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«Ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε».

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἡ Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἀποτελεῖ τό μεγάλον ἑόρτιον 

γεγονός μέσα στήν καρδιά τοῦ καλοκαιριοῦ γιά τή ζωή τῆς Ἁγίας μας Ἐκ-
κλησίας. 

Οἱ συνθῆκες κάτω ἀπό τίς ὁποῖες ἑορτάζουμε αὐτή τή χρονιά το γε-
γονός τῆς Κοιμήσεώς Της εἶναι πραγματικά δύσκολες καί καταγράφουν 
τό ἐμπερίστατον τῶν συνθηκῶν πού χαρακτηρίζουν τίς λεπτομέρειες ὄχι 
μόνον τοῦ κοινωνικοῦ μας βίου, ὄχι μόνον τῆς οἰκονομίας τῆς πατρίδος μας 
ἀλλά ἐκφράζουν κυρίως καί τήν ἀγωνία γιά τή συμμετοχή μας στή λαμπρά 
αὐτή Πανήγυριν. Ὅμως, ὅποια καί ἄν εἶναι τά μέτρα πού ἐξαγγέλλονται, 
ὅσο δύσκολες καί ἄν εἶναι οἱ συνθῆκες, ἡ καρδιά τοῦ κάθε πιστοῦ, τοῦ 
κάθε Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ αὐτήν τήν ἡμέραν πάλλει ἀπό ἱεράν συγκίνη-
σιν. Ναί! Εἴμαστε ὅλοι συγκινημένοι καθώς πλησιάζουμε τήν Κυρίαν Θεο-
τόκον, τήν Παναγίαν Μητέρα μας, τήν Παναγίαν Μητέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά νά Τήν ἀσπασθοῦμε καθώς ἑορτάζουμε τήν Ἔνδοξον 
Κοίμησίν Της.

Ἡ Κοίμησις τῆς Παναγίας μας εἶναι τό «Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ», 
διότι μᾶς θυμίζει ὅτι θάνατος οὐκέτι κυριεύει, γιατί μᾶς θυμίζει ὅτι ἡ ζωή 
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εἶναι ἐκείνη πού ὑπερτερεῖ τοῦ θανάτου, πού ξεπερνᾷ τόν θάνατο καί 
βλέπουμε σέ αὐτή τή λεπτομέρεια τῆς Ἑορτῆς νά ὑπάρχῃ ἡ αἰτία τῆς 
χαρᾶς. Συνήθως, ὅταν θυμόμαστε τή μνήμη τοῦ θανάτου κάποιου ἀγαπη-
μένου μας προσώπου, λυπούμεθα. Τώρα, καθώς ἐνθυμούμεθα τήν ἡμέρα 
πού ἡ Παναγία μας φεύγει ἀπό τή γῆ, χαιρόμεθα καί πανηγυρίζουμε, διότι 
ἡ Παναγία μας ἀποτελεῖ τό θριαμβικό ἐκεῖνο πρόσωπο, στό ὁποῖο κατα-
γράφεται τό γεγονός τῆς Καινῆς Κτίσεως, τό γεγονός τῆς Παλιγγενεσίας. 
Νέος Κόσμος γεννήθηκε ἀπό αὐτήν τήν Ἴδια καί αὐτός ὁ κόσμος εἶναι 
Κόσμος τῆς Χάριτος, εἶναι τό Σῶμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ Καινή Κτίσις, 
ἡ Καινούργια Ζωή. Γιά αὐτό καί οἱ Ὕμνοι τῆς Κοιμήσεώς Της εἶναι Ὕμνοι 
οἱ ὁποῖοι μας συνδέουν λεκτικῶς καί νοηματικῶς μέ τό περιεχόμενον τῆς 
ζωῆς. «Μετέστης πρός τήν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς». Αὐτή τή 
Μητέρα τῆς ζωῆς, λοιπόν, καθώς προπέμπομεν σήμερα, στή Μεγάλη Ἑορ-
τή τῆς Κοιμήσεώς Της, ζητοῦμε καί παρακαλοῦμε, προσπίπτουμε καί δεό-
μεθα νά ἔλθῃ ἡ Χάρις, ἡ Εὐλογία Της καί στή δική μας ζωή καί στή δική 
μας δυσκολία. Το Τροπάριό Της τό διακηρύσσει:  «Ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν 
κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε».

Πράγματι, ἀδελφοί μου, ἡ Παναγία δέν μᾶς ἐγκατέλειψε ποτέ. Δέν θά 
μᾶς ἐγκαταλείψει καί τώρα. Δέν θά μας ἐγκαταλείψει, ὅσο ἐμεῖς ὑπάρχου-
με καί ὅσο ζητοῦμε τήν Κραταιά Προστασία, τή σκέπη, τή βοήθεια, τήν 
ἀντίληψή Της. Ἡ ἐν πρεσβείαις Ἀκοίμητος πρός τόν Κύριον Παναγία μας 
καί ἀπόψε εἶναι κοντά μας, ἀκούει τίς προσευχές μας καί μεταφέρει τή 
δική μας ἀγωνία, τόν δικό μας πόνο μέ τά δικά Της δάκρυα καί τίς δικές 
Της εὐχές στό Θρόνο τοῦ Υἱοῦ Της καί ζητᾷ ἀπό Αὐτόν αὐτό πού ἐμεῖς 
ἀναζητοῦμε. Ἄν αὐτό πού ζητοῦμε εἶναι τό ἔλεος, τό ἔλεος τοῦ Κυρίου θά 
ἔλθει στή ζωή μας. Ἄν αυτό πού ζητοῦμε εἶναι ἡ ἀνόρθωσις, θά ἔλθει ἡ 
ἀνόρθωσις καί ὅ,τι ἄλλο πρός σωτηρίαν αἴτημα ὑποβάλλομεν, ἡ Παναγία 
μας θά το ἐκπληρώσει, ἀρκεῖ ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, νά παραμείνουμε σταθε-
ροί ἀποδέκτες τῶν εὐλογιῶν, γιατί ἐνῶ ὁ Θεός μᾶς δίδει εὐλογίες, ἐμεῖς τίς 
περιφρονοῦμε, ἐνῶ ἡ Παναγία μᾶς παρέχει τήν προστασίαν Της, ἐμεῖς Τήν 
ἀγνοοῦμε, γιατί ἐνῶ ἡ Παναγία μας τόν κόσμον ἐν τῇ ἱερᾷ Αὐτῆς Κοιμήσει 
οὐ κατέλιπε, ἐμεῖς Τήν ἐγκαταλείπουμε καί ἐπιλέγουμε ἐπιλογές πού μᾶς 
ὁδηγοῦν μακριά ἀπό τόν Θεόν, μακριά ἀπό τό Θεῖον Θέλημα, πού εἶναι ἡ 
Σωτηρία μας, μακριά ἀπό τούς ἴδιους τούς ἑαυτούς μας, μακριά ἀπό τίς 
ἴδιες τίς ἀγωνίες μας γιά τό παρόν καί τό μέλλον.



ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Διάπυρος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης

Ἄς μείνουμε, λοιπόν, κοντά στήν Χάριν Της, ἄς Την παρακαλέσουμε 
γιά μία ἀκόμη φορά τίς δύσκολες αὐτές ὥρες νά ἀπαλύνῃ τόν πόνο τῶν 
δοκιμαζομένων, τῶν ἀσθενούντων, τῶν  ἐν πτωχείᾳ καί δοκιμασίᾳ ἀδελφῶν 
μας. Ἄς παρακαλέσουμε τήν Κυρίαν Θεοτόκον νά μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπό 
κάθε συμφοράν τοῦ παρόντος βίου καί νά μᾶς χαρίσῃ ἐν μέν τῷ παρόντι 
βίῳ τήν ἀκαταγώνιστον θερμήν προστασίαν Της καί ἐν τῷ μέλλοντι τή χαρά 
τῆς Αἰωνίου Ζωῆς, πού χαρίζει ὡς Μητέρα ὑπάρχουσα τῆς Ἀλήκτου Ζωῆς 
τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτῷ ἡ Δόξα καί 
τό Κράτος εἰς πάντας τούς αἰῶνας.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα σέ ὅλους. Ἡ Παναγία νά σκέπῃ τήν 
πατρίδα μας, τίς οἰκογένειές μας, τά παιδιά μας καί νά εὐλογῇ τό παρόν 
καί τό μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου. 

*Νά ἀναγνωσθῇ εὐκρινῶς ἐπ’ ἐκκλησίαις κατά τό Κοινωνικόν.-


