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Κσριακή των Αγιορειτών Πατέρων. 
Οι Άγιοι και οι μαθητές τοσς στο πέρασμα των αιώνων 

Μωϋσέως Μονατού Αγιορείτοσ 
Σν Άγηνλ Όξνο παξνπζηάδεη ηζηνξία πνιχπηπρε, αμηνζαχκαζηε θαη 

αμηνζέβαζηε. Μηα απφ ηηο σξαηφηεξεο πηπρέο ηνπ, αλακθίβνια, είλαη ν αγηνινγηθφο 
πινχηνο ηνπ. Η αζσληθή αγηνινγία δίθαηα απνηειεί ηε βαζηθή δφμα θαη ηνλ 
κεγαιχηεξν έπαηλν ελφο ππεξρηιηφρξνλνπ κνλαρηζκνχ. 

Οη άγηνη ηνπ Αγίνπ Όξνπο είλαη νη θηιφζηνξγνη παηέξεο ησλ Αγηνξεηηψλ. Η 
αγάπε καο πξνο απηνχο πξνέξρεηαη απφ ρξένο θαη επγλσκνζχλε γηα ηηο δσξεέο 
ηνπο. Δίλαη αγάπε ηέθλσλ πξνο θεδεκφλεο, καζεηψλ πξνο δηδαζθάινπο. Απηνί 
κεηέβαιαλ ηελ αγξηφηεηα ηνπ Όξνπο ζε εκεξφηεηα, ηνλ αθαηνίθεην ηφπν ηνλ 
έθαλαλ θαηνηθήζηκν, ηελ έξεκν ηε κεηέηξεςαλ ζε πνιηηεία. Έγηλαλ θηήηνξεο 
κνλψλ θαη ζχλαμαλ πιεζίνλ ηνπο πιήζε κνλαρψλ. Όζν δνχζαλ ήηαλ ζχκβνπινη 
θαη κεηά ηελ ηειεπηή ηνπο έγηλαλ πξεζβεπηέο γηα φινπο. Μνλαρνί απφ δηαθφξνπο 
ηφπνπο ζπγθεληξψζεθαλ ζ’ έλα ηφπν θαη πήξαλ έλα φλνκα. Αθφινπζνη ηνπ 
πξψηνπ εζπραζηή Πέηξνπ, πνπ ηνπ είπε ε Θενηφθνο ηε ραξνπνηφ επαγγειία, πεξί 
ζπλερνχο πξνζηαζίαο ηνπ Όξνπο. Καη έγηλε πξάγκαηη ε Θενηφθνο κφληκε ζθέπε, 
θξνπξφο θαη ηαηξφο φρη κφλν ησλ άγησλ, αιιά θαη φισλ ησλ κνλαρψλ. 

Οη άγηνη ηνπ Αγίνπ Όξνπο δφζεθαλ νινθιεξσηηθά ζηνλ Θεφ. Με πνιπρξφληνπο 
ζθιεξνχο αγψλεο θαζάξηζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη έγηλαλ δνρεία θαζαξά λα δερζνχλ 
νπξάληα ραξίζκαηα. Σελ πξνο ηνπο αδειθνχο ηνπο αγάπε απέδεημαλ κε ην λ’ 
αθήζνπλ ηε θίιε ηνπο εζπρία θαη θαηφπηλ ζενζεκεηψλ λα πνξεπζνχλ πξνο ίδξπζε 
κνλψλ, ζθεηψλ θαη θειιηψλ. Με θφπνπο πνιινχο, έμνδα θαη πεηξαζκνχο έθηηζαλ 
νηθήκαηα γηα λα είλαη, θαηά ηνλ άγην Νηθφδεκν, «ζρνιεία πάζεο αξεηήο, εληνιψλ 
ηνπ Θενχ θπιαθηήξηα, πφλσλ αζθεηηθψλ θξνληηζηήξηα, αγγειηθήο πνιηηείαο 
εξγαζηήξηα, παιαηψλ θαη αγίσλ Κνηλνβίσλ κηκεηήξηα, ησλ μέλσλ θαηαγψγηα, ησλ 
πησρψλ θαηαθχγηα, ιηκέλεο ζσηεξηψδεηο θαη αθχκαληνη». 

Απφ ηνπο αγίνπο ηνπ νλνκάζζεθε ην φξνο ηνπ Άζσ άγηνλ. Απηνί είλαη ε 
σξαηφηεηα ηνπ Όξνπο, ην κεγαιείν ηνπ θαη ε αθηηλνβφινο ζεξκφηεηα πνπ 
αλαπαχεη ηνπο πηζηνχο. Άγηνλ Όξνο, θαηά ηνλ άγην Νηθφδεκν, ζεκαίλεη «ηφπνο 
άγηφηεηνο· ηφπνο θαζαξφηεηνο· ηφπνο φπνπ επάηεναλ ηφζσλ αγίσλ πφδεο. Σφπνο, 
φζηηο έρεη εδπκσκέλα ηα ρψκαηα απφ ηα αίκαηα, απφ ηνπο ηδξψηαο, θαη απφ ηα 
δάθξπα εθαηνληάδσλ θαη ρηιηάδσλ νζίσλ Παηέξσλ ελ ελί ιφγσ, ην Άγηνλ Όξνο 
είλαη ηφπνο αξεηήο θαη αγαζνεξγίαο». 

Οη άγηνη ηνπ Αγίνπ Όξνπο αλέδεημαλ ην Όξνο θαη ην έθαλαλ ζαπκαζηφ φπσο ην 
ηλά, ηα φξε ηεο Παιαηζηίλεο, ην Πεινχζην, ην Γαιήζην, ηνλ Λάηξν, ηνλ Όιπκπν 
ηεο Βηζπλίαο. Οη άγηνη θαη νη καζεηέο ηνπο ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, σο φζηνη θαη 
κάξηπξεο, εζπραζηέο θαη θνηλνβηάηεο, έγθιεηζηνη θαη ηεξαπφζηνινη, αλαδείρζεθαλ 
ιακπξνί ζπλερηζηέο ηεο γλήζηαο Οξζφδνμεο κνλαρηθήο παξαδφζεσο, πνπ ηε 
θχιαμαλ φπσο γελλήζεθε ζηα ιίθλα ηνπ Αλαηνιηθνχ Μνλαρηζκνχ κε αγξππλίεο θαη 
ζπζίεο… 

Ο ΚΟΙΝΟ ΔΟΡΣΑΜΟ ΣΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟΤ. 
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Ο θνηλφο ενξηαζκφο ησλ αγίσλ ηνπ Αγίνπ Όξνπο αξρίδεη κε ηε ζχλζεζε ηεο 
αθνινπζίαο θαη ηνπ εγθσκίνπ ηνπο απφ ηνλ άγην Νηθφδεκν ηνλ Αγηνξείηε, πνπ 
είλαη θαη ν ηειεπηαίνο ζπλαμαξηνγξάθνο… Ο άγηνο Νηθφδεκνο μεθίλεζε ηελ 
εξγαζία ηνπ απηή «πξνηξνπή θαη αμηψζεη ηεο Ιεξάο θαη θνηλήο πλάμεσο πάλησλ 
ησλ Μνλαζηεξηαθψλ ηνπ Αγίνπ Όξνπο Παηέξσλ». Αθνινπζία θαη εγθψκην 
ηππψζεθαλ ζηελ Δξκνχπνιε ηεο χξνπ ην 1847, «δηά ζπλδξνκήο ηεο εβάζκηαο 
νκεγχξεσο ησλ ελ Άζσ Παηέξσλ», νη νπνίνη πξνεγξάθεζαλ γηα πεληαθφζηα 
πεξίπνπ αληίηππα, θαη πξνο «θνηλήλ ησλ Μνλαρψλ, θαη πάλησλ ησλ Οξζνδφμσλ 
Λατθψλ Υξηζηηαλψλ σθέιεηαλ». Ο αθξηβήο ρξφλνο ηεο ζπγγξαθήο δελ είλαη 
γλσζηφο. 

Η πξψηε ρξνλνινγεκέλε εηθφλα ηεο πλάμεσο ησλ Αζσληηψλ Παηέξσλ 
αγηνγξαθήζεθε ην 1796 θαη βξίζθεηαη ζην αληηπξνζσπείν ηεο ηεξάο κνλήο 
Κσλζηακνλίηνπ ζηηο Καξπέο. Πηζαλψο ην 1796 λα γξάθηεθε ε αθνινπζία θαη κέρξη 
ηεο εθδφζεσο ηεο λα θπθινθφξεζε ζε ρεηξφγξαθα, φπσο ζπλεζηδφηαλ. Πεξί ην 
1800 αγηνγξαθήζεθε ε εηθφλα ησλ Αγηνξεηηψλ Αγίσλ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα 
ησλ πλάμεσλ ηεο Ιεξάο Κνηλφηεηνο, ελψ παιαηφηεξα βξηζθφηαλ ζην ηέκπιν ηνπ 
ηεξνχ λανχ ηνπ Πξσηάηνπ Καξπψλ Αγίνπ Όξνπο. 

Ο άγηνο Νηθφδεκνο ζην γιαθπξφ ηνπ εγθψκην πξφο ηνπο νζίνπο αλαθέξεη ηνπο 
ιφγνπο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηελ «θαηλή θαη θνηλή κλήκε πάλησλ ησλ ηνπ Όξνπο 
άγησλ Παηέξσλ». 

Γηαηί «θνηλνί πξνζηάηαη θαη επεξγέηαη φινπ θνηλψο ηνπ αγίνπ Όξνπο» 
θάλεθαλ. Απηνί νη νπνίνη «έγηλαλ εηο εκάο κπξίσλ αγαζψλ πξφμελνη» άμην είλαη λα 
ενξηάδνληαη καδί. Παιαηά ζπλήζεηα ηεο Δθθιεζηάο ν θνηλφο ενξηαζκφο αγίσλ, 
φπσο ησλ «ελ ηλά θαη Ρατζσ αλαίξεζέλησλ Οζίσλ», ησλ «ελ ησ αββάησ ηεο 
Σπξηλεο Οζίσλ Παηέξσλ», ησλ «ελ ηε Ληβχε θαη Αηγχπησ θαη Θεβαΐδη 
αζθεζάλησλ» θαη άιισλ πνιιψλ αγίσλ εφξηηεο ζπλάμεηο θαηά ρψξεο, ηφπνπο θαη 
κνλέο. πλερίδνληαο ν άγηνο Νηθφδεκνο γξάθεη πσο, κε ηελ θνηλή παλήγπξε ησλ 
Αγηνξεηηψλ Οζίσλ, «φζνη Παηέξεο ηνπ Όξνπο, είηε απφ ηνπο νλνκαζηνχο, είηε απφ 
ηνπο αλσλχκνπο, έκεηλαλ έσο ηψξα αλεγθσκίαζηνη, δηφηη δελ έρνπζηλ ηδίαλ 
αζκαηηθήλ αθνινπζίαλ, δηά ηεο θνηλήο ηαχηεο αθνινπζίαο θαη ενξηήο, θαη απηνί» 
θαζίζηαηαη δπλαηφλ πιένλ λα «ηηκψληαη θαη ενξηάδσληαη». Αθφκε «ίλα κε σο 
αράξηζηα ηέθλα θαλψκελ, κε ηηκήζαληεο θνηλψο ηνπο πλεπκαηηθνχο εκψλ 
Παηέξαο ηνχηνπο θαη δηδαζθάινπο θαη επεξγέηαο θαη νδεγνχο, ησλ νπνίσλ θαη ηα 
Μνλαζηήξηα θαηνηθνχκελ, θαη ηαο δηδαζθαιίαο εληξπθψκελ, θαη ηνλ άξηνλ απηψλ 
ηξψγνκελ». Καη αθφκε «ίλα ε θνηλή αχηε ησλ αγίσλ Παηέξσλ ενξηή, γέλεηαη 
παξαθίλεζηο πξνο κίκεζηλ ηεο αξεηήο, θαη ηνπ δήινπ απηψλ εηο εκάο ηνπο 
κνλαρνχο ηνπ λπλ θαηξνχ». 

Η πιήξεο αζκαηηθή αθνινπζία ησλ νζίσλ είλαη γξακκέλε κε φιε ηε ράξε θαη 
ηελ αγάπε ηνπ ζείνπ Νηθφδεκνπ. Ο κεγάινο ηνπ ζεβαζκφο πξνο ηνπο ηηκσκέλνπο 
αγίνπο ηνλ θάλεη εθζηαηηθφ, ζαπκαζηφ θαη εκπλεπζκέλν ζπλζέηε. ηνπο θαλφλεο 
ηνπ Όξζξνπ αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά νη άγηνη, αιιά ιείπνπλ αξθεηά νλφκαηα. Οη 
θφπνη ηνπ αγίνπ Νηθφδεκνπ θαη ην ζθχςηκν ηνπ ζηηο αξραίεο ηνπ Όξνπο 
βηβιηνζήθεο δελ ηνπ έδσζαλ φια ηα αθξηβά κπζηηθά ηνπο. Πξνζπάζεηα 
ζπκπιεξψζεσο ηεο αθνινπζίαο έθαλε ν ζχγρξνλνο θαη ήδε καθαξηζηφο 
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πκλνγξάθνο κνλαρφο Γεξάζηκνο Μηθξαγηαλλαλίηεο, αιιά θαη απφ εδψ απνπζηάδνπλ 
νλφκαηα αγίσλ, πνπ ε έξεπλα ζηηο εκέξεο καο έθεξε ζην θσο. 

Η αθνινπζία ησλ νζίσλ ςάιιεηαη παλεγπξηθά, κε ηδηαίηεξε ιακπξφηεηα θαη 
κεγαινπξέπεηα, ηε Γεχηεξε Κπξηαθή ηνπ Μαηζαίνπ, κεηά ηελ Κπξηαθή ησλ Αγίσλ 
Πάλησλ, ζε φιεο ηηο αγηνξείηηθεο κνλέο θαη ζθήηεο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο πξνο ηηκή 
ησλ νζίσλ λανχο θαη ην Πξσηάην… 

Η ηηκή ησλ Αγηνξεηηψλ Οζίσλ, παξφηη επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηφπν πνπ έδεζαλ, 
δελ άξγεζε λα ιάβεη θαη επξχηεξεο δηαζηάζεηο. Έηζη ηηκψληαη θη ενξηάδνληαη ζηηο 
γελέηεηξεο ηνπο θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ έδξαζαλ ή πνπ θαηέρνπλ εηθφλεο θαη ηίκηα 
ιείςαλα ηνπο… 

(Μσυζέσο Μνλαρνχ Αγηνξείηνπ, Οη Άγηνη ηνπ Αγίνπ Όξνπο, Δθδ. Μπγδνλία 2008, ζ. 25-26,115-119 απνζπάζκαηα). 

 

ΛΟΓΟ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
*  Έιεγε ν γέξσλ Παίζηνο.  
Η γπλαίθα φηαλ είλαη έγθπνο πξέπεη λα είλαη ήξεκε, λα δηαβάδεη ην Δπαγγέιην, λα 
πξνζεχρεηαη, λα ιέεη ηελ επρή.  
Έηζη αγηάδεηαη θαη ην παηδί. Απφ ηψξα αξρίδεη ε αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ.  
Να πξνζέρεηο λα κελ ζηελαρσξείο ηελ έγθπν γηα θαλέλα ιφγν.  
*  Ο Γηάβνινο πξνζπαζεί λα ηα θαηαζηξέςεη φια γηα λα κε βξεη ε λέα γέληα θαιή 
«καγηά» γηα λα «δπκσζεί».  
*  Πξέπεη λα απινπνηήζνπκε ηελ δσή καο. Η πνιπηέιεηα θνπξάδεη. Δίλαη κεξηθνί 
πνπ ζπλερεία ζέινπλ λα αιιάδνπλ έπηπια θιπ. Σξέρνπλ κεηά λα βγάινπλ 
πεξηζζφηεξα ρξήκαηα θαη έηζη γεκίδνπλ άγρνο.  
*  Δίπε πάιη. Καιφ είλαη ε νηθνγέλεηα λα έρεη ηνλ ίδην πλεπκαηηθφ. Ο άληξαο, ε 
γπλαίθα, ηα παηδία, απηφ βνεζά πνιχ.  
*  Ρψηεζε θάπνηνο. Γέξνληα είλαη κεξηθά δεπγάξηα πνπ ελψ ζέινπλ, δελ κπνξνχλ 
λα θάλνπλ παηδηά. Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ;  
Γηα λα βνιεχεηαη θαη θαλέλα νξθαλφ…ηνπο έδσζε θαη ν Θεφο έλα δηθφ ηνπο κεηά!  
*  Δίπε πάιη. Όηαλ γπξίδεη θαλείο απφ ηελ δνπιεηά ηνπ θαη είλαη λεπξηαζκέλνο ή 
αγρσκέλνο θαιχηεξα είλαη λα πάεη κηα βφιηα ζην πάξθν γηα είθνζη ιεπηά θαη λα 
γπξίζεη ζην ζπίηη ηνπ ήξεκνο θαη κε ρακφγειν, θαη αο πάεη θαζπζηεξεκέλνο.  
*  Δίπε πάιη. ήκεξα ηνλ δαιίδνπλ ηνλ άλζξσπν. Σα ρηππάλε ηα θαεκέλα ηα παηδηά 
απφ δσ θαη απφ θεη κε δηάθνξεο ζεσξίεο, ηα πηάλεη κεηά θφβνο, άγρνο θαη μεζπάλε 
ζηα λαξθσηηθά θαη ηελ δηαζθέδαζε. Αιιά απηή ε θνζκηθή δηαζθέδαζε πξνζζέηεη 
άγρνο.  
Βιέπεηαη απφ απηή ηελ δσή θαλείο γεχεηαη ζε θάπνην βαζκφ ηελ θφιαζε ή ηνλ 
παξάδεηζν αλ δεη ζχκθσλα κε ην ζέιεκα ηνπ ζενχ κε ηελ Δθθιεζία.  
  Δίπε πάιη. Όηαλ ην παηδί απφ κηθξφ γεκίζεη κε Υξηζηφ πεγαίλεη ζηελ εθθιεζία κε 
ηνπο γνλείο, θνηλσλεί, ςάιιεη, πξνζεχρεηαη, αξγφηεξα φηαλ κεγαιψζεη θαη θχγεη 
καθξηά απφ ηνπο γνλείο θαη βξεζεί αθφκε θαη ζε άζρεκν πεξηβάιινλ δελ έρεη 
αλάγθε. Δίλαη ζαλ ην μχιν πνπ φηαλ έρεη πνηηζηεί θαιά κε ιηλέιαην κεηά δελ έρεη 
αλάγθε απφ ηελ βξνρή, επεηδή είλαη πνηηζκέλν κε ην ιαδί, δελ δέρεηαη ηα λεξά, ηα 
πεηάεη έμσ.  
  Έιεγε πάιη. ηα παηδία πξέπεη λα πξνζέρνπκε πνιχ ηη ηνπο ιέκε. Γηαηί έρνπλ κηα 
απιφηεηα θαη ηα πηζηεχνπλ. Δίλαη θαη πνιιά πνπ έρνπλ κεγάιν θηιφηηκν θαη 
παίξλνπλ ηα ιφγηα ησλ γνληψλ ηνπο θαηά γξάκκα.  
 


