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Ἐγκύκλιορ 
ἐπί ηῇ Κοιμήζει ηῆρ Ὑπεπαγίαρ Θεοηόκος 

 

 

«Τῇ ἐνδόξῳ Κοιμήζει ζος οὐπανοί ἐπαγάλλονηαι 

καί ἀγγέλων γέγηθε ηά  ζηπαηεύμαηα, 

πᾶζα ἡ γῆ δέ εὐθπαίνεηαι, ὠδήν ζοι ἐξόδιον  

πποζθωνοῦζα ηῇ μηηπί ηοῦ ηῶν πάνηων δεζπόζονηορ...» 

 

 

Ἀγαπεηνί κνπ ἀδειθνί,  

Κνηλό παλεγύξη νὐξαλνῦ θαί γῆο εἶλαη ἡ ζεκεξηλή ἑνξηή ηῆο 

Ὑπεξαγίαο Θενηόθνπ. Ἀγάιινληαη νἱ νὐξαλνί, ραίξνληαη ηά 

ζηξαηεύκαηα ηῶλ Ἀγγέισλ, εὐθξαίλνληαη νἱ ἄλζξσπνη ζηή γῆ θαζώο ἡ 

θθιεζία ςάιιεη ηήλ ἐμόδην ὠδή ζηήλ Παλαγία. 

Ἕλαο ζάλαηνο, ὁ ζάλαηνο ηῆο Παλαγίαο γίλεηαη ἀθνξκή ὄρη ιύπεο, 

ἀιιά ραξᾶο κεγάιεο θαί παλεγύξεσο. Καί ηνῦην, γηαηί ὁ ζάλαηνο ηῆο 

Παλαγηᾶο κᾶο βεβαηώλεη θαί γηά ηήλ Ἀλάζηαζε ηνῦ Χξηζηνῦ θαί γηά ηήλ 

δηθή καο Ἀλάζηαζε. 

Ἡ Παλαγία ὡο ἄλζξσπνο, θαίηνη Θενηόθνο, ἀπέζαλε θαί ἐηάθε. 

Δέλ ἔκεηλε ὅκσο ζηόλ ηάθν θαί ζηό ζάλαην. Τήλ ηξίηε ἡκέξα, ὅηαλ 

ἄλνημαλ ηόλ ηάθν ηεο γηά λά πξνζθπλήζεη ηό ἄρξαλην ζῶκα Τεο ὁ 

Ἀπόζηνινο Θσκᾶο, βξῆθαλ ηόλ ηάθν ἄδεην. Τήλ ἀπάληεζε ζηό γεγνλόο 

κᾶο ηή δίδεη ὁ ὑκλσδόο ηῆο θθιεζίαο: «μεηέζηης πρός ηήν ζωήν, 

Μήηηρ ὑπάρτοσζα ηῆς ζωῆς». Μεηαθηλήζεθε ἀπό ηό ζάλαην ζηή δσή, 

γηαηί ἦηαλ Μεηέξα ηῆο δσῆο, Μεηέξα ηνῦ Χξηζηνῦ. 

Μέ αὐηή ηή κεηάζηαζή Τεο κᾶο βεβαηώλεη ὅηη θαί γηά κᾶο ὁ ηάθνο 

γίλεηαη πέξαζκα, γηά λά πεξάζνπκε δηαβαίλνληάο ηνλ ἀπό ηό ζάλαην 

ζηή δσή, ὅπσο ζπλέβε κέ ηήλ Παλαγία θαί ὅινπο ηνύο Ἁγίνπο. 

Τηκᾶκε ζηήλ ξζνδόμε  θθιεζία ηό εὐινγεκέλν πξόζσπν ηῆο 

Παλαγίαο, γηαηί εἶλαη αἰηία θαί ηῆο δηθῆο καο ζεώζεσο. Τήλ ηηκᾶκε, γηαηί 

ζηά ἄρξαληα ζπιάγρλα Τεο  ἑλώζεθε ὁ Θεόο κέ ηόλ ἄλζξσπν θαί 

ζώζεθε ὁ ἄλζξσπνο. 



Ἡ Παλαγία εἶλαη ἡ παγθόζκηνο ραξά, ἡ πάλησλ ραξά. Καηέρεη ηά 

δεπηεξεῖα ηῆο Θεόηεηνο, εἶλαη Θεόο κεηά ηόλ Θεόλ. 

Ἡ Παλαγία εἶλαη ἡ ἀθαηαίζρπληε πξνζηαζία καο, ἡ θαηαθπγή καο, 

ἡ ἐιπίδα καο. Πόζν ὄκνξθα ηό ιέγεη ἕλα ηξνπάξην ηνῦ Μεγάινπ 

Παξαθιεηηθνῦ Καλόλα:  

«Πρός ηίλα θαηαθύγφ ἄιιελ, ἁγλή; 

ποῦ προζδράκφ, ιοηπόλ, θαί ζφζήζοκαη; 

ποῦ πορεσζῶ; 

ποίαλ δέ ἐθεύρφ θαηαθσγήλ; 

ποίαλ ζερκήλ ἀληίιευηλ; 

ποίαλ ἐλ ηαῖς ζιίυεζη βοεζόλ; 

θαί κή βξίζθνληαο ἄιιν θαηάιιειν πξόζσπν ἐπηιέγεη: 

 εἰς ζέ κόλελ ἐιπίδφ, 

εἰς ζέ κόλελ θαστῶκαη 

θαί ἐπί ζέ ζαρρῶλ θαηέθσγολ!»  

 Δηθαηνινγεκέλα, ινηπόλ, ἑνξηάδνπκε ηή κεγάιε ἑνξηή Τεο, ηό 

Πάζρα ηῆο Παλαγίαο, δηθαηνινγεκέλα ραηξόκεζα, ἀθνῦ ἡ Παλαγία εἶλαη 

ἡ δόμα ηνῦ Γέλνπο ηῶλ ἀλζξώπσλ θαί ἡ δηαξθήο πξνζεπρή καο ζέ 

Αὐηήλ, θαζώο κᾶο θπθιώλνπλ νἱ ζιίςεηο ηνῦ βίνπ, θαζώο ζπλερόκεζα 

ἀπό πνιινύο πεηξαζκνύο, θαζώο ηά πάζε ηαξάδνπλ θαί ἀλαζηαηώλνπλ 

ηήλ δσή καο, ὅπσο ἀλαθέξεη ὁ ζηίρνο ηνῦ ἐθθιεζηαζηηθνῦ ὑκλσδνῦ: 

«ζθέπε γελοῦ θαί προζηαζία θαί ἀληίιευης θαί θαύτεκα Παρζέλε». 

θεῖλν, ὅκσο, πνύ πξέπεη λά ἐμεηάζνπκε εἶλαη ὁ ηξόπνο πνύ 

ηηκνῦκε ηήλ Παλαγία καο. Οἱ παηέξεο ηῆο θθιεζίαο καο κᾶο ιέλε ὅηη ἡ 

ηηκή πξόο ηήλ Παλαγία καο ηήλ ἡκέξα ηῆο κλήκεο ηεο πξέπεη λά γίλεη κέ 

ηήλ ἀπαξαίηεηε θαζαξόηεηα ηῆο ςπρῆο θαί ηνῦ ζώκαηνο, ἀιιά θαί κέ 

ἐιεεκνζύλε ἐθείλσλ πνύ εἶλαη πησρόηεξνη ἀπό ἐκᾶο. Ἄο ζπκεζνῦκε 

ιίγν ηά ιόγηα κέ ηά ὁπνῖα ηήλ πξνζθσλνῦκε ζηίο πξνζεπρέο καο: 

«Ἄζπιλε, ἀμόλσνηε, ἄθθορε, ἄτρανηε,  Ἁγνή Παρθένε, θεόνσμθε 

Δέζποινα». Ἀλάινγε, ινηπόλ, πξέπεη λά εἶλαη ἡ δηάζεζή καο ζηόλ ηξόπν 

κέ ηόλ ὁπνῖν ηήλ ἑνξηάδνπκε.  Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείηης ἄο 

γίλεη ὁδεγόο θαί ρεηξαγσγόο. Μᾶο θαιεῖ, ινηπόλ, λά θαηαζθεπάζσκελ 

ηήλ ἐλζύκεζηλ θαί ηήλ θαξδίαλ καο ηακεῖνλ θαί θαηνηθίαλ ηῶλ ἀξεηῶλ 

ηῆο Θενηόθνπ. «Παρζέλος εἶλαη ἡ Θεοηόθος θαί θηιοπάρζελος θαί 

ἁγλή θαί θίιαγλος; Ἔηζη θαί ἡκεῖς ἄλ ἔτφκελ ὄτη κόλολ θαζαρόλ 

ζῶκα ἀπό θάζε ζαρθηθήλ ἁκαρηίαλ, ἀιιά θαί ηήλ ἐλζύκεζίλ κας 

θαζαράλ ἀπό αἰζτρούς θαί ρσπαρούς ιογηζκούς, ζέιοκελ 



ἀποθηήζεη ηήλ τάρηλ ηῆς ὑπεράγλοσ Παρζέλοσ. Φεύγεη αὐηή θάζε 

αἰζτρόλ πάζος; Τούς ρσπαρούς ιογηζκούς ἀποζηρέθεηαη; 

Σηταίλεηαη ηήλ γαζηρηκαργίαλ; Ποιεκεῖ ηήλ πορλείαλ; Μηζεῖ ηοῦ 

ζσκοῦ ηά θηλήκαηα; Δέλ δέτεηαη ηόλ θζόλολ θαί ηάς θηιοληθίας; 

Δηά ηοῦηο θαί ἡκεῖς πρέπεη λά κηζῶκελ ὅια ηά ἀλφηέρφ πάζε ἄλ 

ζέιφκελ λά εἴκεζα κηκεηαί ηῆς Παρζέλοσ. Καί πάιηλ. Χαίρεηαη ἡ 

Παρζέλος εἰς ηήλ λεζηείαλ θαί ηήλ ἐγθράηεηαλ, εὐθραίλεηαη εἰς ηήλ 

παρζελίαλ θαί ηήλ ζφθροζύλελ, ἀγαπᾶ ηήλ εἰρήλελ θαί ηήλ 

πραόηεηα, ἐλαγθαιίδεηαη ηήλ ἀγάπελ θαί ηήλ ηαπείλφζηλ, δηά 

ηοῦηο θαί ἡκεῖς ὀθείιοκελ λά ἀγαπῶκελ ηάς ἀρεηάς αὐηάς ἐάλ 

ζέιφκελ λά εἴκεζα ἀθόιοσζοη θαί κηκεηαί ηῆς Παρζέλοσ». 

Ἡ ἑνξηή ηῆο Παλαγίαο καο, ἀγαπεηνί ἀδειθνί, δέλ εἶλαη ἑνξηή ηῆο 

θνηιίαο καο, ἀιιά ἑνξηή ηῆο θαξδίαο καο. Ἔηζη ἄο ηήλ ἑνξηάζνπκε θαί 

ἔηζη ἄο ζηνιίζνπκε ηίο ςπρέο καο ὥζηε ἡ Παλαγία καο βιέπνπζα ἐκᾶο 

ζηνιηζκέλνπο κέ ηέηνηεο ἀξεηέο λά ἐπηζπκήζεη ηό θάιινο ηῶλ ςπρῶλ 

καο θαί λά ἔιζεη λνεξῶο ζηίο θαξδηέο καο καο θαί λά ηίο γεκίζεη κέ θάζε 

ράξε Τεο θαί κέ θάζε Εὐινγία Τεο. 

Εὐρόκελνο ἐλ Ἀγάπε 

 

ὁ Μεηξνπνιίηεο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


