
 

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, 

Τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου (Φιλιπ. Β΄ 5-11). ἀναφέρεται στό μέγα μυστήριο τῆς 
σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου. Μᾶς ἐξηγεῖ ὅτι ὁ Κύριος, ὡς ἄνθρωπος, 
ἔδειξε ταπείνωση μεγάλη καί μοναδική καί γι’ αὐτό ἔφθασε σ’ ἕνα 
μεγαλεῖο ἀνυπέρβλητο καί αἰώνιο. 

Γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Ἄς ἔχουμε κί ἐμεῖς μέσα μας τό 
ἴδιο φρόνημα τῆς ταπεινώσεως καί τῆς αὐταπαρνήσεως πού εἶχε κί ὁ 
Ἰησοῦς Χριστός. Διότι Αὐτός, ἄν καί εἶχε τήν ἴδια θεϊκή φύση μέ τόν 
Θεό Πατέρα του, δέν θεώρησε τήν ἰσότητά του αὐτή ἀποτέλεσμα 
ἁρπαγῆς. Γι’ αὐτό καί κένωσε τόν Ἑαυτό του, κρύβοντας γιά κάποιο 
διάστημα τή δόξα καί τό μεγαλεῖο τῆς θεότητός του· πῆρε μορφή 
δούλου κί ἔγινε ἄνθρωπος ὅμοιος μέ μᾶς. Κί ἐνῶ ἐξωτερικά φαινόταν 
μόνον ἄνθρωπος, ἦταν συγχρόνως καί ὁ τέλειος Θεός. Καί ταπείνωσε 
τόν Ἑαυτό του δείχνοντας τέλεια ὑπακοή μέχρι θανάτου, καί μάλιστα 
θανάτου σταυρικοῦ, πού εἶναι ὁ πλέον ὀδυνηρός καί ἀτιμωτικός 
θάνατος». 

Αὐτόν, ὅμως, ἀκριβῶς τόν δρόμο τῆς ταπεινώσεως ἀκολούθησε 
ὁλοκληρωτικά στήν ζωή της καί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος. Ἡ ταπείνωσή 
της αὐτή ἀποκαλύφθηκε ἰδιαιτέρως κατά τήν συγκλονιστική ὥρα τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ της. Ἄκουσε τότε ἀπό τόν ἀρχάγγελο Γαβριήλ ὅτι ἦταν 
ἡ Κεχαριτωμένη καί ἡ πιό εὐλογημένη ἀπό ὅλες τίς γυναῖκες καί ὅτι 
ὁ Κύριος ἐπέβλεψε σ’ αὐτήν. Αὐτή, ὅμως, ἀπάντησε ὅτι ἦταν μόνο μιά 
ταπεινή δούλη τοῦ Κυρίου. Κί ἐνῶ ἦταν ἡ ἁγιότερη γυναῖκα ὅλων τῶν 
ἐποχῶν καί ἀξιώθηκε νά γίνει ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί ἡ Βασίλισσα 
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ὅλων τῶν κτισμάτων, ὁρατῶν καί ἀοράτων, αἰσθανόταν ἀνάξια τῆς 
τιμῆς πού τῆς ἔκανε ὁ Θεός. Ἀπέδιδε κάθε ἀρετή της στόν Θεό καί σ’ 
ὅλη της τήν ζωή διακονοῦσε τό μεγαλύτερο μυστήριο μέσα στήν 
ἀφάνεια καί τήν σιωπή. Δέν ἀποκάλυπτε ὅσα τῆς φανέρωνε ὁ οὐρανός. 
Ποτέ δέν ἤθελε νά προβάλει τόν ἑαυτό της, νά καυχηθεῖ γιά κάτι, 
ἔστω γιά τήν μεγαλοσύνη τοῦ Υἱοῦ της. 

Ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἡ Θεοτόκος 
ἀποκόπηκε ἀπό κάθε ὑλικό δεσμό καί μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή 
της ζοῦσε ἤδη στόν οὐρανό. Ἀπέφευγε τήν ἀνθρώπινη δόξα, γιά νά μή 
μολυνθεῖ ἀπ’ αὐτήν. Ἡ πρωτοφανής ταπείνωσή της, διδάσκει ὁ ἅγιος 
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, δέν ἔμενε μόνο ριζωμένη στό βάθος τῆς 
καρδιᾶς της, ἀλλ’ ἀπό ἐκεῖ ἀνέβλυζε καί πλημμύριζε ὅλη της τήν 
ὕπαρξη, τά ἔργα της καί τά λόγια της. Καί μᾶς ἄφησε ἔτσι ἕνα 
θαυμαστό παράδειγμα ταπεινώσεως, γιά νά τό μιμούμαστε καί νά τό 
βιώνουμε κί ἐμεῖς. 

Στήν συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει ὅτι γιά τήν ἄπειρη 
αὐτή ταπείνωση καί ὑπακοή πού ἔδειξε ὁ Κύριός μας, ὁ Θεός Πατέρας 
Του Τόν ὑπερύψωσε καί ὡς ἄνθρωπο καί Τοῦ χάρισε ἕνα ὄνομα, τό 
ὄνομα «Κύριος Ἰησοῦς Χριστός», πού εἶναι πάνω ἀπό κάθε ἄλλο 
ὄνομα. Τόν ὑπερύψωσε, ὥστε στό ὄνομά Του αὐτό νά γονατίσουν 
ταπεινά καί νά προσκυνήσουν λατρευτικά ἐμπρός Του καί οἱ ἄγγελοι 
στόν οὐρανό καί οἱ ἄνθρωποι στήν γῆ καί οἱ ψυχές τῶν κεκοιμημένων· 
ἀλλά ἀκόμα κί αὐτά τά δαιμονικά ὄντα πού εἶναι στά καταχθόνια νά 
ὑποκλιθοῦν μέ τρόμο μπροστά στό μεγαλεῖο Του. Κί ἔτσι κάθε 
δημιούργημα νά ὁμολογήσει φανερά καί ξεκάθαρα ὅτι ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός εἶναι Κύριος καί μέ αὐτόν τόν τρόπο νά δοξάζεται ὁ Θεός 
Πατήρ. 

Ὁ Θεός, ὅμως, ὑψώνει καί κάθε ταπεινό ἄνθρωπο. Αὐτός 
ὑπερύψωσε καί τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο γιά τήν μοναδική ταπείνωση 
πού ἔδειξε. Τήν ὑπερύψωσε σέ ἄφθαστο μεγαλεῖο τιμῆς καί δόξας καί, 
ὅσο ζοῦσε, κατεῖχε τιμητική θέση στήν ζωή τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. 
Πολύ δέ περισσότερο δοξάζεται μετά τήν Κοίμησή της. Τότε οἱ 
στρατιές τῶν ἀγγέλων τήν «ὑποδέχθηκαν θεοπρεπῶς», γιά νά 
ὁδηγήσουν τήν Βασίλισσά τους στά ὕψη τοῦ οὐρανοῦ. Καί ἡ Θεοτόκος 
πορεύεται πρός τά ἄνω βασίλεια. Ὑψώνεται μέχρι τόν θρόνο τοῦ ἴδιου 
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τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ ἀντικρίζει τόν μονάκριβο Υἱό της καί στέκεται δίπλα 
Του μέ μητρική παρρησία. Ἐκεῖ δέχεται καί ἀκτινοβολεῖ τό φῶς τῆς 
θεότητος μέσα σέ μιά δόξα ἀπαστράπτουσα καί μοναδική. 
«Παρίσταται ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν» τοῦ Υἱοῦ της «ἐν ἱματισμῷ 
διαχρύσῳ περιβεβλημένη, πεποικιλμένη». Ἐκεῖ τήν ὑπερύψωσε ὁ Θεός 
περισσότερο ἀπ’ ὅλα τά δημιουργήματά Του. Τήν κατέστησε 
«τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καί ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 
Σεραφείμ». Ἔγινε ἡ Θεοτόκος τό σύνορο μεταξύ τοῦ Θεοῦ καί τῆς 
κτίσεως. Ἡ «Ὑψηλοτέρα καί Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν». Ἐκεῖ στόν 
οὐράνιο θρόνο εἶναι ὁ ἐκλεκτότερος ἐκπρόσωπος ὅλου τοῦ ἀνθρωπίνου 
γένους. Ἡ «Ὡραιότης» τῆς Ἐκκλησίας μας! Ὁ «γλυκασμός» καί ἡ χαρά 
τῶν Ἀγγέλων! Τῶν «Χριστιανῶν ἡ ἐλπίς»! «Πάντων ἡ προστασία» 
καί ἡ καταφυγή! Τώρα πλέον τήν μεγαλύνουν ὅλες οἱ γενεές. Ἄγγελοι 
καί ἄνθρωποι. 

Κί ἐκείνη δέεται ἀπό τόν θρόνο της γιά μᾶς. Νιώθει τούς πόνους 
μας, τίς δυσκολίες μας, τούς ἀγῶνες μας. Βλέπει τά δάκρυά μας, τίς 
ἀγωνίες μας. Καί ἀσταμάτητα μεσιτεύει γιά ὅλους «πρός τόν 
φιλάνθρωπον Θεόν». Καί μᾶς καταυγάζει μέ τήν λάμψη τοῦ 
θεομητορικοῦ της φωτός. Ἀναβλύζει πηγές ἰαμάτων καί εὐλογίες 
ἀδιάκοπες. Ἄς τρέξουμε, λοιπόν, κί ἐμεῖς μέ εὐλάβεια στήν ἱερή της 
Κοίμηση, γιά νά τήν παρακαλέσουμε γιά μᾶς καί τούς δικούς μας καί 
νά πλημμυρίσουμε μέ τήν χάρη της καί τό φῶς της. 

 

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, 

Κατά τήν τελευταία δεκαετία ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κηφισίας, 
Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ ἔχει ὑποστεῖ μεγάλες καταστροφικές 
πυρκαϊές: 2009 Γραμματικό, 2012 Βαρνάβας, 2017 Κάλαμος, 2018 
Μάτι μέ 102 ἀνθρώπινα θύματα, 2021 Ροδόπολη - Σταμάτα. 

Γιά μία ἀκόμη φορά ἡ Μητρόπολή μας δέχθηκε τήν σφοδρή 
«ἐπίσκεψη» τῆς πύρινης λαίλαπας μέ καταστρεπτικές συνέπειες γιά 
τό φυσικό περιβάλλον καί τίς περιουσίες τῶν κατοίκων, χωρίς εὐτυχῶς 
ἀνθρώπινα θύματα, στούς Δήμους τῆς ἐδαφικῆς της περιφερείας: στόν 
Δῆμο Κηφισιᾶς στίς περιοχές Ἀδαμῶν, Κοιμητηρίου Νέας Ἐρυθραίας 
καί σέ ὅλη τήν περιοχή τῆς κοίτης τοῦ Κηφισοῦ ποταμοῦ, στόν Δῆμο 
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Διονύσου στίς περιοχές Ἁγίου Στεφάνου, Πευκοφύτου, Οἰκισμοῦ 
Ποντίων, στόν Δῆμο Μαραθῶνα στήν Λίμνη Μαραθῶνα καί στήν 
περιοχή Καλεντζίου, στόν Δῆμο Ὠρωποῦ στίς περιοχές Μαλακάσας, 
Μαρκοπούλου, Καπανδριτίου καί Πολυδενδρίου. 

Οἱ ἀδελφοί μας αὐτοί ἐφέτος δέν θά ἑορτάσουν, ὅπως ὅλοι μας τό 
Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, τήν ἑορτή τῆς Παναγίας μας, ἀφοῦ ἡ πυρκαϊά 
κατέστρεψε τά σπίτια τους καί τούς κατέστησε «ἀνέστιους». Θά 
πρέπει νά ἔρθουμε ὅλοι ἀρωγοί στό νά ξαναστήσουν τά σπιτικά τους 
καί νά νιώσουν τήν συμπαράσταση καί τήν ἀλληλεγγύη τῶν ἀδελφῶν 
τους, κατά τήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «τῆς δέ εὐποιίας 
καί κοινωνίας μή ἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γάρ θυσίαις εὐαρεστεῖται 
ὁ Θεός» (Ἑβρ.13,16). Γι’ αὐτό παρακαλῶ καί πατρικῶς σᾶς προτρέπω 
νά ἐνισχύσετε ἀπό τό ὑστέρημά σας, σύμφωνα μέ τήν ἀγάπη τοῦ 
περισσεύματος τῆς καρδία σας, τόν Δίσκο, ὁ ὁποῖος θά περιαχθεῖ στήν 
σημερινή Θεία Λειτουργία. 

Εὐχή καί προσευχή ὅλων μας ὁ «διακόπτων φλόγα πυρός» 
(Ψαλμ. 28,7) καί «συντηρῶν τά σύμπαντα» Κύριος, διά πρεσβειῶν τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Κοίμηση τῆς ὁποίας ἑορτάζουμε, νά μήν 
ἐπιτρέψει ξανά τέτοιες μεγάλες καταστροφικές πυρκαϊές, πού ἔπληξαν 
πολλά μέρη τῆς Πατρίδος μας, καί νά μᾶς ὁδηγήσει ὅλους σέ μετάνοια 
καί ἀλλαγή στοχοθεσίας καί τρόπου ζωῆς σύμφωνα μέ τό θέλημά 
Του.  

Ζεῖ Κύριος ὁ Θεός! Θά ἀναγεννηθοῦμε ξανά ἀπό τίς στάχτες μας. 

 
Μέ πατρικές εὐχές 

Ὁ Μητροπολίτης 

 

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος 
 
 

 Σημείωση:  
Ἡ παρούσα νὰ ἀναγνωσθεῖ κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς                  
15ης Αὐγούστου 2021, κατ’ ἐξαίρεσιν πρὶν τὴν περιαγωγὴ τοῦ Δίσκου. 


