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"Η Κοίμηση της Θεοτόκου." 
  

«Ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς ἐν μνημείω τίθεται 
καὶ κλίμαξ πρὸς οὐρανὸν ὁ τάφος γίνεται». 

 

(Προσόμοιον Μ.Ἑσπερινοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου). 
 
Σήμερα, όπως και σε κάθε εορτή αγίου της Αγίας μας Εκ-

κλησίας, κάνουμε κάτι πού φαίνεται παράδοξο· γιορτάζουμε τον 
θάνατο. Και το κάνουμε αυτό, όχι γιατί χαιρόμαστε για τον θάνα-
το, αλλά γιατί χαιρόμαστε για την δύναμη πού μας παρέχει η 
Εκκλησία να υπερνικήσουμε τον θάνατο! 

Γιορτάζουμε τον θάνατο ως πρόσκαιρη κοίμηση. Τον γιορτά-
ζουμε όχι ως κάθοδο στον Άδη, αλλά ως άνοδο στον ουρανό. 

Όλοι μας έχουμε την δωρεά του Θεού να ζήσουμε ως κοίμη-
ση τον θάνατο· δωρεά που πρώτη δέχθηκε η Μεγάλη Μάνας μας, η 
Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία με την πρόθυμη αυτοπροσφορά Της 
στην πρόσκληση του Θεού κατά τον Ευαγγελισμό, να δεχθεί να 
γεννηθεί από Αυτήν ο Χριστός: «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι 



κατὰ τὸ ρῆμα σου» (Λουκ. 1, 38). Και με την απόλυτη αυτή υπακοή 
Της η Παναγία, έκανε προσιτή σε όλους μας την δωρεά της νίκης 
εναντίον του θανάτου. 

Αλλά ο Χριστός, που γεννήθηκε «ἐφάπαξ κατὰ σάρκα» από 
την Παναγία, γεννιέται έκτοτε διαρκώς «κατὰ πνεῦμα» από αγάπη 
προς τον καθένα που είναι πρόθυμος να τον δεχθεί· γίνεται 
βρέφος και μορφοποιείται μέσα του με τις αρετές όπως μας λέει 
χαρακτηριστικά ο Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής. 

Αντίστοιχα και ο καθένας από εμάς τους Ορθοδόξους Χρι-
στιανούς, όταν ζεί σύμφωνα με το Θείο θέλημα, παίρνει πνευματι-
κά την θέση της Παναγίας, και γίνεται, με την χάρη του Θεού, 
μητέρα του Χριστού, όπως γίνεται και αδελφός Του και μέλος του 
ίδιου του σώματός Του. Αυτό πραγματοποιείτε με την είσοδό μας 
στην Αγία Εκκλησία και μόνο με την συμμετοχή μας στο Βάπτισμα 
και την Θεία Ευχαριστία. Ο ίδιος ο Χριστός μας είπε: «Μήτηρ μου 
καὶ ἀδελφοί μου οὗτοι εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες καὶ 
ποιοῦντες αὐτὸν» (Λουκ. 8,21). Μητέρα μου και αδελφοί μου είναι 
αυτοί που ακούν τον λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν! 

Όπως για τον Χριστό, έτσι και για την Παναγία και για τον 
κάθε πιστό, ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής του, δεν είναι 
αφανισμός του· είναι κοίμηση και απαρχή μιας νέας ζωής. Ζωής 
αληθινής, ζωής αιώνιας. Γι’ αυτό και η Παναγία, όπως λέγεται και 
σε ύμνο της πού ψάλλεται σήμερα στην Εκκλησία, «θνήσκουσα, 
σὺν τῷ Υἱῷ ἐγείρεται διαιωνίζουσα» (Οσ. Κοσμά Μελωδού, Κανών, 
ωδή α΄). Πεθαίνοντας δηλαδή, ανασταίνεται και ζει αιώνια με τον 
Υιό Της. Ως Μητέρα της Ζωής ζει την αιώνια ζωή με τον Αρχηγό 
της ζωής. 

Έτσι, αδελφοί μου, και ο κάθε χριστιανός που ζει με πίστη 
στον Χριστό εισέρχεται με τον θάνατό του σε μία νέα προοπτική 
αθάνατης και ουράνιας ζωής. Αυτό λοιπόν που ίσχυσε για την 
Παναγία μας, αυτό ισχύει και για τον καθένα από εμάς που 
δέχεται και εφαρμόζει τον λόγο του Θεού. Ισχύει για κάθε πιστό 
που σαρκώνει στη ζωή του το θέλημα του Θεού και μιμείται την 
ταπείνωση της Παναγίας. 



Αλλά και όπως με την Παναγία πραγματοποιήθηκε «εφά-
παξ» η κατά σάρκα γέννηση του Χριστού, για να ακολουθήσει σε 
κάθε άνθρωπο η κατά πνεύμα γέννησή του, έτσι συντελέσθηκε με 
Αυτήν η μετάστασή Της στους ουρανούς, για να ακολουθήσει για 
κάθε άνθρωπο η Ανάσταση και η μετάστασή του στην αιώνια 
Βασιλεία του Υιού Της. 

Η θεώρηση του θανάτου ως κοιμήσεως ή ως φαινομένου που 
μεταφέρει τον άνθρωπο από την παρούσα πραγματικότητα στην 
μέλλουσα, από αυτήν την ζωή σε μια άλλη ζωή, και μάλιστα σε 
μια ζωή ανώτερη και πιο αληθινή, όπως πιστεύει ακράδαντα και 
διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία, είναι κοινός τόπος όλων των 
Πατέρων μας. Ακόμη είναι η εμπειρία της χριστιανικής αγάπης. Ο 
Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του γράφει: «Εμείς 
ξέρουμε ότι έχουμε περάσει από τον θάνατο στην ζωή, γιατί 
αγαπάμε τους αδελφούς μας· όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του 
παραμένει στον θάνατο» (Α΄ Ἰω.3, 14). 

Με την αγάπη ανασταίνουμε τους άλλους μέσα μας, έστω 
και αν αυτοί έχουν από καιρό πεθάνει. Όπως και αυτοί που μας 
αγαπούν μας έχουν μέσα τους ζωντανούς όχι μόνο πριν αλλά και 
μετά τον θάνατό μας. 

Η εορτή λοιπόν της Κοιμήσεως της Παναγίας μας, είναι 
εορτή της αναστάσεώς Της και προάγγελος της δικής μας αναστά-
σεως. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο λαός μας χαρακτηρίζει την σημε-
ρινή γιορτή ως «καλοκαιρινό Πάσχα». Με το «ανοιξιάτικο Πάσχα» 
γιορτάζουμε την ανάσταση του Χριστού, την νίκη Του εναντίον του 
θανάτου, που άνοιξε στον κόσμο την οδό για την αιώνια ζωή. Με 
το «καλοκαιρινό Πάσχα» γιορτάζουμε την πορεία της Μητέρας του 
Χριστού μας, της Παναγίας, επάνω στην οδό που άνοιξε ο Υιός 
Της, γι’ Αυτὴν και για ολόκληρο τον κόσμο! 

Με το ανοιξιάτικο και το καλοκαιρινό Πάσχα θεμελιώνεται 
και υποδηλώνεται στον κάθε Χριστιανό το αιώνιο Πάσχα, η αιώνια 
ανάσταση, που προσφέρεται στον καθένα και μπορεί να βιωθεί 
από τον καθένα, όχι μόνο ως προσδοκία, αλλά και ως καθημερινή 
εμπειρία ζωής, ως εμπειρία αγάπης. 



Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, η Μεγάλη Μάνα 
όλων μας, η Κυρία Θεοτόκος, να ευλογεί και να σκεπάζει την 
πορεία μας σε τούτο εδώ τον κόσμο, και ταυτόχρονα να πρεσβεύει 
έτσι ώστε η ζωή μας να είναι πρόγευση της όντως ζωής. 

Μη διστάζουμε και μη αμελούμε, αδελφοί μου, να Την 
παρακαλούμε καθημερινά και να κρούουμε την θύρα Της μέσα 
από την προσευχή. Η Παναγία, ως φιλόστοργος μάνα είναι πάντο-
τε έτοιμη να τρέξει στην ανάγκη μας και να ευλογήσει το συμφέ-
ρον των ψυχών μας. Ας μας γίνει καλή συνήθεια η καθημερινή 
ανάγνωση της Παρακλήσεως ή των Χαιρετισμών Της. Η προσευχή 
και η μελέτη της Αγίας Γραφής ευχόμαστε να γίνουν καθημερινή 
τροφή των ψυχών μας. Αμήν. 

+ ι. Π. 
 

-------------------------------------------- 
 

Παναγία Δέσποινα, τοῦ κόσμου βοήθεια, καὶ ἐλπὶς Χριστι-
ανῶν, σὲ νῦν  ἐκδυσωποῦμεν, καὶ σὲ παρακαλοῦμεν ἀγαθή, 
ὑπὲρ ἡμῶν ἡμαρτηκότων καὶ ἀπεγνωσμένων, τόν Υἱόν σου 
καὶ Κύριον, ἵλεων ποιῆσαι Θεοτόκε· ἔχεις γὰρ τὸ δύνασθαι, τῇ 
μητρικῇ σου πρὸς αὐτὸν χρωμένῃ παρρησίᾳ. Πρόφθασον 
Ἄχραντε, πρόφθασον μεσίτευσον, καὶ ῥῦσαι τὸν λαόν σου τῆς 
ἐνεστώσης ἀπειλῆς· διὰ σπλάγχνα ἐλέους, μὴ παρίδῃς τοὺς 
ὑμνοῦντάς σε. 
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