
Ομιλία εφημερίου π.Ιωσηφ Πρίντεζη κατά το πανηγύρι στη Χαλανδριανή 

 

Η πιο σημαντική γιορτή από τις πάνω από 20 που έχει η Παναγία μέσα στο χρόνο είναι 
η Μετάστασή της. Γιορτάζεται με μεγάλη επισημότητα στους 7 ναούς στη Σύρο που εί-
ναι αφιερωμένοι στην Κοίμηση και την Μετάστασή της αλλά και σε όλες τις ενορίες.  

Μαζί με την Παναγία οι χριστιανοί προσφέρουμε τη Δοξολογία μας στο Θεό που προ-
στάτεψε την γυναίκα που κυοφόρησε τον Υιό του από την αμαρτία με την Αμίαντη 
σύλληψή της από την αρχή της ζωής της αλλά και από την φθορά του θανάτου στο τέ-
λος της ζωή της με την Μετάσταση. Στο πρόσωπο της Παναγίας βλέπουμε τη φροντίδα 
και την πρόνοια του Θεού για κάθε αδύναμο, απλό, ταπεινό και ευσεβή άνθρωπο. Ο 
Θεός δεν έκανε λάθος στην επιλογή του με την Μαρία της Ναζαρέτ γιατί κι εκείνη με τη 
σειρά της αφιέρωσε τη ζωή της και αφοσιώθηκε με όλη της την καρδιά στο Θεό και στο 
θέλημά του.  

Στο πρώτο ανάγνωσμα ερμηνεύουμε το όραμα του Ιωάννη με τη εγκυμοσύνη και τον 
τοκετό της Παναγίας η οποία χαρακτηρίστηκε από την Εκκλησία ως η κιβωτός της Νέας 
Διαθήκης. Η Ελισάβετ στο Ευαγγέλιο αναγνωρίζει αυτή την κιβωτό και ο αγέννητος 
Ιωάννης Πρόδρομος σκιρτά από χαρά όπως ο Δαβίδ σκιρτούσε μπροστά στην κιβωτό 
της Διαθήκης με τις πλάκες των 10 εντολών.  

Όμως το όραμα του Ιωάννη μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και ως την Εκκλησία που 
γεννάει στις καρδιές των πιστών της την πίστη στον Ιησού Χριστό, μέσα από αντίξοες 
συνθήκες και τους πειρασμούς του διαβόλου. Όπως και ο Ιησούς που κινδύνευε από την 
πρώτη στιγμή της ζωής του, έτσι και η Εκκλησία και οι πιστοί κινδυνεύουμε από τον 
άρχοντα του κακού. Όμως «η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας» 
προστάτεψαν την Παναγία και τον Ιησού και προστατεύουν την Εκκλησία από θανατη-
φόρο κτύπημα.  

Όπως η ζωή της Παναγίας καθορίστηκε από την Ανάσταση του Χριστού, έτσι και οι 
ζωές των πιστών καθορίζονται από την Ανάσταση του Χριστού. Η πίστη στην Ανάστα-
ση του Χριστού και στην δική μας Ανάσταση είναι το κεντρικό και βασικό σημείο της 
πίστεως μας στο Θεό. Οι Χριστιανοί πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, τη ζωή της 
Παναγίας, τη ζωή της Εκκλησίας αλλά και την ιστορία του κόσμου μέσα από το πρίσμα 
της Ανάστασης του Χριστού και της δικής μας. Διαφορετικά όλα καταλήγουν στο τίπο-
τα και όλοι οι αγώνες μας πάνω στη γη είναι μάταιοι. Αν έτσι και αλλιώς όλα οδεύουν 
προς την καταστροφή, ότι και να κάνουμε δεν μπορούμε να την αποτρέψουμε. Όμως, η 
Ανάσταση του Χριστού μας διαβεβαιώνει ότι όλα, παρά τα φαινόμενα, οδεύουν προς 
την ανανέωση της ζωής. Αυτό εξάλλου επιβεβαιώνει και η Μετάσταση της Παναγίας 
στους ουρανούς με το σώμα και την ψυχή της.  

Γιατί γιορτάζουμε σήμερα την Μετάσταση της Παναγίας; Για να τιμήσουμε την Πανα-
γία; Χρειάζεται τιμή από εμάς; Για να ευχαριστήσουμε το Θεό και να το δοξάσουμε; 
Βεβαίως! Γιατί έκανε μεγαλεία στη ζωή της Παναγίας και στην ιστορία των ανθρώπων. 



Με τα λόγια της Παναγίας από το Μεγαλυνάριό της κι εμείς μεγαλύνουμε και επαινού-
με και δοξάζουμε το Θεό. Και παρότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τις δοξολογίες μας, 
αυτές μας βοηθούν να συνειδητοποιήσουμε και να θυμηθούμε τις ευεργεσίες του Θεού 
προς τους ανθρώπους και εμάς προσωπικά. Το να αναγνωρίσουμε τις ευεργεσίες του 
Θεού, ιδιαίτερα το δώρο του Υιού του προς εμάς, τονώνει και ενισχύει την πίστη μας. 
Πονάμε για να γεννηθεί η πίστη στις καρδιές μας. Και όπως η πίστη της Παναγίας ε-
μπνέει όλες τις γενιές των Χριστιανών, έτσι και η δική μας πίστη βοηθάει την πίστη του 
πλησίον μας.  

Με τα μάτια μας στραμμένα προς την ουράνια μητέρα μας την Παναγία, επιθυμώντας 
να της μοιάσουμε στην πίστη, βλέπουμε τη ζωή μας και τον κόσμο με τα μάτια της και 
αποδίδουμε δοξολογίες στο Θεό. Με καρδιές γεμάτες ευγνωμοσύνη αντιλαμβανόμαστε 
όλο και περισσότερο τις ευεργεσίες του Θεού. Και ο άνθρωπος που αναγνωρίζει τις ευ-
εργεσίες είναι ο άνθρωπος που πιστεύει.  Και όποιος πιστεύει, όπως η Παναγία, αφιερώ-
νει τη ζωή του και αφοσιώνεται με όλη του την καρδιά στο Θεό και στο θέλημά του.  


