
Η Αγία Σκέπη της Θεοτόκου 

Σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο είναι γνωστή η Εορτή της Αγίας Σκέπης της 

Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία βασικά τελείται την 1η Οκτωβρίου (…). 

Και μόνο οι δύο αυτές λέξεις «Αγία Σκέπη», φέρουν στη μνήμη μας αναρίθμητα 

θαυμαστά γεγονότα, που καταδεικνύουν τη μητρική αγάπη της Παναγίας 

Μητέρας μας, τη σκέπη και προστασία που μας προσφέρει σε καιρούς κινδύνων, 

και την ακαταμάχητη βοήθειά Της στις δυσκολίες της ζωής μας. 

Αλλά, πώς καθιερώθηκε αυτή η εορτή την 1η Οκτωβρίου; Είναι πολύ 

εντυπωσιακό το ιστορικό γεγονός που την καθιέρωσε. 

Στη νότια πλευρά του ναού των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη, υπήρχε ένα 

παρεκκλήσιο, όπου φυλασσόταν σε ασημένια λειψανοθήκη η εσθήτα της 

Θεοτόκου. Στις αρχές του 10ου αιώνα, ένα βράδυ που γινόταν ολονυκτία στον 

Ναό των Βλαχερνών, πήγε και ο Άγιος Ανδρέας να συμμετάσχει στην ολονύκτια 

Αγρυπνία. Ο Άγιος Ανδρέας είναι γνωστός ως «διά Χριστόν σαλός» διότι, για να 

κρύβει την αγιότητά του από τους ανθρώπους προσποιούνταν τον χαζό. Στον ναό 

των Βλαχερνών τη νύκτα εκείνη, τον συνόδευε ο νεαρός Επιφάνιος, ο οποίος 

αργότερα έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Περί τα μεσάνυχτα, ξαφνικά, 

βλέπει ο μακάριος Ανδρέας την Υπεραγία Θεοτόκο στον αέρα να μπαίνει από 

την κεντρική πύλη του Ναού και να προχωρεί προς το Άγιο Βήμα. Φαινόταν 

πολύ υψηλή και είχε λαμπρή τιμητική συνοδεία λευκοφόρων Αγγέλων και αγίων. 

Ανάμεσά τους ξεχώριζαν ο τίμιος Πρόδρομος και ο θεολόγος Ιωάννης, που 

παράστεκαν δεξιά κι αριστερά τη Θεοτόκο. Από τους λευκοφόρους, άλλοι 

προπορεύονταν και άλλοι ακολουθούσαν ψάλλοντας ύμνους και άσματα 

πνευματικά. Η Θεοτόκος εν τω μεταξύ είχε γονατίσει και προσευχόταν για πολλή 

ώρα. Παρακαλούσε τον Υιό της για τη σωτηρία του κόσμου και έρραινε με 

δάκρυα το άγιο πρόσωπό της. Μετά τη δέηση μπήκε στο Άγιο Βήμα, όπου 

προσευχήθηκε για τους πιστούς που αγρυπνούσαν. 

Όταν η Παναγία ολοκλήρωσε τη δέησή της, έβγαλε από την κεφαλή Της το 

αστραφτερό της μαφόριο (το κόκκινο ένδυμα που βλέπουμε στις εικόνες της 

Θεοτόκου να καλύπτει την κεφαλή και το σώμα) με μια σεμνή κίνηση, και καθώς 

ήταν μεγάλο, το άπλωσε σαν Σκέπη με τα πανάγια χέρια της επάνω στο 

εκκλησίασμα. Έτσι απλωμένο το έβλεπαν κι οι δυό τους για πολλή ώρα να 

εκπέμπει δόξα θεϊκή σαν ήλεκτρο. Όσο φαινόταν εκεί η Κυρία Θεοτόκος, 

φαινόταν και το μαφόριο να ακτινοβολεί. Όταν η Παναγία άρχισε να ανεβαίνει 

στον ουρανό, άρχισε και η Εσθήτα να συστέλλεται λίγο-λίγο και να χάνεται. 



Αυτό το γεγονός, αλλά και τα θαύματα που σχετίζονται με την ιερά Εσθήτα της 

Θεοτόκου, έγιναν αφορμή να καθιερωθεί η εορτή της Αγίας Σκέπης, ήτοι της 

Προστασίας, που παρέχει η Παναγία σε όσους με πίστη επικαλούνται τη χάρη 

Της. 

Είθε η Αγία Σκέπη της Παναγίας μας να σκέπει, να φρουρεί και να διαφυλάττει 

όλους μας και να χαρίζει ειρήνη στον κόσμο. Αμήν. 

Πηγή: Πεμπτουσία-Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος Τράμπας, 28 Οκτωβρίου 

2020. (ελαφρώς διασκευασμένο) 


