
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ    

 
ΤΡΙΤΗ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ 

 
1) Μερικές σκέψεις για να προστρέχουµε στη Θεοτόκο µε πίστη και θάρρος 

Αγίου Νικοδήµου του Αγιορείτου 
 

2) Η θαυµατουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπηκόου 
(Πηγή: Ορθόδοξος Συναξαριστής) 

 

  
  

3) Ο όσιος Ρωµανός ο Μελωδός 
(Πηγή: το βιβλίο «Εµφανίσεις και θαύµατα της ΠΑΝΑΓΙΑΣ», εκδ. Ι. Μ. Παρακλήτου) 

 

  
 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ. Κ. 19003 
ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 



ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ    

 
 Τ  Ρ  Ι  Τ  Η      1 Η      Ο  Κ  Τ  Ω  Β  Ρ  Ι  Ο  Υ      2 0 1 3  

� ΣΣΣΣύναξις   ����περαγίας  ΘΘΘΘεοτόκου  ττττῆς  ΓΓΓΓοργοεπηκόου. 

� Ἀνανίου ἀποστόλου, ἑνὸς τῶν Ἑβδομήκοντα. 

� Ῥωμανοῦ τοῦ μελῳδοῦ (����΄ ΄ ΄ ΄ α
α
α
α
....) καὶ ποιητοῦ τῶν κοντακίων.  

� Ἰωάννου ὁσίου τοῦ Κουκουζέλους. Γρηγορίου ὁσίου τοῦ Δομεστίκου. 

 
Μερικές σκέψεις για να προστρέχουµε στη Θεοτόκο µε πίστη και θάρροςΜερικές σκέψεις για να προστρέχουµε στη Θεοτόκο µε πίστη και θάρροςΜερικές σκέψεις για να προστρέχουµε στη Θεοτόκο µε πίστη και θάρροςΜερικές σκέψεις για να προστρέχουµε στη Θεοτόκο µε πίστη και θάρρος    

Αγίου Νικοδήµου του Αγιορείτου   
(18ος - 19ος αιώνας, 1749 Νάξος – 14 Ιουλίου 1809 κελί Σκουρταίων, Καρυές Αγίου Όρους) 

�� 
 ΘΘΘΘέλοντας να προστρέξεις στη Θεοτόκο µε πίστη και θάρ-
ρος για κάθε σου ανάγκη, µπορείς να το πετύχεις όταν σκεφθείς: 
 

Α΄Α΄Α΄Α΄) Ότι όλα εκείνα τα δοχεία (όπως το γνωρίζεις από την 
πείρα σου) στα οποία έχει τοποθετηθεί µόσχος ή άλλο παρόµοιο 
άρωµα πολύτιµο, µολονότι δεν υπάρχει µέσα τους το άρωµα, τα 
αγγεία αυτά διατηρούν την ευωδία του αρώµατος εκείνου. Και ό-
σο περισσότερο χρονικό διάστηµα παρέµεινε το άρωµα µέσα στο 
δοχείο, τόσο περισσότερο τα δοχεία εκείνα διατηρούν την ευω-
δία· και µάλιστα τόσο περισσότερο ευωδιάζουν εκείνα, όσο πε-
ρισσότερο παραµείνει το άρωµα µέσα, µολονότι εκείνος ο µόσχος 
ή το παρόµοιο άρωµα είναι µιας περιοριστικής και περιορισµένης 
δυνάµεως. Παρόµοια να σκεφθείς ότι και ένας που στέκεται κο-
ντά σε µία µεγάλη πυρκαγιά, διατηρεί τη θερµότητα για πολύ και-
ρό και µετά την αποµάκρυνσή του από τη φωτιά.  

 

ΚΚΚΚαι επειδή αυτά είναι αληθινά, άραγε από ποια άρρητη 
ευωδία φιλανθρωπίας, από ποια φλόγα αγάπης και από ποιους λο-
γισµούς ελέους και ευσπλαχνίας µπορούµε να πούµε ότι είναι γε-
µάτα τα σπλάχνα της Θεοτόκου, που για εννέα µήνες κράτησε 
στην παρθενική της γαστέρα το Χριστό, το ακένωτο µύρο, που 
κρατεί πάντοτε στο στήθος της και στην αγάπη της, τον Υιό του  
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Θεού, που είναι η ίδια η αυτοαγάπη και το ίδιο αυτοέλεος και 
αυτοευσπλαχνία και όχι περιορισµένης δυνάµεως και µικρής διάρ-
κειας, αλλά ατέλειωτης και απεριόριστης;  
 

ΈΈΈΈτσι όπως όποιος αγγίζει στα δοχεία που έχουν το µύρο, 
δέχεται την ευωδία πάνω του, και όποιος πλησιάζει σε µία µεγάλη 
πυρκαγιά, δεν µπορεί παρά να δεχθεί από τη θερµότητά της, έτσι 
και πολύ περισσότερο, κάθε φτωχός που έχει ανάγκη και πλησιάζει 
µε ταπείνωση και πίστη στο ουράνιο µύρο, στη φωτιά της αγάπης, 
του ελέους και της ευσπλαχνίας, που πάντοτε ευωδιάζει και πάντοτε 
ανάβει στο στήθος της Παρθένου, οπωσδήποτε θα δεχθεί βοήθειες, 
ευεργεσίες και χάριτες, τόσο περισσότερες, όσο περισσότερο συχνά 
και µε µεγαλύτερη πίστη και θάρρος πλησιάσει.  

 

Β΄Β΄Β΄Β΄) Ότι κανένα κτίσµα δεν αγάπησε τόσο τον Ιησού Χρι-
στό, τον Υιό του Θεού, ούτε συµµορφώθηκε τόσο µε το θέληµά 
Του, όσο η Παναγία Του Μητέρα, αφ’ ενός µεν διότι Τον γέννησε 
µόνη χωρίς άνδρα, αφ’ ετέρου διότι γέννησε µόνο Αυτόν και κα-
νένα άλλον, και έτσι δε µοιράσθηκε καθόλου µε άλλον η αγάπη 
της. Αν λοιπόν Αυτός ο Υιός του Θεού και αγαπητός Υιός της 
Παρθένου, έδωσε όλη Του τη ζωή και όλο Του τον εαυτό για τις 
ανάγκες ηµών των αµαρτωλών και έδωσε τη µητέρα Του, ως µη-
τέρα µας και συνήγορο για να µας βοηθά, και µετά από Αυτόν α-
ποτελεί µέσον της σωτηρίας µας, πώς και µε ποιο τρόπο θα µπο-
ρέσει κάποτε αυτή η αγαπηµένη Του µητέρα και δική µας συνή-
γορος, να γίνει αποστάτης της θελήσεως του τόσο αγαπηµένου της 
Υιού και να µη µας βοηθήσει;  

 

ΓΓΓΓι’ αυτό αγαπητέ, πρόστρεχε, πρόστρεχε µε θάρρος για 
κάθε σου ανάγκη στην Παναγία Θεοτόκο. Γιατί εκείνη η εµπι-
στοσύνη και το θάρρος που δείχνεις σ’ αυτήν, είναι πλούσια και 
µακαρία και ασφαλές καταφύγιο και πάντοτε δίνει στην καρδιά σου 
χάριτες και ελεηµοσύνες.      
Αγίου Νικοδήµου του Αγιορείτου, Μερικές σκέψεις για να προστρέχουµε στη 
Θεοτόκο µε πίστη και θάρρος, από το βιβλίο του Αγίου Νικοδήµου: ‘Ο Αόρατος Πόλεµος’ 
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Η θαυµατουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπηκόου Η θαυµατουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπηκόου Η θαυµατουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπηκόου Η θαυµατουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπηκόου     
 

ΗΗΗΗ θαυµατουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γορ-
γοεπηκόου βρίσκεται στην Ι. Μ. ∆οχειαρίου του Αγίου Όρους. 
 

ΗΗΗΗ γνωστότερη µετά την «Πορταΐτισσα» θαυµατουργή εικό-
να του Αγίου Όρους είναι αρχαία τοιχογραφία της Παναγίας που 
βρίσκεται εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο της τράπεζας και προς 
τα δεξιά της εισόδου της. Το 1664 µ.Χ.1664 µ.Χ.1664 µ.Χ.1664 µ.Χ. ο τραπεζάρης Νείλος, που 
περνούσε τακτικά µπροστά από την εικόνα κρατώντας στο χέρι α-
ναµµένα δαδιά για την υπηρεσία του στην τράπεζα, άκουσε µια 
φωνή να του λέει τα εξής: «Να µην ξαναπεράσεις από εδώ µε δα-
διά καπνίζοντας την εικόνα µου». Ο Νείλος δεν έδωσε ιδιαίτερη 
σηµασία στη φωνή, η οποία όµως σύντοµα ξανακούστηκε επιτι-
µώντας το µοναχό και αφήνοντάς τον τυφλό. Οι αδελφοί άρχισαν 
να περνούν µε πολύ ευλάβεια µπροστά από την εικόνα, της κρέ-
µασαν ακοίµητο καντήλι και διέταξαν το νέο τραπεζάρη να τη 
θυµιάζει καθηµερινά. 
 

ΟΟΟΟ τυφλός Νείλος περνούσε όλο τον καιρό του σε ένα στα-
σίδι µπροστά στην εικόνα παρακαλώντας την Παναγία να τον 
συγχωρέσει και να τον θεραπεύσει, πράγµα το οποίο και έγινε, ό-
ταν, για τρίτη πλέον φορά, ακούστηκε φωνή από την εικόνα, που 
πληροφορούσε το Νείλο ότι η δέησή του εισακούστηκε και ότι 
στη δική Της µετά Θεόν προστασία και σκέπη θα έπρεπε στο εξής 
να καταφεύγουν για κάθε τους ανάγκη οι µοναχοί. Αυτή θα τους 
ακούει γρήγορα γιατί το όνοµά της είναι «Γοργοεπήκοος». Πολύ 
σύντοµα το θαύµα αυτό και η υπόσχεση της Θεοτόκου έγιναν 
γνωστά σε όλο το Όρος και η εικόνα της αυτή έγινε παναγιορειτι-
κό προσκύνηµα. 

 

ΟΟΟΟ διάδροµος κλείστηκε και η εικόνα συµπεριλήφθηκε σε 
παρεκκλήσι που κτίστηκε προς τα δεξιά της. Τα θαύµατά της εί-
ναι άπειρα και ειδικός «προσµονάριος» ιεροµόναχος εξυπηρετεί 
τις ανάγκες των πολλών προσκυνητών. (Πηγή: Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΠηγή: Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΠηγή: Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΠηγή: Ορθόδοξος Συναξαριστής) 
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Ο όσιος ΡΟ όσιος ΡΟ όσιος ΡΟ όσιος Ρωµανός ο Μελωδόςωµανός ο Μελωδόςωµανός ο Μελωδόςωµανός ο Μελωδός    
 

 ΟΟΟΟ όσιος Ρωµανός, αν και δόκιµος εργάτης της αρετής, ή-
ταν όµως εντελώς άµουσος και κακόφωνος. Κι ήταν τόσο πολύ, 
ώστε συχνά τον κορόιδευαν και τον περιγελούσαν. 
 

 ΠΠΠΠατρίδα του ήταν η Έµεσα της Συρίας, και είχε χρηµατίσει 
διάκονος στη Βηρυτό. Το 496, επί αυτοκράτορος Αναστασίου Α΄, 
έρχεται στη Βασιλεύουσα. Εδώ αρέσκεται να συχνάζει και ν’ α-
γρυπνεί στην εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, αλλά πε-
ρισσότερο στο ναό της Θεοτόκου «στα του Κύρου», όπου περνού-
σε το ηµερονύκτιο µε αγρυπνίες και προσευχές.  
 

 ΣΣΣΣτην εκκλησία αυτή υπήρχε εικόνα της Θεοτόκου, που τε-
λούσε πάµπολλα θαύµατα. Σ’ αυτή λοιπόν πρόσπεσε ο διάκονος, 
και την παρακαλούσε να του δώσει το χάρισµα της µελωδίας.  
 

 ΜΜΜΜια χριστουγεννιάτικη νύχτα παρακολουθούσε ο όσιος 
στο ναό την αγρυπνία. Στην έκτη ωδή, ενώ βρισκόταν κοντά στον 
άµβωνα, τον πήρε για λίγο ο ύπνος. Βλέπει τότε τη Θεοτόκο να 
κρατά ένα κοντάκιο, - χαρτί τυλιγµένο κυλινδρικά - και να του λέει: 

- Πάρε και φάγε το.  
 

ΤΤΤΤο πήρε πράγµατι, και του φάνηκε πως το κατάπιε. Από τη 
στιγµή εκείνη έλαβε το ποθούµενο χάρισµα. Ξύπνησε αµέσως, α-
νέβηκε στον άµβωνα κι άρχισε να ψάλλει το τροπάριο «Ἡ Παρθέ-

νος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει». 
 

ΟΟΟΟ όσιος Ρωµανός συνέθεσε πάνω από χίλια κοντάκια (*), α-
ναφερόµενα σε εορτές δεσποτικές, θεοµητορικές και µνήµες αγίων. 

 

(Πηγή: το βιβλίο «Εµφανίσεις και θαύµατα της ΠΑΝΑΓΙΑΣ», εκδ. Ι. Μ. Παρακλήτου) 
 
 

(*) «ΚοντάκιαΚοντάκιαΚοντάκιαΚοντάκια» παλαιότερα λέγονταν ολόκληροι ύµνοι, ανάλογοι προς τους «Κανόνες». Η ονοµασία οφεί-
λεται µάλλον στο κοντό ξύλο επί του οποίου τυλιγόταν η µεµβράνη που περιείχε τον ύµνο. Κοντάκιον λέ-
γεται συνήθως σήµερα το πρώτο τροπάριο ενός τέτοιου ύµνου (Κοντακίου). 
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ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ: Τῇ ἀρωγῇ Σου Θεοτόκε καταφεύγοντες, ὡς εἰς λιμένα γαληνότατον σῳζόμεθα, 

ἐκ κινδύνων πολυτρόπων καὶ νοσημάτων· σὺ γὰρ ὤφθης βοηθὸς Γοργοεπήκοος, τοῖς πιστῶς 
προσπτυσσομένοις τὴν Εἰκόνα Σου, καὶ βοῶσί Σοι· Χαῖρε κόσμου ἀντίληψις. 
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