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Μ
ε δεδοµένο πως απου-
σιάζουν µαρτυρίες σχε-
τικές µε τα γεγονότα της 
κοιµήσεως της Θεοτόκου, 

το εορτολογικό περιεχόµενό της το 
εντοπίζουµε σε εξωβιβλικές µαρ-
τυρίες. Έτσι έχουµε ένα απόκρυφο 
κείµενο µε τίτλο De transitu beatae 
Mariae virginis (Περί µεταστάσεως 
της µακαρίας Παρθένου Μαρίας) 
χρονολογούµενο τον 5ο αιώνα και 
είναι λατινική µετάφραση παλιότε-
ρου χαµένου ελληνικού πρωτοτύ-
που.
Γύρω στον 6ο αιώνα έχουµε λατι-
νική µετάφραση ενός άλλου από-
κρυφου έργου µε τίτλο Joannis liber 
de Dormitione Mariae (βίβλος Ιω-
άννου περί της κοιµήσεως της Μα-
ρίας), ενώ εκδόθηκε και συριακή 
µετάφραση. Η λατινική µετάφραση 
του Transitus αποτελεί ελεύθερη 
απόδοση του συριακού Joanis liber. 
Για άλλους ερευνητές το Transitus 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά συµπε-
ρίληψη όλων των περί Κοιµήσεως 
απόκρυφων αφηγήσεων.
Το αρχικό πρωτότυπο δεν αποκλεί-
εται επίσης να ήταν και ελληνικό, 
χρονολογούµενο στα τέλη του 4ου 
µε αρχές του 5ου αι.και µεταφρά-
στηκε στα κοπτικά, λατινικά και 
αραβικά και ίσως αποτελεί σύνοψη 
αρχαιότερων πηγών από τον 2ο αι. 
µ.Χ.
Σε κάθε περίπτωση οι απόκρυφες 
αφηγήσεις συνδέονται µε µε το εορ-
τολογικό περιεχόµενο της εορτής 
και όχι µε το πως εµφανίστηκε η 
εορτή. 
Η παλιότερη αναφορά στον τόπο 
ταφής της Θεοτόκου προέρχεται τον 
5ο αιώνα και συνδέεται µε τα Ιερο-
σόλυµα. Οδοιπορικά του 6ου αιώνα 
(Θεοδόσιος το 530, Αντώνιος Πλα-
κεντίας το 570) προσδιορίζουν τον 
τάφο της στη Γεσθηµανή. 

Τον 7ο αιώνα τον ίδιο τόπο προσ-
διορίζει και ο Σοφρώνιος Ιερο-
σολύµων και στο Breviarius de 
Hierosolyma.
Η Έφεσσος θεωρείται ένας εναλλα-
κτικός τόπος ταφής της Θεοτόκου 
θεµελιωµένος από την απόκρυφη 
παράδοση που θέλει τον Ευαγγελι-
στή Ιωάννη όταν ήλθε στην Έφεσσο 
να έφερε µαζί του και τη Θεοτόκο, 
αλλά και από τη σύγκληση της Γ’ 
Οικουµενικής Συνόδου στο ναό της 
αγίας Μαρίας στην πόλη αυτή.  
Στον δρόµο από την Ιερουσαλήµ 
προς τη Βηθλεέµ υπάρχει µια τοπο-
θεσία ονόµατι Κάθισµα στο οποίο 
σύµφωνα µε την απόκρυφη παρά-
δοση η Θεοτόκος λίγο πριν την κύ-
ησή της ζήτησε από τον Ιωσήφ να 
ξεκουραστεί. Εκεί χτίσθηκε ναός 
στα χρόνια του Ιουβενάλιου Ιερο-
σολύµων (417-458). Λειτουργιο-
λόγοι εικάζουν πως η ηµεροµηνία 
της εορτής µνήµης της Θεοτόκου 
που εορταζόταν εκεί ήταν στις 13 
Αυγούστου. Από τα µέσα του 5ου 
αιώνα ο αυτοκράτορας Μαρκιανός 
κτίζει ναό προς τιµήν της Θεοτό-
κου στη Γεσθηµανή και τρία χρόνια 
µετά τον θάνατό του, το 460,εµφα-
νίζεται για πρώτη φορά η εορτή της 
Κοιµήσεως της Θεοτόκου στις 15 
Αυγούστου στον συγκεκριµένο ναό, 
εκτοπίζοντας την παλαιότερη του 
Καθίσµατος.
Προς επίρρωσιν αυτής της πληρο-
φορίας είναι και εκείνη από το Γε-
ωργιανό κανονάριο, κειµένου που 
αποτυπώνει την ιεροσολυµιτική λα-
τρεία ανάµεσα στα 450-750 µ.Χ., το 
οποίο µας πληροφορεί ότι στις 15 
Αυγούστου τιµάται η µνήµη της Θε-
οτόκου στη Γεθσηµανή στο ναό του 
αυτοκράτορα Μαρκιανού.
Προς την κατεύθυνση της καθιέρω-
σης της εορτής της Κοιµήσεως κινή-
θηκε η διατύπωση του ορθόδοξου 

Μαριολογικού δόγµατος κατά την 
Γ’ Οικουµενική Σύνοδο. Τελικά, 
σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Νικη-
φόρου Κάλλιστου ο αυτοκράτορας 
Μαυρίκιος περί τα τέλη του 6ου 
αιώνα καθόρισε διά διατάγµατος 
την επιτέλεση της εορτής στις 15 
Αυγούστου. ∆εν επρόκειτο για τη 
σύσταση νέας εορτής, αλλά για την 
επίσηµη υιοθεσία της ιεροσολυµιτι-
κής ηµεροµηνίας.
Πάντως η ηµεροµηνία αυτή δεν 
επιβλήθηκε σε όλο τον χριστιανι-
κό κόσµο. Η Συριακή Εκκλησία 
τοποθέτησε στις 26 ∆εκεµβρίου 
την εορτή της Κοιµήσεως την ίδια 
µέρα Γεννήσεως του Κυρίου, µετα-
τεθείσης κατά µία ηµέρα για να µην 
συµπέσουν οι δύο εορτές. Από τη 
Συρία η εορτή περνάει στην Ρώµη. 
Ο πάπας Θεόδωρος Α’ (647-649) 
είναι ο πρώτος ο οποίος επιχείρησε 
να εισάγει την εορτή στη Ρώµη αλλά 
χωρίς επιτυχία. Ο Σύρος πάπας 
Σέργιος Α’ (687-701) µετέφερε στη 
Ρώµη τον εορτασµό της Κοιµήσεως. 
Ο Πάπας Αδριανός εγκαινίασε την 
εορτή στο ναό της Αγίας Μαρίας της 
Μείζονος στη Ρώµη.
Στην Αίγυπτο η εορτή εµφανίστη-
κε τον 5ο αιώνα εξ επιδράσεως 
των Ιεροσολύµων. Ως ηµεροµηνια 
τέλεσης της εορτής είχε οριστεί η 
21η του αιγυπτιακού µηνός Τοµπί, 
δηλαδή η 16η Ιανουαρίου του Ιου-
λιανού ηµερολογίου. Την 15η Αυ-
γούστου εορταζόταν η Μετάσταση 
αυτής.
Κατά την παράδοση, είθισται πε-
ρίοδος νηστείας για τη συγκεκρι-
µένη εορτή, που καθιερώθηκε τον 
7ο αιώνα. Αρχικά ήταν χωρισµένη 
σε δύο περιόδους, εκείνη πριν την 
γιορτή της Μεταµόρφωσης του Σω-
τήρα και εκείνη πριν της γιορτής 
της Κοίµησης της Θεοτόκου. Το 10ο 
αιώνα, συνενώθηκαν σε µια νη-

στεία που περιλαµβάνει 14 ηµέρες 
και ξεκινά την 1η Αυγούστου. Κατά 
τη διάρκεια της συγκεκριµένης νη-
στείας, νηστεύεται το λάδι εκτός του 
Σαββάτου και της Κυριακής, ενώ 
στη γιορτή της Μεταµόρφωσης του 
Σωτήρα καταλύεται το ψάρι. Κατά 
τη γιορτή της Κοίµησης της Θεοτό-
κου καταλύονται τα πάντα, εκτός κι 
αν η γιορτή πέσει σε ηµέρα Τετάρ-
τη ή Παρασκευή, οπότε καταλύεται 
µόνο το ψάρι.
Στο εικονογραφικό θέµα της Κοι-
µήσεως η Παναγία παρουσιάζεται 
ξαπλωµένη σε φέρετρο στρωµέ-
νο µε πολυτελές σεντόνι, κοιµάται 
γαλήνια και τα χέρια σταυρωµένα 
εµπρός στο στήθος. Γύρω από το 
νεκρικό κρεβάτι βρίσκονται οι από-
στολοι, µε τον Πέτρο να στέκεται 
κοντά στο κεφάλι της και τον Πάυλο 
κοντά στα πόδια της. Άλλες φορές 
εικονίζονται οι απόστολοι σε υπε-
ρυψωµένη θέση ερχόµενοι πάνω 
σε νέφη.
Η ψυχή της Θεοτοκου απεικονιζε-
ται ως σπαργανωµένο βρέφος, την 
οποια κρατάει ο Ιησούς, ζωγραφι-
ζόµενος πάνω από το φέρετρο και 
στο µέσο της σύνθεσης. Σε άλλες 
παραστάσεις περιβάλλεται το ξα-
πλωµένο σώµα της από γυναίκες οι 
οποίες καθώς προβάλουν από αρ-
χιτεκτονήµατα θρηνούν το θανάτό 
της, όπως και άγγελοι. 
Άγγελος, απεικονίζεται από τον 
11ο αι. και µετά να παραλαµβάνει 
την ψυχή της Παναγίας µε σκοπό 
να την οδηγήσει στον Παράδεισο. 
Στον ουρανό ζωγραφίζεται πύλη η 
οποία ανοίγει για να δεχθεί τη Θεο-
τόκο ένδοξη.
Έτσι σε παραστάσεις της Κοιµησεως 
απεικονίζεται τρεις φορές η Θεοτό-
κος: µία κοιµωµένη κάτω, ως ψυχή 
στα χέρια του Ιησού και ανεβαίνο-
ντας στους ουρανούς. 

Κοίµηση της Θεοτόκου




