
   ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

  

«Μαξίαλ ηελ Θεόπαηδα, πηζηώο αλεπθεκήζσκελ, ζήκεξνλ γαξ εηζάγεηαη, εηο ηα 

Άγηα ησλ Αγίσλ, αλαηξαθήλαη Κπξίσ». 

            

Ήδε, κε ηε γηνξηή ηνπ Αγίνπ Φηιίππνπ, ζηελ 

παξαδνζηαθή ειιεληθή θνηλσλία-ζηελ νπνία νη 

άλζξσπνη έλησζαλ «πην θνληά» ζην Θεό θαη δνύζαλ ζε 

πην ζηελή «ζπλεξγαζία» κε ηε θύζε- είραλ, θηόιαο, 

γίλεη νη πξνεηνηκαζίεο γηα ηε λεζηεία ησλ 

Χξηζηνπγέλλσλ, κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, όπσο: 

έγθαηξν θύηεκα ρεηκεξηλώλ θήπσλ, εμαζθάιηζε ησλ 

απαξαίηεησλ νζπξίσλ, δπκσηό ςσκηνύ θ. ι π. Η 

πεξίνδνο απηή, γλσζηή θαη σο «Σαξαληαήκεξν», 

εθηόο από ην κεγάιν πινύην ησλ ιανγξαθηθώλ 

ζηνηρείσλ ηεο, γηα ηνπο επζεβείο ρξηζηηαλνύο έρεη 

ηδηαίηεξε αμία, θαζώο  ηνπο δίλνληαη εμαηξεηηθέο 

ιαηξεπηηθέο επθαηξίεο κε ηηο  γηνξηέο πνιιώλ Αγίσλ, 

ηα Σαξαληαιείηνπξγα θαη άιιεο ηεξέο Αθνινπζίεο. 

            Αλάκεζα ζ’ απηέο ηηο γηνξηέο, αιιά, θαη ζε όιν ην Φζηλόπσξν, 

δεζπόδνπλ ηα Ειζόδια ηης Θεοηόκοσ. Η Δθθιεζία καο ηα γηνξηάδεη κε 

ηδηαίηεξε ιακπξόηεηα. Απηό θαίλεηαη εύθνια, θαη κόλν από ηα νλόκαηα λαώλ 

θαη Μνλαζηεξηώλ, αθηεξσκέλσλ ζηα Δηζόδηα  ζε νιόθιεξε ηελ Διιάδα όπσο: 

Καηζαξηαλή, Καπληθαξέα, Μεηνρίηηζζα, Οδεγήηξηα, Πνξηνθαιινύζα, Σηώηηζζα, 

Κνπλίζηξα, Γνπβεξλέηνπ θ.ι.π. Πξόθεηηαη γηα κηα γηνξηή, ηδηαίηεξα αγαπεηή 

ζην ιαό καο. Καζώο ζπλδέεηαη κε δηάθνξεο γεσξγηθέο επνρηαθέο εξγαζίεο, 

είλαη γλσζηή σο «Μεζνζπνξίηηζζα»,  «Πνιπζπνξίηηζζα», «Αξρηζπεηξίζηξα» θαη 

«Απνζνδεηά»-κάιινλ, από ηελ εξρόκελε είζνδν ζην ρεηκώλα, ή, από ηηο 

«ζνδεηέο» ηεο επνρήο. 

            Η σξαηόηαηε πκλνγξαθία, νη Ψαικνί θαη νη δηάθνξεο ιεηηνπξγηθέο 

πξάμεηο, από ηα Πξνεόξηηα κέρξη ηελ Απόδνζε ηεο Δνξηήο, καο βνεζνύλ λα 

βηώζνπκε ηα ηεξά εθείλα γεγνλόηα θαη λα «εηζνδεύζνπκε» θη εκείο ηελ 

Πάλαγλε Μαξία,  ζην λνπ θαη ηελ θαξδηά καο. 

  

            Αο «ςειαθίζνπκε» κεξηθνύο  σξαηόηαηνπο ύκλνπο ηεο Γηνξηήο: 



            1. «Σήμεπον ηηρ εςδοκίαρ Θεού ηο πποοίμιον, και ηηρ ηηρ ηων 

ανθπώπων ζωηηπίαρ η πποκήπςξιρ. Εν Ναώ ηος Θεού ηπανώρ η 

Παπθένορ δείκνςηαι, και ηον Χπιζηόν ηοιρ πάζι πποκαηαγγέλλεηαι. Αςηή 

και ημείρ μεγαλοθώνωρ βοήζωμεν- Χαίπε ηηρ οικονομίαρ ηος Κηίζηος 

η εκπλήπωζιρ». 

            Σην απολυτίκιο, ε Ενξηή ραξαθηεξίδεηαη ωο πξννίκην ηεο εύλνηαο ηνπ Θενύ θαη 

πξναλαγγειία ηεο ζωηεξίαο ηωλ αλζξώπωλ. Με ηε κεγαινπξεπή πξνζέιεπζε ηεο 

Παξζέλνπ ζην Ναό, δηαθεξύζζεηαη πην κπξνζηά ε Σάξθωζε ηνπ Χξηζηνύ. Χξένο καο 

είλαη, ινηπόλ, λα θωλάμνπκε δπλαηά, ραίξε (Παλαγία), πνπ είζαη ε εθπιήξωζε ηνπ 

ζρεδίνπ ηνπ Δεκηνπξγνύ γηα ηε ζωηεξία ηνπ θόζκνπ. 

            2. «Ο καθαπώηαηορ ναόρ ηος Σωηήπορ, η πολςηίμηηορ παζηάρ 

και Παπθένορ, ηο ιεπόν θηζαύπιζμα ηηρ δόξηρ ηος Θεός, ζήμεπον 

ειζάγεηαι εν ηω οίκω Κςπίος, ηην σάπιν ζςνειζάγοςζα ηην εν Πνεύμαηι 

θείω- ην ανςμνούζιν Άγγελοι Θεού- αύηη ςπάπσει ζκηνή εποςπάνιορ». 

            Σην κοντάκιο ηεο Ενξηήο, ν πκλνγξάθνο απνθαιεί ηελ Παλαγία καο θαζαξόηαην 

λαό ηνπ Κπξίνπ, πνιύηηκε λπθηθή παζηάδα θαη Παξζέλν, ηεξό ζεζαπξό ηεο δόμαο ηνπ 

Θενύ, πνπ, ζήκεξα κπαίλεη ζην λαό Τνπ, εηζάγνληαο, ζπγρξόλωο, ηε ράξε ηνπ Αγίνπ 

Πλεύκαηνο. Απηή, πνπ αλπκλνύλ νη Άγγεινη ηνπ Θενύ, είλαη πξαγκαηηθά επνπξάληα 

ζθελή! 

            3. Σηην Θ΄ Ωδή ηοσ Κανόνα ηεο εκέξαο ςάιινπκε: 

            «Άγγελοι ηην Είζοδον ηηρ Παπθένος, οπώνηερ εξεπλήηηονηο, 

πώρ η Παπθένορ ειζήλθεν ειρ ηα Άγια ηων Αγίων. 

            Ωο εκςύρσ Θενύ θηβσηώ, ςαπέησ κεδακώο ρείξ ακπήησλ, ρείιε δε πηζηώλ, 

ηε Θενηόθσ αζηγήησο, θσλήλ ηνπ Αγγέινπ αλακέιπνληα, ελ αγαιιηάζεη βνάησ. 

Όλησο αλσηέξα πάλησλ ππάξρεηο Παξζέλε αγλή». 

            Εδώ, ν πκλνγξάθνο, από ηε κηα κεξηά,  πεξηγξάθεη ηελ έθπιεμε ηωλ Αγγέιωλ 

από ηα αζπλήζηζηα γεγνλόηα. Καη, από ηελ άιιε, ζέιεη λα πξνιάβεη ηνλ «θίλδπλν» ηωλ 

«ακύεηωλ», πνπ ζα πξνζπαζνύζαλ λα ηα πξνζεγγίζνπλ θαη λα ηα εξκελεύζνπλ. 

Μνλάρα ηωλ πηζηώλ ηα ρείιε αο θωλάδνπλ δπλαηά, «όληωο, αλωηέξα όιωλ ηωλ 

δεκηνπξγεκάηωλ είζαη Παξζέλε αγλή»! 

Σελ εηθόλα ησλ Δηζνδίσλ βιέπνπκε ηελ Παλαγία  λα εηθνλίδεηαη, 

κηθξή,κελ, ζην αλάζηεκα, αιιά, θαηά ηα άιια, είλαη ε «Βαζίιηζζα ησλ 

Αγγέισλ», ε Μεηέξα ηνπ Κπξίνπ. Τε ζπλνδεύνπλ, κάιηζηα, «ιακπαδεθόξνη 

Παξζέλνη», σο ηνλ «έκςπρν λαό ηεο αγίαο δόμεο ηνπ Θενύ». Έηζη ηελ έδεζε  

ζην δηάβα ησλ αηώλσλ θαη ν ιαόο καο. Σηε ζπλείδεζή ηνπ, ε Παλαγία ησλ 

Δηζνδίσλ, όπσο γξάθεη ν Γ. Λνπθάηνο, «ήηαν ό,ηι έππεπε, ζηο ηέλορ 

Νοεμβπίος, να εποπηεύει ηην καλή καηανομή ηος ωρ ηώπα ειζοδήμαηορ 



και να θεωπείηαι από ηοςρ ανθπώποςρ. Ε ς ε π γ έ η ι δ α  μεν για όζα 

ηοςρ έδωζε κι έθαγαν, ή για όζα ηοςρ βοήθηζε κι έζπειπαν, ε λ π ι δ ο 

-θό π α  δε πποζηάηπια, για όζα θα ηοςρ αθήζει να σαπούν, ωρ ηη νέα 

ζοδειά» («Τα Φζηλνπσξηλά», ζει.150).                                

 Μέζα από δηάθνξα ήζε θαη έζηκα, πέξα από ην  λα καζαίλνπκε πώο 

δνύζαλε νη πξόγνλνί καο, κπνξoύκε, λνκίδσ, λα δνύκε βαζύηεξεο αλζξώπηλεο 

αλάγθεο, ίδηεο θαη ζηελ επνρή καο. ΄Δηζη, γηα παξάδεηγκα, ηα «πολσζπόρια» 

ηων Ειζοδίων-ζπλεζηζκέλα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Παηξίδαο καο-σο  

επραξηζηήξηα πξνζθνξά «ππέξ δώλησλ θαη θεθνηκεκέλσλ», εθηόο από ηελ  

επινγία ηεο Δθθιεζίαο, ζπλέβαιιαλ θαη ζηηο όκνξθεο νηθνγελεηαθέο 

ζπλεζηηάζεηο  πνπ αθνινπζνύζαλ, θαζώο θαη ζηελ έθθξαζε γλήζηαο αγάπεο 

πξνο ηνπο γείηνλεο θαη ζπγρσξηαλνύο, αθόκα θαη αιινζξήζθνπο. Η αλάγθε ηεο 

αλαβηώζεσο ηέηνησλ ζπλάμεσλ θαη  «αλνηγκάησλ» πξνο ηνπο ζπλαλζξώπνπο 

καο, ζηηο ζεκεξηλέο, δύζθνιεο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, γίλεηαη 

ηδηαίηεξα επίθαηξε-κάιινλ, επηηαθηηθή. 

            Θα ηειεηώζνπκε ηνύηεο ηηο γξακκέο, παξαζέηνληαο ηηο παξαθάηω   δηαπηζηώζεηο 

ελόο νξζόδνμνπ ηεξέα, ηνπ Thomas Hopkν: «Αλ ν Χξηζηόο-ιέεη- είλαη ν Σσηήξαο, ε 

Παξζέλνο είλαη ε θαη’ εμνρήλ εηθόλα ησλ ζεζσζκέλσλ…Από ηε Σύιιεςε κέρξη θαη 

ηελ Κνίκεζή ηεο, θαλεξώλεη πώο πξέπεη λα είλαη όινη νη άλζξσπνη, όηαλ 

εμαγηάδνληαη από ην Άγην Πλεύκα, σο δνύινη Θενύ θαη κηκεηέο Χξηζηνύ. 

            …Πιαζηήθακε όινη θαη’ εηθόλα θαη νκνίσζή Τνπ, γηα λα γίλνπκε θαηνηθίεο 

ηεο παξνπζίαο Τνπ… Καζώο δηαζρίδνπκε ην δξόκν πξνο ην Πάζρα ηνπ ρεηκώλα 

ηίζεηαη μεθάζαξα ελώπηόλ καο ε εθινγή... Μπνξνύκε, ζαλ ηελ Παξζέλν, λα 

αλνηρηνύκε ζηνλ Κύξην θαη λα γίλνπκε ην θαηνηθεηήξηό Τνπ ελ Πλεύκαηη. Ή 

κπνξνύκε κέζα από ηελ αζέβεηα θαη ηελ ακαξηία λα πξνηηκήζνπκε ην ζάλαην ηεο 

αλππαξμίαο πνπ εκείο νη ίδηνη είκαζηε, εθηόο θη αλ ν Κύξηνο δεη κέζα 

καο» («ΦΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΣΦΑΛΙΑ», Σει. 34,38). 
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