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 ΗΗΗΗ Κοίµησις της Υπεραγίας Θεοτόκου συνιστά τη µεγαλύτερη 
από όλες τις Θεοµητορικές εορτές της Εκκλησίας µας. Και τούτο 
γιατί επιστεγάζει την όλη αγιασµένη επί γης πορεία της. Όπως συµ-
βαίνει µε τον Ιησού Χριστό, που η εκ νεκρών Ανάστασή Του νοηµα-
τοδοτεί τη Γέννησή Του και τα άλλα γεγονότα της ζωής Του - χωρίς 
την Ανάσταση ο Κύριος δεν θα ήταν ο Λυτρωτής του κόσµου - , ο-
πότε καταλαβαίνουµε και το γιατί η Ανάσταση θεωρείται και η µε-
γαλύτερη εορτή της χριστιανοσύνης, όπως συµβαίνει και γενικά µε 
το τέλος της ζωής ενός ανθρώπου, που ρίχνει φως σε ό,τι προηγήθη-
κε από τη ζωή του, κατά τον ίδιο τρόπο και εδώ, µε την Κοίµηση της 
Παναγίας: το τέλος της φανέρωσε ότι επρόκειτο πράγµατι περί της 
«Κεχαριτωμένης» και της «εὐλογημένης ἐν πάσαις ταῖς γυναιξί». 
 ∆∆∆∆ιότι το τέλος της δεν απετέλεσε το τέλος ενός κοινού αν-
θρώπου. Ναι µεν φεύγει από τη ζωή αυτή, αλλά µε θαυµαστό τρόπο 
παρευρίσκονται όλοι οι Απόστολοι, «μετάρσιοι γενόμενοι», «συνα-

θροισθέντες ἐν Γεθσημανῇ τῷ χωρίῳ», αλλά πολύ περισσότερο: 
παρευρίσκονται όλοι οι άγιοι άγγελοι, και πάνω από όλα: ο ίδιος ο 
Υιός και Θεός της, ο Οποίος και παραλαµβάνει τη µε µορφή παιδού-
λας παναγία ψυχή της. Έτσι στο γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται µε έ-
ντονο τρόπο ό,τι συµβαίνει πάντοτε στην Εκκλησία µας στις διάφο-
ρες εορτές της: «ἐπίγειον τό φαινόμενον, οὐράνιον τό νοούμενον». 
Στην Εκκλησία µας µε άλλα λόγια, τα πάντα προσεγγίζονται µ’ ένα 
διπλό τρόπο: µε τις υλικές αισθήσεις, αλλά και µε τις πνευµατικές 
αισθήσεις. Στην Εκκλησία ζούµε όλη την πραγµατικότητα του κό-
σµου: την επιφάνεια, αλλά και το βάθος του. Ας δούµε πιο συγκε-
κριµένα ορισµένα από τα παραπάνω σηµεία. 
 1. Η1. Η1. Η1. Η Εκκλησία µας επιµένει καταρχάς στη φυσική τάξη των 
πραγµάτων. Η Παναγία υπακούει και αυτή στους νόµους της φύ-
σεως:     πεθαίνει,     όπως     όλοι      οι     άνθρωποι,     και     κηδεύεται      από      τους  
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Αποστόλους και όλους τους οικείους της. Και δεν ήταν δυνατόν να 
µη συµβεί τούτο, όταν ο ίδιος ο Κύριος, ο Υιός και Θεός της, πέρα-
σε από τη διαδικασία του φυσικού θανάτου. Κατά τον υµνογράφο 
«μιμουμένη τόν ποιητήν σου καί Υἱόν, ὑπέρ φύσιν ὑποκύπτεις, τοῖς 

τῆς φύσεως νόμοις». Απλώς εκείνη δέχεται από άγγελο την πληρο-
φορία περί της εξόδου της από τον κόσµο και ετοιµάζει µε θαυµα-
στό πράγµατι τρόπο, πνευµατικά και υλικά, τα της κηδείας της, ενώ 
προτρέπει µε στοργή τους πενθούντες αποστόλους, που είχαν συνα-
θροιστεί εκ περάτων της γης: «τό ἐμόν σῶμα, καθώς ἐγώ σχηματί-

σω τῇ κλίνῃ, κηδεύσατε». 
 

2.2.2.2. ΗΗΗΗ φυσική αυτή τάξη όµως συνιστά την επιφάνεια. Η Κοί-
µηση της Θεοτόκου, όπως είπαµε, αποκαλύπτει και το βάθος: Κα-
ταρχάς, οι απόστολοι γνωρίζουν το γεγονός και συναθροίζονται στη 
Γεθσηµανή υπέρ φύσιν: ο Κύριος επί νεφελών τούς φέρνει εκεί που 
είναι η Παναγία Μητέρα Του, για να πενθήσουν, κυρίως όµως να 
δοξολογήσουν το γεγονός της κοιµήσεως και της µεταστάσεώς της. 
Κατά την παρατήρηση µάλιστα που τους κάνει η ίδια η Θεοτόκος, ό-
ταν τους βλέπει να θρηνούν για τον επικείµενο θάνατό της: «Μή φί-
λοι µαθηταί, το� �µο� Υ�ο� καί Θεο�, µή πένθος �ργάσησθε τήν �µήν χαράν». Μη 
κάνετε πένθος τη χαρά µου. Και είναι ευνόητο: η Παναγία µας µετατίθε-
ται πλήρως στην αγκαλιά του Χριστού, ο Οποίος της προανήγγειλε 
διά του αγγέλου: «μή ταραχτεῖς γιά τόν θάνατό σου, ἀλλά μετ᾽ εὐ-

φροσύνης δέξαι τόν λόγον. Γιατί ἔρχεσαι πρός τήν ἀθάνατη ζωή». 
Έπειτα, παρευρίσκονται στην κοίµησή της όλοι οι άγιοι άγγελοι, οι 
οποίοι µε πολύ σεβασµό και σεµνότητα «&νοίγουν τίς πύλες το) παραδεί-

σου» για να περάσει η πλατυτέρα των ουρανών, προπέµποντάς την µε υπέρο-
χους ύµνους και δοξολογίες… Και πάνω από όλα: έρχεται ο ίδιος ο 
Κύριος και Θεός, προκειµένου να παραλάβει την στα χέρια Του πα-
ραθεµένη ψυχή της Παναγίας Μητέρας Του. «Καί Σύ, Υ�έ καί Θεέ µου, 
παράλαβέ µου τό πνε�µα».  

 

3. Έ3. Έ3. Έ3. Έτσι στην Κοίµηση της Θεοτόκου, πέραν των άλλων συ-
γκλονιστικών, φωτίζεται το µυστηριώδες όριο της ζωής και του θα-
νάτου… Εδώ έχουµε τη συγκεκριµένη αποκάλυψη: όταν πρόκειται 
περί αγίου ανθρώπου, άγγελοι κι ακόµη κι ο ίδιος ο Κύριος, έρχο-
νται να παραλάβουν την ψυχή του ανθρώπου… 
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4. Τ4. Τ4. Τ4. Το όλο αυτό «σκηνικό» του ενδόξου τέλους της Παναγίας 
µας, η συµπλοκή της επιφάνειας και του βάθους, η ύπαρξη του φυσι-
κού και του υπερφυσικού, οδηγεί τον υµνογράφο της εορτής, που 
λειτουργεί ως η συνείδηση της Εκκλησίας, να µιλά για την Κοίµηση ως γε-

γονός µυστηρίου… «Ὤ, τοῦ παραδόξου θαύματος!» κραυγάζει. «Βαβαί 

τῶν σῶν μυστηρίων ἁγνή!» Και δικαιολογηµένα: «ἡ πηγή τῆς ζωῆς, 

ἐν μνημείῳ τίθεται καί κλίμαξ πρός οὐρανόν ὁ τάφος γίνεται». 
Ό,τι µυστήριο περικλείει τον θάνατο του Χριστού και την ταφή Του, 
το ίδιο µυστήριο, κατά τον υµνογράφο που κινείται δοξολογικά σε ε-
πίπεδο υπερβολής, περικλείει και την κοίµηση της Παναγίας Μητέ-
ρας Του, κάτι που δικαιολογεί και το γιατί οι Χριστιανοί κατ’ αντα-
νάκλαση του θανάτου του Κυρίου, ψέλνουν τα εγκώµια και κάνουν 
περιφορά επιταφίου και στην Θεοτόκο. 

ΚΚΚΚαι βεβαίως έτσι συνυπάρχει και η ανάσταση που ακολου-
θεί. Θέλουµε να πούµε ότι όπως µετά την ταφή του Κυρίου έρχεται 
η ανάσταση, µε την οποία νικήθηκε ο Άδης και «ζωῆς ἠξιώθημεν», 
έτσι και µετά την κοίµηση της Θεοτόκου έρχεται και η δική της ανά-
σταση. ∆ιότι, κατά την παράδοσή µας, η Παναγία ναι µεν πέθανε και 
ετάφη, την τρίτη όµως ηµέρα, όταν ανοίχτηκε ο τάφος της προς χά-
ρη ενός από τους µαθητές του Κυρίου, που δεν παραβρέθηκε στην 
κοίµησή της, διαπιστώθηκε η εν σώµατι µετάστασή της, συνεπώς η 
Παναγία βίωσε από τότε αυτό που θα βιώσουµε όλοι µετά τη ∆ευτέ-
ρα Παρουσία του Κυρίου µας, την ανάσταση των σωµάτων. ∆εν είναι τυ-
χαίο ότι στους Χαιρετισµούς της αδιάκοπα διαλαλείται ότι «ἀναστά-

σεως τύπον ἐκλάμπει», όπως εξίσου δεν είναι τυχαίο ότι ο πιστός 
λαός µας µε το αισθητήριο που διαθέτει, χαρακτηρίζει την Κοίµησή 
της ως το Πάσχα του καλοκαιριού.  

ΟΟΟΟ υµνογράφος βεβαίως δεν βλέπει το µυστήριο της Κοιµή-
σεως µεµονωµένα. Θεωρεί ότι η Παναγία µας µε όλη τη ζωή της ζει 
το µυστήριο της παρουσίας του Θεού κατά µοναδικό τρόπο, οπότε 
και η Κοίµησή της προεκτείνει φυσιολογικά το όλο µυστήριο... ∆ιό-
τι ασφαλώς και η δική της η Γέννηση ως καρπός έντονης και πολυ-
χρόνιας προσευχής είναι µυστήριο, αλλά πολλαπλασίως περισσότε-
ρο ο Ευαγγελισµός της και η Γέννηση δι’ αυτής του Θεού στον κό-
σµο ως ανθρώπου.  
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ΠΠΠΠαρ’ όλα αυτά! Υπάρχει και συνέχεια του µυστηρίου για την 
Παναγία. ∆εν τελειώνουν δηλαδή γι’ αυτήν τα πράγµατα µε την 
Κοίµησή της. Το αντίθετο: θα έλεγε κανείς ότι ιδίως τότε, και µέχρι 
της συντέλειας των αιώνων, το µυστήριο της παρουσίας της θα συ-
νεχίζεται, γεγονός που συνιστά την παρηγοριά και την ελπίδα µας. 
Κι εννοούµε βεβαίως αυτό που όλοι ζούµε και ψάλλει η Εκκλησία 
µας µε το απολυτίκιο ιδίως της εορτής: «Ἐν τῇ Κοιμήσει τόν κόσμον 

οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε». Η έξοδός της από τον κόσµο δεν συνιστά 
µία φυγή, µία λησµονιά από πλευράς της για εµάς. Η Παναγία φεύγει και 

ταυτοχρόνως παραµένει πιο κοντά µας. ∆ιότι ζώντας καθ’ ολοκληρίαν πια 
µέσα στον Κύριο και Θεό της, µετέχει κατά κάποιον τρόπο τής πα-
νταχού παρουσίας Εκείνου. Εκείνος της ανοίγει τα µάτια για να µας 
βλέπει, να µας ακούει, να συµπάσχει και να συγχαίρει µαζί µας, και 
κυρίως να έχει τη δύναµη να µας βοηθά… Ποιος άραγε λόγος αιτιο-
λογεί την αγάπη του πιστού λαού προς Εκείνην, παρά η αίσθηση της 
εγγύτητάς της στη ζωή µας; Και η Παναγία το είχε διαβεβαιώσει, 
λίγο πριν τον θάνατό της, σκορπώντας την παρηγοριά ήδη από τότε 
στους πιστούς, µε πρώτους τους αποστόλους: «Μη θρηνείτε, γιατί µε 
τη µετάστασή µου σας διαβεβαιώνω ότι όχι µόνον εσάς, αλλά και 
όλον τον κόσµο θα περισκέπω και θα εφορώ»…  

5. Μ5. Μ5. Μ5. Μέσα στο θάµβος της εορτής της Κοιµήσεως της Θεοτό-
κου, µπροστά σε όλα τα θαυµαστά που εξαγγέλλει η χαρά της από 
τη µετάστασή της στους ουρανούς, προβάλλει επιτακτικά το ερώτη-
µα: τι ήταν αυτό που έκανε την Παναγία να φτάσει σ’ αυτό το ύψος; 
Και τι πρέπει να κάνουµε κι εµείς αντιστοίχως, ώστε έστω και ελά-
χιστα, µια που η προοπτική µας είναι να γίνουµε κι εµείς «Πανα-
γίες», να σαρκώνουµε δηλαδή στη ζωή µας τον Χριστό, να γευόµα-
στε λίγο από τη χάρη της, χάρη στην πραγµατικότητα του Κυρίου 
µας; Η απάντηση είναι γνωστή κι αυτήν διαλαλεί διαρκώς η Εκκλη-
σία µας: Αν η Παναγία έγινε ό,τι έγινε, τούτο οφείλεται στην ετοιµότητά της να 

υπακούει στο θέληµα του Θεού. Το «)δού + δούλη Κυρίου, γένοιτό µοι κατά τό ρ,µά 

Σου» είναι το «µυστικό» της εξυψώσεώς της στα υπερουράνια. Αυτό το 
«µυστικό», ας γίνεται καθηµερινά φανερό και στις δικές µας καρδιές. 
Πρωτοπρ. Γεωργίου ∆ορµπαράκη, από το βιβλίο “ Ὦ πανύμνητε Μῆτερ! 
ΠΕΖΟ «ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ»”, σελ. 127 - 138, εκδ. Αρχονταρίκι, Αθήνα 2013   
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