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 Εὐσεβίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σαμοσάτων (380).  

 Ζήνωνος καὶ Ζηνᾶ (κυρίου καὶ δούλου) μαρτύρων (304). 

 Μνήμη πάντων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διαλαμψάντων Πατέρων.   
 

«Τ ο ὺ ς  τ ο ῦ  Ἄ θ ω  Π α τ έ ρ α ς…»  

Ι ω σ ή φ, Μητροπολίτου Προικοννήσου  
(γεν. στη Σητεία της Κρήτης το 1955, εξελέγη Επίσκ. Αριανζού το 1989, Μητρ. Ν. Ζηλανδίας το 2003 & Μητρ. Προικοννήσου το 2008)   

 

Όρη ιερά και, άγια υπάρχουν πολλά… Άγιο όρος και θεο-

βάδιστο, το Σινά. Εκεί δόθηκε από τον ίδιο το Θεό Σαβαώθ ο Νό-

μος στο δούλο Του το Μωυσή. Άγιο όρος το Θαβώρ! Εκεί η Με-

ταμόρφωση του Ιησού υπήρξε για τους Αγίους Αποστόλους μια 

εμπειρία θεώσεως. Άγιο όρος το Όρος των Ελαιών, απ’ όπου ο 

Θεάνθρωπος ανελήφθη στους ουρανούς, «ἵνα πέμψῃ τόν Παρά-

κλητον τῷ κόσμῳ» κ.λπ. Όμως εμείς όταν μιλάμε για «Άγιον Ό-

ρος», εννοούμε «τον αγιώνυμο Άθω, το νοητό της Θεοτόκου και 

ωραίο παράδεισο». Το «Περιβόλι της Παναγίας», όπως απλά τον 

αποκαλούμε. Άθως. Άγιον Όρος, Περιβόλι της Παναγίας! Ένα 

βουνό και μια χερσόνησος, που έλαβε το όνομά της απ’ αυτό.  

Ένα τοπίο ελληνικό, αρκετά όμορφο βέβαια, μα όχι και 

μοναδικό στις φυσικές ομορφιές. Ένας ζωγράφος, ένας ποιητής, 

θα μπορούσε να ελκυσθεί ίσως περισσότερο από κάποιες άλλες 

γωνιές της ελληνικής γης. Κι όμως ο Άθως έχει μια δική του ομορφιά, 
μυστική, κρυμμένη από τα βέβηλα μάτια εκείνων που ως άφρονες λέ-

γουν «ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν· οὐκ ἔστι Θεός» (Ψαλμ. 13, 1).  

Η ομορφιά αυτή, η απρόσιτη σ’ όσους δε διαθέτουν τις 

πνευματικές προϋποθέσεις, οφείλεται στα μυρίπνοα άνθη που άν-

θισαν στις υπώρειές (*) του. Στα κρίνα τα αειθαλή και πανεύοσμα, 

που φύτρωσαν στις κοιλάδες του. Στα δένδρα του τα ουρανομήκη 

και ευσκιόφυλλα, που αναβλάστησαν στα παράλιά του. Στο χορό, 

θέλω να πω, των Οσίων, των Ομολογητών, των Ιεραρχών και των 
(*) η υπώρεια = οι πρόποδες του βουνού 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωμ. β΄ 10 - 16) 

      ᾿Αδελφοί, δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγα-

θόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι· οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ 

Θεῷ. Ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νό-

μῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται. Οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δί-

καιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ᾿ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται. Ὅταν γὰρ 

ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες 

ἑαυτοῖς εἰσι νόμος, οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν 

ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μετα-

ξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων − ἐν ἡ-

μέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν 

μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.  
 

 

Μαρτύρων, που στο διάστημα της υπερχιλιόχρονης χριστιανικής 

ιστορικής πορείας του ανέδειξε! Στα ιερά καρδιοστάλακτα δά-

κρυά τους! Στους αλάλητους στεναγμούς της καρδιάς τους! Στις 

θεοπειθείς ευχές τους! Στην ισάγγελη πολιτεία τους! Στην καλή ο-

μολογία της Πίστεως! Στα τίμια μαρτυρικά αίματά τους!  

Η δεύτερη Κυριακή του Ματθαίου είναι ημέρα μνήμης, τι-

μής, εορτασμού και πανηγύρεως όλων εκείνων των φιλόθεων ψυ-

χών, που με την κατά Θεόν άσκησή τους στον Άθωνα, με την κα-

λή ομολογία της Ορθοδόξου Πίστεως, ή και το μαρτύριο ακόμη 

χάριν του Χριστού και της πατρώας ευσέβειας, «εὐηρέστησαν Θε-

ῷ καὶ ἀνθρώποις», έκλεισαν τον Ιερό εκείνο τόπο, δόξασαν την 

Εκκλησία, φώτισαν ολόκληρη την ανθρωπότητα, μας χάρισαν νέ-

α, ακριβή σταθμά και μέτρα πίστεως και ευσέβειας! 

Ποιους να μνημονεύσει πρώτα κανείς και ποιους έπειτα; 

Τον Αθανάσιο, δομήτορα, κτήτορα της Λαύρας; Πέτρο τον επώνυμο 

του Άθω; Γρηγόριο τον Παλαμά, το στύλο της Ορθοδοξίας; Νήφωνα τον 

ιεραπόστολο Πατριάρχη Κων/πόλεως; Συμεών το Νεμάνια, που μετάλ-

λαξε την επίγεια βασιλεία με την ουράνια; Κοσμά τον Πρώτο, τον Ιερο-

μάρτυρα, και τους μαζί με αυτόν προμάχους της Ορθοδοξίας; Κοσμά τον Αιτω-
λό, τον Ισαπόστολο Φιλοθεΐτη; Μακάριο το Διονυσιάτη Νεομάρτυ-

ρα; Τους δια πνιγμού τελειωθέντες Ιβηρίτες Οσιομάρτυρες; Τους ο-

λοκαυτωθέντες Ζωγραφινούς; Νικόδημο τον Αγιορείτη, τον απλανή διδά- 
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Αδελφοί, δόξα, τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό, 

πρώτα τον Ιουδαίο αλλά και τον εθνικό· γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Έ-

τσι, λοιπόν, όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού, θα καταδι-

καστούν όχι με κριτήριο τον νόμο. Κι από την άλλη, όσοι αμάρτησαν γνωρί-

ζοντας τον νόμο, θα δικαστούν με κριτήριο τον νόμο. Γιατί στο θεϊκό δικα-

στήριο δεν δικαιώνονται όσοι άκουσαν απλώς τον νόμο, αλλά μόνο όσοι τή-

ρησαν τον νόμο. Όσο για τα άλλα έθνη, που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές 

φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως, αν 

και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους υπάρχει νόμος. Η διαγωγή τους φανε-

ρώνει πως οι εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους· και σ’ αυ-

τό συμφωνεί και η συνείδησή τους, που η φωνή της τους τύπτει ή τους επαι-

νεί, ανάλογα με τη διαγωγή τους. Όλα αυτά θα γίνουν την ημέρα που ο Θεός 

θα κρίνει δια του Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων, όπως 

λέει το ευαγγέλιό μου. (ΕΚΛΟΓΑΔΙΟΝ)                                                                                                 

σκαλο της Εκκλησίας; Ή μήπως τους ανώνυμους εκείνους κι ά-

γνωστους - γνωστούς, όμως, πολύ καλά στο Θεό, των οποίων τα 

ιερά λείψανα «ως βοτάνη ανατέλλουν» σε κάθε γωνιά της αγιορεί-

τικης γης και σκορπούν ευωδία και ιάματα; «Ἐπιλείψει γάρ με 

διηγούμενον ὁ χρόνος…» (Εβρ. 11, 32). 

Τι να τιμήσει και τι να θαυμάσει κανείς περισσότερο; Τα δά-

κρυα της κατανύξεως ή τα αίματα του μαρτυρίου; Τους βαθυκάρ-

διους στεναγμούς της μετανοίας ή τα βασανιστήρια της ομολο-

γίας; Την πτωχεία για τον Ιησού ή τον πλούτο της αρετής; Το βά-

θος της ταπεινώσεως ή το ύψος της Θεολογίας; Τους αγώνες κατά 

των παθών ή τα τρόπαια κατά των αιρέσεων και της ασεβείας; Τη 

συνέπεια της πράξεως ή τον πλούτο της θεωρίας; Την κατά κό-

σμον ασημότητα ή την εν Χριστώ μεγαλοσύνη; Το ατημέλητο της 

σάρκας ή τη λαμπρότητα της ψυχής; Τη δια βίου σιωπή ή την 

κατά το μαρτύριο στεντόρεια (**) ομολογία; Το χαροποιό πένθος ή 

το γλυκασμό της θεοπτείας; Την εκκοπή κάθε ψεκτού (***) πάθους 

ή το «παθεῖν τά θεῖα»; Τη νοερά προσευχή ή τη με αγάπη διακο-

νία; Τη δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα) και μωρία ή την ένθεη σο-

φία; «Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα, εὐφημεῖν πρὸς ἀξίαν». 
(**) στεντόρεια = πολύ δυνατή (φωνή) (Στέντωρ, ομηρικός ήρωας που είχε πολύ δυνατή φωνή) 

(***) ψεκτός = ο άξιος να επικριθεί, αξιοκατάκριτος, αξιόμεμπτος  
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Αλλά η γιορτή των Αγιορειτών Αγίων, πέρα από την από-

δοση της πρέπουσας τιμής στους ουρανοβάμονες αυτούς θείους 

άνδρες και επίγειους αγγέλους, έχει και μια άλλη διάσταση: Είναι 

ένας καθρέφτης. Ένας αδυσώπητος καθρέφτης για όλους εμάς! Για ό-

λους που φέρουμε το υπεύθυνο όνομα «Χριστιανός Ορθόδοξος», 

κι ακόμα πιο πολύ για όσους φέρουμε το ίδιο με εκείνους σχήμα. 

Αν «τιμή μάρτυρος», κατά τον πολύ τα θεία Χρυσόστομο, 

είναι η «μίμηση μάρτυρος», και εάν, κατά τον ίδιο, «εορτή είναι 

των αγαθών έργων η επίδειξη· της ψυχής η ευλάβεια· η προσοχή 

της ζωής μας», εκείνο στο οποίο μας καλεί ο πανηγυρικός εορτα-

σμός των «τοῦ Ἄθω Πατέρων καὶ Ἀγγέλων ἐν σώματι», είναι προφανές και 

πασίδηλο. 

Ένα τροπάριο της Λιτής της Ακολουθίας των Αγιορειτών 

Αγίων που είναι ύμνος και δέηση μαζί, θα ήταν νομίζω η καλύτε-

ρη κατακλείδα τούτων των γραμμών: «Όσιοι Πατέρες, σεις αγωνι-

στήκατε τους ασκητικούς αγώνες σε τούτο το όρος, σεις από τα νιά-

τα σας σηκώσατε στον ώμο το Σταυρό του Χριστού και μ’ αυτόν ο 

κόσμος σταυρώθηκε για σας και σεις για τον κόσμο, μα και νοερά 

πεθάνατε για τον κόσμο. Λοιπόν διπλή τη μάθατε την πρακτική του 

Σταυρού και διπλά ανεβήκατε στο ύψος του, με την πράξη και με τη 

θεωρία και έτσι φθάσατε στην τελειότητα που μπορεί να φθάσει ο 

άνθρωπος. Και τώρα που βρίσκεστε στον ουρανό και δοξάζεστε 

μαζί με το Χριστό, αφού πάθατε και μαρτυρήσατε μαζί Του, παρα-

καλέστε Τον  γ ι α  τ η  σ ω τ η ρ ί α  τ ω ν  ψ υ χ ώ ν  μ α ς». 
Ιωσήφ Προικοννήσου, απόσπασμα από το βιβλίο «Οσμή ζωής», εκδ. Άθως 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τρίτη 24 Ιουνίου 2014, Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου 7:00π.μ. 

Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014, Άγιος Ελευθέριος Κοιμητηρίου 7:00π.μ. 

Σάββατο 28 Ιουνίου 2014, Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου 7:00π.μ. 

2) ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  ΚΟΣΜΑ  ΚΑΙ  ΔΑΜΙΑΝΟΥ,  
        Τ Ω Ν    Ε Ν    Ρ Ω Μ Η    Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Η Σ Α Ν Τ Ω Ν    (εντός  του  Ιερού  Ναού  Αγίου  Νικολάου  Μαρκ/λου) 
Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, 7:00μ.μ. Αγιασμός & Μέγας Πανηγ. Εσπερινός.  

Τρίτη 1
η
 Ιουλίου 2014, 7:00π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική Θεία Λειτουργία & 

7:00μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός &  Ι ε ρ ό  Ε υ χ έ λ α ι ο.    
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