
 

 Έχουν θαυµαστή ιστορία, καταγεγραµµένα θαύµατα, παραδόσεις και µαρτυρίες. Κάποτε 

λιτανεύονται µε ψαλµούς και ύµνους και ωδές 

πνευµατικές, καρδιοχαρµόσυνες.  

Μερικές από αυτές είναι η  Οικονόµισσα, η 

Κουκουζέλισσα,η Βηµατάρισσα, η  Πορταῒτισσα, η 

Τριχερούσα, η  του Ακαθίστου, Φοβερά Προστασία, η 

Γερόντισσα, η  Γοργοϋπήκοος,  Γλυκοφιλούσα, η 

Μυροβλύτισσα, Οδηγήτρια, η Αντιφωνήτρια, η  του 

Άξιον Εστί και τόσες άλλες αξιοµακάριστες! 

Στους ένθεους βίους των Αθωνιτών οσίων,  βλέπουµε µια συνεχόµενη και ζωντανή σχέση µε 

τη Θεοτόκο: Γαβριήλ του Καρεώτη, που πρωτακούει τον αρχαγγελικό ύµνο Άξιον Εστί, Γαβριήλ 

του Ιβηρίτη, που εξάγει από τη θάλασσα την πολυθαύµαστη Πορτα

Χιλανδαρινού, που φέρνει από τα Ιεροσόλυµα την Τριχερούσα, ∆ιονυσίου του κτήτορα της 

οµώνυµης µονής, που φέρνει την εικόνα του Ακαθίστου(…). 

Η παρουσία της Θεοτόκου και στη ζωή 

συγχρόνων εναρέτων Αγιορειτών Γερόντων 

είναι εµφανής. Ο Νεοσκητιώτης Γέροντας 

Ιωακείµ Σπετσιέρης εκοιµήθη λέγοντας τους 

Χαιρετισµούς. Ο παπά-

κρυφή παραµυθία είχε, καθώς έλεγε, το 

βάστηγµά του από το φουστάνι της Παναγίας, 

που του έδωσε µια γενειάδα που ακουµπούσε στη 

γη.(…) Ο Γρηγοριάτης ηγούµενος Αθανάσιος 

είχε «φάει» την εικόνα της Παναγίας του 

κελλιού του από τους µύριους ασπασµούς. Ο 

µακάριος γέροντας Ιερώνυµος Σιµωνοπετρίτης 

πάντοτε λέγοντας ή ακούγοντας τ΄όνοµα της 

Παναγίας δάκρυζε. Ο γνωστός γέροντας 

Παῒσιος ο Αγιορείτης έλεγε πως η Παναγία 

είναι  ίδια µε την εικόνα της Ιεροσολυµίτισσας ... 

Ο παπά-Εφραίµ ο Κατουνακιώτης σε µια 

σύναξη µας έλεγε: «Ήλθε η Παναγία και 

µ΄έκανε µάτς-µούτς». Αι

της και τον ήχο. Αυτή είναι η πίστη µας. 

Ζωντανή υπόθεση. Αυτή είναι η Παναγία µας.

Χρειάζεται τώρα κάποιος 

διδακτικός επίλογος ή ένα ηθικό 

συµπέρασµα; Ένα έχω να 

καταθέσω. 

Ο σύγχρονος Αγιορειτικός 

Μοναχισµός είναι αναντίρρητα, 

σίγουρα, µόνιµα και αταλάντευτα 

Θεοτοκοφιλής. 

 

∆ΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 

•ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12 /8/11  ώρα 9.00 µ.µ 

Αγρυπνία για τον «Ευαγγελισµό  

της Κοιµήσεως». 

•ΚΥΡΙΑΚΗ   14/8/11 ώρα 6.00 µ.µ 

ο Μεγάλος Εσπερινός. 

 

•∆ΕΥΤΕΡΑ 15/8/11  ώρα 6.45 π.µ ο 

Όρθρος και η Πανηγυρική Θ.Λειτουργία 
µε Οµαδική Αρτοκλασία και τα Εγκώµια 

της Παναγίας µας σε Τρείς Στάσεις 
µπροστά στον Επιτάφιο Της. 

 

 

 

Έχουν θαυµαστή ιστορία, καταγεγραµµένα θαύµατα, παραδόσεις και µαρτυρίες. Κάποτε  

βλέπουµε µια συνεχόµενη και ζωντανή σχέση µε 

τον αρχαγγελικό ύµνο Άξιον Εστί, Γαβριήλ 

θάλασσα την πολυθαύµαστη Πορταῒτισσα, Σάββα του 

Χιλανδαρινού, που φέρνει από τα Ιεροσόλυµα την Τριχερούσα, ∆ιονυσίου του κτήτορα της 

παρουσία της Θεοτόκου και στη ζωή 

συγχρόνων εναρέτων Αγιορειτών Γερόντων 

είναι εµφανής. Ο Νεοσκητιώτης Γέροντας 

Ιωακείµ Σπετσιέρης εκοιµήθη λέγοντας τους 

-Ιωακείµ ο Αγιαννανίτης 

κρυφή παραµυθία είχε, καθώς έλεγε, το 

από το φουστάνι της Παναγίας, 

που του έδωσε µια γενειάδα που ακουµπούσε στη 

γη.(…) Ο Γρηγοριάτης ηγούµενος Αθανάσιος 

είχε «φάει» την εικόνα της Παναγίας του 

κελλιού του από τους µύριους ασπασµούς. Ο 

µακάριος γέροντας Ιερώνυµος Σιµωνοπετρίτης 

τας ή ακούγοντας τ΄όνοµα της 

δάκρυζε. Ο γνωστός γέροντας 

σιος ο Αγιορείτης έλεγε πως η Παναγία 

ίδια µε την εικόνα της Ιεροσολυµίτισσας ... 

Εφραίµ ο Κατουνακιώτης σε µια 

σύναξη µας έλεγε: «Ήλθε η Παναγία και 

µούτς». Αισθάνθηκε και τα χείλη 

της και τον ήχο. Αυτή είναι η πίστη µας. 

Ζωντανή υπόθεση. Αυτή είναι η Παναγία µας. 

 

 

                   

Του Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου 

 
Έχουν γραφεί  πολλά από πολλούς σπουδαίους για την Παναγία. Κάτι έχω γράψει κι εγώ 

για την Αθωνίτισσα Θεοτόκο. Το θέµα βέβαια παραµένει πάντοτε ανεξάντλητο, ελκυστικό κι 

ενδιαφέρον και µάλιστα για την Παναγία ως των πάντων χαρά.

Η Παναγία αναµφισβήτητα υπήρξε η ταπεινότερη, καθαρότερη, 

σεµνότερη, σιωπηλέστερη, ωραιότερη και ιερότερη γυναίκα του κόσµου. 

Υπήρξε µητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Η ταπείνωσή Τ

γνήσια, η καθαρότητά Της επιλεγµένη, η σεµνότητά Της κόσµηµά Τ

σιωπή Της πιο βροντερή από το πιο µεγαλόστοµο κήρυγµα. Η ιερότητά 

Της πασιφανής και δεδοµένη. Η αµόλυντη ταπεινοφροσύνη Τ

Aειπαρθενία Της σε όλο της το είναι, η χαρακτηριστική Τ

και η απέραντη σιωπή του όλου βίου Της καθίστανται λίαν διδακτ

όλους µας πάντοτε. 

Η φιλότιµη, πρόθυµη και πρόσχαρη υπακοή Της Θεοτόκου στο Θείο Θ

αγάπη και ταπείνωση, τόλµη κι έµπνευση. ∆εν είναι µια πράξη αθέλητη, βίαιη, βιαστική, γιατί δεν 

µπορεί να κάνει διαφορετικά και φοβάται. Το µεγαλείο τη

επιφυλάξεών Της, την κάνουν µεγάλη, υπέροχη, θαυµαστή και µοναδική. Μια ανύπαντρη µητέρα 

κατά το νόµο  ήταν  άξια µόνο για λιθοβολισµό. Εκείνη 

Θεού και όχι το δικό µου. 
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                    Παναγία. 
Το γλυκύ  όνοµα κα άκουσµα  

των Αγιορειτών  

και όλων των πιστών. 

πολλά από πολλούς σπουδαίους για την Παναγία. Κάτι έχω γράψει κι εγώ 

για την Αθωνίτισσα Θεοτόκο. Το θέµα βέβαια παραµένει πάντοτε ανεξάντλητο, ελκυστικό κι 

ενδιαφέρον και µάλιστα για την Παναγία ως των πάντων χαρά. 

Παναγία αναµφισβήτητα υπήρξε η ταπεινότερη, καθαρότερη, 

σεµνότερη, σιωπηλέστερη, ωραιότερη και ιερότερη γυναίκα του κόσµου. 

και των ανθρώπων. Η ταπείνωσή Της ήταν 

γµένη, η σεµνότητά Της κόσµηµά Της, η 

εγαλόστοµο κήρυγµα. Η ιερότητά 

ένη. Η αµόλυντη ταπεινοφροσύνη Της, η 

της το είναι, η χαρακτηριστική Της σεµνότητα 

ης καθίστανται λίαν διδακτικά σε 

η, πρόθυµη και πρόσχαρη υπακοή Της Θεοτόκου στο Θείο Θέληµα φανερώνει 

αγάπη και ταπείνωση, τόλµη κι έµπνευση. ∆εν είναι µια πράξη αθέλητη, βίαιη, βιαστική, γιατί δεν 

µπορεί να κάνει διαφορετικά και φοβάται. Το µεγαλείο της αδυναµίας, των δικαιολογηµένων 

ης, την κάνουν µεγάλη, υπέροχη, θαυµαστή και µοναδική. Μια ανύπαντρη µητέρα 

άξια µόνο για λιθοβολισµό. Εκείνη  όµως είπε  εγκάρδια  ας γίνει το θέληµα του 
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Η άκρα εµπιστοσύνη της κόρης της Ναζαρέτ στην υπό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ θεία 

βουλή πολλά έχει να πει σ΄εµάς όλους, που ακόµη δεν 

εµπιστευόµαστε τον Θεό κι έχουµε τόσες µα τόσες επιφυλάξεις και 

θέτουµε προϋποθέσεις και αναµένουµε και κάποια ανταλλάγµατα. 

∆εν είναι έτσι; Είναι συγκινητική η  στάση Τ

της Κανά. Μένει ως συνήθως σιωπηλή. Κάποια στιγµή, βλέποντας 

να ξεµένουν από κρασί στο τραπέζι, λύνει τη σιωπή Τ

παρακαλεί τον αγαπητό Υιό Της να ευλογήσει το νερό και να γίνει 

κρασί, για να µη µείνει ο προσκεκληµένος κόσµος µε µισή χαρά.

Ο Χριστός κάνει πως δεν Την ακούει, φαίνεται πως 

διαχωρίζει τη θέση του από αυτήν. Τελικά όµως κάνει αυτό που του ζητά. Στο Άγιον 

Όρος λέγουν οι Γέροντες πως ότι ζητά η Παναγία από τον Χριστό Της το 

κάνει, γιατί την αγαπά ιδιαίτερα. Στην Κανά είναι η δεύτερη φορά που η 

Παναγία λύνει τη σιωπή της. Την πρώτη ήταν στον εξαίσιο 

Ευαγγελισµό και άλλη µία όταν στο ναό ζητούσε τον δωδεκάχρονο 

Ιησού. Γίνεται έτσι η αιτία της χαράς των ανθρώπων, συνδέοντάς τους 

µε τον ∆ωρεοδότη, Θαυµατοδότη και Χαριτοδότη  Κύριο. 

Το κάλλος της ψυχής της Θεοτόκου φαίνεται καταπληκτικά 

στη Σταύρωση του Υιού Της. Πονά αλλά δεν θλίβεται, λυπάται αλλά 

δεν απελπίζεται. Μια υπέροχη µητέρα, δίχως υστερίες, φωνές, 

λιποθυµίες, γυναικεία 

καµώµατα, που δεν έχει 

ανάγκη από παρηγοριές. 

Γνωρίζει καλά ότι εκούσια 

Σταυρώνεται ο Υιός Της, ηθεληµένα 

υπακούει στη βουλή του Ουρανίου Πατρός 

Του. Ζει το µυστήριο του πόνου στη φίλη σιγή. ∆εν 

διαµαρτύρεται στους σκληρούς σταυρωτές, δεν ψάχνει το 

δίκιο Της στις αρχές, υποµένει 

εαυτό Της. Πόσα δεν διδάσκει στην πολλή 

ανυποµονησία µας στον πόνο, τη συµφορά, την απόρριψη, 

τη  δίωξη ... Η αδύναµη Παναγία γίνεται δυνατή, η απλή, 

σύµβολο ηρωισµού, µέγεθος ασύλληπτο στη µικρότητα 

και ιδιοτέλειά µας. 

  

Ο άγιος Ιωάννης ο ∆αµασκηνός, ο 
µεγαλύτερος ∆ογµατικός 

Θεολόγος της Εκκλησίας µας, 
λέγει πως η Θεοτόκος κατέχει τη 

δεύτερη θέση Τιµής µετά την 
Αγία Τριάδα. Αυτός ο λόγος 

µόνο φθάνει για να φανερώσει το 
µέγεθος της τιµής της Θεοτόκου 
από την Ορθόδοξη Εκκλησία. 

ρχαγγέλου Γαβριήλ θεία 

βουλή πολλά έχει να πει σ΄εµάς όλους, που ακόµη δεν 

εµπιστευόµαστε τον Θεό κι έχουµε τόσες µα τόσες επιφυλάξεις και 

θέτουµε προϋποθέσεις και αναµένουµε και κάποια ανταλλάγµατα. 

στάση Της Παναγίας στον γάµο 

της Κανά. Μένει ως συνήθως σιωπηλή. Κάποια στιγµή, βλέποντας 

σί στο τραπέζι, λύνει τη σιωπή Της και 

ης να ευλογήσει το νερό και να γίνει 

α να µη µείνει ο προσκεκληµένος κόσµος µε µισή χαρά. 

ην ακούει, φαίνεται πως 

διαχωρίζει τη θέση του από αυτήν. Τελικά όµως κάνει αυτό που του ζητά. Στο Άγιον 

ης το 

ι, γιατί την αγαπά ιδιαίτερα. Στην Κανά είναι η δεύτερη φορά που η 

ανάγκη από παρηγοριές. 

ότι εκούσια 

ης, ηθεληµένα 

υρανίου Πατρός 

ου. Ζει το µυστήριο του πόνου στη φίλη σιγή. ∆εν 

σταυρωτές, δεν ψάχνει το 

 ελπιδοφόρα, ξεπερνά τον 

ης. Πόσα δεν διδάσκει στην πολλή 

ανυποµονησία µας στον πόνο, τη συµφορά, την απόρριψη, 

δίωξη ... Η αδύναµη Παναγία γίνεται δυνατή, η απλή, 

σύµβολο ηρωισµού, µέγεθος ασύλληπτο στη µικρότητα 

Πόσο φτωχοί είναι αλήθεια οι προτεστάντες που δεν την 

τιµούν διόλου. Η Παναγία µας πηγαίνει πάντα στον Χριστό. 

Παναγία είναι το πιο αγαπητό Πρόσωπο µετά τον Χριστό µέσα 

στην Εκκλησία µας. Στο Άγιον Όρος η τιµή της Παναγίας 

αγγίζει τα όρια της λατρείας. Ο ιερός Άθωνας, το Άγιον Όρος, το 

Περιβόλι της Παναγίας, όπως επιτυχώς ονοµάσθηκε για πρώ

φορά από τον διάσηµο εκείνο Μοναχό Καισάριο ∆απόντε τον 

Ξηροποταµηνό, αποτελεί, κατά αρχαία παράδοση, κλήρο της Υπεραγίας

δεσπόζει στην αγιορειτική  ζωή. Κατά το ωραιότατο 

µεγάλου πατρός της Εκκλησίας µας  αγίου Γρηγορίου του Παλαµά, στον πρώτο επώνυµο όσιο του 

Άθωνα Πέτρο τον Αθωνίτη, η Παναγία θα είνα

Έφορος, Ιατρός, Κηδεµόνας και Πρέσβειρα στον Υιό Τ

γνωρίζουν και οι σηµερινοί µοναχοί, οι οποίοι µπορεί να υστερούν κάπως σε 

απλότητα των παλαιότερων, αλλά έχουν καλοκάγαθη κι ευλαβή πάντα 

διάθεση. 

Η Πανα

καλή, απλή, σεµνή, και ωραία γυναίκα. ∆εν πρόκειται µόνο για µια 

εξαιρετική θρησκευτική και ηθική προσωπικότητα, αλλά για 

πρόσωπο ολοκληρωµένο, µοναδικό και πανίερο. Η πρώτη εκείνη 

Εύα στον εξαίσιο κήπο τ

την παραδείσια θύρα. Η δεύτερη Ε

Της άνοιξε την Πύλη του Παραδείσου. Έγινε το Κεφάλαιο της 

Σωτηρίας µας, η πανύµνητη Ευαγγελίστρια. Γι΄αυτό οι φιλόκαλοι 

Αγιορείτες Κολλυβάδες, µε πρώτο το

την υµνούν κι εγκωµιάζουν θαυµάσια και ως 

αυτό-εξόριστοι κτίζουν µοναστήρια και 

τ΄αφιερώνουν στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου.

Στο Άγιον Όρος έχουµε περίπου εξήντα γνωστές 

θαυµατουργές εικόνες της Παναγίας, βυζαντινές και νεότερ

πολύτιµα πουκάµισα, πλήθος αφιερώµατα, αργυρόχρυσες κανδήλες, 

που δέχονται τον διηνεκή ασπασµό αφοσιωµένων µοναχών και ευλαβών 

προσκυνητών. Ενώπιόν τους διαβάζονται οι θαυµάσιοι Χαιρετισµοί, 

Παρακλητικοί κανόνες, κατανυκτικά Θεοτοκάρια. Καίγονται λα

από αγνό µελισσοκέρι κι ευώδες µοσχοθυµίαµα. ∆έχονται δεήσεις, 

προσκυνήσεις,εδαφιαίες µετάνοιες πολλών. 

όσο φτωχοί είναι αλήθεια οι προτεστάντες που δεν την 

τιµούν διόλου. Η Παναγία µας πηγαίνει πάντα στον Χριστό. Η 

ρόσωπο µετά τον Χριστό µέσα 

στην Εκκλησία µας. Στο Άγιον Όρος η τιµή της Παναγίας 

Ο ιερός Άθωνας, το Άγιον Όρος, το 

Περιβόλι της Παναγίας, όπως επιτυχώς ονοµάσθηκε για πρώτη 

οναχό Καισάριο ∆απόντε τον 

Ξηροποταµηνό, αποτελεί, κατά αρχαία παράδοση, κλήρο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η παρουσία της 

ζωή. Κατά το ωραιότατο  εγκώµιο του σοφώτατου Αθωνίτη και 

αγίου Γρηγορίου του Παλαµά, στον πρώτο επώνυµο όσιο του 

Άθωνα Πέτρο τον Αθωνίτη, η Παναγία θα είναι για τους Αγιορείτες µοναχούς Φύλακας, 

νας και Πρέσβειρα στον Υιό Της. Τις υποσχέσεις αυτές 

γνωρίζουν και οι σηµερινοί µοναχοί, οι οποίοι µπορεί να υστερούν κάπως σε 

απλότητα των παλαιότερων, αλλά έχουν καλοκάγαθη κι ευλαβή πάντα 

Παναγία µας, όπως έχουµε ξαναγράψει, δεν είναι απλά µια 

καλή, απλή, σεµνή, και ωραία γυναίκα. ∆εν πρόκειται µόνο για µια 

εξαιρετική θρησκευτική και ηθική προσωπικότητα, αλλά για 

πρόσωπο ολοκληρωµένο, µοναδικό και πανίερο. Η πρώτη εκείνη 

Εύα στον εξαίσιο κήπο της Εδέµ  δια της παρακοής της έκλεισε  

την παραδείσια θύρα. Η δεύτερη Εύα, η Παναγία, δια της υπακοής 

Της άνοιξε την Πύλη του Παραδείσου. Έγινε το Κεφάλαιο της 

ωτηρίας µας, η πανύµνητη Ευαγγελίστρια. Γι΄αυτό οι φιλόκαλοι 

Αγιορείτες Κολλυβάδες, µε πρώτο τον όσιο Νικόδηµο τον Αγιορείτη, 

την υµνούν κι εγκωµιάζουν θαυµάσια και ως 

εξόριστοι κτίζουν µοναστήρια και 

τ΄αφιερώνουν στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου. 

το Άγιον Όρος έχουµε περίπου εξήντα γνωστές 

θαυµατουργές εικόνες της Παναγίας, βυζαντινές και νεότερες, µε 

πολύτιµα πουκάµισα, πλήθος αφιερώµατα, αργυρόχρυσες κανδήλες, 

που δέχονται τον διηνεκή ασπασµό αφοσιωµένων µοναχών και ευλαβών 

προσκυνητών. Ενώπιόν τους διαβάζονται οι θαυµάσιοι Χαιρετισµοί, 

Παρακλητικοί κανόνες, κατανυκτικά Θεοτοκάρια. Καίγονται λαµπάδες 

από αγνό µελισσοκέρι κι ευώδες µοσχοθυµίαµα. ∆έχονται δεήσεις, 

 


