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ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  

ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Παιδιά μου εὐλογημένα, 

            Κάθε χρόνο ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Παναγίας μας, συνεπαίρνει τό 

εἶναι μας καί μᾶς μεταφέρει σέ κόσμους οὐράνιους, ὃπου 

συμπλεκόμενοι μετά τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων, ὑμνοῦμεν «τήν 

τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ καί ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ». 

            Καθώς ἀκούεται τό συγκλονιστικό τροπάριο «Τήν σήν 

δοξάζουσι κοίμησιν, Ἐξουσίαι, Θρόνοι, Ἀρχαί, Κυριότητες, Δυνάμεις 

καί Χερουβίμ καί τά φρικτά Σεραφίμ...» ὁ νοῦς μεταίρεται, ὑψοῦται, 

καλύνεται, λαμπρύνεται καί ἡ καρδία αἰσθάνεται ἒντονη τήν 

θεοείδειά της, ἐνῶ βεβαιώνεται καί πάλι ὃτι ὁ θάνατος ἐνικήθη, ἀφοῦ 

ἑορτάζομε χαρμοσύνως τήν μετάσταση τῆς Πλατυτέρας τῶν 

οὐρανῶν καί τήν τιμᾶμε, ὡς μετά τόκον παρθένον καί μετά θάνατον 

ζῶσαν. 

            Συγχρόνως γνωρίζομε, ὃτι ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ μεγάλη μας 

μάνα, ἡ ἀκοίμητη προστασία καί ἡ ἀμετάθετη ἐλπίδα μας. Εἶναι ὁ 

ἐπιστηριγμός στίς δυσκολίες, ἡ ἀνόρθωση στίς πτώσεις μας, ἡ 

αἰσιοδοξία μας μέσα στόν ὠκεανό τῆς ἀπελπισίας, ἡ παρηγοριά μας 

στίς ὧρες τοῦ πόνου, τῆς ἀνέχειας, τοῦ κατατρεγμοῦ καί τῶν 

ποικίλων δυσκολιῶν. 

            Πρός τήν πανακήρατη μορφή Της ἀτενίζομε, ἰδιαιτέρως 

σήμερα καί καρδίᾳ, χείλεσι καί ὂμμασι, προσψαύοντες τήν 

παντοιοτρόπως ἐκφραζομένη μητρική της στοργή καί ἀγάπη, 

δεόμεθα καί καθικετεύομε. 

            α) Ὑπέρ τῶν προσωπικῶν μας θεμάτων, προβλημάτων, 

ἀδυναμιῶν καί ποικίλων δυσκολιῶν, τῶν πανταχόθεν προερχομένων. 

            β) Ὑπέρ ὑγείας καί κατά Θεόν προόδου καί εὐημερίας τῶν 

μελῶν τῆς οἰκογενείας μας, διότι ἐκτός ἀπό τίς ὃποιες δικές μας 



φροντίδες καί τόν σύνδεσμο τῆς ἑνότητος πού εἶναι ἀπαραίτητα, 

ἀπαιτεῖται ἡ ἂνωθεν ἐνίσχυση καί ὁ παρά Θεοῦ ἐπιστηριγμός. 

            γ) Ὑπέρ τῶν ἐν περιστάσεσι, ποικίλαις δυσκολίαις καί ἀνάγκαις 

εὑρισκομένων συνανθρώπων μας. Ὑπέρ τῆς νεολαίας μας, ἡ ὁποία 

ἀντιμετωπίζει τήν ἀνεστιότητα, τήν πνευματική πενία, τήν ἀνεργία 

καί ζεῖ στήν ἐποχή τῆς καταπτώσεως τῶν ἀξιῶν, τῆς διαλύσεως τῶν 

πνευματικῶν καί τῶν κοινωνικῶν θεσμῶν, τῆς ἀπαξιώσεως τοῦ 

ἀνθρωπίνου προσώπου. 

            δ) Ὑπέρ τῆς Πατρίδος μας, ἡ ὁποία διέρχεται μία ἀπό τίς 

δυσκολότερες περιόδους τῆς πορείας της, στό διάβα τοῦ χρόνου καί 

τῆς ἱστορίας. Ἐξ’ ἂλλου εἶναι πανθομολογούμενη, ἡ ἰδιαιτέρα ἀγάπη 

καί προστασία τῆς Παναγίας μας πρός τήν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας, ἡ 

ὁποία τήν τιμᾶ καί τήν μεγαλύνει ὡς Ὑπέρμαχον Στρατηγόν, 

πρόμαχον ἰσχυρόν, φρουρόν ἀκοίμητον καί προστάτιδα 

ἀκαταμάχητον. Ἡ θαυμαστή καί ἰδιαίτερη μέριμνα τῆς 

Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου πρός τήν Ἑλλάδα 

φαίνεται καί μαρτυρεῖται καί ἀπό τήν πληθύν τῶν Ἱερῶν 

Προσκυνημάτων, τῶν Ἱερῶν Μονῶν, τῶν μεγάλων Ναῶν καί 

ἀμετρήτων παρεκκλησίων καί ἐξωκκλησίων, πού εἶναι ἀφιερωμένα 

στή μνήμη Της. 

            • Παράλληλα ὃμως μέ τίς ὃποιες ἐκ βάθους καρδίας μας 

δεήσεις καί μύχιες ἱκεσίες μας, ἀπαραίτητο εἶναι νά προσπαθήσωμε 

νά μιμηθοῦμε κατά τό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας, τήν Ὑπεραγία 

Κόρη τῆς Ναζαρέτ, τήν Θεοτόκο Μαρία στίς ἀρετές Της, 

καλλιεργώντας τόν ἐσωτερικό μας κόσμο μέ ταπείνωση, προσευχή, 

ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, νηστεία, Μυστηριακή ζωή καί 

ἀφοσίωση ἐν γένει στήν ἁγία μας Ἐκκλησία, ἐντός τῆς ὁποίας 

ἀναγεννᾶται καί σώζεται ὁ ἂνθρωπος. 

            Σήμερα στήν πανέορτο μνήμη Της  ἂς τήν μιμηθοῦμε στό ἒλεος 

καί στήν εὐσπλαχνία καί ὃπως ἐκείνη ἀνοίγει τούς κρουνούς τῆς 

μητρικῆς Της ἀγάπης καί μᾶς ἐλεεῖ, ἒτσι καί μεῖς νά ἀφήσωμε τήν 

καρδιά μας, νά ἀγκαλιάσῃ τούς ἀδελφούς μας, πού κάπου κοντά μας, 

δίπλα μας, μπροστά μας, ἁπλώνουν τό χέρι τους, μᾶς ἱκετεύουν μέ τά 

λόγια τους, μᾶς παρακαλοῦν μέ τά μάτια τους, μᾶς μιλᾶνε τόσο 



εὒγλωττα μέ τήν ἐκκωφαντική σιωπή τους καί ζητοῦν ἀπό μᾶς, 

βοήθεια, ἐνίσχυση καί ἐπιστηριγμό. 

            Κάθε χρόνο τήν ἡμέρα αὐτή τήν ἀφιερώνομε στούς πτωχούς, 

στούς πένητες καί ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας καί προσφέρομε, ὡς  

ἐνθυμεῖσθε καί ἀπό τά προηγούμενα χρόνια, ὃ,τι ὁ καθένας δύναται 

γιά νά τούς ἐνισχύσωμε σέ στιγμές πολύ δύσκολες καί καιρούς 

ἀπαράκλητους. 

            Σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, ἀδελφοί, ἐφ’ ὃσον ἐπιθυμῆτε καί 

δύνασθε, ἐξερχόμενοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, νά ἀφήσετε στό δίσκο πού θά 

εὑρίσκεται στό Ἐπιτροπικό τοῦ Ναοῦ, τόν ὀβολόν τῆς ἀγάπης σας, 

ὣστε νά βοηθήσωμε τούς πολλούς πτωχούς άδελφούς μας πού 

βρίσκονται γύρω μας. Ἀπό αὐτά τά χρήματα, δίδομε τρόφιμα, 

πληρώνομε ἐνοίκια, σπουδάζομε πτωχούς μαθητάς καί φοιτητάς 

στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό, ἀντιμετωπίζομε προβλήματα ὑγείας 

πολλῶν συνανθρώπων μας, κυρίως περιπτώσεις πού χρειάζονται 

ἐξειδικευμένη ἰατρική φροντίδα στό ἐξωτερικό καί γενικά καλύπτομε 

ποικίλες ἀνάγκες ἀναξιοπαθούντων. 

            Ἀδελφοί μου, εὒχομαι ἀπό τά βάθη τής ψυχῆς μου σέ ὃλους 

σας, νά ἒχετε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας 

μας, νά σᾶς χαρίζῃ ὁ Κύριος, ὑγεία ψυχοσωματική, χαρά, ὑπομονή 

καί δύναμη γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ὃποιων ἀντίξοων 

καταστάσεων καί δυσκολιῶν. 

            Ἡ Παναγίας μας, νά σώζῃ διά πρεσβειών Της, ὃλους μας καί 

ἱδιαιτέρως τήν γλυκυτάτη καί πολυβασανισμένη, ἀπό τις δικές μας 

ἁμαρτίες καί τήν δική μας ἀποστασία ἀπό τόν Θεό, Πατρίδα μας. 

            Τά ἒτη σας πολλά καί ἁγιασμένα. 

           Σᾶς ἀσπάζομαι μέ πατρική ἀγάπη καί πατρικές εὐλογίες. 
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