
Φωνὴν σάλπιγγος κερατίνης
βοῆς ἀλαλάζουσαν γεγωνότερον καὶ
καταδονοῦσαν τὰ πέρατα ἀπαιτῶν
ὁ λόγος πρὸς εὐφημίαν τῆς παρού-
σης ἱεροκηρύκτου ἡμέρας κινδυ-
νεύει, ὦ ἄνδρες, δι’ ἀσθενοῦς τοῦ
φωνητικοῦ ἡμῶν ὀργάνου προερχό-
μενος ἀλλ’ ἡ βασίλισσα καὶ κυρία
τοῦ παντὸς ὡς οἷά τις ἀφιλότιμος
δέξαιτο τάχα καὶ τὸν τῆδε δουλικὸν
αὐτῆς βραχὺν καὶ πενιχρὸν ἡμῶν
λόγον ὡς τῶν ὑψηγόρων τοὺς μα-
κρούς τε καὶ ὑπερλάμπρους ταῖς
τοῦ προστάσσοντος εὐχαῖς εὐμενι-
ζομένη, ἐπεῖπερ καὶ πρὸς ἓν μόνον
βλέπει, τὸ τῆς προθέσεως, ἡ φιλά-
γαθος.

Ἀλλά μοι δεῦρο συνεγέρθητι
ἡ ὑπ’ οὐρανὸν ἅπασα, ὅσον ἐν
ἱεράρχαις τε καὶ ἱερεῦσιν, έν μονα-
δικοῖς τε καὶ μιγάσιν, ἐν βασιλεῦσι
τε καὶ ἄρχουσιν, ἐν ἀνδράσι τε καὶ
γυναιξίν, ἐν νεανίσκοις τε καὶ παρ-
θένοις, ἐν φυλαῖς τε καὶ γλώσσαις,
παγγενεί τε καὶ παμπληθεί, καὶ τὰς
τῶν ἀρετῶν ἐσθῆτας ἐξυπαλλάσ-
σουσα ὡς «ἐν κροσσωτοῖς περιβε-
βλημένη, πεποικιλμένη» πρόελθε
φαιδρῶς γεγηθυῖα τῆς Κυριοτόκου
Μαρίας ἑορτὴν ἑορτάζουσα, τὰ ἐπι-
κήδειά τε καὶ διαβατήρια· μεταβαί-
νει γὰρ ἐκ τῶν ἐνθένδε καὶ ἐγγίζει
ὄρεσιν αἰωνίοις τὸ ὄρος ὄντως τὸ
Σιών, ὃ ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς κατοικεῖν
ἐν αὐτῷ, ὡς ἡ τοῦ ψάλλοντος λύρα.
Σήμερον τοιγαροῦν ὁ ἐπίγειος
οὐρανὸς τῷ τῆς ἀφθαρσίας περιβο-
λαίῳ ἐλισσόμενος ἐξαλλάττεται εἰς
διαμονὴν τὴν βελτίονά τε καὶ μα-
κραίωνα·� σήμερον ἡ νοητὴ καὶ θεο-
φώτιστος σελήνη τῷ τῆς
δι και οσύνης ἡλίῳ συν εισβάλλουσα
ἐκλείπει μὲν τοῦ τῆς παραυτίκα
ζωῆς προσκαίρου, ἐν ταὐτῷ δὲ ἀνα-
τέλλουσα καταλαμπρύνεται τῷ τῆς
ἀθανασίας ἀξιώματι·� σήμερον ἡ
χρυσότευκτος καὶ θεοκατασκεύα-
στος κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματος ἐκ
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Φωνὴ κεράτινης σάλπιγγας, ποὺ νὰ ἀντηχῆ
δυνατώτερα ἀπὸ ἀνθρώπινη φωνὴ καὶ νὰ συγκλο-
νίζη τὰ πέρατα, ἀπαιτεῖ ἕνας λόγος πρὸς τιμὴν
τῆς ἱερᾶς αὐτῆς ἡμέρας, ἀγαπητοί μου γι’ αὐτὸ
καὶ κινδυνεύει ν’ ἀποτύχη τώρα, καθὼς ἀκούγε-
ται προερχόμενος ἀπὸ τὸ ἀσθενὲς φωνητικό μου
ὄργανο. Ἡ Κυρία ὅμως καὶ Βασίλισσα τοῦ παν-
τός, ἔτσι καθὼς εἶναι ἀφιλόδοξη, θὰ δεχθῆ νομίζω
κι αὐτὸν ἐδῶ τὸν σύντομο καὶ πενιχρὸ λόγο ποὺ
τῆς προσφέρουμε οἱ δοῦλοι της, ὅμοια μὲ ἐκείνους
τοὺς διεξοδικοὺς καὶ ἀστραφτεροὺς τῶν σπου-
δαίων ὁμιλητῶν, μὲ τὸ νὰ παρακινεῖται σὲ συμ-
πάθεια ἀπὸ τὶς προσευχὲς αὐτοῦ ποὺ μὲ
προστάζει νὰ ὁμιλήσω, ἐπειδὴ ἀκριβῶς καὶ ἕνα
μόνο πράγμα προσέχει ἡ φιλάγαθη: τὴν πρόθεσι.

Ἐμπρὸς λοιπόν, συνάξου ὁλόκληρη ἡ οἰκου-
μένη, ἱεράρχες καὶ ἱερεῖς, μοναχοὶ καὶ κοσμικοί,
βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἀγό-
ρια καὶ κορίτσια, φυλὲς καὶ γλῶσσες, μὲ ὅλο μαζὶ
τὸ ἔθνος καὶ τὸ πλῆθος, καὶ ἀφοῦ ἀλλάξης τὰ φο-
ρέματα τῶν ἀρετῶν σου, «ντυμένη» κι ἐσὺ «στὰ
κρόσσια τὰ χρυσὰ καὶ στολισμένη»1, πρόβαλε μὲ
πρόσωπο φαιδρὸ καὶ ὅλο χαρὰ γιόρτασε τῆς Κυ-
ριοτόκου Μαρίας τὴν ἑορτή, τὴν ἐπικήδεια συγ-
χρόνως καὶ διαβατήρια, διότι φεύγει ἀπὸ ἐδῶ
κάτω καὶ πηγαίνει κοντὰ στὰ ὄρη τὰ αἰώνια, τὸ
ὄρος ὄντως τὸ Σιών, στὸ ὁποῖο εὐδόκησε ὁ Θεὸς
νὰ κατοικῆ, ὅπως ψάλλει ἡ λύρα τοῦ ψαλμωδοῦ.
Σήμερα λοιπὸν ὁ ἐπίγειος οὐρανὸς περιβαλλόμε-
νος τὴν στολὴ τῆς ἀφθαρσίας ἀποκτᾶ νέα δια-
μονή, τὴν καλύτερη καὶ αἰώνια. Σήμερα ἡ νοητὴ
καὶ θεοφώτιστη σελήνη μὲ τὸ νὰ συμβάλλη στὸν
δίσκο τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης ἐκλείπει μὲν ἀπὸ
τὴν πρόσκαιρη τούτη ζωή, συγχρόνως ὅμως ἀνα-
τέλλει καὶ λάμπει μὲ τὴν τιμὴ τῆς ἀθανασίας. Σή-
μερα ἡ ὁλόχρυση καὶ θεοκατασκεύαστη κιβωτὸς
τοῦ ἁγιάσματος ἀναχωρεῖ ἀπὸ τὰ ἐπίγεια σκηνώ-
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Ἐγκώμιον εἰς τὴν κοίμησιν 
τῆς ἁγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου



τῶν ἐπιχθονίων σκηνωμάτων ἀπαί-
ρουσα πρὸς τὴν ἄνω Ἱερουσαλὴμ
μετακομίζεται εἰς κατάπαυσιν ἀτε-
λεύτητον� καὶ ὁ θεοπάτωρ Δαυῒδ οἷά
τις κιθαρίζων ἐκεῖνα ἡμῖν μελῳδῶν
ἀναφθέγγεται� «Ἀπενεχθήσονται»,
φησίν, «τῷ βασιλεῖ παρθένοι», δη-
λαδὴ ψυχαί, «ὀπίσω αὐτῆς ἀπενεχ-
θήσονταί σοι».

Νῦν οὖν αἰσθητοὺς ὀφθαλ-
μοὺς ἡ Θεοτόκος συμμύσασα τοὺς
νοητοὺς ἡμῖν ὡς λαμπροὺς καὶ με-
γάλους ἀνίσχει φωστῆρας μήπως
καταδύσαντας εἰς τὸ γρηγορεῖν τε
καὶ ἐξιλάσκεσθαι τῷ προσώπῳ τοῦ
Θεοῦ ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ἀντιλή-
ψεως·� νῦν ἐν τῇ ἐνάρθρῳ φωνῇ τὰ
θεοκίνητα χείλη ὑποσιωπήσασα ἀεί-
λαλον αὐτῆς τὸ πρεσβευτικὸν ὑπὲρ
τοῦ παντὸς γένους ἐξανοίγει στόμα·�
νῦν τὰς σωματικὰς καὶ θεοφόρους
παλάμας ὑποστείλασα ἀειρομένας
αὐτὰς ἀφθαρτισθεῖσα πρὸς τὸν Δε-
σπότην ὑπὲρ τῆς οἰκουμένης ἁπά-
σης παρίστησιν� ἄρτι τὸν ἡλιοειδῆ
καὶ φυσικὸν χαρακτῆρα ἀποκρύ-
ψασα ἀκτινολαμπεῖ τῇ σκιαγρα-
φικῇ αὐτῆς εἰκόνι καὶ προστίθησι
τοῖς λαοῖς εἰς ἀσπασμὸν εὐεργε-
τικὸν σχετικῆς προσκυνήσεως, κἂν
μὴ βούλωνται οἱ αἱρετίζοντες� ἄνω
δὴ ἀναπτᾶσα ἡ πάναγνος περιστερὰ
τὰ κάτω φυλάττειν οὐ παύεται� τοῦ
σώματος ἐξελθοῦσα τῷ πνεύματι
σὺν ἡμῖν ἐστιν� εἰς οὐρανοὺς εἰσαχ-
θεῖσα, ἐξοστρακίζει τοὺς δαίμονας
μεσιτεύουσα τὰ πρὸς Κύριον.

Πάλαι μὲν διὰ τῆς προμήτο-
ρος Εὔας ὁ θάνατος εἰσελθὼν ἐκο-
σμοκράτησε, νῦν δὲ τῇ μακαρίᾳ
θυγατρὶ αὐτῆς ὁμιλήσας ἀποκέ-
κρουσται ἐκεῖθεν ἐκνικώμενος ὅθεν
τὸ κράτος εἰσεδέξατο.� Ἀγαλλιάσθω
τοίνυν τὸ γυναικεῖον γένος ἀντ’
ὀνείδους δόξαν κατακληρούμενον�·
εὐφραινέσθω ἡ Εὔα� οὐκέτι γὰρ ἐπά-
ρατος εὐλογίας γόνον τὴν Μαρίαν
περιφέρουσα�· σκιρτάτω ἡ σύμπασα
κτίσις τὰ τῆς ἀφθαρσίας νάματα
μυστικῶς ἐκ τῆς παρθενικῆς πηγῆς
ἀρυομένη καὶ τοῦ θανατηφόρου δί-
ψους ἀποπαύουσα.

Τοιαῦτα ἡμῖν τὰ ἑορταζόμενα
σήμερον,� τηλικαῦτα τὰ ὑμνολογού-
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ματα καὶ μετακομίζεται στὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ,
γιὰ νὰ ἀναπαυθῆ αἰώνια. Καὶ ὁ θεοπάτωρ Δαυΐδ
μᾶς τὰ τραγουδάει αὐτὰ μὲ τὴν κιθάρα του καὶ
ἀναφωνεῖ: «Θὰ προσαχθοῦν, λέει, παρθένοι», δηλ.
ψυχές, «στὸν βασιλέα, ἀκολουθώντας πίσω ἀπὸ
αὐτὴν θὰ προσαχθοῦν σὲ Σένα»2.

Τώρα λοιπόν, ἐνῶ ἔκλεισε τοὺς αἰσθητοὺς
ὀφθαλμοὺς ἡ Θεοτόκος, ὑψώνει γιὰ χάρι μας τοὺς
νοητούς, σὰν λαμπροὺς καὶ μεγάλους φωστῆρες
ποὺ ποτὲ ὣς τώρα δὲν βασίλεψαν, γιὰ νὰ ἀγρυ-
πνοῦν καὶ νὰ ἐξιλεώνουν τὸν Θεὸ ὑπὲρ τῆς σωτη-
ρίας τοῦ κόσμου. Τώρα, ἐνῶ στὰ θεοκίνητα χείλη
της ἐσίγασε ὁ ἔναρθρος λόγος, ἀείλαλο ἀνοίγει τὸ
πρεσβευτικό της στόμα ὑπὲρ ὅλου τοῦ γένους.
Τώρα, ἐνῶ συνέστειλε εἰς σωματικὲς καὶ θεοφό-
ρες της παλάμες, τὶς ὑψώνει ἄφθαρτες πρὸς τὸν
Δεσπότη ὑπὲρ ὁλόκληρης τῆς οἰκουμένης. Τώρα,
ἐνῶ μᾶς ἀπέκρυψε τὰ ἡλιοειδῆ καὶ φυσικὰ χαρα-
κτηριστικά της, ἀκτινοβολεῖ διὰ μέσου τῆς σκια-
γραφίας τῆς εἰκόνας της καὶ τὴν παρέχει στὸν λαὸ
πρὸς ἀσπασμὸ εὐεργετικὸ καὶ σχετικὴ προσκύ-
νησι, εἴτε τὸ θέλουν οἱ αἱρετικοὶ εἴτε ὄχι. Ἐνῶ
λοιπὸν πέταξε ἐπάνω ἡ πανάγιος περιστερά, δὲν
παύει νὰ φυλάττη τὰ κάτω. Ἐνῶ ἐξῆλθε τοῦ σώ-
ματος, μὲ τὸ πνεῦμα της εἶναι μαζί μας. Ἐνῶ ὁδη-
γήθηκε στοὺς οὐρανούς, ἐξοστρακίζει ἀπὸ
ἀνάμεσά μας τοὺς δαίμονες μεσιτεύοντας πρὸς
τὸν Κύριο.

Κάποτε, μέσῳ τῆς προμήτορος Εὔας ὁ θάνα-
τος εἰσῆλθε καὶ κυρίευσε τὸν κόσμο· τώρα ὅμως
συναντώντας τὴν μακαρία θυγατέρα ἐκείνης ἀπο-
κρούστηκε καὶ κατανικήθηκε ἀπὸ τὸ ἴδιο ἐκεῖνο
μέρος ἀπ’ ὅπου τοῦ εἶχε δοθῆ ἡ ἐξουσία. Ἂς χαρῆ
λοιπὸν τὸ γυναικεῖο φύλο, ποὺ ἀντὶ ντροπῆς ἀπο-
κομίζει δόξα. Ἂς χαρῆ καὶ ἡ Εὔα, διότι δὲν εἶναι
πιὰ κατηραμένη, ἀλλὰ ἔχει νὰ ἐπιδείξη ἀπόγονό
της εὐλογημένο τὴν Μαρία. Ἂς σκιρτήση ἡ κτίσις
ὁλόκληρη, καθὼς ἀντλεῖ μυστικὰ τὰ νάματα τῆς
ἀφθαρσίας ἀπὸ τὴν παρθενικὴ πηγὴ καὶ ἀπαλ-
λάσσεται ἔτσι ἀπὸ τὴν θανατηφόρα δίψα.

Τέτοια εἶναι ἡ ἑορτὴ ποὺ ἔχουμε σήμερα.
Τόσο μεγάλα εἶναι τὰ γεγονότα ποὺ ὑμνολο-



μενα, ἃ ἡμῖν ἡ χριστοανθὴς ῥίζα
τοῦ Ἰεσσαί, ἡ ἱερόβλαστος ῥάβδος
τοῦ Ἀαρών, ὁ νοητὸς παράδεισος
τοῦ τῆς ζωῆς ξύλου, ὁ ἔμψυχος
λειμὼν τῶν παρθενικῶν ἀρωμάτων,
ἡ κυπρίζουσα θεογεώργηος ἄμπελος
τοῦ πεπείρου καὶ ζωοσταγοῦς βό-
τρυος, ὁ ὑψηλὸς καὶ ἐπηρμένος χε-
ρουβικὸς θρόνος τοῦ παμβασιλέως,
ὁ πλήρης οἶκος τῆς δόξης Κυρίου,
τὸ τοῦ Χριστοῦ ἅγιον καταπέτα-
σμα, ὁ τῆς ἀνατολῆς φαεινότατος
τόπος κοιμηθεῖσα ἐν εἰρήνῃ καὶ δι-
καιοσύνῃ χαρίζεται� κοιμηθεῖσα,
φημί, ἀλλ’ οὐκ ἀποθανοῦσα� με-
ταστᾶσα, ἀλλ’ οὐ καταλιποῦσα ὑπε-
ρασπίζεσθαι τοῦ γένους.

Ποίῳ τοίνυν λόγῳ παραστή-
σομέν σου τὸ μυστήριον ἀποροῦμεν
ἐννοῆσαι, ἀσθενοῦμεν ἐκφράσαι,
ἰλιγγιῶμεν διαγράψαι, ὅτι ξένον καὶ
ὑψηλὸν καὶ ἐπηρμένον διανοίαις
ἁπάσαις� οὐ γὰρ ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων
κοινωνεῖ καὶ συμφέρεται, ἵνα
δῶμεν προχείρως ἐκ τῶν καθ’ ἡμᾶς
τὰς ἀποδείξεις� ἀλλ’ ἐκ τῶν ὑπὲρ
ἡμᾶς τὰ περὶ σοῦ εὐσεβῶς διαλαμ-
βάνοντες παραχωροῦμέν σοι μόνῃ
τὰ ὑπὲρ ἄνθρωπον. Διήλλαξας τοι-
γάρτοι τὴν φύσιν κατὰ τὴν ἄῤ -
ῥητον γέννησιν·� ποῦ γὰρ ἔγνω τις
παρθένον ἀσπόρως συλλαμβάνου-
σαν; ὢ τοῦ θαύματος! τὴν ὡς μη-
τέρα λοχεύουσαν ὁρᾷ ὡς ἄφθορον
παρθενεύουσαν, ἐπειδὴ Θεὸς ἦν τὸ
γεννώμενον. Τοῦτο οὖν καὶ ἐπὶ τῇ
ζωηφόρῳ κοιμήσει� ἐξαλλάττουσα
τῶν λοιπῶν εἰκότως μόνη ἔχεις τοῦ
συναμφοτέρου τὸ ἄφθαρτον.

Ἀλλ’ ἡ Σιὼν ἡμῖν ἀφηγείσθω
τὰ τῆς ἡμέρας παράδοξα. Πεπλή-
ρωτο τοίνυν τὸ τῆς ζωῆς ὁροθέσιον�
παρῆν ἡ τῆς ἀναλύσεως ὥρα� προ-
έγνω ὡς οἷα Θεοῦ μήτηρ ἡ παναγία
τὸ τῆς μεταστάσεως στάδιον� (πόσον
γὰρ δοίη τις μεῖζον, ὦ φιλόχριστοι,
πρὸς πάντα τὸν δουλικῶς ὁρῶντα
τῇ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἀρχιπροφή-
τιδι;) Ἐπεὶ δὲ ταῦτα ᾔσθετο καὶ με-
μάθηκεν, οἶα ἡμῖν ὁ λόγος
ἀνα καλεῖσθαι αὐτὴν ὑποφαίνει;
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γοῦμε. Αὐτὰ μᾶς χαρίζει ἡ χριστοανθὴς ρίζα τοῦ
Ἰεσσαί, ἡ ἱερόβλαστη ράβδος τοῦ Ἀαρών, ὁ νοητὸς
παράδεισος τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὁ ἔμψυχος λει-
μώνας τῶν παρθενικῶν ἀρωμάτων, ἡ ἀνθισμένη
θεογεώργητη ἄμπελος τοῦ ὡρίμου καὶ ζωογόνου
βότρυος, ὁ ὑψηλὸς καὶ ἐπηρμένος χερουβικὸς θρό-
νος τοῦ Παμβασιλέως, ὁ οἶκος ὁ γεμάτος ἀπὸ τὴν
δόξα Κυρίου, τὸ ἅγιο καταπέτασμα τοῦ Χριστοῦ,
ὁ φωτεινότατος τόπος τῆς ἀνατολῆς, αὐτὰ μᾶς
χαρίζει, καθὼς κοιμήθηκε σήμερα ἐν εἰρήνῃ καὶ
δικαιοσύνῃ. Λέω κοιμήθηκε, ὄχι ὅμως καὶ πέθανε.
Πέρασε ἀπὸ τὴν γῆ στὸν οὐρανό, ὅμως δὲν ἐγκα-
τέλειψε τὴν ὑπεράσπισι τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Μὲ ποιὰ λόγια λοιπὸν νὰ παραστήσουμε τὸ
μυστήριό σου; Ἀδυνατοῦμε νὰ τὸ σκεφθοῦμε·
εἴμαστε ἀσθενεῖς γιὰ νὰ τὸ ἐκφράσουμε· ἰλιγ-
γιοῦμε νὰ τὸ περιγράψουμε, διότι εἶναι παράξενο
καὶ ὑψηλὸ καὶ ἀνώτερο γιὰ κάθε διάνοια. Δὲν
σχετίζεται καὶ δὲν ταιριάζει μὲ κάτι ἄλλο, ὅπως
συμβαίνει μὲ τὰ ὑπόλοιπα πράγματα, ἔτσι ὥστε
νὰ εἴμαστε σὲ θέσι νὰ δώσουμε πρόχειρα τὶς ἀπο-
δείξεις ἀπὸ τὰ γύρω μας πράγματα. Ἀντίθετα,
ἀπὸ τὰ ὑπερβατικὰ καὶ ἀνώτερά μας κατανοοῦμε
μὲ εὐλάβεια ὅσα ἀναφέρονται σὲ σένα, καὶ σὲ
σένα μόνη παραδίδουμε τὰ ὑπὲρ ἄνθρωπον. Διότι
ἄλλαξες τὴν φύσιν κατὰ τὴν ἄρρητη γέννησι. Ποῦ
ἀλλοῦ ἄκουσε κανεὶς παρθένο νὰ συλλαμβάνη
ἀσπόρως! Ὢ θαῦμα! Τὴν μητέρα καὶ λεχώνα τὴν
βλέπουμε ἄφθορη παρθένο, ἐπειδὴ Θεὸς ἦταν
αὐτὸ ποὺ γέννησε. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ στὴ ζωη-
φόρο κοίμησί σου: μὲ τὸ νὰ εἶσαι διαφορετικὴ
ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους, μόνη ἐσὺ κατέχεις δικαιο-
λογημένα τὴν ἀφθαρσία καὶ τῶν δύο (ψυχῆς δηλ.
καὶ σώματος).

Ἂς μᾶς ἀφηγηθῆ ὅμως ἡ Σιὼν τὰ παράδοξα
ἐκείνης τῆς ἡμέρας. Εἶχε λοιπὸν συμπληρωθῆ τὸ
ὅριο τῆς ζωῆς. Εἶχε φθάσει ἡ ὥρα τοῦ θανάτου.
Προγνώρισε σὰν μητέρα Θεοῦ ἡ Παναγία τὸν
καιρὸ τῆς μεταστάσεως. (Καὶ πόσα περισσότερα
ἀπὸ τὸν καθένα ποὺ σὰν ἁπλὸς δοῦλος προφη-
τεύει δὲν θὰ ἔγινε κανείς, ἀδελφοί μου φιλόχρι-
στοι, πρὸς τὴν μητέρα τοῦ Θεοῦ καὶ ἀνώτερη ἀπὸ
ὅλους τοὺς προφῆτες;)3 Ὅταν λοιπὸν τὰ αἰσθάν-
θηκε αὐτὰ καὶ τὰ κατάλαβε, τί μᾶς λέει ἡ παρά-
δοσις πὼς προσευχόταν καὶ παρακαλοῦσε;



Ἦκεν ἡ ἡμέρα τῆς ἐξόδου μου�
ἦκεν ὁ χρόνος τῆς πρὸς σὲ ἐκδημίας
μου� παρέσωσάν μοι οἱ λειτουργή-
σοντες τὰ ἐντάφια, Δέσποτα� ἐπι-
σταίησαν οἱ τῆν κηδείαν
συντελέσοντες διάκονοι� καὶ εἰς μὲν
χεῖράς σου παραθήσομαι το πνεῦμα
μου, παλάμαις δὲ τῶν μαθητῶν σου
τὸ ἄψαυστον καὶ θεοδόχον σῶμά
μου, ἐξ οὗπερ σὺ ἡ ἀθανασία ἀνα-
τέταλκας, ἐκκομίσασθαι� παραστή-
τωσάν μοι οἱ ἐν τοῖς πέρασι
διεσπαρμένοι πρὸς εὐφροσύνην
μου, οἱ κήρυκες καὶ ὑπηρέται τοῦ
Εὐαγγελίου σου�  και εἰ τὸν δίκαιον
Ἐνὼχ ἔτι ζῶντα μεταθέσθαι διὰ τὸ
χρειῶδες ηὐδόκησας τὸν τε Θεσβί-
την Ἠλίαν ἐπαρθῆναι πυρίνῳ
ἅρματι ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς πρὸς ἀδή-
λους χώρας, ἀμφοτέρους τὸν τῆς
φρικτῆς σου καὶ παμφαοῦς δευτέ-
ρας παρουσίας ἀναμένοντας χρό-
νον, καὶ αὖθις εἰ τὸν προφήτην
Ἀμβακοὺμ ἀπό Ἱερουσαλὴμ εἰς Βα-
βυλῶνα διὰ χρείαν τοῦ Δανιὴλ ἐν
μιᾷ καιροῦ ῥοπῇ μεταστῆσαι καὶ
ἀναποδίσαι ἐτερατούργησας, τί σοι
οὐ δυνατὸν θελήσαντι μόνον;

Ταῦτα ἐπεὶ λέλεχεν ἡ πανύ-
μνητος, καὶ ἡ ἀποστολικὴ δωδεκὰς
ἐπέστη, ἄλλος ἀλλαχόθεν ὡς νεφέ-
λαι τῷ πτερῷ τοῦ πνεύματος πρὸς
τὴν τοῦ φωτὸς νεφέλην ἐλασθέντες
καὶ καταπαύσαντες. Τί οὖν φησιν
ἡ θεώνυμος καὶ πολυώνυμος καὶ
μεγαλώνυμος ἄρασα κύκλῳ τοὺς
ὀφθαλμοὺς ἀνακεκλιμένη καὶ
ἰδοῦσα τοὺς ζητουμένους;

Ἀγαλλιάσθω ἡ ψυχή μου ἐπὶ
τῷ Κυρίῳ καὶ ἔσται μοι τοῦτο εἰς
ὄνομα εὐφροσύνης καὶ εἰς αἴνεσιν
καὶ μεγαλειότητα παρά πᾶσι τοῖς
ἔθνεσι τῆς γης, ὅτι συνήγαγέ μοι
τοὺς θεμελίους τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι
συνήθροισέ μοι τοὺς ἄρχοντας τῆς
οἰκουμένης, τοὺς θαυμαστοὺς ὑπη-
ρέτας τῆς ἐμῆς κηδείας� (ὢ μεγαλο-
φυοῦς τερατουργήματος! ὢ
μητρικῆς ἀφοσιώσεως ἔργον! ὢ σχέ-
σεως υἱϊκῆς δῶρον!) οὐρανός μοι τὸ
δωμάτιον κατεφάνη τοὺς
φωστῆρας τοῦ κόσμου ἐν ἑαυτῷ πε-
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«Ἔφθασε ἡ ἡμέρα τῆς ἐξόδου μου· ἔφθασε
ὁ χρόνος τῆς ἐκδημίας μου πρὸς ἐσένα. Ἂς πα-
ρευρεθοῦν ἐδῶ αὐτοὶ ποὺ θὰ ὑπηρετήσουν στὸν
ἐνταφιασμό μου, Δέσποτα· εἴθε νὰ σταθοῦν στὸ
προσκέφαλό μου οἱ λειτουργοὶ ποὺ θὰ τελέσουν
τὴν κηδεία μου. Καὶ στὰ μὲν χέρια σου νὰ ἀφήσω
τὸ πνεῦμα μου, στὰ δὲ χέρια τῶν μαθητῶν σου,
γιὰ νὰ τὸ ἐνταφιάσουν, τὸ ἄψαυστο καὶ θεοδόχο
σῶμα μου, ἀπὸ ὅπου ἀνέτειλες ἐσὺ ἡ ἀθανασία.
Ἂς παρασταθοῦν κοντά μου νὰ μοῦ δώσουν χαρὰ
αὐτοὶ ποὺ βρίσκονται διεσπαρμένοι στὰ πέρατα
τῆς γῆς, οἱ κήρυκες καὶ ὑπηρέτες τοῦ εὐαγγελίου
σου. Κι ἂν ἐσὺ εὐδόκησες νὰ μετατεθῆ ζωντανὸς
ἀκόμη ὁ δίκαιος Ἐνὼχ στὸν οὐρανὸ γιατί ἔτσι
ἔπρεπε, καὶ ὁ Θεσβίτης Ἠλίας ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς
νὰ ἀνυψωθῆ μὲ πύρινο ἅρμα πρὸς ἄγνωστες
χῶρες, γιὰ νὰ ἀναμένουν καὶ οἱ δύο τὸν χρόνο τῆς
φρικτῆς καὶ παμφώτεινης δευτέρας παρουσίας
σου, καὶ ἂν πάλι γιὰ μιὰ ἀνάγκη τοῦ Δανιὴλ ἐθαυ-
ματούργησες, ὥστε μέσα σὲ μιὰ στιγμὴ ὁ προφή-
της Ἀββακοὺμ νὰ μεταφερθῆ ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ
στὴν Βαβυλώνα καὶ πάλι νὰ ἐπιστρέψη, τότε τί
σοῦ εἶναι ἀδύνατο καὶ μόνο ἂν τὸ θελήσης;»

Αὐτὰ μόλις εἶπε ἡ πανύμνητος, νὰ ποὺ κα-
τέφθασε καὶ ἡ δωδεκάδα τῶν ἀποστόλων, ἀπὸ
διαφορετικὴ κατεύθυνση ὁ καθένας, σὰν σύννεφα
σπρωγμένα ἀπὸ τὶς πτέρυγες τοῦ Πνεύματος, ποὺ
ἦρθαν καὶ στάθηκαν κοντὰ στὴ νεφέλη τοῦ φωτός.
Τί λέγει λοιπὸν ἐκείνη ποὺ ἔχει τὰ θεϊκά, τὰ
πολλά, τὰ μεγάλα ὀνόματα, φέρνοντας, καθὼς
ἦταν ξαπλωμένη, ἕνα γύρο τὸ βλέμμα της καὶ
ἀντικρύζοντας αὐτοὺς ποὺ ζητοῦσε;

«Ἂς ἀγαλλιάση ἡ ψυχή μου γιὰ τὸν Κύριο
καὶ αὐτὸ θὰ γίνη γιὰ μένα εὐφροσύνη καὶ αἴνεσις
καὶ μεγαλεῖο ἐκ μέρους ὅλων τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς.
Διότι μοῦ συγκέντρωσε τὰ θεμέλια τῆς Ἐκκλη-
σίας, μοῦ συνάθροισε τοὺς ἄρχοντες τῆς οἰκουμέ-
νης, τοὺς θαυμαστοὺς ὑπηρέτες τῆς κηδείας μου.
(Ὢ μεγαλοφυὲς θαῦμα! Ὢ ἔργο μητρικῆς ἀφο-
σιώσεως πρὸς τὸν υἱό! Ὢ δῶρο υἱϊκῆς σχέσεως
πρὸς τὴν μητέρα!). Σὰν ἄλλος οὐρανὸς μοῦ φά-
νηκε τὸ δωμάτιο, μὲ τὸ νὰ περικλείη μέσα του



ριφέρων� ναὸς Κυρίου ἡ ὀροφὴ
ὤφθη τοὺς θείους μύστας καὶ
ἱερουργοὺς παραστήσασά μοι� οἰκέτι
τὸ Ἰουδαϊκὸν σύστημα μελετήσει
τὴν κατ’ ἐμοῦ παροίνιαν� οὐκέτι
κατ’ ἐμοῦ ἐφοπλίσει τὴν πάντολ-
μον χεῖρα πρὸς ἐμὴν φονοκτονίαν
τὸ ἱερατικὸν βουλευτήριον� (πάλαι
μὲν οὖν μεμελετηκότες συνανῄρουν
ἂν τῷ Υἱῷ τὴν Μητέρα οἱ φιλαίμο-
νες, ἀλλὰ διήμαρτον τοῦ σκοποῦ
εἰργούσης αὐτοὺς τῆς Προνοίας
ἄνωθεν)� πρὸς ἀσύλους μεταβιβάζο-
μαι κατοικεσίας, ἔνθα οὐ παρεισ-
δύει ὁ ἐχθρὸς τὰ τῆς κακίας ἔνεδρα�
ἔνθα ἴδοιμι τὴν τερπνότητα Κυρίου
καὶ ἐπισκέψομαι τὸν ναὸν ὁ παμ-
φαὴς ναὸς αὐτοῦ.

Ἀλλ’ οἶα πρὸς αὐτήν, εἴτε ἀφ’
ἑαυτῶν εἴτε παρὰ τῶν προφητικῶν
στομάτων ἐκλεξάμενοι οἱ μακάριοι
ἀπόστολοι;

Χαίροις, φησί, κλίμαξ ἐστη-
ριγμένη ἀπό γῆς εἰς οὐρανόν, δι’ ἧς
ἡ καθ’ ἡμᾶς κάθοδος καὶ ἡ εἰς
οὐρανοὺς ἄνοδος γέγονε τοῦ Κυ-
ρίου κατὰ τὸν μέγαν πατριάρχην
Ἰακώβ.

Χαίροις, βάτε παραδοξοειδέ-
στατε, ἐξ ἧς ἐπεφάνη ἄγγελος Κυ-
ρίου ἐν φλογὶ πυρός, ἧνπερ
κατακαῖον τὸ πῦρ οὐ κατέκαιεν
κατὰ Νωϋσέα τὸν θεοπτικώτατον.

Χαίροις, ὁ θεόδεκτος πόκος,
ἐξ ἧς ἀπεῤῥύη ἡ οὐράνιος δρόσος,
πλήρης λεκάνη ὕδατος, κατὰ Γε-
δεὼν τὸν θαυμασιώτατον.

Χαίροις, πόλις τοῦ βασιλέως
τοῦ μεγάλου, ἣν οἱ βασιλεῖς θαυμά-
ζοντες μεγαλύνουσι μετὰ Δαυῒδ τὸν
ᾀσματογράφον.

Χαίροις, ἡ νοητὴ Βηθλεέμ, ὁ
οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ, ἐξ οὗ ἐξελήλυ-
θεν ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης τοῦ εἶναι
εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ Ἰσραήλ, οὗ αἱ
ἔξοδοι ἀπ’ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος
κατὰ Μιχαίαν τὸν θειότατον.

Χαίροις, τὸ κατάσκιον παρθε-
νικὸν ὄρος, ἐξ οὗ ὁ ἅγιος τοῦ
Ἰσραὴλ ἐπεφάνη κατὰ Ἀμβακοὺμ
τὸν θεοβόητον.
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τοὺς φωστῆρες τοῦ κόσμου. Ναὸς Κυρίου φάνηκε
ἡ ὀροφή, ποὺ ἔφερε κοντά μου τοὺς θείους μύστες
καὶ ἱερουργούς. Δὲν θὰ μελετήση πιὰ ἡ συμμορία
τῶν Ἰουδαίων νὰ πραγματοποιήση τὸν ἐναντίον
μου παραλογισμό. Δὲν θὰ ὁπλίση πιὰ ἐναντίον
μου τὸ θρασύ του χέρι, γιὰ νὰ φονεύση, τὸ συνέ-
δριο τῶν ἱερέων. (Διότι κάποτε τὸ εἶχαν σχεδιάσει
καί, μαζὶ μὲ τὸν Υἱό, θὰ φόνευαν οἱ αἱμοχαρεῖς
καὶ τὴν Μητέρα, ἀλλὰ ἀπέτυχαν στὸν σκοπό τους,
γιατί τοὺς ἐμπόδισε ἄνωθεν ἡ θεία πρόνοια). Με-
ταβιβάζομαι σὲ τόπους κατοικίας ἀπαραβία-
στους, ὅπου δὲν μπορεῖ ὁ ἐχθρὸς νὰ εἰσαγάγη τὶς
παγίδες τῆς κακίας· ὅπου θὰ μπορῶ νὰ ἀντι-
κρύσω τὴν τερπνότητα τοῦ Κυρίου καὶ νὰ ἐπι-
σκεφθῶ τὸν Ναόν, ἐγὼ ὁ παμφώτεινος ναός Του».

Καὶ τί εἶπαν τότε πρὸς αὐτὴν οἱ μακάριοι
ἀπόστολοι μὲ λόγια εἴτε δικά τους εἴτε διαλεγ-
μένα ἀπὸ τὰ στόματα τῶν προφητῶν;

«Χαῖρε κλίμαξ ποὺ στηρίζεσαι στὴ γῆ καὶ
φθάνεις στὸν οὐρανό, μέσῳ τῆς ὁποίας ἔγινε ἡ κά-
θοδος πρὸς ἡμᾶς καὶ ἡ ἄνοδος πρὸς τοὺς οὐρα-
νοὺς τοῦ Κυρίου, κατὰ τὸν μεγάλο πατριάρχη
Ἰακώβ4.

Χαῖρε βάτε μὲ τὴν τόσο παράδοξη μορφή,
ἀπὸ τὴν ὁποία ἐμφανίστηκε ἄγγελος Κυρίου σὲ
μορφὴ πύρινης φλόγας καὶ τὴν ὁποία ἐνῶ ἡ φωτιὰ
ἔκαιγε, δὲν τὴν κατέκαιε, κατὰ τὸν μεγάλο θεόπτη
Μωϋσῆ5.

Χαῖρε ὁ θεοδέγμων πόκος, ἀπὸ τὸν ὁποῖο
στράγγισε ἡ οὐράνια δρόσος, μία γεμάτη λεκάνη
νερό, κατὰ τὸν θαυμασιώτατο Γεδεών6.

Χαῖρε πόλις τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου7, τὴν
ὁποία θαυμάζουν καὶ μεγαλύνουν οἱ βασιλεῖς8

μαζὶ μὲ τὸν ἀσματογράφο Δαυίδ.
Χαῖρε ἡ νοητὴ Βηθλεέμ, ὁ οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ,

ἀπ’ ὅπου ἐξῆλθε ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης, γιὰ νὰ κα-
ταστῆ ἄρχοντας στὸν λαὸ τοῦ Ἰσραήλ, τοῦ ὁποίου
“οἱ ἔξοδοι ἀπ’ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος”9, ὅπως
λέγει ὁ Μιχαίας ὁ θειότατος.

Χαῖρε τὸ κατάσκιο παρθενικὸ ὅρος, ἀπὸ τὸ
ὁποῖο ἐμφανίστηκε ὁ ἅγιος τοῦ Ἰσραήλ, κατὰ τὸν
θεόφωνο Ἀββακούμ10.



Χαίροις, λυχνία χρυσοειδέ-
στατε καὶ φωτοφόρε, ἐξ ἧς περιέ-
λαμψε τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ
θανάτου καθημένοις τὸ ἀπρόσιτον
φῶς τῆς θεότητος κατὰ Ζαχαρίαν
τὸν θεσπέσιον.

Χαίροις, τὸ παγκόσμιον ἱλα-
στήριον τῶν βροτῶν, δι’ οὗ ἀπὸ
ἀνατολῶν ἡλίου καὶ ἕως δυσμῶν τὸ
ὄνομα Κυρίου δεδόξασται ἐν τοῖς
ἔθνεσι καὶ ἐν παντὶ τόπῳ θυμίαμα
τῷ ὀνόματι αὐτοῦ προσάγεται κατὰ
Μαλαχίαν τὸν ἁγιώτατον.

Χαίροις, κούφη νεφέλη, ἐν ᾗ
Κύριος κεκάθικε κατὰ Ἠσαΐαν τὸν
ἱεροφωνότατον.

Χαίροις, ἡ ἱερὰ βίβλος τῶν
προσταγμάτων Κυρίου καὶ ὁ νεοχά-
ρακτος νόμος τῆς χάριτος, δι’ ἧν τὰ
ἀρεστά Θεῷ ἡμῖν γνωστά ἐστι κατὰ
Ἱερεμίαν τὸν πολυθρήνητον.

Χαίροις, πύλη κεκλεισμένη,
δι’ ἧς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ
εἰσελήλυθεν καὶ ἐξελήλυθεν κατὰ
Ἰεζεκιὴλ τὸν θεοπτικώτατον.

Χαίροις, τὸ ἀλάξευτον χειρὶ
ὑψηλότατον ὄρος, ἐξ οὗ ὁ ἀκρογω-
νιαῖος ἀποτέτμηται λίθος κατὰ Δα-
νιὴλ τὸν θεολογικώτατον.

Καὶ ποῖος νοῦς χωρήσειεν ἢ
τίς λόγος ἐφίκοιτο ὅσα ἐκεῖσε ᾖσαν,
ἔφασαν, ἐμακάρισαν οἱ θεολόγοι;
Ἀλλ’ ἐπειδὴ τὰ εἰκότα ἱερούργησαν
ἱερῶς καὶ ἁγίως τὰ ἅγια ἐπετέλεσαν,
ἰδοὺ παρεγένετο καὶ ὁ Κύριος μετὰ
δόξης ἰσχύος αὐτοῦ καὶ πάσης
στρατιᾶς οὐρανοῦ� καὶ ἀοράτως μὲν
ἐλειτούργουν οἱ ἀσώματοι, σωμα-
τικῶς δὲ οἱ ἀπόστολοι ὑμνῳδοὶ τὰς
θείας μεγαλειότητος ἐδείκνυντο�
συμμιγὴς ἧν, ἀδελφοί, ἡ πανήγυρις
καὶ ὁ θίασος οὐράνιός τε καὶ ἐπί-
γειος (καὶ μὴ ξενιζέτω ὁ λόγος τὰ
θεοπρεπῆ ὑπογράφων), Ἀγγέλων,
Ἀρχαγγέλων, Κυριοτήτων, Θρόνων,
Ἀρχῶν, Ἐξουσιῶν, Δυνάμεων, τῶν
Χερουβικῶν καὶ Σεραφικῶν, ἀπο-
στόλων, μαρτύρων, δικαίων, τῶν
προτρεχόντων, τῶν δὲ προσυπαν-
τώντων, τῶν μὲν ἡγουμένων, τῶν
δὲ προηγουμένων, τῶν δὲ ἑπομέ-
νων, τῶν δὲ παρεπομένων, πάντων
φωνῇ μιᾷ ἐν εὐφροσύνῃ βοώντων�
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Χαῖρε λυχνία ὁλόχρυση καὶ φωτοφόρε, ἀπὸ
τὴν ὁποία ἔλαμψε στοὺς “ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θα-
νάτου καθημένους11 τὸ ἀπρόσιτο φῶς τῆς Θεότη-
τος, κατὰ τὴν ρῆσι τοῦ θεσπέσιου Ζαχαρία12.

Χαῖρε τὸ παγκόσμιο ἱλαστήριο τῶν ἀνθρώ-
πων, διὰ τοῦ ὁποίου σὲ ἀνατολὴ καὶ δύσι δοξά-
ζεται στὰ ἔθνη τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου καὶ παντοῦ
προσφέρεται θυμίαμα στὸ ὄνομά Του, κατὰ τὸν
ἁγιώτατο Μαλαχία13.

Χαῖρε νεφέλη ἀνάλαφρη, πάνω στὴν ὁποία
κάθησε ὁ Κύριος, κατὰ τὸν ἱεροφωνότατο
Ἠσαΐα14.

Χαῖρε ἡ ἱερὰ βίβλος τῶν προσταγμάτων τοῦ
Κυρίου καὶ ὁ νεοχάρακτος νόμος τῆς Χάριτος,
χάριν τῆς ὁποίας μᾶς ἔγιναν γνωστὰ ὅσα ἀρέσουν
στὸν Θεό, κατὰ τὸν πολυθρήνητο Ἱερεμία15.

Χαῖρε ἡ κλεισμένη πύλη, διὰ τῆς ὁποίας ὁ
Κύριος καὶ Θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ εἰσῆλθε καὶ ἐξῆλθε,
κατὰ τὸν μεγάλο θεόπτη Ἰεζεκιήλ16.

Χαῖρε τὸ ἀλατόμητο ἀπὸ χέρι ἀνθρώπου καὶ
ὑψηλότατο ὄρος, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀπεκόπη ὁ ἀκρο-
γωνιαῖος λίθος, κατὰ τὸν θεολογικώτατο Δα-
νιήλ17».

Καὶ ποιός νοῦς νὰ χωρέση ἢ ποιὸς λόγος νὰ
ἀφηγηθῆ ὅσα ἐκεῖ ἔψαλλαν, ὅσα εἶπαν, ὅσα ἐμα-
κάρισαν οἱ θεολόγοι; Ὅταν λοιπὸν ἱερούργησαν
ἱερῶς ὅσα ταίριαζε καὶ ἐπετέλεσαν τὰ ἅγια
ἁγίως, νὰ ποὺ ἔφθασε καὶ ὁ Κύριος μὲ τὴν δόξα
τῆς δυνάμεώς του καὶ ὅλη τὴν στρατιὰ τοῦ οὐρα-
νοῦ. Καὶ ἀοράτως μὲν λειτουργοῦσαν οἱ ἀσώμα-
τοι, σωματικῶς δὲ γίνονταν ὑμνωδοὶ τῆς θείας
μεγαλειότητος οἱ ἀπόστολοι. Σύμμεικτη ἦταν,
ἀδελφοί μου, ἡ πανήγυρις καὶ ὁ χορὸς οὐράνιος
μαζὶ καὶ ἐπίγειος –κι ἂς μὴ ξενίση ὁ λόγος μου
καθὼς σκιαγραφεῖ τὰ θεοπρεπῆ γεγονότα– ἀπο-
τελούμενος ἀπὸ Ἀγγέλους, Ἀρχαγγέλους, Κυριό-
τητες, Θρόνους, Ἀρχές, Ἐξουσίες, Δυνάμεις, τὶς
Χερουβικὲς καὶ Σεραφικές, ἀποστόλους, μάρτυ-
ρες, δικαίους, ἄλλους νὰ προτρέχουν, ἄλλους νὰ
προϋπαντοῦν, ἄλλους νὰ ἡγοῦνται, ἄλλους νὰ
προηγοῦνται, ἄλλους νὰ ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλους
νὰ παρακολουθοῦν, καὶ ὅλους νὰ φωνάζουν χαρ-



«ᾌσατε τῷ Κυρίῳ»� «ευλογημένος
Κύριος ἐπὶ δίκαιον ὄρος τὸ ἅγιον
αὐτοῦ»� καὶ «ανυψωθῆτω ὁ οὐρανὸς
εἰς τὸ μετέωρον». Τίς οὗν ἤκουσεν
ἐξ αἰῶνος τοιοῦτον ἐξόδιον, ὦ φι-
λόχριστοι; Τίς ἔγνω τηλικαύτης κη-
δείας προπομπήν; Τίς ᾔσθετο
τοιαύτης μεταβάσεως πώποτε οἷας
ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου ἠξίωται;
καὶ οὐκ ἀπεικός� ἐπειδήπερ οὐδέ τις
ὑπέρτερος αὐτῆς δέδεικται μειζοτέ-
ρας οὕσης ἁπάντων.

Φρίττει μου οὗν τὸ πνεῦμα
τὸ μεγαλεῖον τῆς μεταστάσεώς σου,
ὦ Παρθένε, διενθυμούμενος�
ἐκπλήττεταί μου ὁ νοῦς τὸ τῆς κοι-
μήσεώς σου θαυμάσιον ἀναλογιζό-
μενος συνδέδεταί μου ἡ γλῶττα τό
τῆς παλινζωΐας σου μυστήριον
ἐκδιηγουμένη� τίς γάρ ἐστιν ἐκεῖνος
ὃς ἐπαξίως ἀκουστὰς ποιήσει πάσας
τὰς αἰνέσεις σου, διηγήσοιτο πάντα
τὰ θαυμάσιά σου; ποῖος νοῦς ὑψη-
γορῶν ῥητορεύσει, ποία γλῶσσα με-
γαληνοροῦσα θαυμασίων, τελετῶν,
πανηγύρεων, ἑορτῶν, διηγήσεων,
ἐγκωμίων, μεθ’ ὧν καὶ τοῦ παρόν-
τος μυστηρίου ἀσθενεῖ, ἀτονεῖ, ἀπο-
τυγχάνει, ἀπελέγχεται� καὶ γὰρ
ὑπερέχεις, ὑπερβάλλεις, ὑπερτε-
ρεύεις ἀσυγκρίτως ἐν ὕψει καὶ με-
γέθει τοῦ ἀνωτάτου πόλου, ἐν
ἁγνείας λαμπρότητι τοῦ ἡλιακοῦ
φάους, ἐν παῤῥησίας οἰκειώσει τῆς
ἀγγελικῆς ἀξίας πάσης τῆς ἀΰλου
καὶ λογικῆς οὐσίας νοητῶν τε καὶ
νοερῶν δυνάμεων.

Ἀλλ’ ὢ τῆς ἐπιφανοῦς σου
καὶ λαμπρᾶς  (δι’ ἡδονῆς γὰρ ἔχω
λέγειν) πανηγύρεως! ὢ τῆς σημει-
οφόρου καὶ θαυματοποιοῦ μετα-
στάσεώς σου! ὢ τῆς ζωοπαρόχου καὶ
ἀφθαρτοδωρήτου ἐνταφιάσεώς σου
τῆς φωτοκυήτορος! Ἀλλὰ τὰς νεφέ-
λας διασχοῦσα καὶ εἰς οὐρανὸν
ἀνιοῦσα καὶ εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων
εἰσιοῦσα ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεώς τε
καὶ ἐξομολογήσεως κατευλογῆσαι
ἀξίωσον, Θεοτόκε, τὰ τῆς οἰκουμέ-
νης πέρατα� πρεσβείαις σου τοὺς
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μόσυνα μὲ ἕνα στόμα: «ᾌσατε τῷ Κυρίῳ»18·
«αἰνέσατε τὸν Κύριον»19· «εὐλογημένος Κύριος
ἐπὶ δίκαιον ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ»20· καὶ «ἀνυψω-
θήτω ὁ οὐρανὸς εἰς τὸ μετέωρον»21. Ποιός λοιπὸν
ἄκουσε ποτὲ εἰς τὸν αἰώνα τέτοιο ἐξόδιο, φιλό-
χριστοι ἀδελφοί; Ποιός γνώρισε τὴν προπομπὴ
μιᾶς τέτοιας κηδείας; Ποιός κατάλαβε ποτὲ μέχρι
τώρα τέτοια μετάβασι, σὰν κι αὐτὴ ποὺ ἀξιώθηκε
ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου μας; Καὶ δὲν εἶναι παρά-
ξενο. Γιατί ἀκριβῶς καὶ κανένας δὲν φάνηκε ποτὲ
ὑπέρτερος ἀπὸ αὐτήν, ποὺ εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

Φρίττει τὸ πνεῦμα μου, ὦ Παρθένε, καθὼς
βάζω στὸ μυαλό μου τὸ μεγαλεῖο τῆς μεταστά-
σεώς σου. Μένει ἔκπληκτος ὁ νοῦς μου, καθὼς
ἀναλογίζομαι τὸ θαῦμα τῆς κοιμήσεώς σου. Δένε-
ται ἡ γλώσσα μου, καθὼς πάει νὰ διηγηθῆ τὸ μυ-
στήριο τῆς παλινζωΐας σου. Διότι ποιός εἶναι
ἐκεῖνος ποὺ θὰ μποροῦσε ἐπάξια «νὰ κάνει γνω-
στοὺς ὅλους τοὺς ὕμνους σου»22 ἢ «νὰ ἐξιστορήση
ὅλα τὰ θαυμάσιά σου»23; Ποιός νοῦς ὑψηγόρος θὰ
ρητορεύση, ποιά γλώσσα μεγαλόστομη θὰ ὁμι-
λήση, θὰ ἐξαγγείλη καὶ θὰ παραστήση τὰ κατά
σέ, θὰ ἀποδώση τὰ λόγια σου ἢ θὰ σταθῆ ἀντάξια
τῶν δικῶν σου θαυμασίων, τελετῶν, πανηγύρεων,
ἑορτῶν, διηγήσεων, ἐγκωμίων; Γι’ αὐτὸ καὶ ἐπὶ
τοῦ παρόντος μυστηρίου ἡ γλώσσα μας ἀποδει-
κνύεται ἀδύνατη, ἄτονη, ἀποτυχημένη, ἀποδοκι-
μασμένη. Διότι πράγματι ὑπερέχεις, ὑπερβάλλεις,
ὑπερτερεῖς ἀσυγκρίτως, σὲ ὕψος καὶ μέγεθος ἀπὸ
τὸν ἀνώτατο οὐρανό· σὲ λαμπρότητα ἁγνείας,
ἀπὸ τὸ ἡλιακὸ φῶς· σὲ ἀπόκτησι παρρησίας, ἀπὸ
τὸ ἀγγελικὸ ἀξίωμα κάθε ἄυλης καὶ λογικῆς
ὑπάρξεως τῶν νοητῶν καὶ νοερῶν δυνάμεων.

Ἀλλὰ τί ἐπίσημη καὶ λαμπρὴ –μὲ ἀγαλλίασι
τὸ λέω– ἡ πανήγυρίς σου! Πόσο σημειοφόρος καὶ
θαυματουργικὴ ἡ μετάστασίς σου! Πόσο ζωοπά-
ροχος καὶ ἀφθαρτοδώρητος ὁ ἐνταφιασμός σου,
μητέρα τοῦ φωτός! Τώρα ὅμως ποὺ πέρασες τὰ
σύννεφα καὶ ἀνέβηκες στὸν οὐρανὸ καὶ μπῆκες
στὰ ἅγια των ἁγίων ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως καὶ
ἐξομολογήσεως»24, ἀξίωσε, Θεοτόκε, νὰ εὐλογή-
σης πλούσια τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης. Μὲ τὶς



ἀέρας εὐκρατοῦσα, τοὺς ὄμβρους
εὐκαίρως δωρουμένη, τοὺς ἀνέμους
εὐθετοῦσα, τὴν γῆν εὐκαρποῦσα,
τὴν ἐκκλησίαν εἰρηνεύουσα, τὴν
ὀρθοδοξίαν κρατύνουσα, τὴν βασι-
λείαν φυλάττουσα, τὰ βάρβαρα
ἔθνη ἀποσοβοῦσα, ἅπαν τὸ Χρι-
στιανῶν φῦλον περιέπουσα, εἴτα
καὶ τῆς ἐμῆς τολμηρίας συγγινώ-
σκουσα� σοῦ γάρ ἐστι τὸ λόγιον καὶ
σύ, ὦ Μήτηρ Θεοῦ, τὸ ἐσόμενον
προφητικῶς ἐμελῴδησας� «Ἰδοὺ
γάρ», φησίν, «ἀπὸ τοῦ νῦν μακα-
ριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί»� ἐπεὶ οὖν
οὐχ οἷόν τε διαπίπτειν σου τὸν θε-
όφραστον λόγον, δέξαιο κἀμοῦ τοῦ
ἀναξίου σου οἰκέτου τὴν κατὰ δύ-
ναμιν πρόσρησιν καὶ «ἀπόδος τὴν
ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου»� σθέ-
νει τε τῶν πρεσβειῶν σου στήριξόν
με σὺν τῷ διαφόροντί μοι πατρὶ
καὶ τῇ ἀνατεθειμένῃ ποίμνῃ ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ
δόξα καὶ ἡ τιμὴ καὶ τὸ κράτος σὺν
τῷ παντοκράτορι Πατρὶ καὶ τῷ
ζωοποιῷ Πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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πρεσβεῖες σου κάνε εὔκρατους τοὺς καιρούς· χά-
ριζε τὴν βροχὴ στὴν ὥρα της· κατεύθυνε σωστὰ
τοὺς ἀνέμους· κάνε τὴν γῆ νὰ καρποφορῆ· δώρισε
τὴν εἰρήνη στὴν Ἐκκλησία· κράτυνε τὴν Ὀρθοδο-
ξία· φύλαγε τὴν βασιλεία· ἀπόκρουε τὶς ἐπιθέσεις
τῶν βαρβάρων· σκέπαζε ὁλόκληρο τὸ γένος τῶν
Χριστιανῶν· τέλος δὲ συγχώρησε καὶ τὴν δική μου
τόλμη. Διότι δικός σου εἶναι αὐτὸς ὁ λόγος, Μη-
τέρα τοῦ Θεοῦ, καὶ σὺ προφήτευσες μελωδικὰ
ἐκεῖνο ποὺ θὰ γινόταν: «Διότι νὰ ποὺ ἀπὸ τώρα,
εἶπες, θὰ μὲ μακαρίζουν ὅλες οἱ γενεές»26.
Ἐπειδὴ λοιπὸν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδειχθῆ
ψευδὴς ὁ θεῖος σου λόγος, δέξου κι ἀπὸ μένα τὸν
ἀνάξιο δοῦλο σου, αὐτὴ τὴν κατὰ δύναμιν προ-
σφώνησι καὶ «δός μου πάλι τὴν ἀγαλλίασι πού
μοῦ χαρίζει ἡ σωστική σου βοήθεια»26. Μὲ τὴν δύ-
ναμι τῶν πρεσβειῶν σου στήριξέ με μαζὶ μὲ τὸν
συγγενῆ μου καὶ πνευματικὸ πατέρα μου27 καὶ μὲ
τὸ ποίμνιο πού μοῦ ἔχουν ἐμπιστευθῆ· ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, εἰς τὸν ὁποῖον ἀνήκει ἡ
δόξα καὶ ἡ τιμὴ καὶ τὸ κράτος μαζὶ μὲ τὸν παν-
τοκράτορα Πατέρα καὶ τὸ ζωοποιὸ Πνεῦμα, νῦν
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

1. Ψαλμ. μδ΄ 14.

2. πρβλ. Ψαλμ. μδ΄ 15.

3. Σ.Μ. Πὼς δὲν θὰ τῆς δινόταν δηλ. ἀπὸ τὸν

Θεὸ τὸ χάρισμα νὰ προΐδη τὴν μετάστασί της;

4. βλ. Γέν. κη΄ 12.

5. βλ. Ἔξ. γ΄ 2-3.

6. βλ. Κριταί, ϛ΄ 38.

7. βλ. Ψαλμ. μζ΄ 3.

8. βλ. Ψαλμ. μζ΄ 5-6.

9. Μιχ. ε΄ 1.

10. βλ. Ἀββακ. γ΄ 3.

11. Ψαλμ. ρϛ΄ 10.

12. βλ. Ζαχ. δ΄ 2.

13. βλ. Μαλαχ. α΄ 11.

14. βλ. Ἠσ. ιθ΄ 1.

15. πρβλ. Ἱερ. κε΄ 13.

16. βλ. Ἰεζ. μδ΄ 2 κ.ἑξ.

17. βλ. Δαν. β΄ 34, 45.

18. Ἱερ. κ΄ 13.

19. ἔνθ’ ἀνωτ.

20. Ἱερ. λη΄ 23.

21. πρβλ. Ἱερ. λη΄ 35.

22. Ψαλμ. ρε΄ 2.

23. Ψαλμ. οδ΄ 1.

24. Ψαλμ. μα΄ 5.

25. Λουκ. α΄ 48.

26. Ψαλμ. ν΄ 14.

27. Σ.Μ. Ἐννοεῖ τὸν κατὰ σάρκα θεῖο του καὶ

πνευματικὸ πατέρα του Πλάτωνα, τοῦ ὁποίου τὶς

εὐχὲς ἐπικαλεῖται καὶ στὸ προοίμιο τοῦ λόγου.


