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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Δ. Σ. Σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή οργανώνουν οκταήμερη εκδρομή 

ADELAIDE - PORT AUGUSTA - COOPER PEDY- ERLDUNDA - ULURU (AYERS ROCK-ALICE SPRINGS).
Αναχώρηση Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 6 το πρωί για το αεροδρόμιο από τα COLES στο EARLWOOD.

Διαμονή στην Αδελαΐδα 2 ημέρες όπου θα γίνει περιήγηση με λεωφορείο 5 αστέρων στην πόλη και τα αξιοθέατα.
Κυριακή 7/10 αναχώρηση για τις άλλες πόλεις περιοδεία 6 ημέρες όπου θα επισκεφθούμε την μεγαλύτερη πέτρα του κόσμου.

 Την ογδόη ημέρα επιστρέφουμε από ALICE SPRINGS αεροπορικώς για SYDNEY.
 Με μια προκαταβολή κλείνετε τις θέσεις σας δεν κάνουμε διακρίσεις, δεχόμαστε από όποιο χώρο της Ελλάδος και αν κατάγεσθε. Σε περίπτωση

 που δεν μπορέσετε να ταξιδέψετε, τα χρήματά σας επιστρέφονται. Εμπιστευθείτε μας, επιτελούμε κοινωνικό έργο δεν αποβλέπουμε σε κερδοσκοπία.
 Τιμή $1700,00. Περιλαμβάνει λεωφορεία για το αεροδρόμιο, αεροπορικά εισιτήρια για Adelaide και επιστροφή από Alice Springs. 

Λεωφορεία για περιήγηση, ξενοδοχεία με δίκλινα δωμάτια, κάθε ανδρόγυνο δικό τους δωμάτιο, πρωινό-βραδινό φαγητό και τα αξιοθέατα.
Τηλεφωνήστε για καλύτερη οργάνωση εγκαίρως. Τηλέφωνο γραφείου 9567 6005 και ζητείστε τον Κ. Μπεκρή ή τον Κ. Αδαμόπουλο.

Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720
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Η Kοίµηση της Θεοτόκου – Ένας θάνατος θρίαµβος
Εορτή µεγάλη η σηµερινή και πανήγυ-

ρις  λαµπρά η εορτή της Κοιµήσεως τη 
Θεοτόκου. Τη γιορτάζει µε πολλή χαρά 

ο Ορθόδοξος κόσµος σ’ όλη την οικουµένη. 
Τρέχουµε οι πιστοί στους Ναούς µας, µάλι-
στα σ’ αυτούς που είναι αφιερωµένη στην 
Κοίµηση της Θεοτόκου, τρέχουµε µε αγαλλί-
αση και ευφροσύνη να ψάλουµε τους θαυ-
µάσιους ύµνους της εορτής και να γιορτά-
σουµε µε χαρά τη µεγαλύτερη θεοµητορική 
εορτή του έτους, το Πάσχα του καλοκαιριού.

Χαρά, εορτή, πανηγύρι! Γιατί όµως; Για-
τί όλη αυτή η λαµπρότητα και ο ενθουσι-
ασµός; Γιατί οι ύµνοι και οι ευχές, η τόση 
χαρά στα πρόσωπα και στις ψυχές;

Θάνατο έχουµε, και ο θάνατος πάντο-
τε ήταν θλιβερό γεγονός. Από τότε όµως 
που γεύθηκε τον θάνατο ο Υιός του Θεού, 
ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και ανέστη εκ 
νεκρών, κατήργησε τον θάνατο για όλο το 
ανθρώπινο γένος. Όσοι πιστεύουν στον 
σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριο δεν φο-
βούνται πλέον τον θάνατο, διότι γνωρίζουν 
ότι αυτός είναι ένα πέρασµα από τα επίγεια 
στα ουράνια, από τα πρόσκαιρα στα αιώνια, 
από τα λυπηρά στα ευχάριστα, στα µακάρια 
και δοξασµένα.

Ο θάνατος του πιστού δεν είναι µόνο 
γεγονός που προκαλεί τον πόνο και τα δά-
κρυα. Είναι γεγονός που προκαλεί πιο πολύ 
τη χαρά. Πολύ περισσότερο ο θάνατος των 
αγίων είναι η ηµέρα της λυτρώσεώς τους 

από τα θλιβερά της επιγείου ζωής και της 
θριαµβευτικής εισόδου τους στον άφθαρτο 
και πανένδοξο κόσµο του ουρανού, στα µα-
κάρια ζωή της Βασιλείας του Θεού. Γι’ αυτό 
τους αγίους τους γιορτάζουµε στην ηµέρα 
της Κοιµήσεώς τους.

Αλλ’ αν αυτά ισχύουν για κάθε πιστό και 
πιο πολύ για τους αγίους µας, τι πρέπει να 
ισχύει για την «Κεχαριτωµένη», τη στολι-
σµένη µε εξαιρετικές χάριτες από τον Θεό 
γυναίκα, που έφερε στον κόσµο τον νικητή 
του θανάτου, για εκείνη που ο ουρανός την 
αναγνώρισε ως «ευλογηµένην εν γυναιξί», 
ευλογηµένη από τον Θεό όσο καµιά άλλη 
γυναίκα, γι’ αυτήν που αξιώθηκε να γίνει η 
Μητέρα του Θεού;

Ο θάνατος της υπερευλογηµένης Μητέ-
ρας του Θεού είναι ένας θρίαµβος, η κοίµη-
σή της η πιο µεγάλη γιορτή.

«Η των ουρανών υψηλοτέρα υπάρχου-
σα, και των Χερουβίµ ενδοξοτέρα, και πά-
σης κτίσεως τιµιωτέρα», αυτή που είναι πιο 
ψηλά από τους ουρανούς, και έχει δόξα 
µεγαλύτερη από τη δόξα των χερουβικών 
δυνάµεων, αυτή που είναι πιο τιµηµένη απ’ 
όλη τη δηµιουργία του Θεού, που λόγω της 
υπερθαύµαστης καθαρότητάς της δέχθηκε 
µέσα της τον αΐδιο Θεό, «εν ταις του Υιού 
χερσί σήµερον την παναγίαν παρατίθεται 
ψυχήν, και συν αυτή πληρούνται τα σύµπα-
ντα χαράς», ψάλλει θριαµβευτικά ο ιερός 
υµνογράφος. Την παναγία, την πανάµωµη, 

την ελεύθερη από κάθε κηλίδα κακού ψυχή 
της την παραδίδει στα άγια και άχραντα χέ-
ρια του Θεού και Θεού της, χαίρει, χαίρει 
µεγάλη χαρά η ίδια που βρίσκεται στους 
κόσµους του ουρανού, δέχεται τα αιώνια 
βραβεία της απαράµιλλης αρετής της και 
την αµοιβή της ταπεινής υπακοής της και 
απολαµβάνει και αντανακλά την απερίγρα-
πτη δόξα του Υιού της. Μαζί της γεµίζουν 
από ανεκλάλητη χαρά τα σύµπαντα, όλος ο 
κόσµος του ουρανού και της γης συµµετέχει 
στα χαρά της.

Χαίρουν οι άγγελοι του ουρανού και δο-
ξάζουν την Κοίµησή της «Εξουσίαι, Θρόνοι, 
Αρχαί, Κυριότητες, ∆υνάµεις και Χερουβίµ 
και τα φρικτά Σεραφίµ». Ο Κύριος µας δι-
αβεβαίωσε ότι µεγάλη χαρά έχουν οι άγ-
γελοι του ουρανού όταν ένας αµαρτωλός 
άνθρωπος µετανοεί και επίσης ότι άγγελοι 
συνοδεύουν αυτούς που πορεύονται προς 
τη ζωή της αιωνιότητας. Πόση εποµένως 
χαρά έχουν, πώς πανηγυρίζουν και πώς 
υποδέχονται στους ολόφωτους κόσµους 
του ουρανού αυτήν που έγινε η Μητέρα του 
Λυτρωτή όλου του κόσµου! Οι άγγελοι που 
διακονούν πρόθυµα τη µεγάλη υπόθεση της 
σωτηρίας µας και χαίρονται πολύ για τη σω-
τηρία µας, πόσο περισσότερο χαίρουν και 
τιµούν αυτήν που διακόνησε κατά µοναδικό 
τρόπο τη σωτηρία του κόσµου, που υπήρξε 
η Μητέρα του Σωτήρος του κόσµου!

Αγάλλονται όµως και οι «γηγενείς», οι 

άνθρωποι, οι κάτοικοι της γης χαιρόµαστε 
µαζί µε τους αγγέλους, καθώς µε ιερό δέος 
βλέπουµε σήµερα «εκ ζωής εις ζωήν µεθι-
σταµένην την τεκούσαν τον αρχηγόν της 
ζωής», αυτήν που γέννησε τον αρχηγό της 
ζωής να φεύγει από την πρόσκαιρη ζωή της 
γης και να εισέρχεται στην αιώνια ζωή της 
ουρανίου Βασιλείας. Είναι δίκαιο και πρέ-
πον να απολαύσει τώρα την ουράνια τιµή 
που της αξίζει, να έχει τη µεγαλύτερη δόξα 
απ’ όλους τους ανθρώπους, να είναι ανωτέ-
ρα απ’ όλους τους αγγέλους, βασίλισσα των 
ουρανών. 

Όλα αυτά µας δίνουν χαρά, διότι η Μη-
τέρα του Θεού είναι ό,τι ευγενέστερο και 
ανώτερο είχε να προσφέρει ο κόσµος των 
ανθρώπων στον Θεό. Και ο Θεός τώρα την 
τιµά µε ασύγκριτη ουράνια δόξα. Και αυτή 
η δόξα αντανακλά σ’ όλους µας και είναι 
αυτό αφορµή χαρά για όλους µας. «Αγάλ-
λονται γηγενείς επί τη θεία σου δόξη κο-
σµούµενοι».

Χαιρόµαστε οι πιστοί, διότι η Μητέρα του 
Θεού είναι Μητέρα όλων µας και γι’ αυτό µε 
την Κοίµησή της δεν εγκαταλείπει τον κό-
σµο, αλλά πολύ περισσότερο τώρα, µε την 
παρρησία που έχει, πρεσβεύει στον Υιό της 
για µας και µε τις πρεσβείες της σκεπάζει 
όλους τους πιστούς «λυτρουµένη εκ θανά-
του τας ψυχάς ηµών».

Περιοδικό «Ο Σωτήρ», αριθ. 2006


