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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  

 
Πρός 

Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναχικές Ἀδελφότητες 

καί τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Ἀγαπητοί μου,  

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, κατέχει κεντρική θέση στή 

Θεολογία καί στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Παναγία μας εἶναι Ἀειπάρθενος, 

Ἄχραντος, Ἄφθορος καί Ἀμίαντος. Προτυπώνει καί συμβολίζει τήν Ἐκκλησία 

τοῦ Χριστοῦ.  

Καί ἐάν στόν τροῦλο κάθε Ἱεροῦ Ναοῦ ὁ Χριστός μᾶς ἀποκαλύπτεται ὡς 

Παντοκράτορας, πού θά ἔλθει καί πάλι στή γῆ γιά νά κρίνει ζώντας καί νε-

κρούς, στήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος εἰκονίζεται ἡ Θεοτόκος, ὡς ἡ Πλατυτέρα 

τῶν Οὐρανῶν, στήν πιό ἀνθρώπινη καί γλυκειά στάση, νά κρατάει στήν 

ἀγκαλιά Της τόν Υἱό καί Θεό Της καί νά μεσιτεύει σ’ Αὐτόν. 

Ὅλες οἱ μορφές καί οἱ στάσεις, πού ἔδωσαν οἱ ἁγιογράφοι στήν Παναγία, 

εἶναι ἐκφράσεις, ἀποκαλύψεις τῆς καρδιᾶς, τῆς ἀγάπης, τῆς ἐμπιστοσύνης καί 

τοῦ θάρρους πού ἔχουμε σ’ Αὐτήν. Αὐτή, ὡς ∆εομένη, ὡς Γλυκοφιλούσα, ὡς 

Γοργοϋπήκοος, ὡς Πορταΐτισσα, ὡς Καρδιώτισσα, ὡς Μεγάλη Παναγία, εἶναι 

πρόθυμη πάντοτε νά ἀκούσει τόν πόνο μας καί νά δεχθεῖ τήν παράκλησή μας. 

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας θέσπισαν πολλές ἑορτές τῆς Παναγίας. Ἡ Πα-

ναγία βρίσκεται ὅλο τό ἐκκλησιαστικό ἔτος στό κέντρο τῆς λατρευτικῆς μας 

ζωῆς. Ἀπό τίς πιό μεγάλες ὅμως ἑορτές Της εἶναι ἡ Κοίμηση καί ἡ Μετάστασή 

Της.  

Σήμερα, πόλεις καί χωριά, Μοναστήρια καί Ἐξωκκλήσια ἑορτάζουν τήν 

Παναγία μας. Ὅλος ὁ λαός πανηγυρίζει αὐτή τήν ἡμέρα, πού ἔχει ἕνα χαρούμε-

νο καί θριαμβευτικό τόνο. Γιατί, ἄν ἐρευνήσουμε τούς ὕμνους τῆς σημερινῆς 

ἑορτῆς, δέν θά συναντήσουμε τή λέξη «θάνατος» γιά τήν Παναγία, ἀλλά Κοί-

μηση καί Μετάσταση. Ὁ θάνατος τῆς Παναγίας ἦταν ζωηφόρος νέκρωση. Τά-
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φος καί νέκρωσις δέν τήν κράτησαν. Ἡ Παναγία μας «μετέστη πρός τήν ζωήν 

Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς».  

Ἡ Κοίμηση τῆς Παναγίας εἶναι παράδοξο θαῦμα. Ὁ ἴδιος ὁ Υἱός καί Θεός 

Της παρέλαβε τήν ἡγιασμένη Της ψυχή. Ὁ τάφος Της ἔγινε κλίμακα, πού Τήν 

ἀνέβασε στόν οὐρανό.  

Ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, προερχόμενη ἀπό τή λειτουργική ζωή τῆς 

πρώτης χριστιανικῆς κοινότητος, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι οἱ Ἀπόστολοι, πού ἦταν 

σκορπισμένοι σέ διάφορα μέρη, ἦλθαν στά Ἱεροσόλυμα «θεαρχίῳ νεύματι» μέ 

θαυμαστό τρόπο, γιά νά παραστοῦν στίς τελευταῖες ὧρες καί στήν ταφή τῆς 

Θεοτόκου. Ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι περιεκύκλωσαν τήν κλίνη τῆς Παρθένου, «θάμ-

βει συνείχοντο» καί μιλοῦσαν μέ συγκίνηση γι’ Αὐτήν. 

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μέ δάκρυα Τῆς εἶπε: «Ὦ Παρθένε, σέ βλέπω 

ἡπλωμένην ὑπτίαν, τήν ζωή τῶν ἁπάντων καί καταπλήττομαι, σ’ Ἐσένα πού 

ἐσκήνωσε τῆς μελούσης ζωῆς ἡ ἀπόλαυσις».  

Τό Πανάχραντο Σῶμα τῆς Παναγίας μας κηδεύτηκε στή Γεσθημανῆ. ∆ια-

τηρήθηκε ἀδιάφθορο στόν τάφο καί στή συνέχεια δοξάστηκε, μετατέθηκε στόν 

οὐρανό. Ὅταν, ὕστερα ἀπό λίγες ἡμέρες, ἀνοίχθηκε ὁ τάφος Της, τό λείψανο 

τῆς Θεοτόκου δέν βρέθηκε. Ἡ Ἀειπάρθενος Μαρία παρέστη, ὡς Βασίλισσα, ἐκ 

δεξιῶν τοῦ Θεοῦ καί τώρα ἐκεῖ, τά δευτερεῖα τῆς Ἁγίας Τριάδος κατέχουσα, 

εἶναι ἡ «ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητος Θεοτόκος καί ἡ ἐν προστασίαις ἀμετάθετος 

ἐλπίς» καί πρεσβεύει καί μεσιτεύει γιά τούς ἀνθρώπους, πού δέονται καί 

ζητοῦν τή βοήθειά Της. 

Νά γιατί ὁ ἱερός ὑμνωδός καλεῖ ὅλους τούς γηγενεῖς, δηλαδή τό λαό τοῦ 

Θεοῦ, νά εὐφρανθεῖ καί νά πανηγυρίσει, ἀφοῦ καί αὐτά τά στρατεύματα τῶν 

Ἀγγέλων εὐφραίνονται, πού ὑποδέχονται, μέ ἔκπληξη καί χαρά, «τό σεπτόν καί 

ἅγιον Σῶμα, τό χωρῆσαν τόν ἡμῖν ἀθεώρητον Κύριον».  

Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, γιά τήν Ἐκκλησία μας, ἔχει διαστάσεις παγκο-

σμίου καί οὐρανίου γεγονότος, ἀφοῦ ἡ Παναγία εἶναι ὁ λογικός Παράδεισος 

καί ἡ ζωαρχική Πηγή, πού βλάστησε τή ζωή καί θανάτωσε τόν θάνατο. 

Ἀγαπητοί μου,  

Ἡ Παναγία ἀποτελεῖ τήν ἐγγύηση τῆς σωτηρίας μας. Κανένας δέν μπορεῖ 

νά πεῖ τόν Θεό Πατέρα, ἄν δέν πιστεύει τήν Παναγία μας, ὡς Μητέρα τοῦ 

Θεοῦ. Ἀσφαλιστική δικλεῖδα τῆς Πίστεώς μας εἶναι νά πιστεύουμε καί νά 

ὁμολογοῦμε τόν Χριστό, ὡς τέλειον Θεόν καί τέλειον ἄνθρωπον καί τήν Πανα-

γία, ὡς Ἀειπάρθενον Θεοτόκον. Ὅποιος δέν τιμᾶ καί δέν εὐλαβεῖται τήν Μητέ-

ρα τοῦ Θεοῦ, δέν εἶναι ἄξιος νά ὀνομάζεται Χριστιανός.  
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Σέ κάθε δυστυχία, δοκιμασία, σέ κάθε ἀρρώστια, σέ κάθε θλίψη καί κρίση 

ἔχουμε παραμυθία τήν μητρική Της προστασία. Ἀκόμη καί μέσα στόν ἴδιο τόν 

Ἅδη ἐλπίζουμε τήν σωτηρία μας ἀπό τήν Βασίλισσα τοῦ οὐρανοῦ. Κανένας ἄς 

μήν φοβεῖται ὅτι θά χαθεῖ, ὅταν βρίσκεται μέσα στήν ἀγκαλιά Της. Μόνο ὅταν 

χάσουμε τήν ἀγάπη καί τήν εὐλάβειά μας στήν Παναγία, τότε χάνουμε καί τήν 

ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μας. 

Ὁ λαός μας, ὅλοι ἐμεῖς, τήν παρακαλοῦμε σήμερα, ἑορτή τῆς Κοιμήσεώς 

Της, νά μήν σταματήσει ποτέ νά ἐποπτεύει τή ζωή μας. Καί Ἐκείνη, 

αἰσθανόμαστε ὅτι ζητεῖ, συνεχῶς, ἀπό τόν Χριστό «οὕς μοι ἐκτήσω, εἰς αἰώνας 

φύλαττε» δηλαδή τά παιδιά μου νά τά διαφυλάττεις πάντοτε στούς αἰῶνες. 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης 

+ Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος 
  
 
 
Σημείωσις: Νά διαβασθῇ κατά τήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. 


