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ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ

 
 

 

 Κάκε χρόνο, ςτισ 15 Αυγοφςτου, εορτά-

ηουμε, τθν Κοίμθςθ τθσ Θεοτόκου και αει-
πάρκενου Μαρίασ, τθσ Παναγίασ Μθτζρασ 
του Χριςτοφ. Είναι γιορτι ορκόδοξθ. Δεν 
χρειάηονται πολλά λόγια για να ζλκει ςτο 
νου και ςτθν καρδιά μασ θ αγάπθ και θ ευ-
γνωμοςφνθ του ανκρϊπου και μάλιςτα του 

ορκοδόξου για τθν ςυμπαράςταςθ τθσ Παναγίασ ςε δφςκολεσ ϊρεσ.  
Όλοι ζχουμε πείρα τθσ προςταςίασ, τθσ αγάπθσ, τθσ ςυμπαρά-

ςταςθσ και τθσ ςτοργισ τθσ. Κι όλοι ξζρουμε ότι ςτισ ςτενοχϊριεσ 
μασ θ μόνιμθ επίκλθςι μασ είναι «βοικα Παναγία μου». Αυτι θ 
πείρα μασ, ατομικι και ςυλλογικι, δείχνει κακαρά πόςθ εμπιςτο-
ςφνθ ζχουμε ςτθ Θεοτόκο. Δείχνει πόςο ςτερεωμζνθ είναι ςτθν 
καρδιά μασ θ αγάπθ για τθν Παναγία Δζςποινα.  

Σθν αιςκανόμαςτε δίπλα μασ, ζτοιμθ να μασ ςυντρζξει, να μασ 
βοθκιςει, να μεςιτεφςει για μασ. Βζβαια, θ τιμι ςτθν Παναγία δεν  
εξαντλείται με τθ ςυμμετοχι ςτον εορταςμό που γίνεται ςτουσ 
ναοφσ μασ.  

Δεν φκάνει να προςφζρει κανείσ ζνα δϊρο ι να εκπλθρϊςει 
ζνα τάμα ευγνωμοςφνθσ. δεν αρκεί για να φζρει τθ γνιςια χαρά 
για τθν πνευματικι μασ προκοπι ςτθν μεγάλθ μασ Μθτζρα. 

Εκείνθ προςμζνει άλλα, πνευματικά ευχαριςτιρια να προςκο-
μίςουμε ςτο Θεό και ςτον Τιό τθσ για να εκφράςουμε τθν ευγνωμο-
ςφνθ μασ.                                                                                                    

ΑΡΓΤΡ ΟΚΑ ΣΡ Ο        ΑΤΓ ΟΤ Σ O  2019        Αρ ικ.  Φφ λ.  99  (1 38)  

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑ 
« Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν » 

Ἡ Παναγία μας, 
ἡ Μητέρα toῦ κόσμοσ 
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Προςμζνει να δει πωσ ακολουκοφμε τα δικά τθσ βιματα, τον 
δικό τθσ τρόπο ηωισ. Κι αυτόσ ο δρόμοσ  

Είναι θ ταπείνωςθ, όπωσ ιταν πάντα ςτθ δικι τθσ ηωι.  
Είναι θ αποδοχι του κελιματοσ του Θεοφ ςτισ λεπτομζρειεσ 

τθσ κακθμερινισ ηωισ.  
Είναι θ αγιότθτα.  
Είναι θ αγνότθτα νου και καρδιάσ, που βγαίνει μζςα από τθν 

αναγζννθςι μασ από το άγιο Πνεφμα.  
Είναι ακόμθ ο δρόμοσ τθσ Παναγίασ ο δφςβατοσ δρόμοσ τθσ 

πρακτικισ, ςυγκεκριμζνθσ και κακθμερινισ αγάπθσ ςτθ ςχζςθ μασ 
με το Θεό, τουσ ςυνανκρϊπουσ και τον κόςμο.  

Είναι ακόμθ κυςία του εαυτοφ μασ και των εγωϊςτικϊν επιδιϊ-
ξεων μασ για χάρθ των αδελφϊν.  

Είναι κοντολογίσ ο δρόμοσ τθσ αγάπθσ για τα παιδιά του Θεοφ, 
ανεξάρτθτα από τθ ςτάςθ τουσ απζναντι μασ,  
 αγάπθ για τθ νζα γενιά,  
 αγάπθ για όςουσ αγωνίηονται,  
 αγάπθ για όςουσ βρίςκονται ςτο τζρμα του δρόμου.  
 
Η ταπείνωςθ και θ αγνότθτα, θ αγάπθ και θ κυςία, είναι τα 

γνωρίςματα που θ Παναγία προςμζνει από όλουσ μασ, από όλα τα 
πνευματικά τθσ παιδιά.  

Η προςφορά αυτϊν των δϊρων, ςτο μζτρο που το μποροφμε, 
κα είναι και ο ςωςτότεροσ εορταςμόσ τθσ παναγίασ μνιμθσ τθσ.  
 

Ἀπολυτίκιον  
τῆσ Κοιμιςεωσ τῆσ Θεοτόκου 

Ἦχος α’. 

 

 Ἐν τὴ Γεννιςει τὴν παρκενίαν ἐφφλαξασ,  

ἐν τῆ Κοιμιςει τὸν κόςμον οὐ κατζλιπεσ Θεοτόκε. 

Μετζςτθσ πρὸσ τὴν ηωιν,  

μιτθρ ὑπάρχουςα τῆσ ηωῆσ,  

καὶ ταῖσ πρεςβείαισ ταῖσ ςαῖσ λυτρουμζνθ,  

ἐκ κανάτου τάσ ψυχάσ ἠμῶν.  
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ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ 6ης ΑΤΓΟΤΣΟΤ 
 

Ἡ Μεταμόρυωσις τοῦ ωτῆρος 
( Ματθ. 17, 1-9) 

 

Και μετά ζξι θμζρεσ παραλαβαίνει ο Ιθςοφσ τον Πζτρο και τον 
Ιάκωβο και τον Ιωάννθ τον αδελφό του και τουσ φζρνει πάνω ς’ 
ζνα όροσ ψθλό ιδιαιτζρωσ. 

Και μεταμορφϊκθκε μπροςτά τουσ, και ζλαμψε το πρόςωπό του 
όπωσ ο ιλιοσ, και τα ροφχα του ζγιναν λευκά όπωσ το φωσ. 
Και ιδοφ, φανερϊκθκαν ς’ αυτοφσ ο Μωυςισ και ο Ηλίασ ςυνομι-
λϊντασ μαηί του. 

Ζλαβε τότε το λόγο ο 
Πζτροσ και είπε ςτον Ιθ-
ςοφ:  

«Κφριε, είναι καλό για 
μασ εδϊ να είμαςτε. Αν 
κζλεισ, κα κάνω εδϊ 
τρεισ ςκθνζσ, μία για ςζ-
να και μία για το Μωυςι 
και μία για τον Ηλία». 

Ενϊ ακόμα αυτόσ μι-
λοφςε, ιδοφ, νεφζλθ φω-
τεινι τουσ επιςκίαςε, και φωνι από τθ νεφζλθ που ζλεγε:  

-  «Αυτόσ είναι ο Τιόσ μου ο αγαπθτόσ, ςτον οποίο ευαρεςτικθ-
κα. ακοφτε αυτόν». 

Και όταν το άκουςαν οι μακθτζσ, ζπεςαν με το πρόςωπό τουσ 
ςτθ γθ και φοβικθκαν πάρα πολφ. 

Σότε πλθςίαςε ο Ιθςοφσ και, αφοφ τουσ άγγιξε, είπε:  
-  «θκωκείτε και μθ φοβάςτε». 
Όταν λοιπόν ςικωςαν πάνω τα μάτια τουσ, δεν είδαν κανζναν 

παρά μόνο τον ίδιο τον Ιθςοφ. 
Και ενϊ αυτοί κατζβαιναν από το όροσ, τουσ ζδωςε εντολι ο Ιθ-

ςοφσ λζγοντασ:  
- «ε κανζναν να μθν πείτε το όραμα, ωςότου ο Τιόσ του ανκρϊ-

που να εγερκεί από τουσ νεκροφσ». 

https://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/%ce%b5%cf%85%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%bf
https://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/6-%ce%b1%cf%85%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85
https://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/tou-sotiros
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                 Παναγία,  
          θ φιλόςτοργθ Μθτζρα μασ 

 

- Πζςτε μασ, Γζροντα, κάτι για τθν Παναγί-

α. 

- Τι να ςασ πω; Με φζρνετε ςε δφςκολθ 

κζςθ. Για να μιλιςει κανείσ για τθν Παναγία, 

πρζπει να Σθν ηιςει. 

- Γζροντα, και το όνομα τθσ Παναγίασ ζχει 

δφναμθ πνευματικι, όπωσ το όνομα του Χρι-

ςτοφ; 

- Ναι. Όποιοσ ζχει πολλι ευλάβεια ςτθν 

Παναγία, ακοφει το όνομά Σθσ και αλλοιϊνε-

ται. Ή, αν το βρει κάπου γραμμζνο, το αςπάηεται με ευλάβεια και 

ςκιρτάει θ καρδιά του. Μπορεί να κάνει ολόκλθρθ ακολουκία με 

ζναν ςυνεχι αςπαςμό ςτο όνομα τθσ Παναγίασ. Και όταν προςκυνά 

τθν εικόνα Σθσ, δεν ζχει τθν αίςκθςθ ότι είναι εικόνα, αλλά ότι είναι θ 

ίδια θ Παναγία, και πζφτει κάτω λειωμζνοσ, διαλυμζνοσ από τθν αγά-

πθ Σθσ. 

- Γζροντα, να μασ λζγατε κάτι από το προςκφνθμά ςασ ςτθν Πα-

ναγία τθσ Σινου. 

- Τι να πω; Μια τόςο μικρι εικόνα κι ζχει τόςθ Χάρθ! Δεν μπο-

ροφςα να ξεκολλιςω από κοντά Σθσ. Παραμζριςα λίγο, για να μθν 

εμποδίηω τουσ άλλουσ που ικελαν να προςκυνιςουν. 

- Μερικοί, Γζροντα, ςκανδαλίηονται από τα πολλά αφιερώματα 

που ζχουν οι καυματουργζσ εικόνεσ τθσ Παναγίασ. 

Να ςασ πω τι ζπακε μια φορά ζνασ πολφ απλόσ και ευλαβισ προ-

ςκυνθτισ. Πιγε ςτθν Μονι Ιβιρων και προςκφνθςε τθν Παναγία τθν 

Πορταϊτιςςα. Εκεί θ εικόνα είναι γεμάτθ φλουριά. τον γυριςμό, πθ-

γαίνοντασ για τθ μονι ταυρονικιτα, μπικε ςε λογιςμοφσ.  

- «Παναγία μου, είπε, εγϊ ικελα να ε δω αλλιϊσ, απλι, όχι με 

φλουριά».  

Σι πακαίνει εν τω μεταξφ; Σον ζπιαςε ζνασ πόνοσ δυνατόσ, ηαλί-

ςτθκε και ζμεινε εκεί, ςτθν μζςθ του δρόμου.  

Η εικόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ  

τῆς Θεοτόκου στην Τῆνο. 
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Άρχιςε λοιπόν να ηθτάει βοικεια από τθν Παναγία:  

- «Παναγία μου, ζλεγε, κάνε με καλά και κα ςου φζρω δυο φλου-

ριά!»  

Σότε του παρουςιάςκθκε θ Παναγία και του είπε:  

- «Ζτςι μου τα ζφεραν τα φλουριά. Μιπωσ εγϊ τα ηιτθςα; Μι-

πωσ τα ικελα εγϊ;».  

Και αμζςωσ ο πόνοσ ςταμάτθςε. Βλζπετε, επειδι είχε καλι διάκε-

ςθ, πολλι πίςτθ, τον βοικθςε θ Παναγία. 

Εγϊ μερικζσ φορζσ εκεί ςτο Καλφβι, όταν κζλω να προςευχθκϊ 

ςτθν Παναγία, ςκζφτομαι: «Πϊσ να πάω με άδεια χζρια να Σθν παρα-

καλζςω;». κόβω λίγα αγριολοφλουδα, τα πθγαίνω ςτθν εικόνα Σθσ 

και λζω:  

- «Παναγία μου, πάρε αυτά τα λουλοφδια από το Περιβόλι ου».  

Πριν πάω ςτο Άγιον  Όροσ, άκουγα να λζνε ότι είναι «το Περιβόλι 

τθσ Παναγίασ» και περίμενα να δω λουλοφδια, δζνδρα οπωροφόρα 

κ.λπ. Όταν πιγα και είδα άγριεσ καςτανιζσ, κουμαριζσ, κατάλαβα ότι 

είναι πνευματικό το Περιβόλι τθσ Παναγίασ. Αργότερα ζνιωςα μζςα 

ςε αυτό και τθν παρουςία Σθσ. 

- Πώσ κα αιςκανκώ, Γζροντα, τθν παρουςία τθσ Παναγίασ, για να 

μου κερμάνει τθν καρδιά; 

Μια που φζρεισ το όνομα τθσ Μεγάλθσ Μθτζρασ του Χριςτοφ και 

κατά χάριν Μθτζρασ όλων των ανκρϊπων, να Σθν επικαλείςαι ςυνζ-

χεια 

- «Παναγία μου, να λεσ, Εςφ που καταδζχτθκεσ να ζχω το όνομά 

ου, βοικθςζ με να ηιςω όπωσ είναι ευάρεςτο ς’ Εςζνα. Άλλοι μόνον 

το όνομά ου ακοφνε και ςυγκινοφνται, κι εγϊ τι κά-

νω;».  

Εφχομαι θ Παναγία να μζνει ςυνζχεια κοντά ςου και 

να ςε ςκεπάηει ςαν το κλωςςοποφλι κάτω από τα Αγγε-

λικά φτερά Σθσ. 
 

* Από το βιβλίον «Περί προςευχισ», ςελ. 83-85, Αγίου Παϊςίου του Αγιο-
ρείτου λόγοι σ’, Ιερόν Ηςυχαςτιριον «Ευαγγελιςτισ Ιωάννθσ ο Θεολό-
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Για μικροφσ και μεγάλουσ 
 

Δεκαπενταφγουςτοσ 
 

- Γιαγιά, πάλι κα τραγου-

δάνε οι κυρίεσ; 

O Μανολάκθσ κρατοφςε 

το χζρι τθσ γιαγιάσ κακϊσ ανθ-

φορίηανε για το μοναςτιρι…  

Σα κυπαρίςςια και τα 

πλατάνια τραγουδοφςαν ψι-

κυριςτά μζςα ςτισ φυλλωςιζσ 

τουσ κι θ δροςιά τουσ ανακοφ-

φιηε τθ γιαγιά και τουσ άλλουσ 

προςκυνθτζσ ςτο αυγουςτιάτι-

κο απομεςιμερο.  

Κι ο Μανολάκθσ ζπαιηε κρυφτό με τισ θλιαχτίδεσ ανάμεςα ςτισ 

ςκιζσ τθσ φυλλωςιάσ… 

– Δεκαπζντε μζρεσ, μζχρι τθ γιορτι τθσ Κοίμθςθσ τθσ Παναγιάσ 

μασ κάνουμε Παρακλιςεισ κάκε μζρα, τθ μεγάλθ και τθ μικρι. Η Πα-

ναγιά είναι μάνα, Μανολάκθ μου, αγαπθμζνθ του Χριςτοφ μασ και 

τθν παρακαλοφμε όλοι μασ  αλλά οι μανοφλεσ περιςςότερο… 

– Εςφ γιαγιά, είςαι γιαγιά… 

Η γιαγιά βοικθςε τον Μανολάκθ να καταλάβει πωσ θ γιαγιά ιταν 
μανοφλα δυο φορζσ, γιατί τα παιδάκια τθσ είχαν γίνει κι αυτά μανοφ-

λεσ  και μπαμπάδεσ… 

Σα κεράκια ζλαμπαν ςτθν αςβεςτωμζνθ εκκλθςία και οι… κυρίεσ 
πάλι ακοφγονταν να «τραγουδάνε» πιο πολφ από τουσ ψάλτεσ. 

–  Πολλοί τθν αγαποφςαν τθν Παναγία, γιαγιά, και είναι μαηεμζ-

νοι γφρω από το κρεβάτι τθσ. Είδεσ όμωσ που ο Χριςτόσ κρατάει κι ζνα 

μωράκι ςτθν αγκαλιά Σου; 
τον δρόμο τθσ επιςτροφισ ο Μανολάκθσ κρατοφςε τθ γιαγιά 

ςφιχτά, γιατί ιταν απότομοσ ο κατιφοροσ και φοβόταν να μθ ςτραβο-

πατιςει… 
–  Όλοι οι Απόςτολοι και οι μακθτζσ του Χριςτοφ, Μανωλάκθ μου, 

από τα πζρατα του κόςμου, οι Άγιοι και οι Άγγελοι προςκφνθςαν τθν 
Κοίμθςι τθσ, γιατί είναι θ Μάνα τουσ που πιγε ςτον ουρανό… 
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Η γιαγιά κατάλαβε πωσ ο Μανολάκθσ ςκεφτόταν τθν εικόνα τθσ 
Κοίμθςθσ, που προςκφνθςαν… 

– Σο μωράκι που κρατάει ο Χριςτόσ μασ είναι θ αγνι ψυχοφλα 
τθσ Παναγιάσ μασ, τθσ μανοφλασ μασ! 

 

Σο ροδαλό δειλινό απλωνόταν βαςιλικά ςτον αυγουςτιάτικο 
ουρανό, κακϊσ θ βεράντα τθσ γιαγιάσ τουσ περίμενε… Σο γλυκό κε-
ράςι με το παγωμζνο νερό ιταν κιόλασ ςερβιριςμζνο. Βζβαια ο Μα-
νολάκθσ περίμενε ςοκολατίτςεσ από τον παπποφ, αλλά ιξερε πωσ 
τισ δεκαπζντε αυτζσ μζρεσ ιταν νθςτεία.  

Η γιαγιά ζλεγε πωσ το να νθςτεφουμε από φαγθτά που μασ αρζ-
ςουν, μασ βοθκάει να «νθςτεφουμε» κι από τισ αδυναμίεσ μασ και 
να προςευχόμαςτε πιο πολφ ςτθν Παναγιά μασ και να τθ νιϊκουμε 
μάνα μασ. 

–  Καλό βζβαια είναι να ςκεφτόμαςτε κι αυτοφσ που δεν ζχουν, 
παιδί μου, όςα καλά ζχουμε εμείσ, να δοξάηουμε τον Θεό και να 
τουσ αγαπάμε πιο πολφ… 

Ο Μανολάκθσ δεν τα πολυκαταλάβαινε όλα αυτά, όμωσ θ αγά-
πθ τθσ γιαγιάσ τα ταχτοποιοφςε όλα μζςα του και δεν ικελε να τθσ 
αρνθκεί. 

Σο αυγουςτιάτικο φεγγάρι μεγάλωνε κάκε μζρα πιο πολφ ςτον 
ουρανό… 

- Αφριο πάλι…, ςκζφτθκε ο Μανολάκθσ. 
                         Δ.Σ. 

 

Κοντάκιον  
ἀπό τιν Παράκλθςθ τῆσ Παναγίασ μασ 

 

Προςταςία τῶν Χριςτιανῶν ἀκαταίςχυντε,  

μεςιτεία πρὸσ τὸν Ποιθτὴν ἀμετάκετε,  

μὴ παρίδῃσ ἁμαρτωλῶν δειςεων φωνάσ·  

ἀλλὰ πρόφκαςον ὡσ ἀγακι, εἰσ τὴν βοικειαν ἡμῶν,  

τῶν πιςτῶσ κραυγαηόντων ςοι· τάχυνον εἰσ πρεςβείαν,  

καὶ ςπεῦςον εἰσ ἱκεςίαν, ἡ προςτατεφουςα ἀεί,  

Θεοτόκε τῶν τιμϊντων ςε.  
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«Η  Ε Ν Ο Ρ Ι Α  Μ Α  »  
ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 

Ι. ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ 

Lagja “ 11 Janari ” 

G J I R O K A S T E R  

        Σο ςτρείδι  
     και το μαργαριτάρι  

 

Σι κάνει το ςτρείδι για να καταςκευάςει ζνα 

μαργαριτάρι; τθν αρχι πζφτει μζςα ςτο όςτρακό του ζνασ κόκκοσ 
άμμου, ο οποίοσ είναι μια δυςκολία για το ςτρείδι , γιατί το ερεκίηει. 

- Α, λζει, πώσ κα απαλλαγώ από αυτι τθ δυςκολία;Με τρώει, με 
τςοφηει, τι να κάνω; 

υγκεντρϊνεται, ςκζφτεται, ηθτάει ςυμβουλζσ, αλλά διαπιςτϊνει 
ότι ποτζ δεν κα μπορζςει να βγάλει ζξω τον κόκκο τθσ άμμου. Ζτςι, 
καταλιγει ςτθ ςκζψθ να τον ςκεπά-
ςει με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να γίνει 
λείοσ, γυαλιςτερόσ, βελοφδινοσ. Και 
όταν δει τελικά ότι το πζτυχε, γεμά-
το ευτυχία λζει: 

- Α, νίκθςα μια δυςκολία!  
Εδϊ και χιλιάδεσ χρόνια το 

μαργαριτοφόρο ςτρείδι διδάςκει 
τουσ ανκρϊπουσ, οι οποίοι όμωσ 
δεν καταλαβαίνουν το μάκθμα.- 

Ποιο μάκθμα; 
Ότι, αν καταφζρουμε να περι-

βάλλουμε τισ δυςκολίεσ μασ και ό,τι 
άλλο μασ ενοχλεί με μία απαλι, 
φωτεινι, ιριδόχρωμθ φλθ, κα ζχου-
με απίςτευτα πλοφτθ. 

 
το εξισ, αντί να παραπονιό-

μαςτε και να βαςανιηόμαςτε χω-
ρίσ να κάνουμε τίποτε, καλφτερα 
είναι να εργαηόμαςτε και να …. τυλίγουμε με αφτθ τθν ειδικι φλθ 
— όπωσ το ςτρείδι— που μπορεί να περιβάλλει τισ δυςκολίεσ μασ.
 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
 

Αυτά που κζλετε να πείτε ςτα 

παιδιά ςασ, να τα λζτε με τθν 
προςευχι ςασ.  
      Τα παιδιά δεν ακοφν με τα 
αυτιά· μόνον όταν ζρχεται θ 
Θεία Χάρισ που τα φωτίηει, τότε 
ακοφνε αυτά που κζλουμε να 
τουσ ποφμε.  
      Όταν κζλετε να πείτε κάτι 
ςτα παιδιά ςασ, πζςτε το ςτθν 
Παναγία κι αυτι κα ενεργιςει.  
      Η προςευχι ςασ αυτι κα 
γίνει ηωογόνοσ πνοι, πνευματι-
κό χάδι, που χαϊδεφει, αγκαλιά-
ηει, ζλκει τα παιδιά. 

Όςιοσ Πορφφριοσ  

Καυςοκαλυβίτθσ 


