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 ΑΑΑΑν και «ο θάνατος των οσίων είναι τίµιος και η µνήµη δι-
καίου συνοδεύεται από εγκώµια» (Ψαλµ. 115, 6), πόσο µάλλον τη 
µνήµη της αγίας των αγίων και εκείνης µέσω της οποίας επέρχε-
ται όλη η αγιότητα στους αγίους, δηλ. της αειπαρθένου και Θεο-
µήτορος, πρέπει να την επιτελούµε µε τις µεγαλύτερες ευφηµίες; Ό-
πως βέβαια και κάνουµε σήµερα που εορτάζουµε την επέτειο της 
αγίας κοιµήσεως ή µεταστάσεως αυτής, εξαιτίας τής οποίας είναι 
λίγο κατώτερη από τους αγγέλους, όµως και τους αγγέλους και 
τους αρχαγγέλους ξεπέρασε σε ασύγκριτο βαθµό, και όλες τις πά-
νω από αυτούς υπερκόσµιες δυνάµεις µε την εγγύτητα προς το Θε-
ό των όλων και µε τα θαυµάσια εκείνα που από τους αιώνες έχουν 
γραφεί και πραγµατοποιηθεί σ’ αυτήν. 
 Ο Ο Ο Ο θάνατός της είναι ζωηφόρος, µεταβιβάζοντας σε ουράνια 
και αθάνατη ζωή, και η µνήµη αυτού είναι χαρµόσυνη εορτή και 
παγκόσµια πανήγυρη, που όχι µόνο ανανεώνει τη µνήµη των θαυ-
µασίων της Θεοµήτορος, αλλά και προσθέτει την κοινή και παρά-
δοξη συνάθροιση των ιερών Αποστόλων από κάθε µέρος της γης 
για την πανίερη κηδεία της, τους µε την ευκαιρία αυτή θεοφαντο-
ρικούς ύµνους των θεόπνευστων εκείνων, τις αγγελικές επιστα-
σίες και χοροστασίες και λειτουργίες γι’ αυτήν, που προπέµπουν, 
που ακολουθούν, που συµπράττουν, που αντιπράττουν, που αµύνο-
νται, που συνεργούν και συµψάλλουν µε όλη τη δύναµη µαζί µε ε-
κείνους που µε όλα τα µέσα εγκωµιάζουν το ζωαρχικό και θεο-
δόχο εκείνο σώµα, το σωστικό φάρµακο του γένους µας, το σε-
µνολόγηµα όλης της κτίσεως, πολεµούν όµως και αντικρούουν µε  
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κρυφό χέρι τους Ιουδαίους που επεµβαίνουν και εξεγείρονται µε 
θεοµάχο χέρι και γνώµη, ενώ ο ίδιος ο Κύριος των δυνάµεων και 
Υιός της αειπαρθένου αυτής είναι αόρατα παρών και αποδίδει στη 
Μητέρα την εξόδιο τιµή, στα χέρια του οποίου εναπέθεσε και το 
θεοφόρο πνεύµα, µε το οποίο έπειτα από λίγο µεταθέτει και το 
συζυγικό προς εκείνο σώµα σε χώρο αιώνιας ζωής και ουράνιο. 
 

 ΠΠΠΠολλοί βέβαια από πολύ παλαιά πέτυχαν θεία ευµένεια και 
δόξα και δύναµη, «αυτή όµως υπερβαίνει και ξεπερνά όλους και ό-
λες» (Παροιµ. 29, 29). Γιατί µόνο αυτή, ευρισκόµενη ανάµεσα 
στο Θεό και στο ανθρώπινο γένος, το Θεό τον κατέστησε υιό του 
ανθρώπου, ενώ τους ανθρώπους τούς έκαµε υιούς του Θεού, κά-
νοντας ουρανό τη γη, και θεώνοντας το ανθρώπινο γένος, και µό-
νη αυτή από όλες τις γυναίκες αναδείχθηκε πάνω από κάθε φύση 
µητέρα του Θεού εκ φύσεως, και υπήρξε µε τον ανέκφραστο τόκο 
της βασίλισσα κάθε εγκόσµιου και υπερκόσµιου κτίσµατος. 
 ΤΤΤΤώρα έχοντας και τον ουρανό κατοικητήριο, ως βασίλειο 
που ταιριάζει σ’ αυτήν, σ’ αυτόν που σήµερα µετατέθηκε από τη 
γη, στάθηκε και στα δεξιά του βασιλιά του παντός, ντυµένη και 
στολισµένη µε χρυσοΰφαντο ιµατισµό (Ψαλµ. 44, 10). Ως διάχρυσο 
ιµατισµό πρέπει να νοήσεις το θεαυγές σώµα εκείνης, καταστολι-
σµένο µε τις παντός είδους αρετές. Γιατί δεν µπορούσε γη και τά-
φος και θάνατος να κατέχει παντοτινά το ζωαρχικό και θεοδόχο 
σώµα της και το πιο αγαπητό του ουρανού και του ουρανού των 
ουρανών. Και αποδεικτικό στοιχείο για τους µαθητές ως προς την 
ανάστασή της γίνονται τα σινδόνια και τα εντάφια, που µόνα απέ- 
µειναν στον τάφο και που µόνα βρέθηκαν σ’ αυτόν. ∆ε χρειάσθη-
κε όµως να µείνει και αυτή ακόµη για λίγο πάνω στη γη, όπως ο 
Υιός της και Θεός· γι’ αυτό αναλήφθηκε αµέσως προς τον υ- 
περουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι ακτινοβολεί τις 
µαρµαρυγές και τις χάριτες µέχρι τη γη λαµπρότερες και θειότατες. 
 ΠΠΠΠοιος λόγος µπορεί να περιγράψει το θεόλαµπρο κάλλος 
σου, Μητέρα του Θεού και Παρθένε; Συ είσαι χώρος και όλων 
των χαρίτων και πλήρωµα κάθε είδους καλοκαγαθίας, και έµψυ-
χος πίνακας και εικόνα κάθε αγαθού και κάθε αγαθότητας, ως µό- 
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νη που αξιώθηκες όλα µαζί τα χαρίσµατα του Πνεύµατος, ή καλύ-
τερα ως µόνη που έλαβες µέσα στα σπλάγχνα σου εκείνον στον ο-
ποίο βρίσκονται όλοι οι θησαυροί όλων αυτών των χαρισµάτων. 
 

 ΤΤΤΤόσο πολύ πλησιέστερη είναι από εκείνους που πλησιά-
ζουν το Θεό, τόσο µεγαλύτερα από όλους πρεσβεία αξιώθηκε η 
Θεοτόκος· δεν εννοώ τους ανθρώπους µόνο, αλλά και όλες αυτές 
τις αγγελικές ιεραρχίες. Γιατί γι’ αυτήν την ανώτατη ταξιαρχία 
αυτών γράφει ο Ησαΐας, «και τα Σεραφίµ στέκονταν τριγύρω του» 
(Ησ. 6, 2), ενώ γι’ αυτήν λέγει ο ∆αβίδ· «στάθηκε στα δεξιά του η 
βασίλισσα» (Ψαλµ. 44, 10). Βλέπετε τη διαφορά της στάσεως; 
Από αυτήν µπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά τής ως προς 
την αξία τάξεως·  γιατί τα Σεραφίµ στέκονταν γύρω από το Θεό, 
ενώ δίπλα σ’ αυτόν τον ίδιο το Θεό η βασίλισσα όλων. 
 

 ΕΕΕΕπειδή στους ουρανούς είναι αιώνιος θεσµός, το να µετέ-
χουν µέσω των µεγαλυτέρων οι µικρότεροι του ευρισκοµένου πέρα 
από τα όντα, και ανώτερη από όλους είναι η Παρθενοµήτωρ, 
µέσω αυτής θα γίνουν µέτοχοι, όσοι θα γίνουν µέτοχοι, του Θεού 
και αυτήν θα υµνήσουν µετά το Θεό αυτοί που υµνούν το Θεό. Αυ-
τή είναι υπόθεση των προφητών, των Αποστόλων αρχή, εδραίωµα 
των µαρτύρων, το θεµέλιο των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των 
ανθρώπων της γης, η τερπνότητα των ευρισκοµένων στον ουρανό, 
το εγκαλλώπισµα όλης της κτίσεως. Αυτή αρχή και πηγή και ρίζα 
των απορρήτων αγαθών, αυτή κορυφή και τελείωση κάθε αγίου.  
 

ΩΩΩΩ Παρθένε θεία και τώρα ουράνια, έγινες ταµιούχος και 
χώρος χαρίτων· όχι για να τις κρατήσεις για τον εαυτό σου, αλλά 
για να γεµίσεις τα σύµπαντα µε χάρη. Μετάδωσε λοιπόν πλούσια 
στο λαό σου, το έλεος και τα χαρίσµατά σου. Αντιπαράβαλε στα 
παθήµατά µας τη δική σου βοήθεια, παρέχοντας και στις ψυχές 
και στα σώµατα πλούσια τη χάρη· και αν δεν τη χωρούµε, κάνε 
µας χωρητικώτερους, ώστε σωζόµενοι και ενδυναµούµενοι από τη 
χάρη σου να δοξάζουµε τον προαιώνιο Λόγο που σαρκώθηκε από 
σένα για χάρη µας, µαζί µε τον άναρχο Πατέρα του και το ζωοποιό 
Πνεύµα, τώρα και πάντοτε και στους ατελείωτους αιώνες. Γένοιτο. 
Αγίου Γρηγορίου του Παλαµά, απόσπ. από την οµιλία στην Πάνσεπτη Κοίµηση της Πανυπέραγνης ∆έσποινάς µας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, Ε. Π. Ε.      
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Η Η Η Η υµνωδία της εκκλησίας µας είναι ένας παράδεισος, ένα 
µυστικό περιβόλι που µοσκοβολά από λογής λογής µυρίπνοα άν-
θη, και τα πιο µυρουδικά, τα πιο εξαίσια, είναι αφιερωµένα στην 
Παναγία. Όλος ο κόσµος θλίβεται µαζί της και µαζί της χαίρεται 
µε µία χαρά πνευµατική: «
π Σο χαίρει, Κεχαριτωµένη, π�σα � κτίσις, #γγέ-
λων τ' σύστηµα κα #νθρώπων τ' γένος, �γιασµένε να+ κα παράδεισε λογικέ, παρθε-
νικ'ν καύχηµα, .ξ 0ς Θε'ς .σαρκώθη κα παιδίον γέγονεν 1 πρ' α2ώνων 3πάρχων 

Θε'ς �µ4ν». 
 

 ΑΑΑΑπορείς τι να πρωτοδιαλέξεις απ’ αυτή την υµνολογία της 
Θεοτόκου! Θαρρείς πως ο αγέρας, τα βουνά, οι θάλασσες της Ελ-
λάδας, τα χωριά, οι πολιτείες, γεµίσανε ευωδία πνευµατική απ’ 
αυτό «τὸ χρυσοῦν θυμιατήριον», απ’ αυτή «τὴν μανναδόχον 

στάμνον» που έχει µέσα «μύρον τὸ ἀκένωτον». Οι γυναίκες µας 
είναι στολισµένες µε τ’ όνοµά της, τα βουνά µας, οι κάµποι, τα 
νησιά, τ’ ακροθαλάσσια είναι αγιασµένα από τα ξωκκλήσια της, 
τα καράβια µας έχουν γραµµένο απάνω στη µάσκα και στην πρύ-
µη το γλυκύτατο όνοµά της. Αληθινά στην Ελλάδα µας «.π Σο 

χαίρει, Κεχαριτωµένη, π�σα � κτίσις», «για Σένα, χαίρεται όλη η πλάση». 
Σήµερα που κοιµήθηκες, θαρρείς πως η χαρά γίνηκε πιο µεγάλη, 
η θλίψη άλλαξε σε αγαλλίαση, η ελπίδα ζωήρεψε αντί να απο-
σκιάσει και πληµµύρισε τις καρδιές µας.   

 ΣΣΣΣήµερα τ’ αγέρι φυσά γλυκύτερα στα κουρασµένα πρό-
σωπά µας, τα δέντρα σαν να γενήκανε πιο χλωρά, τ’ αυγουστιάτι-
κο κύµα σαν να αρµενίζει πιο δροσερό µέσα στο πέλαγο και αφρί-
ζει φουσκωµένο από χαρά µεγάλη, το κάθε τι πανηγυρίζει κι’ α-
γάλλεται… Ω! Τι θάνατος λοιπόν είναι αυτός, που γέµισε την οι-
κουµένη και τις καρδιές µας µε τη χαρά της αθανασίας! Και κα-
λώτατα ψέλνει ο υµνωδός σήµερα: «
ν τ5 γεννήσει τ7ν παρθενίαν .φύλα-
ξας, .ν τ5 κοιµήσει τ'ν κόσµον ο: κατέλιπες, Θεοτόκε. Μετέστης πρ'ς τ7ν ζωήν, µήτηρ 3-
πάρχουσα τ>ς ζω>ς, κα τα?ς πρεσβείαις τα?ς σα?ς λυτρουµένη .κ θανάτου τAς ψυ-

χAς �µ4ν». (Η Κοίµησις της Θεοτόκου (απόσπ.), από το περιοδικό «Ελληνική ∆ηµιουργία», τ. 37, 1949) 
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