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� ΣΣΣΣύναξις  ττττῆς  ����περαγίας  ΘΘΘΘεοτόκου  ττττῆς  ΓΓΓΓοργοϋπηκόου.  

� Ἀνανίου ἀποστόλου, Ῥωμανοῦ τοῦ μελῳδοῦ (ς΄ αἰ.) καὶ   

     ποιητοῦ τῶν κοντακίων. Ἰωάννου ὁσίου τοῦ Κουκουζέλους.   
 

Διήγησις περί της θαυματουργού εικόνος της υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών 
Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας της επονομαζομένης Γοργοϋπηκόου. 

 

ΗΗΗΗ θαυματουργός αύτη και περίφημος της Θεοτόκου εικών α-
πόκειται εν τη κατά τον αγιώνυμον Άθω ιερά μονή του Δοχειαρίου, 
έχει δε η υπόθεσις ως εξής. 

Επί του ανατολικού τοίχου της κοινής των πατέρων της μονής 
τραπέζης, και ως εισερχόμεθα εις αυτήν δεξιά, ην τις εικών της υπερα-
γίας Θεοτόκου από αδήλων ετών εζωγραφισμένη. Παράδοσίς τις διή-
κουσα διά των πλέον σεβαστών πατέρων της μονής ανάγει αυτήν επί της 
εποχής του αγίου Νεοφύτου, του και κτίτορος της ιεράς ταύτης μονής 
χρηματίσαντος. Πάντως ανήκει εις παλαιάν εποχήν, αλλ’ η θεία πρόνοια 
διεφύλαξε ταύτην εκ του πανδαμάτορος χρόνου σώαν και αβλαβή μετά 
των χαρακτήρων αναλλοιώτων, ώστε να φανή εις τους εσχάτους χρόνους 
δεδοξασμένη και θαυματουργός, και της ιεράς ταύτης μονής αντιλήπτωρ 
και κυβερνήτις και προστάτις ετοίμη, ως αύτη παραδόξω τρόπω υπέσχετο. 

´ΕΕΕΕμπροσθεν λοιπόν της εν λόγω πανσέπτου εικόνος ήτο διά-
δρομος, δι’ ου διήρχοντο οι πατέρες εισερχόμενοι εις την τράπεζαν 
και ιδία ο εκάστοτε τραπεζοκόμος προς εκτέλεσιν της υπηρεσίας 
του· μάλιστα δε διερχόμενος πολλάκις εν καιρώ νυκτός εκράτει συ-
νήθως δάδας ανημμένας προς φωτισμόν του. 

ΚΚΚΚατά το σωτήριον έτος από Χριστού 1664 ήτο τραπεζοκόμος α-
δελφός τις Νείλος ονόματι, όστις διερχόμενος έμπροσθεν της αγίας εικό-
νος με τας συνήθεις ανά χείρας δάδας, ήκουσε τα εξής· «Άλλοτε να μη 
διέλθης εντεύθεν με δάδας, καπνίζων την εμήν εικόνα». Αλλ’ ούτος μη 
εννοήσας ότι η φωνή προέρχεται εκ της εικόνος, υπολαβών ότι αδελφός 
τις κεκρυμμένος πλησίον που πειράζει αυτόν, εξηκολούθει ως και πρότε-
ρον το έργον του. Παρελθουσών ούτω πολλών ημερών, καθ’ ην ώραν η 
πρώτη φωνή ηκούσθη, ήκουσε και αύθις φωνής φθεγγομένης προς αυτόν 
τοιαύτα·   «Ω   μοναχέ   αμόναχε,  έως  πότε  ανευλαβώς  και  ατίμως  θα  καπνί- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ς΄ 31(Λουκ. ς΄ 31(Λουκ. ς΄ 31(Λουκ. ς΄ 31----36)36)36)36)    

    Ε    Ε    Ε    Εἶπεν ὁ Κύριος· Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι καὶ ὑμεῖς 

ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν 

χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. Καὶ 

ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ 

γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. Καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀ-

πολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζου-

σιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθο-

ποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, 

καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πο-

νηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.  
 

ζης την εμήν μορφήν;» και συν τη φωνή αορασία αυτόν επάταξεν. 
Ως δε κατελήφθη υπό της οφθαλμίας, τότε εμνήσθη και της προλα-
βούσης φωνής και εγνώρισεν ότι δικαίως πλέον έπαθε, καθότι παρή-
κουσεν εξ απροσεξίας της εντολής της Κυρίας Θεοτόκου. 
 

ΠΠΠΠρωΐας δε γενομένης εύρον αυτόν οι αδελφοί πρηνή και τυφλόν 
κείμενον επί του εδάφους του διαδρόμου έμπροσθεν της αγίας εικόνος, 
και πληροφορηθέντες παρ’ αυτού τα καθέκαστα, μετά φόβου και ευλα-
βείας διήρχοντο έκτοτε εκείθεν· κρεμάσαντες δε επί της εικόνος κανδήλαν 
ακοίμητον διέταξαν τον νέον ήδη τραπεζοκόμον να θυμιά αυτήν μετά πά-
σης ευλαβείας καθ’ εκάστην εσπέραν. Ο δε τυφλωθείς Νείλος δεν ηθέλη-
σε πλέον ν’ απομακρυνθή εκείθεν, αλλ’ εν στασιδίω παρέμενεν έμπρο-
σθεν της αγίας εικόνος, και νύκτωρ και μεθ’ ημέραν παρεκάλει μετά θερ-
μών δακρύων την υπεραγίαν Θεοτόκον να συγχωρήση ως συμπαθεστάτη 
Μήτηρ του Θεού Λόγου και μεσίτρια του ανθρωπίνου γένους την εξ α-
προσεξίας αμαρτίαν του, και ως σημείον της αφέσεως να χαρίση αυτώ το 
φως των οφθαλμών του. Αλλ’ όμως δεν εψεύσθη των χρηστών ελπίδων· 
διότι η πηγή της ευσπλαγχνίας και ταχίστη αντίληψις των θλιβομένων, η 
Κυρία Θεοτόκος, κλίνασα φιλάνθρωπον ους, υπήκουσεν* ευμενώς της 
συντετριμμένης αυτού καρδίας και εν μια των ημερών απεκάλυψεν εις 
αυτόν τα εξής, φωνήσασα εκ τρίτου εκ της εικόνος ούτως· «Ω μοναχέ, ει-
σηκούσθη η δέησίς σου προς με και έσο συγχωρημένος και βλέπων ως το 
πρότερον· ανάγγειλον δε και τοις λοιποίς ενασκουμένοις πατράσι και 
συναδέλφοις σου, ότι εγώ είμαι η Μήτηρ του Θεού Λόγου, και μετά Θεόν 
της    ιεράς    ταύτης    μονής    των    Αρχαγγέλων    σκέπη    και    βοήθεια   και   κραταιά 
*   Το ρήμα υπακούω, όπου χρησιμοποιείται εδώ, έχει την κύρια σημασία του: ακούω με προσοχή, αποκρίνομαι καλούμενος.  
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προστασία, προνοουμένη υπέρ αυτής ως υπέρμαχος κυβερνήτις· και εις 
το εξής οι μοναχοί ας καταφεύγωσι προς εμέ διά κάθε των ανάγκην και 
γοργώς θέλω υπακούω αυτών, και πάντων των μετ’ ευλαβείας καταφευ-
γόντων εις εμέ ορθοδόξων Χριστιανών, ότι Γοργοϋπήκοος καλούμαι». 
 

ΑΑΑΑύτη η υπερκόσμιος φωνή και τα χαρμόσυνα ευαγγέλια εκ της ει-
κόνος της Θεοτόκου· και συν τη φωνή ηνεώχθησαν παραχρήμα υπερφυώς 
οι οφθαλμοί του τυφλωθέντος και ήδη αναβλέψαντος τραπεζοκόμου Νεί-
λου, όστις ανήγγειλε μετά χαράς τα χαρμόσυνα εις πάντας τους αδελφούς. 
Τότε προσήλθον άπαντες ομοθυμαδόν έμπροσθεν της θαυματουργού εικό-
νος της Γοργοϋπηκόου και ηυχαρίστησαν αυτήν μετά δακρύων και κηρών 
και θυμιαμάτων διά την μητρικήν αυτής κηδεμονίαν και τας μεγάλας περί 
της μονής επαγγελίας. Πάντα ταύτα και ιδία το θαύμα του αναβλέψαντος 
τυφλού αδελφού διεφημίσθησαν εις άπαν το αγιώνυμον Όρος, και πλείστοι 
αδελφοί εξ όλων των μονών συνήρχοντο ίνα προσκυνήσωσι την χαριτό-
βρυτον Γοργοϋπήκοον και ίδωσι τον ομματωθέντα, παρά του οποίου μετά 
θάμβους ήκουον όσα τω συνέβησαν και όσα η Κυρία Θεοτόκος τω είπεν. 

 

´ΕΕΕΕκτοτε εσφαλίσθη ο μέχρι τότε προ της εικόνος διάδρομος, και ε-
πειδή το μέρος ήτο ακατάλληλον να κτισθή εκκλησία, καθότι ο ιστάμενος 
προ της αγίας εικόνος βλέπει προς δυσμάς, εκτίσθη αύτη κατά το δεξιόν μέ-
ρος της εικόνος της θαυματουργού Γοργοϋπηκόου. Αλλά και ειδικός αδελ-
φός διωρίσθη προς διακονίαν και ευτρεπισμόν τόσον του προσκυνηταρίου, 
όσον και του παρεκκλησίου αυτής, ο πλέον δόκιμος και ευλαβής εκ των ιε-
ρομονάχων, προσμονάριος αποκληθείς, όστις ψάλλει τακτικώτατα εκάστην 
πρωΐαν και εσπέραν παρακλήσεις έμπροσθεν της θαυματουργού Γοργοϋ-
πηκόου, και καθ’ οιανδήποτε άλλην ώραν οπότε παραστή ανάγκη ή έλθη 
προσκυνητής τις. Εν δε τη εσπέρα εκάστης Τρίτης και Πέμπτης μετά την α-
πόλυσιν του εσπερινού ποιεί ο εφημέριος ευλογητόν εν τω καθολικώ ναώ 
και ούτως εξερχόμενοι οι πατέρες κατά τάξιν απέρχονται έμπροσθεν της α-
γίας και θαυματουργού εικόνος, ένθα ψάλλεται κοινή παράκλησις παρά 
των διατεταγμένων της μονής ψαλτών, ο δε εφημέριος μνημονεύει πάντων 
των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών, προσδεόμενος και υπέρ ειρήνης 
του σύμπαντος κόσμου. Εις δε το παρεκκλήσιον της Γοργοϋπηκόου τελεί-
ται τακτικώς δις της εβδομάδος λειτουργία, και όταν παραστή άλλη τις ανά-
γκη· επίσης και αγρυπνίαι συνήθως τελούνται υπέρ των ευσεβών Χριστια-
νών.  Πλείστα  αναθήματα  και  αφιερώματα  των  ευσεβών  επί  της  αγίας  εικό- 

Κυριακή Β΄ του Λουκά 



νος μαρτυρούσι τα πολλά θαύματα αυτής και τας μεγάλας αντιλήψεις, ας εν 
εκάστη κρισίμω στιγμή εις τους επικαλουμένους ταύτην ενδείκνυται συ-
μπαθώς. Αλλά και αι πολυτελείς και αργυραί αυτής κανδήλαι περιτράνως 
τούτο βεβαιούσιν, εξ ων ἕξ εἰσιν ακοίμητοι, ων το έλαιον αποστέλλεται 
κατ’ έτος παρά ἓξ ευλαβών προσκυνητών, οίτινες πολλάκις ελυτρώθησαν 
από ποικίλους κινδύνους επικαλούμενοι την θαυματουργόν Γοργοϋπήκοον. 

ΑΑΑΑλλά τις δύναται να διηγηθή λεπτομερώς καθ’ ἓν τα εξαίρετα ως 
αληθώς θαύματα, άτινα ενήργησε και ενεργεί καθ’ εκάστην η Κυρία ημών 
Γοργοϋπήκοος εις τους επικαλουμένους αυτήν εις βοήθειαν; Καθότι αύτη 
αναδειχθείσα ως άλλη κολυμβήθρα Σιλωάμ τυφλούς ωμμάτωσε, χωλούς 
ανώρθωσε, παραλύτους συνέσφιγξε, κατ’ εξοχήν τας στειρευούσας μητέ-
ρας εποίησεν, εκ κινδύνου ναυαγίου πολλούς διεφύλαξεν, αιχμαλώτους η-
λευθέρωσε, τας ακρίδας πολλάκις απεδίωξε και κατηφάνισε, και άλλας απεί-
ρους θαυματουργίας εποίησε και ποιεί εις τους μετ’ ευλαβείας καταφεύ-
γοντας εις την θερμοτάτην αντίληψιν αυτής. Ης ταις ακοιμήτοις πρεσβείαις 
και μητρικαίς ικεσίαις, Λόγε, Θεού Σοφία και Δύναμις, συμπαθώς καμπτόμε-
νος, ελέησον και σώσον ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός. Αμήν.  
(από το βιβλίο «Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον Γοργοϋπήκοον της Ι. Μονής Δοχειαρίου 
μετά του ιστορικού της εικόνος και μερικών θαυμάτων», σελ. 17-20, εκδόσεις «Το Περιβόλι της Παναγίας») 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)  ֠    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ֠ 
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, Ι. Ν. Αγίου Θωμά Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)    ֠  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ֠ 
Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017, 5:30 μ.μ. Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου  
                                                              Νικολάου Μαρκοπούλου. 
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, 7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία 
                                           στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά Μαρκοπούλου. 

3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 
4 - 5 ετών (μεικτό) Σάββατο 10 - 11 π.μ. 
6 - 7 ετών (μεικτό) Σάββατο 11 π.μ. - 12 μ. 
8 - 11 ετών (κορίτσια) Σάββατο 1 - 2 μ.μ. 
8 - 11 ετών (αγόρια) Σάββατο 1 - 2 μ.μ.  
Γυμνάσιο (μεικτό) Σάββατο 12 μ. - 1 μ.μ.  
Λύκειο (μεικτό) Σάββατο 4 - 5 μ.μ. 
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