
ΑΡΧΙΜ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΔΕ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, IEΡΟΚΗΡΥΞ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ

Τό πρόσωπο τῆς μεγάλης Μάνας ὅλων μας τιμοῦμε κάθε Δεκαπενταύ-
γουστο, στό ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς ὑπέροχης Αὐγουστιάτικης δια-

δρομῆς. Ἀποδίδουμε τιμή καί εὐγνωμοσύνη στή Μεγάλη Ἀγαπημένη τῆς καρ-
διᾶς μας, τοῦ τόπου μας, τῆς ἱστορίας μας. Καί ἡ Παναγία μας εἶναι σίγουρα
ἡ πιό ἀγαπημένη. Ὅλοι μας ἔχουμε συνάψει μαζί της μιά ξεχωριστή καί μονα-
δική σχέση, διακρίνοντάς την ἀπό τή μεγάλη χορεία τῶν Ἁγίων της πίστεώς
μας. Ξεχωρίσαμε πάνω της αὐτό πού μπορεῖ νά γεμίσει τήν καρδιά μας, νά
ἐμπνεύσει τήν ὕπαρξή μας. Γι’ αὐτό, τήν ἐμπιστευόμαστε χωρίς δισταγμούς
καί ἀναστολές. 

Ἡ Παναγία, μία μορφή βγαλμένη μέσα ἀπό τά σπλάχνα τῆς ἀνθρώπινης
ἀκαταστασίας καί ἁμαρτωλότητας, ἔδειξε, εὐθύς ἐξ ἀρχῆς, ὅτι δέν ἦταν δυνα-
τόν νά ἀνήκει στή ζοφερή πραγματικότητα τῆς ἀνθρώπινης κατάπτωσης.
Ἔδειξε ὅτι ἦταν πλασμένη γιά κάτι ἄλλο, κάτι πέρα ἀπό τά δεδομένα καί τά
συνηθισμένα, κάτι πού, τελικά, θά εἶχε σχέση μέ τά γήινα, στήν προοπτική,
ὅμως, νά συνδεθοῦν ἄμεσα μέ τά ἐπουράνια. Καί ἐκείνη ἔπαιξε ἀκριβῶς αὐτόν
τόν ρόλο τοῦ ἐκλεκτοῦ συνδέσμου, πού μπόρεσε, μέσα ἀπό τήν ταπείνωση
καί τήν ὑπακοή της, νά καταστεῖ τό δοχεῖο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Μπόρεσε
νά ἑνώσει τόν οὐρανό μέ τή γῆ καί νά ἀνανεώσει τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ πραγματι-
κότητα τῆς προσωπικῆς μας λύτρωσης καί σωτηρίας καθίσταται, πλέον, ρεα-
λιστική. Ἡ Παρθένος ἄνοιξε τούς οὐρανούς γιά ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους. Ἀκοῦμε
στούς Χαιρετισμούς νά ἐπιβεβαιώνεται ἐμφαντικά αὐτή ἡ ἀλήθεια: «Χαῖρε,
κλῖμαξ ἐπουράνιε, δι’ ἧς κατέβη ὁ Θεός. Χαῖρε, γέφυρα μετάγουσα τούς ἐκ γῆς
πρός οὐρανόν. Χαῖρε ὅτι τά οὐράνια συναγάλλεται τῇ γῇ. Χαῖρε, ὅτι τά ἐπίγεια
συγχορεύει οὐρανοῖς»1. 

Στό πρόσωπο τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων  ὁ Θεός φανέρωσε στόν ἄνθρωπο

1 Στίχοι ἐκ τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.
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ὅτι πλησίαζε ἡ ὥρα νά ἀνεβεῖ καί πάλι στήν παραδείσια μακαριότητα, ὑπο-
δεικνύοντάς του μιά μυστική κλίμακα, τήν ὁποία θά μποροῦσε νά ἀνέλθει μέ
ἀσφάλεια, ἀφοῦ Ἐκεῖνος θά τή στερέωνε ἀσάλευτα μέ τή δική Του κάθοδο.
Κλίμακα θαυμαστή γίνεται ἡ Θεοτόκος, μέ τήν ἀτίμητη καί δυσερμήνευτη γιά
τήν ἀνθρώπινη ἰδιοτέλεια προσφορά τῆς ζωῆς της στόν Θεό καί στόν ἄνθρω-
πο. Ἡ προσφορά της ἦταν ἡ θυσία τῆς ζωῆς της σ’ ἕνα ἔργο ὑπέρλογο καί
μεγαλειῶδες, στό ἔργο τῆς κένωσης τοῦ Θεοῦ γιά τήν κατά χάρη θέωση τοῦ
ἀνθρώπου. Καί ὁ Θεός τή χρησιμοποιεῖ σάν σκάλα γιά τήν κάθοδό Του στήν
ἀνθρώπινη φτώχεια. Τήν καθιστά θρόνο τῆς ἐπίγειας ταπείνωσής Του. Μετα-
τρέπει τήν ταπεινή γαστέρα της σέ παλάτι εὐρυχωρότερο τοῦ οὐρανοῦ. Ἀνυ-
ψώνει τήν Κεχαριτωμένη στήν ὑπέρλαμπρη δόξα τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ·
Μητέρα τοῦ ἐλέους καί τῆς στοργῆς, τῆς καταλλαγῆς καί τῆς συμφιλίωσης
τῶν ἄνω καί τῶν κάτω· Μητέρα τῶν χοϊκῶν ἀνθρώπων καί βασίλισσα τῶν
Ἀγγέλων. Αὐτή εἶναι ἡ μυστική κλίμακα γιά τά οὐράνια δώματα.

Ἡ Παναγία εἶναι ἡ μάνα μας, γιατί ἔγινε Μητέρα τοῦ Σωτήρα καί Λυτρωτῆ
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἔγινε τό «δοχεῖον τῆς ἀστέκτου
Θεότητος, ὁ τόπος Κυρίου, ἡ Θεοστιβής γαῖα, ἡ τόν ἔξω τόπου παντός τῇ
Θεότητι τροπώσασα τῇ σαρκώσει»2, κατά τόν Ἅγιο Θεόδωρο τόν Στουδίτη. Ἡ
Παναγία Μητέρα εἶναι «ἡ τό σπήλαιον δοξάσασα καί τήν φάτνην μεγαλύνασα.
Εἶναι ἡ τραπεζοφοροῦσα τόν οὐράνιον ἄρτον Χριστόν. Εἶναι ἡ θημωνία τοῦ
ζωοποιοῦ σίτου, ἡ τό πῦρ τῆς Θεότητος δεξαμένη καί τό φῶς τό ἄσβεστον ἐν
ἀγκάλαις βαστάσασα. Εἶναι ἡ νύμφη ἡ οὐράνιος της Ἁγίας Τριάδος»3, κατά τόν
Ἅγιο Ἐπιφάνιο Κύπρου. Ἐνῶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἔκθαμβος
ἐμπρός στά μεγαλεῖα πού συμβαίνουν στή Θεοτόκο, ἀναφωνεῖ: «Παναγία
Μητέρα, εἶσαι πραγματικά ἡ πιό πολύτιμη ἀπό ὅλη τήν πλάση, γιατί μόνο ἀπό
σένα δέχθηκε νά λάβει τή σάρκα του ὁ Πλάστης καί ἔτσι προσέλαβε τίς ἀπαρ-
χές τῆς δικῆς μας φύσεως. Σάρκα Του, λοιπόν, ἔγινε ἡ σάρκα σου καί αἷμα Του
τό αἷμα σου καί γάλα ἀπό τό στῆθος σου ἐθήλασεν ὁ Θεός. Καί ἑνώθηκαν τά
χείλη σου μέ τοῦ Θεοῦ τά χείλη. Ἄπιαστα καί ἀνείπωτα θαύματα. Ὁ Θεός τῶν
ὅλων προεγνώρισε ὅτι ἐσύ ἄξια θά γίνεις τῆς ἀγάπης Του. Καί σέ ἀγάπησε καί
σέ ἀνέδειξε μάνα καί τροφοδότρια τοῦ δικοῦ Του Υἱοῦ καί Λόγου»4. 

Γι᾽ αὐτό, ἔγινε καί ἡ δική μας Μάνα, ἡ Μητέρα τῆς ζωῆς μας. «Εἶναι μητέρα

2 Θεόδωρος Στουδίτης, P.G. 96, 689.
3 Ἐπιφάνιος Κύπρου, P.G. 43, 485-501.
4 Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Ἡ Θεοτόκος, Ἀθήνα, 1970, σ. 240.
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τοῦ κόσμου. Ἡ Εὔα γέννησε σαρκικά τούς ἀνθρώπους καί, ἐν μέρει, τούς ὁδή-
γησε στήν πτώση. Ἡ Παναγία, ὅμως, τούς ἀναγεννᾶ πνευματικά καί τούς χαρί-
ζει τῆς πρώτης θεοπλασίας τά προοίμια. Ἡ Θεοτόκος Μαρία, ἀπό τή στιγμή
τήν εὐλογημένη πού συνέλαβε στά παρθενικά της σπλάχνα τόν Σωτήρα τοῦ
κόσμου, ἀπό τή στιγμή αὐτή ἀρχίζει καί τήν πνευματική της μητρότητα. Γιατί
ὁ υἱός της ἔφθασε στό Πάθος καί στήν Ἀνάσταση γιά τή δική μας λύτρωση
καί σωτηρία. Ἡ Θεία μητρότητα εἶναι ὁ ὁριστικός λόγος ὑπάρξεως τῆς Πανα-
γίας. Ἡ Παναγία δέν ὑπῆρξε σάν γυναίκα παρά μόνο γιά νά καταστεῖ Μητέρα
τῶν ἀνθρώπων...»5.

Χωρίς ἴχνος σοβινισμοῦ, πιστεύουμε ὅτι ὁ Ἑλληνικός Ὀρθόδοξος λαός συν-
δέεται ἄρρηκτα μαζί της, μέ τρόπο ἐκπληκτικό. Κάθε Αὔγουστο ἡ Ἑλλάδα ζεῖ
καί κινεῖται στούς ρυθμούς τῆς μεγάλης γιορτῆς τῆς Κοίμησής της. Ἀπό τό
ἕνα ἄκρο τῆς πατρίδας ἕως τό ἄλλο, ἄν κινηθεῖ κανείς, θά διαπιστώσει ὅτι ὁ
λαός μας γεμίζει τίς Ἐκκλησιές μέσα στήν κάψα τοῦ Καλοκαιριοῦ. Ψάλλει μέ
δέος τόν Παρακλητικό της Κανόνα, ἀνοίγει καί λειτουργεῖ τά ξεχασμένα καί
ἀπομονωμένα ξωκλήσια τῆς ὑπαίθρου καί γιορτάζει τό Πάσχα τοῦ Καλοκαι-
ριοῦ, ἀποδίδοντας στό πρόσωπό της τιμή ξεχωριστή. Ἀπό τήν Τῆνο, μέχρι τή
Σουμελᾶ στό Βέρμιο, ἀπό τή Χοζοβιώτισσα τῆς Ἀμοργοῦ, μέχρι τήν Παναγία
Ξενιά της Μαγνησίας, ἀπό τήν Ἑκατονταπυλιανή τοῦ Αἰγαίου, μέχρι τήν Εἰκο-
σιφοίνισσα τῆς Μακεδονίας, ἀπό τή Φανερωμένη τῆς Λευκάδας, μέχρι τήν
Παναγία τοῦ Ἔβρου, στήνεται ἕνας μοναδικός λατρευτικός χορός. Ἐξελίσσεται
ἕνα ἀέναο πανηγύρι. Οἱ ξενιτεμένοι ἐπιστρέφουν στά χωριά τους, ὡς ἄλλοι
Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, καί συντονίζονται σέ ρυθμούς Θεομητορικούς. Ἕνας
ἀόρατος ἀρχιμουσικός μοιάζει νά κινεῖ τήν εὐλογημένη μπαγκέτα του ἐναρμο-
νίζοντας αὐτό τό ὑπερκόσμιο καί συνάμα, τόσο δικό μας Θεομητορικό τρα-
γούδι. Γιατί, ὅμως, ὅλα αὐτά; Γιατί αὐτό τό μεγάλο δέσιμο; Τί εἶναι, ἐπιτέλους,
ἡ Παναγία γιά μᾶς;

Τόσο ἡ πολιτιστική μας παράδοση ὅσο καί ἡ θρησκευτική μας πίστη
δίνουν τήν ἀπάντηση. Ἡ Παναγία, γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες, περισσότερο ἀπό
Θεοτόκος, ἀπό Ὑπεραγία, ἀπό ἕνα πρόσωπο πέριξ του ὁποίου ἐξελίχτηκαν
στήν ἱστορία πολλοί ἀγῶνες γιά τή δογματική της θέση μέσα στήν Ἐκκλησία,
βιώνεται, ἁπλά καί μόνο, ὡς ἡ μεγάλη Μάνα, μέ ὅλα ὅσα συνεπάγεται αὐτός
ὁ ὅρος, ὁ τόσο ἁπλός, μά καί τόσο μεγάλος καί οὐσιαστικός. Ἡ Παναγία εἶναι

5 Γ. Κουνάβη, Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας γιά τή Θεομήτορα, «Ἡ Ἀλήθεια», Ἰούλιος-Αὔγουστος
2001, σ. 15.
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ἡ μάνα μας, γιατί εἶναι τό ἀποκούμπι μας, ἡ ἀμετάθετη ἐλπίδα μας. Σ’ αὐτήν
καταθέτουμε τά πάθια καί τούς καημούς μας. Ἐκείνης τό ὄνομα φέρουμε ἀβία-
στα στά χείλη μας, κάθε φορᾶ πού καλούμαστε ν’ ἀντιμετωπίσουμε κινδύνους,
προβλήματα, νά ξεπεράσουμε τίς ἀνασφάλειές μας. Εἶναι ἡ Μάνα μας, γιατί
εἴμαστε σίγουροι πώς θ’ ἀκούσει, ὅπως ἀκούει ἡ κάθε μάνα, τήν παράκληση
τῶν παιδιῶν της. Εἶναι ἡ καταφυγή μας στούς πειρασμούς, ἡ εἰρήνη μας στόν
πόλεμο τῶν παθῶν, εἶναι τό φῶς στό σκοτάδι τῶν θλίψεων καί τῶν δοκιμασιῶν
πού χειμάζουν τίς ψυχές μας. Εἶναι ἡ προστασία καί ἡ σκέπη τῆς ζωῆς μας,
ἐκείνη πού γεμίζει τήν καρδιά μας μέ χαρά καί εὐφροσύνη, πού μᾶς ἔσωσε ἀπό
τόν θάνατο καί τή φθορά, γιατί γέννησε τόν νικητή τοῦ θανάτου. Εἶναι ἡ μετα-
βολή τῶν θλιβομένων, ἡ ἀπαλλαγή τῶν ἀσθενούντων, τῶν πολεμουμένων ἡ
εἰρήνη, τῶν χειμαζομένων ἡ γαλήνη, ἡ μόνη προστασία τῶν πιστῶν6. 

Ἡ Παναγία εἶναι ἡ ἐλπίδα καί ἡ προστασία ἐκείνων πού καταφεύγουν στή
χάρη Της, εἶναι ἡ μητέρα πού ἀναλαμβάνει, μέ θυσιαστική διάθεση, νά προ-
στατεύσει τά παιδιά της ἀπό τή διαβρωτική ἐπίδραση τῆς ἁμαρτίας, ἀλλά καί
νά σύρει καί ν’ ἀνασηκώσει ὅσους ἔπεσαν καί παρασύρθηκαν ἀπό τό ρεῦμα
τῆς προσωπικῆς τους ἀδυναμίας. Ἀρκεῖ ἡ προσέγγισή της νά μήν εἶναι καρπός
παροδικοῦ συναισθηματικοῦ παροξυσμοῦ, ἀλλά κίνηση εἰλικρινοῦς μετανοίας
καί ἐπιστροφῆς στήν ἀγάπη τοῦ Υἱοῦ της.

Ἡ Παναγία εἶναι ἡ μάνα μας, γιατί εἶναι ἡ μεσίτριά μας. Ἡ μητρική της ἰδιό-
τητα εἶναι ἐκείνη πού τήν καθιστά ἱκανή νά πρεσβεύει, μέ παρρησία, στόν Υἱό
καί Θεό της, μεταφέροντας στόν θρόνο Του τίς δικές μας ἱκεσίες καί παρα-
κλήσεις. Εἶναι σέ θέση νά μαλακώνει καί νά καταπραΰνει τή δίκαιη ἀπογοή-
τευση τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἐκτροπή καί τό παραστράτημά μας ἀπό τό δικό Του
θέλημα καί τό αἱματοκύλισμά μας στή ζωή τῆς ἁμαρτίας. 

Πρόκειται γιά βασική πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος
εἶναι ἡ κατεξοχήν ἱκέτις καί πρέσβειρα, πρός τόν Κύριό μας, ὑπέρ ὅλων ὅσοι
καταφεύγουμε, μέ πίστη καί ἐλπίδα, στή χάρη Της. Αὐτή ἡ πίστη διακρίνεται
εὐκρινῶς σέ ὅλες τίς Θεομητορικές Ἀκολουθίες, ἐξαιρέτως δέ στούς Παρακλη-
τικούς της Κανόνες τοῦ Αὐγούστου, ἐκεῖ ὅπου ὁλόκληρος ὁ ἐπίγειος βίος τοῦ
ἀνθρώπου, κατάστικτος ἀπό πειρασμούς καί δοκιμασίες, ἐναποτίθεται ἀπό
τόν Ἐκκλησιαστικό ὑμνωδό στήν Πρέσβειρα τοῦ οὐρανοῦ. Πονεμένη βαθειά
σάν μάνα ἡ Παναγία ἀπό τήν κοφτερή ρομφαία πού διαπέρασε τήν καρδιά
της, μέ τή φρικτή Σταύρωση τοῦ Υἱοῦ της, μπῆκε στά παλάτια τῆς αἰώνιας

6 Ἐκ τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος.

ΜΕΡΟΣ Ε´. ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

302

299.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.qxp_Layout 1  07/05/2019  20:03  Page 302



ζωῆς, καταχαρούμενη δίπλα στό παιδί Της, δική μας πρέσβειρα καί προστάτις. 
Ὅλοι ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί τῆς ἐποχῆς μας, ἄλλοι πονεμένοι ἀπό τίς δοκι-

μασίες τῆς ζωῆς, ἄλλοι κουρασμένοι ἀπό τούς πειρασμούς καί ἄλλοι ἀπογοη-
τευμένοι ἀπ’ ὅλα ὅσα συμβαίνουν γύρω μας, σέ ὅλα τα ἐπίπεδα, σπεύδουμε
νά ξεδιψάσουμε τίς ψυχές μᾶς κοντά στή βρυσομάνα τῶν Θείων δωρημάτων,
Παναγία μας, ὅπως ἔκαναν οἱ Πατέρες καί πρόγονοί μας. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς
διδάσκει πώς πρέπει νά τοποθετοῦμε στήν κορωνίδα τῶν αἰτημάτων μας τήν
ψυχική μας σωτηρία, δείχνοντας, μέ τόν τρόπο αὐτόν, ὅτι ὅλη μας ἡ ζωή, ἀκό-
μα καί μέσα ἀπό τά τετριμμένα τῆς καθημερινότητάς μας, πρέπει νά κατατεί-
νει στόν οὐσιαστικό καί μοναδικό αὐτό σκοπό καί στόχο. Πολλές φορές, ὅμως,
ξεφεύγουμε ἀπ’ αὐτόν τόν προορισμό καί δρομολογοῦμε τά αἰτήματά μας
πρός τή Θεοτόκο μέ τρόπο λανθασμένο, προτάσσοντας τά δευτερεύοντα καί
ὄχι τά πρωτεύοντα. Τό ἄγχος τῆς καθημερινότητας καί οἱ μέριμνες τοῦ βίου
ἐξωθοῦν στό περιθώριο τό ἐνδιαφέρον γιά τήν πνευματική μας καλλιέργεια.
Ἀγωνιοῦμε καί παρακαλοῦμε γιά ὅλα, γιά ζητήματα οἰκογενειακά, ἐργασιακά,
οἰκονομικά, ξεχνοῦμε, ὅμως, ὅτι ὅλα αὐτά ἔρχονται καί παρέρχονται καί δέν
ἀποτελοῦν τόν κύριο καί βασικό στόχο τοῦ παρόντος βίου. Ἡ προτροπή τοῦ
Κυρίου εἶναι σαφής: «ζητεῖτε πρῶτον τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιο-
σύνην Αὐτοῦ καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν»7. Ὀφείλουμε νά δρομο-
λογοῦμε τόν ὄγκο τῶν αἰτημάτων μας πρός τόν οὐρανό, ἱεραρχώντας τα μέ
τέτοιον τρόπο, ὥστε νά ἀποδεικνύουμε συνεχῶς ὅτι εἴμαστε Χριστιανοί συνει-
δητοποιημένοι, προορισμένοι γιά τήν οὐράνια, αἰώνια πραγματικότητα, καί ὄχι
γιά τά τετριμμένα καί εὐτελῆ, γιά τά παροδικά του βίου.

Γιά ὅλους τούς παραπάνω λόγους, πού δικαιολογοῦν τόν ἄρρηκτο δεσμό
καί τό ὑπέρλογο δέσιμο ἡμῶν τῶν τέκνων μέ τή μεγάλη μας Μάνα, ἡ ἐπέτειος
τῆς Κοίμησής Της δέν εἶναι ἀφορμή πόνου καί θλίψης, ἀλλά λόγος χαρᾶς καί
εὐφροσύνης. Οὔτε μοιρολόγια χωροῦν, οὔτε θρῆνοι καί κοπετοί. Ἡ Παναγία
δέν πέθανε, ἀλλά ἐκοιμήθη. «Τάφος καί νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν, ὡς γάρ ζωῆς
Μητέρα πρός τήν ζωήν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον»8. Ἡ
Παναγία μετέστη στούς οὐρανούς. Ἡ Κοίμησή της ἦταν ἀθάνατη, ἡ νέκρωσή
Της ἄφθορη, ὁ θάνατός Της ζωηφόρος, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ ἴδια ὑπῆρξε
ἕνας ἄνθρωπος κοινός, σάν κι ἐμᾶς, ἀλλά καί τόσο ἰδιαίτερος καί ἐκλεκτός.
Καί αὐτό εἶναι τό χαρμόσυνο μήνυμα πού ἐκπέμπει ἡ Κοίμησή της, ἕνα μήνυ-

7 Ματθ. 6, 33.
8 Κοντάκιο ἑορτῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
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μα πού διαπερνᾶ τόν χρόνο καί προκαλεῖ δέος, ἀλλά καί ἐνθουσιασμό ἀνε-
κλάλητο, εὐγνωμοσύνη αἰώνια, συγκλονισμό στίς ψυχές: «Παρατηρώντας
αὐτόν τόν θάνατο καί στεκόμενοι δίπλα σ’ αὐτό τό νεκροκρέβατο, καταλαβαί-
νουμε ὅτι ὁ θάνατος δέν ἰσχύει πλέον, ὅτι ἡ διαδικασία τοῦ θανάτου ἑνός
ἀνθρώπου ἔχει γίνει τώρα μία πράξη ζωῆς, μία εἴσοδος σέ μία εὐρύτερη ζωή,
ὅπου βασιλεύει ἡ ζωή. Αὐτή, πού δόθηκε ἐντελῶς στόν Χριστό, πού Τόν ἀγά-
πησε ἕως τέλους, συναντιέται μ’ Αὐτόν σ’ ἐκεῖνες τίς φωτεινές πύλες τοῦ
θανάτου κι ἐκεῖ ὁ θάνατος μεταστρέφεται ἀμέσως σέ χαρμόσυνη συνάντηση
– ἡ ζωή θριαμβεύει, ἡ χαρά καί ἡ ἀγάπη κυριαρχοῦν πάνω στά πάντα»9. Καί
αὐτό τό μήνυμα τῆς ἐλπίδας ἀνανεώνεται ὅλες τίς ἐποχές, ἀφοῦ τό μνῆμα της
ἔγινε πηγή ζωῆς καί ἡ Κοίμησή Της πέρασμα ἀπό τά μάταια, πρόσκαιρα καί
ἀτελῆ αὐτοῦ του κόσμου, στά Θεῖα, στά τέλεια καί ἀτελεύτητα. Γι᾽ αὐτό, γιορ-
τάζουμε ἕνα νέο Πάσχα, τοῦτες τίς μέρες, κάθε Καλοκαίρι καί καλούμαστε,
ἐνώνοντας τή φωνή τῆς καρδιᾶς μας, «πάντες προσκυνήσωμεν αὐτήν, δεόμενοι
συγγενοῦς οἰκειότητος, μή ἐπιλάθη, Δέσποινα, τῶν πιστῶς ἑορταζόντων, τήν
παναγίαν σου Κοίμησιν»10.  

9 Ἀ. Σμέμαν, Ἡ Παναγία, Ἀθήνα, 2000, σ. 53.
10 Δοξαστικό Λιτῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
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