευαγγελύου ειρόνη πϊςι. 

Εκ του κατϊ Λουκϊν Αγύου Ευαγγελύου το Ανϊγνωςμα. Πρϐςχωμεν. 

 

 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
 

Οκηώβριος-Νοέμβριος-Γεκέμβριοζ  2014 - Τεύτος 4  Σελίδα 14 

 

ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Κεφϊλαιον α’. 39 

Εν ταισ ημϋραισ εκεύναισ, αναςτϊςα Μαριϊμ επορεϑθη εισ την ορεινόν μετϊ ςπουδόσ 

εισ πϐλιν Ιοϑδα, και ειςόλθεν εισ τον ούκον Ζαχαρύου και ηςπϊςατο την Ελιςϊβετ. Και 

εγϋνετο ωσ όκουςεν η Ελιςϊβετ τον αςπαςμϐν τησ Μαρύασ, εςκύρτηςε το βρϋφοσ εν 

τη κοιλύα αυτόσ˙ και επλόςθη Πνεϑματοσ Αγύου η Ελιςϊβετ και ανεφώνηςε φωνό 

μεγϊλη και εύπεν˙ Ευλογημϋνη ςυ εν γυναιξύ και ευλογημϋνοσ ο καρπϐσ τησ κοιλύασ 

ςου. Και πϐθεν μοι τοϑτο ύνα ϋλθη η μότηρ του Κυρύου μου προσ με; Ιδοϑ γαρ ωσ 

εγϋνετο η φωνό του αςπαςμοϑ ςου εισ τα ώτα μου, εςκύρτηςε το βρϋφοσ εν 

αγαλλιϊςει εν τη κοιλύα μου. Και μακαρύα η πιςτεϑςαςα ϐτι ϋςται τελεύωςισ τοισ 

λελαλημϋνοισ αυτό παρϊ Κυρύου. 

Και εύπε Μαριϊμ ˙ Μεγαλϑνει η ψυχό μου τον Κϑριον και ηγαλλύαςε το πνεϑμα μου επύ 

τω Θεώ τω ωτόρι μου, ϐτι επϋβλεψεν επύ την ταπεύνωςιν τησ δοϑλησ αυτοϑ. Ιδοϑ γαρ 

απϐ του νυν μακαριοϑςι με πϊςαι αι γενεαύ ˙ ϐτι επούηςϋ μοι μεγαλεύα ο δυνατϐσ και 

ϊγιον το ϐνομα αυτοϑ. 

Ϊμεινε δε Μαριϊμ ςυν αυτό ωςεύ μόνασ τρεισ και υπϋςτρεψεν εισ τον ούκον αυτόσ. 

Δόξα Πατρύ. 

Πϊτερ, Λϐγε, Πνεϑμα, Σριϊσ η εν Μονϊδι, εξϊλειψον τα πλόθη, των εμών εγκλημϊτων. 

 

Και νύν. 

Γοργοϒπηκϐου, ταισ θεύαισ Ικεςύαισ, εξϊλειψον τα πλόθη των εμών εγκλημϊτων. 

 

τύχ. Ελϋηςϐν με ο Θεϐσ κατϊ το μϋγα ϋλεϐσ ου, και κατϊ το πλόθοσ των οικτιρμών 

ου εξϊλειψον το ανϐμημϊ μου. 

 

Ήχοσ πλ. β’. Όλην αποθϋμενοι. 

 

Σην Γοργοϒπόκοον, τησ Θεοτϐκου εικϐνα, πϊντεσ ευφημόςωμεν, ελόνην την 

ϋνδοξον, και ολϐφωτον, την λαμπρϊν ϊλωνα, ςφαύραν την ουρϊνιον, και πολϑαςτρον 

υπϊρχουςαν˙ ϊρκτον επτϊςτερον, δι’ ησ προσ Θεϐν οδηγοϑμεθα˙ Παρθϋνον 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
 

Οκηώβριος-Νοέμβριος-Γεκέμβριοζ  2014 - Τεύτος 4  Σελίδα 15 

 

αγλαϐμορφον, ϊςτροισ τε πολλούσ διαυγϊζουςαν, Πλειϊδα ωραύαν, και ύριν 

ποικιλϐχροον, δι’ όσ , κατακλυςμοϑ ημϊσ ρϑεται, πϊντοτε ο Κϑριοσ. 

 

Όμοιον. 

Πϊντων τα αιτόματα, Γοργοϒπόκοε Κϐρη, πλόρωςον των δοϑλων ςου , των εισ ε εκ 

πύςτεωσ, προςιϐντων οι, και την όν Ωχραντε, επικαλουμϋνων, αρωγόν τε και 

αντύληψιν˙ εκ πϊςησ θλύψεωσ, και αςθενειών και κακώςεων, ψυχόσ ομοϑ υμνώμεν, 

δοξϊζοντεσ Φριςτϐν τον ον Τιϐν, ϐν εκδυςώπει Πανϑμνητε, ςώςαι τασ ψυχϊσ ημών. 

 

Ο Ιερεϑσ το «ώςον ο Θεϐσ τον λαϐν ου …» και το «Κϑριε ελϋηςον» ιβ’ . 

Μετϊ το «Ελϋει και οικτιρμούσ…» αποπληροϑμεν τασ λοιπϊσ ωδϊσ του κανϐνοσ. 

 

Ψδό ζ’. Οι εκ τησ Ιουδαύασ. 

Τπεραγύα Θεοτϐκε Γοργοϒπόκοε ςώςον ημϊσ. 

Σοισ τυφλούσ εχαρύςω οφθαλμών την του βλϋπειν, Κϐρη ενϋργειαν, αλλϊ και ψυχόσ 

τασ κϐρασ, ημών καταφωτύςασ και του ςώματοσ Ωχραντε, ϐπωσ υμνώμεν αεύ τα 

ςεπτϊ ςου μεγαλεύα. 

 

Τπεραγύα Θεοτϐκε Γοργοϒπόκοε ςώςον ημϊσ. 

Σοισ κωφούσ το ακοϑειν εδωρόςω, Μαρύα Γοργοϒπόκοε˙ αλλϊ και ημών πϊντων, 

διϊνοιξον τα ώτα τησ ψυχόσ και του ςώματοσ, ϐπωσ υμνώμεν αεύ ςεπτϊ ου μεγαλεύα. 

 

Δόξα Πατρύ. 

Σησ πληγόσ τησ ακρύδοσ, ώςπερ πϊλαι ερρϑςω τουσ προςφυγϐντασ οι, οϑτωσ ημϊσ εκ 

ταϑτησ, και πϊλησ ϊλλησ βλϊβησ απολϑτρωςαι, Δϋςποινα, ϐπωσ υμνώμεν αεύ ςεπτϊ 

ου μεγαλεύα. 

 

Και νύν. 

Ψσ ηνώρθωςασ πρώην τον παρϊλυτον, Κϐρη Γοργοϒπόκοε, οϑτωσ ημϊσ κατ’ ϊμφω, 

θερμό ςου προςταςύα, παρειμϋνουσ ανϐρθωςον, ϐπωσ υμνώμεν αεύ ςεπτϊ ου 

μεγαλεύα. 
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Ψδό η’. Σον Βαςιλϋα των Ουρανών. 

Τπεραγύα Θεοτϐκε Γοργοϒπόκοε ςώςον ημϊσ. 

Απϐ παντούων αρρωςτημϊτων, Παρθϋνε, ημϊσ ρϑςαι θερμό ου προςταςύα, ώςπερ 

τοϑτων, Κϐρη, πολλοϑσ ερρϑςω πϊλαι. 

 

Τπεραγύα Θεοτϐκε Γοργοϒπόκοε ςώςον ημϊσ. 

Πηγό θαυμϊτων, Γοργοϒπόκοε Κϐρη, η Εικών ςου δϋδεικται τω κϐςμω, εξ όσ οι 

διψώντεσ αρϑονται εισ κϐρον. 

 

Δόξα Πατρύ. 

Απολωλϐτα ϑ φανερούσ, Θεοτϐκε, και παρϋχεισ χαρϊν τοισ ευροϑςιν˙ ωσ πολλό 

υπϊρχει Εικϐνοσ ου η χϊρισ. 

 

Και νύν. 

Ση προςταγό ου, Γοργοϒπόκοε Κϐρη, πειθαρχοϑςι πϊντα τα ςτοιχεύα, εξ ών πϊντασ 

ρϑη τουσ ε προςκαλουμϋνουσ. 

 

Ψδό θ’. Κυρύωσ Θεοτόκον. 

Τπεραγύα Θεοτϐκε Γοργοϒπόκοε ςώςον ημϊσ. 

υνϊχθητε προθϑμωσ, προ τησ ςεπτόσ Εικϐνοσ, Δοχειαριτύςςησ νοςοϑντων τα 

ςυςτόματα, ο Ιατρϐσ γαρ εν ταϑτη μϋνει ο ϊμιςθοσ. 

 

Τπεραγύα Θεοτϐκε Γοργοϒπόκοε ςώςον ημϊσ. 

Εικών η Ιερϊ ου, ϊλλη ανεδεύχθη, του ιλωϊμ κολυμβόθρα, Πανϑμνητε, 

αποκαθαύρουςα νϐςουσ ψυχόσ και ςώματοσ. 

 

Δϐξα Πατρύ. 

Μονόσ Δοχειαρύου, ωσ λαμπϊσ εξόλθε, τησ Θεοτϐκου Εικών η πανςϋβαςτοσ, και 

καταλϊμπει τουσ Σαϑτην πιςτώσ γεραύροντασ. 

 

Και νύν. 

Εικϐνι τη αγύα, Γοργοϒπηκϐου οι εν κινδϑνοισ προςπεϑςατε ϊπαντεσ, και των 
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θαυμϊτων την χϊριν ϊφθονον λόψεςθε. 

 

Και ευθϑσ το «Ωξιϐν εςτιν» και την Τψηλοτϋραν των Ουρανών. 

Εύτα τα επϐμενα μεγαλυνϊρια. 

 

Γοργοϒπηκϐου την θαυμαςτόν, και ςεπτόν Εικϐνα, προςκυνόςωμεν αδελφού, 

θαϑματα τελοϑςαν, και βρϑουςαν ιϊςεισ, και ταϑτην μετϊ πϐθου καταςπαςώμεθα. 

 

Ϊχοντεσ Εικϐνα ου την ςεπτόν, ανϑμφευτε Κϐρη, ωσ προπϑργιον οχυρϐν, 

προςφεϑγομεν ταϑτη, καιρώ τω των κινδϑνων, και επηρεύασ πϊςησ απολυτροϑμεθα. 

 

Νυν καιρϐσ ανϊγκησ όλθεν ημύν, νϑν παρϋςτη χρεύα, βοηθεύασ Κϐρη τησ όσ, λϑτρωςαι 

οϑν πϊςησ ανϊγκησ και κινδϑνου, και χεύρα βοηθεύασ τϊχιςτα ϐρεξον. 

 

Ϊχει με Παρθϋνε ο Ουρανϐσ, ώμα και ψυχόν ου, εξαςτρϊποντα φαεινώσ, ϋχει δε 

μορφόν ου Μονό Δοχειαρύου, την επικαλουμϋνην Γοργοϒπόκοον. 

 

Αρϐν ςου τα ϐμματα Μαριϊμ, και ύδε ευςπλϊχνωσ, τουσ Εικϐνι ου τη ςεπτό, 

παρεςτώτασ Κϐρη, και ε παρακαλοϑντασ, και πλόρωςον αιτόςεισ τοϑτων 

Πανϑμνητε. 

 

άδοιμι Παρθϋνε ψυχορραγών, εν καιρώ θανϊτου, την Εικϐνα ου την ςεπτόν, 

παραμυθουμϋνην, και ιλαρώσ ορώςαν, και ϐψεισ των δαιμϐνων αποδιώκουςαν. 

 

Σϋτρωμαι τω πϐθω ου Μαριϊμ, φλϋγει με ο ϋρωσ, καθορϊν ου τησ ιερϊσ, Εικϐνοσ 

Παρθϋνε, το κϊλλοσ και την δϐξαν, και κϐρον ου λαμβϊνω του μεγαλϑνειν ε. 

 

Σύ ανταποδώςομεν οι οικτρού, δοϑλού ου, Παρθϋνε, αντύ χϊριτοσ τησ πολλόσ, όνπερ 

ανεδεύξω, ημύν χαριςαμϋνη, εικϐνα ου την θεύαν πλοϑτον ουρϊνιον; 

 

Πϊςαι των Αγγϋλων αι ςτρατιαύ, Πρϐδρομε Κυρύου, Αποςτϐλων η δωδεκϊσ, οι Ωγιοι 

Πϊντεσ μετϊ τησ Θεοτϐκου , ποιόςατε πρεςβεύαν εισ το ςωθόναι ημϊσ. 
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Εύτα, Σριςϊγιον˙ Παναγύα Σριϊσ˙ Πϊτερ ημών. 

Ο Ιερεύσ Ότι ςου˙ και τα Σροπϊρια ταύτα. 

 

Ελϋηςον ημϊσ, Κϑριε, ελϋηςον ημϊσ ˙ πϊςησ γαρ απολογύασ αποροϑντεσ, ταϑτην ςοι 

την ικεςύαν, ωσ Δεςπϐτη οι αμαρτωλού προςφϋρομεν ˙ ελϋηςον ημϊσ 

 

Δόξα Πατρύ… 

Κϑριε, ελϋηςον ημϊσ, επύ ςοι γαρ πεπούθαμεν ' μη οργιςθόσ ημύν ςφϐδρα, μηδϋ 

μνηςθόσ των ανομιών ημών' αλλ΄επύβλεψον και νυν, ωσ εϑςπλαχνοσ, και λϑτρωςαι 

ημϊσ εκ των εχθρών ημών ˙ ςυ γαρ ει Θεϐσ ημών και ημεύσ λαϐσ ςου ˙ πϊντεσ ϋργα 

χειρών ςου και το ϐνομϊ ςου επικεκλόμεθα. 

 

Και νυν… 

Σησ ευςπλαχνύασ την πϑλην ϊνοιξον ημύν, ευλογημϋνη Θεοτϐκε ˙ ελπύζοντεσ εισ ςε μη 

αςτοχόςωμεν ˙ ρυςθεύημεν δια ςου των περιςτϊςεων˙ ςυ γαρ ει η ςωτηρύα του γϋνουσ 

των Φριςτιανών. 

 

Ήχοσ πλ. β’. 

Ήχοσ β’. Πϊντων προςτατεύεισ αγαθό. 

Πϊντασ τουσ την θεύαν και ςεπτόν, ου αςπαζομϋνουσ Εικϐνα, Γοργοϒπόκοε, νϐςων 

ελευθϋρωςον ψυχόσ και ςώματοσ˙ εξ εθνών επιθϋςεωσ, λιμοϑ, λοιμοϑ Κϐρη, πυρϐσ τε 

και ςειςμοϑ, ακρύδοσ χαλϊζησ τε κϊμπησ και ϊλλησ πληγόσ˙ ύνα εκ παντούων κινδϑνων, 

πϊντοτε λυτροϑμενοι πϊντεσ, ου το θεύον ϐνομα δοξϊζωμεν. 

 

Ήχοσ πλ. δ’. 

Δϋςποινα πρϐςδεξαι τασ δεόςεισ των δοϑλων ςου, και λϑτρωςαι ημϊσ απϐ πϊςησ 

ανϊγκησ και θλύψεωσ. 

 

Ήχοσ β’. 

Σην πϊςαν ελπύδα μου, εισ ε ανατύθημι, Μότερ του Θεοϑ, φϑλαξον ημϊσ υπϐ την 

κϋπην ου 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
 

Οκηώβριος-Νοέμβριος-Γεκέμβριοζ  2014 - Τεύτος 4  Σελίδα 19 

 

Αφιέρωμα 28η Οκτωβρίου 1940 

Εμφανύςεισ τησ Παναγύασ ςτα ελληνικϊ ςτρατεύματα. 

τον πόλεμο του ’40 

το μϋτωπο, ς’ ϐλη τη γραμμό, απϐ τη γαλανό θϊλαςςα του Ιονύου μϋχρι ψηλϊ τισ 

παγωμϋνεσ Πρϋςπεσ, ο ελληνικϐσ ςτρατϐσ ϊρχιζε να βλϋπει παντοϑ το ύδιο ϐραμα: 

Ϊβλεπε τισ νϑχτεσ μια γυναικεύα μορφό να βαδύζει ψηλϐλιγνη, αλαφροπερπϊτητη, με 

την καλϑπτρα τησ αναριγμϋνη απϐ το κεφϊλι ςτουσ ώμουσ. Σην αναγνώριζε, την 

όξερε απϐ παλιϊ, του την εύχαν τραγουδόςει ϐταν όταν μωρϐ κι ονειρευϐταν ςτην 

κοϑνια. Ϋταν η μϊνα η μεγαλϐψυχη ςτον πϐνο και ςτην δϐξα, η λαβωμϋνη τησ Σόνου, 

η υπϋρμαχοσ τρατηγϐσ. 
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Γρϊμμα από τη Μόροβα 

Ο Σϊςοσ Ρηγοποϑλασ, ςτρατευμϋνοσ ςτην Αλβανύα το 1940, ϋςτειλε απϐ το μϋτωπο το 

παρακϊτω γρϊμμα ςτον αδελφϐ του. 

«Αδελφϋ μου Νύκο. 

ου γρϊφω απϐ μια αετοφωλιϊ, τετρακϐςια μϋτρα ψηλϐτερη απϐ την κορυφό τησ 

Πϊρνηθασ. Η φϑςη τριγϑρω εύναι πϊλλευκη. κοπϐσ μου ϐμωσ δεν εύναι να ςου 

περιγρϊψω τα θϋλγητρα μιασ χιονιςμϋνησ Μϐροβασ με ϐλο το ϊγριο μεγαλεύο τησ. 

κοπϐσ μου εύναι να ςου μεταδώςω αυτϐ που ϋζηςα, ποϑ το εύδα με τα μϊτια μου και 

ποϑ φοβϊμαι μόπωσ, ακοϑγοντασ το απϐ ϊλλουσ, δεν το πιςτϋψεισ. 

Λύγεσ ςτιγμϋσ πρύν ορμόςουμε για τα οχυρϊ τησ Μϐροβασ, εύδαμε ςε απϐςταςη καμιϊ 

δεκαριϊ μϋτρων μια ψηλό μαυροφϐρα να ςτϋκει ακύνητη. 

- Σύσ ει (Ποιοσ εύςαι); Μιλιϊ… Ο ςκοπϐσ θυμωμϋνοσ ξαναφώναξε: -Σύσ ει; 

Σϐτε, ςαν να μασ πϋραςε ϐλουσ ηλεκτρικϐ ρεϑμα, ψιθυρύςαμε: Η ΠΑΝΑΓΙΑ! 

Εκεύνη ϐρμηςε εμπρϐσ ςαν να εύχε φτερϊ αετοϑ. Εμεύσ απϐ πύςω τησ. 

υνεχώσ την αιςθανϐμαςταν να μασ μεταγγύζει αντρειοςϑνη. Ολϐκληρη εβδομϊδα 

παλϋψαμε ςκληρϊ, νια να καταλϊβουμε τα οχυρϊ Ιβϊν-Μϐροβασ. 

Τπογραμμύζω πώσ η επύθεςη μασ πϋτυχε τουσ Ιταλοϑσ ςτην αλλαγό των μονϊδων 

τουσ. Σα παλιϊ τμόματα εύχαν τραβηχτεύ πύςω και τα καινοϑργια… κοιμϐνταν! Σο τύ 

ϋπαθαν δεν περιγρϊφεται. Εκεύνη ορμοϑςε πϊντα μπροςτϊ. Κι ϐταν πια νικητϋσ 

ροβολοϑςαμε προσ την ανυπερϊςπιςτη Κορυτςϊ, τϐτε η Τπϋρμαχοσ ϋγινε ατμϐσ, 

νϋφοσ απαλϐ και χϊθηκε». 

Θαύμα ςτο Μπούμπεςη 

Ζωντανϐ θαϑμα τησ Παναγύασ ϋζηςαν ςτον ελληνοώταλικϐ πϐλεμο οι ςτρατιώτεσ του 

51ου ανεξαρτότου τϊγματοσ, με διοικητό τον ταγματϊρχη Πετρϊκη, ςτην 

κορυφογραμμό του Ροντϋνη, δεξιϊ τησ θρυλικόσ Κλειςοϑρασ. 
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Κϊθε βρϊδυ, απϐ τισ 22-1-41 και ϋπειτα, ςτύσ 9.20 ακριβώσ, το βαρϑ ιταλικϐ πυροβολικϐ 

ϊρχιζε βολό εναντύον του τϊγματοσ Πετρϊκη και του δρϐμου, απ’ ϐπου περνοϑςαν τα 

μεταγωγικϊ. Πϋραςαν όμερεσ και το κακϐ ςυνεχιζϐταν, δημιουργώντασ εκνευριςμϐ 

και απώλειεσ. Σολμηρού ανιχνευτϋσ των εμπροςθοφυλακών και αεροπϐροι 

εξαπολϑθηκαν μϋχρι βαθιϊ ςτισ ιταλικϋσ γραμμϋσ, αλλϊ επϋςτρεψαν ϊπρακτοι. Δεν 

μποροϑςαν να εντοπύςουν τα ιταλικϊ πυροβϐλα, ύςωσ γιατύ οι Ιταλού κϊθε βρϊδυ τα 

μετακινοϑςαν. 

Ϋταν ϐμωσ απϐλυτη ανϊγκη να εντοπιςθοϑν οι εχθρικϋσ θϋςεισ. Ϊνα βρϊδυ του 

Υεβρουαρύου ακοϑςτηκαν πϊλι οι ομοβροντύεσ των ιταλικών κανονιών. 

- Παναγύα μου, φώναξε τϐτε ο ταγματϊρχησ εντελώσ αυθϐρμητα, βοόθηςε μασ! ώςε 

μασ απ’ αυτοϑσ τουσ δαύμονεσ. 

Αμϋςωσ ςτο βϊθοσ πρϐβαλε ϋνα φωτεινϐ ςϑννεφο. ιγϊ-ςιγϊ ςχημϊτιςε κϊτι ςαν 

φωτοςτϋφανο. Και κϊτω απ’ αυτϐ μερικϊ αςημϋνια ςυννεφϊκια ςχημϊτιςαν τη 

μορφό τησ Παναγύασ, η οπούα ϊρχιςε να γϋρνει προσ τη γη και ςτϊθηκε ς’ ϋνα 

φαρϊγγι, ανϊμεςα ςε δϑο υψώματα του Μποϑμπεςη. Σο ϐραμα το εύδαν ϐλοι ςτο 

τϊγμα και ρύγηςαν. 

- Θαϑμα! βροντοφώναξε ο ταγματϊρχησ. 

- Θαϑμα! Θαϑμα! επανϋλαβαν οι ςτρατιώτεσ και ςταυροκοπόθηκαν. 

Αμϋςωσ ϋφυγε ϋνασ ςϑνδεςμοσ με ςημεύωμα του Πετρϊκη νια την πυροβολαρχύα του 

Σζόμα. ε δϋκα λεπτϊ βρϐντηςαν τα ελληνικϊ κανϐνια και ςε εύκοςι εςύγηςαν τα 

ιταλικϊ. Οι οβύδεσ μασ εύχαν πετϑχει απϐλυτα τον ςτϐχο. 

Ο βλϊςφημοσ ανθυπαςπιςτόσ 

Ο Φρόςτοσ Βϋργοσ, επιςτρατευμϋνοσ ςτον πϐλεμο τησ Κορϋασ, διηγεύται: 

«Ϋμουν ανθυπαςπιςτόσ ςτο τϊγμα τησ Κορϋασ. Δεν πύςτευα πουθενϊ, παρϊ μϐνο ςτη 

δϑναμη τωνβαρϋων ϐπλων ποϑ κατεϑθυνα. Επύ πλϋον όμουν αδιϐρθωτα βλϊςφημοσ. 

Όλεσ οι βλαςφημύεσ μου ςυγκεντρώνονταν ςτην Παναγύα. Όςοι με ϊκουγαν 

ανατρύχιαζαν. Οι φαντϊροι μου ϋκαναν τον ςταυρϐ τουσ, για να μην τουσ βρει κακϐ. 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
 

Οκηώβριος-Νοέμβριος-Γεκέμβριοζ  2014 - Τεύτος 4  Σελίδα 22 

 

Οι ανώτεροι μου διαρκώσ με παρατηροϑςαν και με τιμωροϑςαν. Ώςπου μια νϑχτα 

ϋζηςα ϋνα ολοφϊνερο Θαϑμα. 

Ξημϋρωνε η 7η Απριλύου 1951. Με τη διμοιρύα μου εύχα καταλϊβει μια πλαγιϊ ςε 

ϑψωμα κοντϊ ςτον 38ο παρϊλληλο. Μϋχρι τα ξημερώματα ϋμεινα ϊγρυπνοσ ςτο 

ϐρυγμα μου μαζύ με τον ςτρατιώτη ταϑρο Αδαμϊκο. Όταν ρϐδιζε η αυγό, οπϐτε δεν 

υπόρχε φϐβοσ αιφνιδιαςμοϑ, αποκοιμόθηκα. Εύδα τϐτε ϋνα ϐνειρο που με 

ςυνετϊραξε: 

Μύα γυναύκα ςτα μαϑρα ντυμϋνη, με αγνό ομορφιϊ και γλυκϑτατη φωνό, με πληςιϊζει 

και με ρωτϊ ακουμπώντασ το χϋρι ςτον ώμο μου: 

- θϋλεισ να βρύςκομαι κοντϊ ςου Φρόςτο; Ϊνοιωςα τϐτε μια βαθειϊ αγαλλύαςη. 

- Και ποια εύςαι ςυ; τη ρώτηςα. 

Σϐτε εκεύνη ϊλλαξε ϋκφραςη και με παρατόρηςε αυςτηρϊ: 

- Γιατύ, Φρόςτο, διαρκώσ με βρύζεισ; 

— Πρώτη φορϊ ςε βλϋπω! διαμαρτυρόθηκα. Πώσ εύναι δυνατϐ να βρύζω μια ϊγνωςτη 

μου; 

- Ναύ, Φρόςτο, επϋμεινε εκεύνη πιο αυςτηρϊ. Με βρύζεισ. Εγώ ϐμωσ εύμαι πϊντα κοντϊ 

ςε ςϋνα και ς’ ϐλουσ τουσ ςτρατιώτεσ του τϊγματοσ. 

Γιατύ δεν πηγαύνετε ςτο Πουςϊν, ν’ ανϊψετε κεριϊ ςτ’ αδϋλφια ςασ ποϑ ϋχουν ταφεύ 

εκεύ; 

Μ’ αυτό τη φρϊςη ξϑπνηςα τρομαγμϋνοσ. Ο ταϑροσ δύπλα μου με κούταζε 

ςαςτιςμϋνοσ. 

- Κϑριε ανθυπαςπιςτϊ, κϊτι ϋχεισ, μου εύπε. Βογκοϑςεσ και παραμιλοϑςεσ ςτον ϑπνο 

ςου. 

Σου διηγόθηκα το ϐνειρο μου και καταλόξαμε πωσ όταν αποτϋλεςμα κοπώςεωσ και 

ςυζητόςεων γϑρω απϐ τουσ νεκροϑσ του Πουςϊν. Ενώ ϐμωσ λϋγαμε αυτϊ, ξαναβλϋπω 
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τη γυναύκα του ονεύρου μου μπροςτϊ μου. — Αδαμϊκο! βϊζω μια φωνό. Η γυναύκα… 

Αυτό… Να… τη βλϋπεισ; 

Εκεύνοσ προςπαθοϑςε να με καθηςυχϊςει, αλλϊ που εγώ! Η μαυροφορεμϋνη γυναύκα 

με την αγνό ομορφιϊ και τη γλυκϑτατη φωνό ςτϊθηκε κοντϊ μου και μου εύπε: 

— Μη φοβϊςαι… Μη φοβϊςαι, παιδύ μου. Εύμαι ό Παναγύα. ασ προςτατεϑω ϐλουσ 

παντοϑ και πϊντοτε. Αλλϊ θϋλω απϐ ςϋνα να μη με βρύςεισ οϑτε ςτισ δυςκολϐτερεσ 

ςτιγμϋσ τησ ζωόσ ςου. 

Πϋφτω αμϋςωσ ταραγμϋνοσ να φιλόςω τα πϐδια τησ. Εκεύνη ϐμωσ εύχε γύνει ϊφαντη. 

Ϊκλαψα τϐτε απ’ τα βϊθη τησ καρδύασ μου ϋνα κλϊμα ανακουφύςεωσ και χαρϊσ, εγώ 

πουδεν εύχα κλϊψει ποτϋ ςτη ζωό μου». 

Σο αδϋςποτο μουλϊρι 

Ο Ν. Ντραμουντιανϐσ διηγεύται μύα θαυμαςτό εμπειρύα του απϐ τον πϐλεμο του ’40: 

«Ο λϐχοσ μασ πόρε διαταγό να καταλϊβει ϋνα προχωρημϋνο ϑψωμα νια 

προγεφϑρωμα. τόςαμε ταμποϑρι μϋςα ςτα βρϊχια. Μϐλισ τακτοποιηθόκαμε, ϊρχιςε 

να πϋφτει πυκνϐ χιϐνι. Ϊπεφτε αδιϊκοπα δϑο μερϐνυχτα κι ϋφταςε ςε πολλϊ μϋρη τα 

δϑο μϋτρα. Αποκλειςτόκαμε απϐ την επιμελητεύα. Καθϋνασ εύχε τροφϋσ ςτο ςακύδιο 

του για μύα όμερα. Απϐ την πεύνα και το κρϑο δεν λϊβαμε πρϐνοια «δια την αυριον» 

και τισ καταβροχθύςαμε. 

Απϐ κει και πϋρα ϊρχιςε το μαρτϑριο. Ση δύψα μασ τη ςβόναμε με το χιϐνι, αλλϊ η 

πεύνα μασ θϋριζε. Περϊςαμε ϋτςι πϋντε μερϐνυχτα. κελετωθόκαμε. 

Σο ηθικϐ μασ το διατηροϑςαμε ακμαύο, αλλϊ η φϑςη ϋχει και τα ϐρια τησ. 

Μερικού υπϋκυψαν. Σο ύδιο τϋλοσ περιμϋναμε ϐλοι «υπϋρ πύςτεωσ και πατρύδοσ». 

Σϐτε μύα ϋμπνευςη του λοχαγοϑ μασ ϋκανε το θαϑμα! Ϊβγαλε απ’ τον κϐρφο του μύα 

χϊρτινη εικϐνα τησ Παναγύασ, την ϋςτηςε ςτο ψόλωμα και μασ κϊλεςε γϑρω του: 

— Παλικϊρια μου! εύπε. την κρύςιμη αυτό περύςταςη ϋνα θαϑμα μϐνο μπορεύ να μασ 

ςώςει. Γονατύςτε, παρακαλϋςτε την Παναγύα, τη μητϋρα του Θεανθρώπου, να μασ 

βοηθόςει! 
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Πϋςαμε ςτα γϐνατα, υψώςαμε τα χϋρια, παρακαλϋςαμε θερμϊ. Δεν προλϊβαμε να 

ςηκωθοϑμε κι ακοϑςαμε κουδοϑνια. Παραξενευτόκαμε και πιϊςαμε τα ϐπλα. Πόραμε 

θϋςη «επύ ςκοπϐν». 

Δεν πϋραςε ϋνα λεπτϐ και βλϋπουμε ϋνα πελώριο μουλϊρι να πληςιϊζει κατϊφορτο. 

Αναςκιρτόςαμε! Ζώο χωρύσ οδηγϐ να περνϊ το βουνϐ, μ’ ϋνα μϋτρο χιϐνι — το 

λιγϐτερο – όταν εντελώσ αφϑςικο. Καταλϊβαμε: Σο οδηγοϑςε ό Κυρύα Θεοτϐκοσ. Σην 

ευχαριςτόςαμε ϐλοι μαζύ ψϊλλοντασ ςιγανϊ, μα ολϐκαρδα, το «Ση υπερμϊχω» και 

ϊλλουσ ϑμνουσ τησ. Σο ζώο εύχε πϊνω του μύα ολϐκληρη επιμελητεύα απϐ τρϐφιμα: 

κουραμϊνεσ, τυριϊ, κονςϋρβεσ, κονιϊκ και ϊλλα. 

Πολλϋσ κι απύςτευτεσ κακουχύεσ πϋραςα ςτον πϐλεμο. Αλλ’ αυτό μου μϋνει αξϋχαςτη, 

γιατύ δεν εύχε διϋξοδο. Σην ϋδωςε ϐμωσ η Παναγύα». 

Από το βιβλύο “Εμφανύςεισ και Θαύματα τησ Παναγύασ”, ϋκδοςη Ιερϊσ Μονόσ 

Παρακλότου Ψρωπού 
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Η Νηςτεύα των Φριςτουγϋννων και το αρανταλεύτουργο 

 

15 Νοεμβρύου από ςόμερον ϊρχεται η τεςςαρακονθόμεροσ νηςτεύα των 

Φριςτουγϋννων... 

Επιτρϋπεται εκτϐσ Σετϊρτησ και Παραςκευόσ, μϋχρι 17ησ Δεκεμβρύου, απϐ 18-24 

κατϊλυςισ ούνου καύ ελαύου (Ρϊλλη- Ποτλη, ϑνταγμα Ιερών Κανϐνων, Σϐμοσ Δ' 

ςελ.488, πρβλ. Πηδϊλιον, Αθόναι 1841, υπος, εύσ ερμηνεύα του ΞΘ'κανϐνοσ Αγ. 

Αποςτϐλων). 
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τὶσ 15 Νοεμβρύου ἀρχύζει ἡ νηςτεύα τῶν Φριςτουγϋννων. Πρϐκειται γιὰ μιὰ περύοδο 

ἔντονησ πνευματικῆσ ἐργαςύασ καὶ ψυχοςωματικῆσ προετοιμαςύασ γιὰ τὸν ἑορταςμϐ 

τῆσ μεγϊλησ ἑορτῆσ τῆσ Γεννόςεωσ τοῦ Κυρύου. 

Ἀπὸ τὶσ 15 Νοεμβρύου ἕωσ τὶσ 17 Δεκεμβρύου (κατ’ ἄλλη παρϊδοςη ἕωσ τὶσ 12 

Δεκεμβρύου) νηςτεϑουμε τὸ κρϋασ, τὰ γαλακτομικϊ καὶ τὰ αὐγϊ καὶ τρῶμε ψϊρι 

(ἐκτὸσ βεβαύωσ Σετϊρτησ καὶ Παραςκευῆσ, ποὺ νηςτεϑουμε αὐςτηρϊ). Μετὰ τὶσ 17 (ἢ 

12) Δεκεμβρύου νηςτεϑουμε καὶ τὸ ψϊρι. 

Ἡ νηςτεύα ὅμωσ κατὰ τὴν ὑπϐδειξη τοῦ Κυρύου μασ ἔχει νϐημα, ὅταν ςυνδυϊζεται 

μὲ προςευχὴ καὶ ἐλεημοςϑνη. Γιὰ τὸ λϐγο αὐτϐ, ἡ Ἐκκληςύα μὲ τὴν ἔναρξη τῆσ 

νηςτεύασ μᾶσ προςκαλεῖ ςὲ ἐντονϐτερη λειτουργικὴ ζωό καὶ ἀγαθοεργύα. 

Ἔτςι, ἡ ἐκκληςιαςτικὴ παρϊδοςη προβλϋπει γιὰ τὴν περύοδο αὐτὴ τὴν καθημερινὴ -

ἂν οἱ ςυνθῆκεσ τὸ ἐπιτρϋπουν- τϋλεςη τῆσ θεύασ λειτουργύασ, τὴν τϋλεςη δηλαδὴ 

ςαρανταλεύτουργου. 

Ἡ τϋλεςη τοῦ ςαρανταλεύτουργου ἀποτελεῖ πολὺ μεγϊλη εὐλογύα. Εἶναι μιὰ 

θαυμϊςια εὐκαιρύα γιὰ βύωςη τὴσ μυςτηριακῆσ καὶ λατρευτικῆσ ζωῆσ, γιὰ ἐπαφὴ μὲ 

τὸν πλοῦτο τῆσ ὑμνολογύασ καὶ τῆσ ἀκροϊςεωσ τῶν θεύων Γραφῶν, γιὰ ςυχνϐτερη 

θεύα κοινωνύα, γιὰ ςυχνϐτερη ςυγκρϐτηςη τῆσ ἐκκληςιαςτικῆσ κοινϐτητασ. 

Ὁ ἅγιοσ Ἰγνϊτιοσ ὁ Θεοφϐροσ μᾶσ λϋει: «πουδϊζετε πυκνϐτερον ςυνϋρχεςθαι εἰσ 

εὐχαριςτύαν θεοῦ καὶ εἰσ δϐξαν. Ὅταν γὰρ πυκνῶσ ἐπὶ τὸ αὐτὸ γύνεςθε, καθαιροῦνται 

οἱ δυνϊμεισ τοῦ ςατανᾶ καὶ λϑεται ὁ ὄλεθροσ αὐτοῦ», δηλαδὴ «Προςπαθεῖςτε μὲ 

ςπουδὴ νὰ ἔρχεςθε ὅλοι μαζύ ςτὴ ϑναξη τῆσ Θεύασ Εὐχαριςτύασ (Θεύα Λειτουργύα), γιὰ 

νὰ εὐχαριςτεῖτε τὸν Θεὸ καὶ νὰ Σὸν δοξολογεῖτε. Διϐτι ὅταν ςυχνϊ ἔρχεςθε ςτὴ 

ϑναξη τῆσ Θεύασ Εὐχαριςτύασ (Θεύα Λειτουργύα), ςυντρύβονται οι δυνϊμεισ του 

ςατανᾶ καύ λϑεται κϊθε ὀλϋθρια ἐνϋργεια του». 

Ἡ δϑναμη τῆσ Θεύασ Λειτουργύασ δὲν εἶναι μαγικό. Εἶναι ἡ δϑναμη τῆσ ἀγϊπησ καὶ 

τῆσ ἑνϐτητασ ἐν Φριςτῷ. Ἡ Θεύα Λειτουργύα μᾶσ μαθαύνει νὰ ςυγχωροῦμε, νὰ 

ἀγαποῦμε καὶ νὰ εἴμαςτε ἑνωμϋνοι μὲ ὅλουσ τοὺσ ἀνθρώπουσ. 
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Γι’ αὐτὸ ἄλλωςτε προςφϋρουμε τὰ Δῶρα μασ ςτὸ Θεϐ, τὸν Ἄρτο καὶ τὸν Οἶνο, 

προςευχϐμενοι γιὰ ζῶντεσ καὶ κεκοιμημϋνουσ ἀδελφοϑσ μασ. Ἡ μνημϐνευςη τῶν 

ὀνομϊτων τῶν ζώντων καὶ κεκοιμημϋνων προςώπων (ἀνϊγνωςη τῶν «Διπτϑχων») 

εἶναι ἔργο πολὺ ςημαντικὸ καὶ ἱερϐ, ποὺ θεςμοθετόθηκε ἀπὸ τοὺσ ἁγύουσ 

Ἀποςτϐλουσ καὶ ἐπιτελεῖται ἀδιϊλειπτα μϋςα ςτοὺσ αἰῶνεσ. 

 Σό Ἱερό αρανταλεύτουργο 

Σο Ιερϐ αρανταλεύτουργο, κατϊ την διϊρκεια τησ νηςτεύασ των Φριςτουγϋννων, 

υπϋρ υγεύασ ζώντων και υπϋρ αναπαϑςεωσ των κεκοιμημϋνων αδελφών μασ. 

το υπϋροχο βιβλύο «Ιωϊννησ τησ Κροςτϊνδησ», (ϋκδ. Ιερϊσ Μονόσ Παρακλότου), 

διαβϊζουμε: «την Θεύα Λειτουργύα τελεύται το μυςτόριο τόσ αγϊπησ. Και ό αγϊπη 

ςτην ουςύα τησ εύναι μεταδοτικό. Ϋ αγϊπη, ιδιαύτερα ό θεύα, ςπεϑδει να ςκορπύςει το 

φώσ τησ, την χαρϊ τησ ϐλουσ… Και ςυμπληρώνει: ώ αγϊπη τελειϐτατη! ώ αγϊπη, ποϑ 

τα πϊντα αγκαλιϊζεισ! Ώ αγϊπη ιςχυρϐτατη! Σύ να προςφϋρουμε ςαν ευγνωμοςϑνη 

ςτον Θεϐ για την αγϊπη Σου προσ εμϊσ; Ϋ αγϊπη αυτό βρύςκεται ςτην θυςύα τοϑ 

Φριςτοϑ, ποϑ προςφϋρεται για την ϊπελευθϋρωςι ϐλων απϐ κϊθε κακύα…». 

Και ϐ μακαριςτϐσ π. ΠαϏςιοσ, ςχετικϊ με την ανϊγκη προςευχόσ για τοϑσ 

κεκοιμημϋνουσ, ϋλεγε: «…να αφόνετε μϋροσ τόσ προςευχόσ ςασ για τοϑσ 

κεκοιμημϋνουσ. Οι πεθαμϋνοι δεν μποροϑν να κϊνουν τύποτα (για τοϑσ εαυτοϑσ τουσ). 

Οι ζωντανού μποροϑν… Να πηγαύνετε ςτην εκκληςύα λειτουργύα, δηλαδό πρϐςφορο, 

και να δύνετε το ϐνομα τοϑ κεκοιμημϋνου, να μνημονευθό απϐ τον ιερϋα ςτην 

προςκομιδό. Επύςησ, να κϊνετε μνημϐςυνα και τριςϊγια. κϋτο το τριςϊγιο, χωρύσ 

Θεύα Λειτουργύα, εύναι ελϊχιςτο. 

Σο μϋγιςτο, ποϑ μποροϑμε να κϊνουμε για κϊποιον, εύναι το αρϊντα-Λεύτουργο. 

Καλϐ θα εύναι να ςυνοδευθό και με ελεημοςϑνη. Αν ϋχεισ ϋνα νεκρϐ, ϐ ϐποιοσ ϋχει 

παρρηςύα ςτον Θεϐ, και τοϑ ανϊψεισ ϋνα κερύ, αυτϐσ ϋχει υποχρϋωςη να προςευχηθεύ 

για ςϋνα ςτον Θεϐ. 

Αν πϊλι, ϋχεισ ϋνα νεκρϐ, ϐ ϐποιοσ νομύζεισ ϐτι δεν ϋχει παρρηςύα ςτον Θεϐ, τϐτε, 

ϐταν τοϑ ανϊβεισ ϋνα αγνϐ κερύ, εύναι ςαν να δύνησ ϋνα αναψυκτικϐ ςε κϊποιον ποϑ 

καύγεται (απϐ δύψα). Οι ϊγιοι δϋχονται ευχαρύςτωσ την προςφορϊ του κεριοϑ και εύναι 
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υποχρεωμϋνοι να προςευχηθοϑν γι’ αυτϐν ποϑ το ανϊβει. Ο Θεϐσ ευχαρύςτωσ το 

δϋχεται…». (Μαρτυρύεσ προςκυνητών, Ζουρνατζϐγλου Νικ.) 

Για την ωφϋλεια απϐ τα Ιερϊ αρανταλεύτουργα και τα μνημϐςυνα, 

αξιομνημϐνευτο εύναι και το περιςτατικϐ ποϑ ακολουθεύ απϐ το βιβλύο «Θαϑματα και 

αποκαλϑψεισ απϐ την Θεύα Λειτουργύα», (ϋκδ. Ιερϊσ Μονόσ Παρακλότου). 

«Κϊποιοσ ϊρχοντασ απϐ την Νικομόδεια αρρώςτηςε βαριϊ και, βλϋποντασ πώσ 

πληςιϊζει ςτον θϊνατο, κϊλεςε την γυναύκα του για να τόσ εκφρϊςει τισ τελευταύεσ 

του επιθυμύεσ: Σην περιουςύα μου να την μοιρϊςεισ ςτουσ φτωχοϑσ και τα ορφανϊ. 

Σοϑσ δοϑλουσ να τοϑσ ελευθερώςεισ. Αλλϊ ςτουσ ιερεύσ δεν θϋλω να δώςεισ χρόματα 

για λειτουργύεσ. ’ αυτό του την μεγϊλη θλύψη ϐ ετοιμοθϊνατοσ επικαλϋςτηκε με 

πύςτη την ευχό τοϑ ϊββϊ ΗςαϏα, ενϐσ ϊγιου μοναχοϑ ποϑ αςκότευε κοντϊ ςτην 

Νικομόδεια, και αμϋςωσ -ώ τοϑ θαϑματοσ!- ϋγινε καλϊ. ηκώθηκε λοιπϐν και 

παςύχαροσ ϋτρεξε ςτον ϐςιο. Εκεύνοσ τον καλοδϋχτηκε, δοξϊζοντασ τον Θεϐ για το 

μεγϊλο θαϑμα. 

-Θυμϊςαι, παιδύ μου, τον ρώτηςε, ποιϊ ώρα ςυνόλθεσ απϐ την αρρώςτια; 

-Σην ώρα ποϑ επικαλϋςτηκα την ευχό ςου, απϊντηςε εκεύνοσ. Ό ϐςιοσ, με τον 

φωτιςμϋνο του νου, γνώριζε τύ εύχε λεχθεύ ςτην διϊρκεια τόσ αρρώςτιασ του και 

ξαναρώτηςε: 

-Ωφηςεσ, παιδύ μου, χρόματα ςτουσ ιερεύσ, να λειτουργοϑν για την ςωτηρύα τόσ 

ψυχόσ ςου; 

-Όχι, γϋροντα. Σύ θα εύχα να ωφεληθώ ϊν ϊφηνα κϊτι; Δεν θα πόγαινε χαμϋνο; 

-Μην το λεσ αυτϐ. 

Ό ϊδελφϐθεοσ Ιϊκωβοσ γρϊφει: «Αςθενεύ τισ ϋν ϑμύν; προςκαλεςϊςθω τοϑσ 

πρεςβυτϋρουσ τησ εκκληςύασ, και προςευξϊςθωςαν ϋπ’ αυτϐν ϊλεύψαντεσ αυτϐν 

ϋλαύω ϋν το ονϐματι του Κυρύου και ό ευχό τησ πύςτεωσ ςώςει τον κϊμνοντα, και 

ϋγερεύ αυτϐν ϐ Κϑριοσ· καν αμαρτύασ ό πεποιηκώσ, ϊφεθόςεται αϑτώ». Να λοιπϐν ποϑ 

οι ευχϋσ των ιερϋων εύναι αποτελεςματικϋσ, για ϐποιον τισ ζητϊει με πύςτη. Δώςε 

τώρα κι εςϑ ϋνα ποςϐ, για λειτουργύεσ, και θα λϊβεισ απϐ τον Θεϐ την πρϋπουςα 

πληροφορύα. 
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Ϊτςι κι ϋκανε. Ϊδωςε χρόματα ς’ ϋναν ιερϋα για να του κϊνει ςαρανταλεύτουργο, 

και γϑριςε ςτον ςπύτι του. Όταν ςυμπληρώθηκαν οι λειτουργύεσ, μετϊ απϐ ςαρϊντα 

μϋρεσ, κι ενώ ςηκωνϐταν απϐ τον ϑπνο, βλϋπει ξαφνικϊ ν’ ανούγουν οι πϐρτεσ του 

ςπιτιοϑ του και να μπαύνουν ςαρϊντα ϊνδρεσ ϋφιπποι, λαμπρού και αγγελϐμορφοι, 

εύκοςι απϐ δεξιϊ και εύκοςι απϐ αριςτερϊ. -Κϑριοι μου, φώναξε ϋκπληκτοσ ϐ 

ϊρχοντασ, πώσ μπόκατε ςε ςπύτι ανθρώπου αμαρτωλοϑ; 

-Εμεύσ οι ςαρϊντα, ποϑ βλϋπεισ, του απϊντηςαν εκεύνοι, αντιπροςωπεϑουμε τισ 

λειτουργύεσ ποϑ ϋγιναν για ςϋνα ςτον φιλϊνθρωπο Θεϐ. Μϊσ ϋςτειλε Εκεύνοσ, για να 

ςε ςυνοδεϑςουμε μϋχρι την εκκληςύασ. Πόγαινε μϋςα χαροϑμενοσ, χωρύσ διςταγμϐ. 

Να, με τα πρεςβυτικϊ χϋρια ςυμπληρώθηκαν οι ςαρϊντα λειτουργύεσ, ποϑ ϋγιναν για 

να ενωθεύ ϐ Φριςτϐσ μαζύ ςου και να κατοικόςει ςτην καρδιϊ ςου. 

Ύςτερα απϐ αυτϊ, ϐ ϊρχοντασ μούραςε την περιουςύα του ςε ευλαβεύσ ιερεύσ, για να 

γύνουν λειτουργύεσ «υπϋρ αφϋςεωσ των αμαρτιών αυτοϑ», διακηρϑςςοντασ πώσ οι 

θεύεσ λειτουργύεσ και οι αγαθοεργύεσ μποροϑν να ανεβϊςουν την ψυχό του ανθρώπου 

απϐ τα καταχθϐνια ςτα επουρϊνια. 

Εἶναι ἡ μϋγιςτη καὶ πιὸ ἰςχυρὴ προςευχό καθὼσ ἀποτελεῖ ςυμμετοχὴ ςτὴν 

προςευχὴ καὶ τὴ θυςύα τοῦ Φριςτοῦ. Ὁ ἅγιοσ Κϑριλλοσ Ἱεροςολϑμων διδϊςκει ςχετικϊ: 

«Μϋγιςτη ὠφϋλεια πιςτεϑουμε ὅτι θὰ λϊβουν αὐτού, γιὰ τοὺσ ὁπούουσ δεϐμαςτε κατὰ 

τὴν ἁγύα καὶ φοβερὴ θυςύα τῆσ Θεύασ Λειτουργύασ, ἀκϐμα κι ἂν εἶναι ἁμαρτωλού, ἀφοῦ 

Φριςτὸν ἐςφαγιαςμϋνον ὑπὲρ τῶν ἡμετϋρων ἁμαρτημϊτων προςφϋρομεν 

ἐξιλεοϑμενοι ὑπὲρ αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν τὸν φιλϊνθρωπον Θεϐν». Καὶ ὁ ἅγιοσ Ἰωϊννησ ὁ 

Φρυςϐςτομοσ: «Δὲν νομοθϋτηςαν τυχαύα οἱ Ἀπϐςτολοι νὰ μνημονεϑουμε κατὰ τὰ 

φρικτὰ μυςτόρια (Θεύα Λειτουργύα) τοὺσ κεκοιμημενοϑσ. Γνωρύζουν ὅτι εἶναι πολὺ 

μεγϊλη ἡ ὠφϋλεια γι’ αὐτοϑσ». 

Ἡ ἐμπειρύα μαρτυρεῖ γιὰ τὴ δϑναμη αὐτῆσ τῆσ προςευχῆσ, ποὺ δὲν εἶναι «ἀτομικὴ 

προςευχὴ» ἀλλὰ ἡ προςευχὴ ὁλϐκληρησ τῆσ Ἐκκληςύασ. 

 

αρανταλεύτουργο «υπϋρ αναπαύςεωσ» 
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Ο ΓΕΡΟ-ΔΑΝΙΗΛ ο αγιορεύτησ (1929), ο ςοφϐσ ηςυχαςτόσ των Κατουνακύων, ϋχει 

καταχωριςμϋνο ατϊ χειρϐγραφϊ του και το ακϐλουθο περιςτατικϐ, ποϑ ςυνϋβη το 

1869 ςτην πατρύδα του, τη μϑρνη. 

Κϊποιοσ ενϊρετοσ χριςτιανϐσ κϊλεςε ςτα τελευταύα τησ ζωόσ του τον πνευματικϐ 

του παπα-Δημότρη και του εύπε: 

Εγώ ςόμερα πεθαύνω. Πεσ μου, ςε παρακαλώ, τι πρϋπει νϊ κϊνω την κρύςιμη τοϑτη 

ώρα; 

Ό ιερϋασ, γνωρύζοντασ την αρετό του και τη μυςτηριακό προετοιμαςύα του, του 

πρϐτεινε το ϋξησ: 

Δώςε εντολό νϊ ςου κϊνουν μετϊ το θϊνατϐ ςου τακτικϐ ςαρανταλεύτουργο ς' ϋνα 

εξωκλόςι. 

'Ϊτςι κι ϋγινε. Ό κυρ-Δημότρησ - αυτϐ όταν το ϐνομϊ του - ϊφηςε εντολό ςτο γιο 

του νϊ κϊνει μετϊ την κούμηςό του ςαρανταλεύτουργο. 

Κι εκεύνοσ, υπακοϑοντασ ςτην τελευταύα επιθυμύα του καλοϑ του πατϋρα, ανϋθεςε 

χωρύσ καθυςτϋρηςη την εκτϋλεςη τησ ςτον παπα-Δημότρη. 

Ο ςεμνϐσ λευύτησ δϋχτηκε νϊ κϊνει το ςαρανταλεύτουργο, ποϑ ο ύδιοσ εύχε 

προτεύνει ςτο μακαρύτη, και αποςϑρθηκε για ϐλο αυτϐ το διϊςτημα ςτο εξωκλόςι 

των ϊγύων Αποςτϐλων. 

Οι τριϊντα εννϋα λειτουργύεσ ϋγιναν απρϐςκοπτα. Η τελευταύα ϋπρεπε νϊ γύνει 

όμϋρα Κυριακό. 

Σο βρϊδυ ϐμωσ του αββϊτου πιϊνει τον παπϊ ϋνασ δυνατϐσ πονϐδοντοσ και τον 

αναγκϊζει νϊ επιςτρϋψει ατϐ ςπύτι του. 

Η πρεςβυτϋρα του πρϐτεινε νϊ βγϊλει το δϐντι, μα εκεύνοσ αρνόθηκε, γιατύ ϋπρεπε 

την επϐμενη νϊ τελϋςει την τελευταύα λειτουργύα. Σα μεςϊνυχτα ο πϐνοσ 

κορυφώθηκε, και τελικϊ ο παπϊσ αναγκϊςτηκε νϊ βγϊλει το δϐντι. 

Επειδό ϐμωσ παρουςιϊςτηκε αιμορραγύα, ανϋβαλε την τελευταύα λειτουργύα για τη 

Δευτϋρα. 
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το μεταξϑ, το απϐγευμα του αββϊτου, ο Γεώργιοσ, ο γιοσ του μακαριςτοϑ 

Δημητρύου, ετούμαςε μερικϊ χρόματα για τον κϐπο του ιερϋα, με ςκοπϐ νϊ του τα 

δώςει την επϐμενη μϋρα. 

Σα μεςϊνυχτα ξϑπνηςε για νϊ προςευχηθεύ. Ανακϊθιςε ςτο κρεβϊτι κι ϊρχιςε νϊ 

φϋρνει ατϐ νου του τισ αρετϋσ, τα χαρύςματα και τα ςοφϊ λϐγια του πατϋρα του. 

Κϊποια ςτιγμό πϋραςε απ' το μυαλϐ του ό ακϐλουθη ςκϋψη: "Ωραγε ωφελοϑν τα 

ςαρανταλεύτουργα τισ ψυχϋσ των κεκοιμημϋνων, ἢ τα καθιϋρωςε ό εκκληςύα για 

παρηγοριϊ των ζώντων;" 

Σϐτε ακριβώσ τον πόρε ϋνασ ελαφρϐσ ϑπνοσ, και εύδε πώσ βρϋθηκε ςε μια πεδιϊδα 

με ομορφιϊ απερύγραπτη. "Ϊνιωθε ανϊξιο τον εαυτϐ του νϊ βρύςκεται ςε τϋτοιον ιερϐ 

και παραδειςϋνιο χώρο. Μπροςτϊ του απλωνϐταν ϋνα απϋραντο και κατϊφυτο 

περιβϐλι, ποϑ μοςχοβολοϑςε με μύαν ανϋκφραςτη ευωδύα. 

Αυτϐσ οπωςδόποτε θα εύναι ο παρϊδειςοσ!", μονολϐγηςε. "Ψ, τι μακαριϐτητα 

περιμϋνει ϐςουσ ζουν ενϊρετα ςτη γη!" 

Εξετϊζϐντασ ϋκπληκτοσ τα υπερκϐςμια κϊλλη, εύδε ϋνα λαμπρϐ ανϊκτορο με ϋξοχη 

αρχιτεκτονικό χϊρη, ενώ οι τούχοι του ϋλαμπαν απ' τα διαμϊντια και το χρυςϊφι. "Η 

αμορφύα του όταν ανϋκφραςτη. 

Πληςιϊζει πιο κοντϊ, και τϐτε - τι χαρϊ! - βλϋπει ςτην πϐρτα του παλατιοϑ τον 

πατϋρα του ολοφώτεινο και λαμπροφορεμϋνο. 

Πώσ βρϋθηκεσ εδώ, παιδύ μου; τον ρωτϊει με πραϐτητα και ςτοργό. Οϑτε κι εγώ 

ξϋρω, πατϋρα. 

Καταλαβαύνω πώσ δεν εύμαι ϊξιοσ γι' αυτϐν τον τϐπο. 'Αλλϊ πεσ μου, πωσ τα 

περνϊσ εδώ; πωσ όρθεσ; 

Σύνοσ εύναι αυτό το παλϊτι; 

Ϋ φιλανθρωπύα του ΨΣΗΡΟ Φριςτοϑ με τισ πρεςβεύεσ τησ Παναγύασ, ποϑ τησ εύχα 

ιδιαύτερη ευλϊβεια, με αξύωςε νϊ καταταχθώ ς' αυτϐ το μϋροσ. "Ϋταν μϊλιςτα νϊ 

μπω ςόμερα μϋςα ςτο παλϊτι ο οικοδϐμοσ ϐμωσ, ποϑ το χτύζει, πϋραςε μύα 
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ταλαιπωρύα- ϋβγαλε απϐψε το δϐντι του - κι ϋτςι δεν τϋλειωςαν οι ςαρϊντα μϋρεσ τησ 

οικοδομόσ του. Για το λϐγο αυτϐ θα μπω αϑριο. 

'Ύςτερα απ' αυτϊ ο Γεώργιοσ ξϑπνηςε δακρυςμϋνοσ και ϋκπληκτοσ, αλλϊ και με 

απορύεσ. 

Πϋραςε την υπϐλοιπη νϑχτα αναπϋμποντασ αύνουσ και δοξολογύεσ ατϐ Θεϐ. το 

πρωύ, μετϊ τη θεύα λειτουργύα, πόρε πρϐςφορα, νϊμα και αγνϐ κερύ και ξεκύνηςε για 

το εξωκλόςι των ϊγύων Απϐςτολων. ο παπα-Δημότρησ τον υποδϋχθηκε με χαρϊ: 

Σώρα μϐλισ τελεύωςα κι εγώ τη θεύα λειτουργύα. 'Ϊτςι ολοκληρώθηκε το 

ςαρανταλεύτουργο. Αυτϐ το εύπε για νϊ Μην τον λυπόςει. 

Ο επιςκϋπτησ τϐτε του διηγόθηκε το νυχτερινϐ του δρϊμα. 

Όταν ϋφταςε ςτο ςημεύο ποϑ ο πατϋρασ του δεν μπόκε ςτο παλϊτι, γιατύ ο 

οικοδϐμοσ ϋβγαλε το δϐντι του, ο παπα-Δημότρησ ϋνιωςε φρύκη, αλλϊ και θαυμαςμϐ. 

Εγώ εύμαι, αγαπητϋ μου, ο οικοδϐμοσ ποϑ εργϊςτηκε ςτην οικοδομό του παλατιοϑ, 

εύπε με χαρϊ. 

όμερα δεν λειτοϑργηςα, γιατύ ϋβγαλα το δϐντι μου. θα λειτουργόςω ϐμωσ τη 

Δευτϋρα, κι ϋτςι θα ολοκληρώςω το πνευματικϐ παλϊτι του πατϋρα ςου. 

Θαύματα και αποκαλύψεισ από τη Θεύα Λειτουργύα 

(Έκδοςη Ιερϊσ Μονόσ Παρακλότου Αττικόσ 
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ΚΑΙ ΣΨ ΘΕΨ ΔΟΞΑ 

 

Ευχαριςτοϑμε θερμα τον εβαςμιώτατο Ποιμενϊρχη μασ κ.κ. Δανιόλ, που 

απϐ την πρώτη ςτιγμό αγκϊλιαςε και ςτόριξε την ϋκδοςη του Χηφιακοϑ 

Περιοδικοϑ τησ Ενορύασ μασ.   


