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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Η ΚΟΙΜΗΣΗ TtiΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Η

15η Αυγούστου είναι μια μεγάλη

ΙάκωΒος Ζωρζής

θρη<?κευτ~κή γιορτή για τους Χριστιανούς,
αλλα ιδιαιτερα για τον ελληνισμό και την

Ορθοδοξία, η κοίμησϊl της Θεοτόκου είναι
μια μέρα που η πίστη γίνεται βίωμα και πυ

ξίδα, οδός προς μετάνοια και προσευχή
για σωτηρία των ψυχών ημών.

νους και την έξωθεν απειλή. Όσα και να
γράψει κανείς για να υμνήσει τη Θεοτόκο
θα είναι λίγα, πολύ λίγα μπροστά στη μητέ

ρα του Θεού που έφερε στον κόσμο τον Ιη
σού Χριστό για να το λυτρώσει από το κα

«Απόστολοι εκ περάτων, συνανθροι
σθέντες ενθάδε Γεθσημανή τω Χωρίω κη
δεύσατε μου το σώμα και συ υιε και θεέ
μου παράλαβε μου, το πνεύμα, και «εν τη

γεννήσει την παρθενία εφύλαξας εν τη

κοιμήσει τω κόσμω ου κατέλιπες Θεοτόκε

κό και την αμαρτία και να τον οδηγήσε στο
δρόμο της σωτηρίας. Για τη λύτρωση του
α~θρωπίνου γένους ανέβηκε στο σταυρό
πεθανε και ανέστη για ν' ανεβεί και πάλι
στους ουρανούς και καθήσει εκ δεξιών του
πατρός του εν τοις ουρανοίς.

Μετέστης προς τη ζωι; μήτηρ υπάρχουσα
της ζωής και τοις πρεσβείαις τοις σε λυ
τρωμένοι εκ θανάτου τας ψυχός ημών».

σεις να μας βοηθήσει να ανακτήσουμε την

Ύμνοι αιώνιοι και αθάνατοι προς την
Θεοτόκο που είναι η ελπίς των απελπισμέ
νων και όλων των Χριστιανών το καταφύ
γιο που στις θλίψεις και τα βάσανα

είναι

π?ρηγοριά και ανακούφιση για αυτό την
δεονται και την παρακαλούν να σπεύσει

προς βοήθεια τους.

δεξαι παρακλήσεων αναξίων σου ικετών

ίνα μεσιτεύσεις προς τον εκ σου τεχθέ~
ντα, ω δέσποινα του κόσμου γίνου μεσί
τρια».

.

βόρεια Κύπρος τόπος διαμονής

των Ορ

θοδόξων χριστιανών. Να ξανακαταλάβουμε
τα χωριά

στουc;:

και τις πόλεις μας. Τους τόπους

οποίους γονιοί και

.πρόγονοί

μας

υμνουσαν και δοξολογούσαν την υπόστα
ση της Αγίας Τριάδας. Να επανακτήσουμε
πα περιμένουν τη μέρα της επιστροφής.
Να βοηθήσουν

Χριστός και

Παναγία την

επανεγκατάσταση στα σπίτια για να επι
διορθώσουμε τις συλημένες εκκλησίες μας
να ξαναλειτουργηθούν και συνεχίσουμε και
πάλι τη θρησκευτική και εθνική μας παρά

Δεν μπορεί η μνήμα παρά να στρα

φει στην Παναγία την Θεοτόκο στην Κυ

~ρέα και την Γλυκιώτισσα της Κερύνειας,
ομως και πολλές μονές είναι αφιερωμένες
στην Παναγία, του Κύκκου, του Μαχαιρά,
η Τ ροοδίτισσα, η Χρυσορογιάτισσα. Στην
Ελλάδα η Παναγία της Τήνου η ξακουσμέ
νη και θαυματουργός, η Παναγία της Μα

λεβής που είναι και οι δυο θαυματουργές.
Ύμνοι προς την Παναγία και προσευ

χές, ικεσίες, δεήσεις των πιστών για να
σώσει

τουρκοπατημένη γη μας και γίνει και πάλι η

τις εκκλησίες και τα σπίτια μας που περίλυ

«Δέσποινα και μήτηρ του λυτρωτού,

.

Προς το Χριστό και την Παναγία ας
στέλλουμε αδιάλειπτα ικεσίες και παρακλή

αυτό τον τόπο, να βοηθήσει

το

έθνος μας να απαλλαγεί από τους κινδύ-

δοση.
Άλαλα τα χείλη των ασεβών των μη

προσκυνούντων τη σεπτή σου εικόνα. Πα
νύμνητε Θεοτόκε που είχε ζωγραφήσει ο
Απ~στολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, την
εικονα εκείνη την οδηγήτρια που προστα
τεύει το έθνος από τους εχθρούς και οδη
γεί τον ελληνικό στρατό σε λαμπρές νίκες.
Είθε και σήμερα η Παναγία να βοηθή
σει την Κύπρο μας να ελευθερωθεί από
τον Ασιάτη επιδρομέα για να υμνούμε και
δοξάζουμε την Παναγία την Οδηγήτρια.

