
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ' 

Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων 

σωτηρίας ἡ προκήρυξις· Ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ τρανῶς ἡ Παρθένος 

δείκνυται, καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ 

καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν· Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ 

Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις. 
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Τα Ειζοδια ηης Θεοηοκοσ 
Κία από ηηο θπξηόηεξεο θαη κεγαιύηεξεο Θενκεηνξηθέο ενξηέο ηνπ έηνπο είλαη 

θαη ηα «Δηζόδηα» ηεο Θενηόθνπ. Ζ Δθθιεζία καο ηελ ηηκά ζηηο 21 Λνεκβξίνπ, κε 

ηδηαίηεξε ιακπξόηεηα. Ζ ζεκαζία ηεο ενξηήο απηήο είλαη κεγάιε θαη ηεξή. Απνηειεί 
ηήλ βάζε θαη ηελ αξρή γηα όιε ηελ κεηέπεηηα δσή ηεο Θενηόθνπ.  

Τηκνύκε ηα Eηζόδηα ηεο Θενηόθνπ. Ζ αγία Άλλα, επεηδή πέξαζε όιε ζρεδόλ ηε 

δσή ηεο ρσξίο λα γελλήζεη παηδί, παξεθάιεη ηνλ Γεζπόηε ηεο θηίζεσο  καδί κε ηνλ 
άληξα ηεο Ησαθείκ λα ηνπο ραξίζεη παηδί θαη, αλ πεηύρνπλ ην πνζνύκελν, λα ην 

αθηεξώζνπλ επζύο ζηνλ Θεό. Έηζη, επδόθεζελ ν Θεόο θαη γέλλεζε παξαδόμσο 
απηήλ πνπ πξνμέλεζε ηε ζσηεξία ηνπ γέλνπο ησλ αλζξώπσλ, ηελ θαηαιιαγή θαη 

ζπκθηιίσζε ηνπ Θενύ κε ηνπο αλζξώπνπο, ηελ αηηία ηεο αλαπιάζεσο ηνπ πεζόληνο 
Αδάκ θαζώο θαη ηεο εγέξζεσο θαη ζεώζεώο ηνπ, δειαδή ηελ Υπεξαγία θαη Γέζπνηλα 

Θενηόθν Καξία.  

Όηαλ ε λενγελλεζείζα έγηλε ηξηώλ ρξόλσλ, ηελ πήξαλ νη γνλείο ηεο θαη ηελ 
πξόζθεξαλ ζαλ ζήκεξα ζηνλ λαό, θαζώο ην είραλ ππνζρεζεί, θαη αθηέξσζαλ ηελ 

θόξε ηνπο ζηνλ Θεό, πνπ ηνπο ηελ ράξηζε. Τελ παξαδίδνπλ ζηνπο Ηεξείο θαη 
κάιηζηα ζηνλ ηόηε Αξρηεξέα Εαραξία, ν νπνίνο ηελ πήξε θαη ηελ έβαιε ζηνλ 

ηεξόηεξν ρώξν ηνπ λανύ, όπνπ εηζεξρόηαλ κόλν ν Αξρηεξέαο κηα θνξά θάζε ρξόλν. 

Απηό ην έθαλε θαηά ηε ζέιεζε ηνπ Θενύ, πνπ έκειιε κεηά ιίγν θαηξό λα γελλεζεί 
ζαλ άλζξσπόο απ' απηήλ γηα ηε δηόξζσζε θαη ηε ζσηεξία ηνπ θόζκνπ.  

Δθεί ινηπόλ ε Παξζέλνο δηέκεηλε δώδεθα ρξόληα, όπνπ ηξεθόηαλ από ηνλ 
Αξράγγέιν Γαβξηήι κε νπξάληα ηξνθή, ώζπνπ πιεζίαζε ν θαηξόο ηνπ ζείνπ 

Δπαγγειηζκνύ θαη ησλ νπξαλίσλ θαη ππεξθπζηθώλ κελπκάησλ, πνπ πξνκελνύζαλ 

όηη ν Θεόο επδόθεζε λα ζαξθσζεί απ' απηήλ ζαλ θηιάλζξσπνο, γηα λα αλαπιάζεη 
ηνλ θζαξέληα από ηελ ακαξηία θόζκν.  

      Ζ Θενηόθνο εμήιζε από ηα άγηα ησλ αγίσλ ηνπ λανύ δεθαπέληε εηώλ θαη 
δόζεθε ζηνλ κλήζηνξα Ησζήθ, γηα λα είλαη απηόο πξνζηάηεο ηεο θαη κάξηπο ηεο 

παξζελίαο ηεο θαη γηα λα ππεξεηήζεη: ζηνλ άζπνξν ηόθν ηεο, ζηε θπγή ζηελ 
Αίγππην θαη ζηελ επάλνδό ηεο απ' εθεί ζηε γε Ηζξαήι. Αθόηνπ ν Ησζήθ 

εκλεζηεύζε ηελ Παξζέλν, πέξαζαλ ηέζζεξηο κήλεο θαη ηόηε έγηλε ν Δπαγγειηζκόο 

ηεο Θενηόθνπ. Τν ζε πνιινύο θαηλόκελνλ σο άηνπνλ λα εηζέιζεη ζηα άγηα ησλ 
αγίσλ γπλαίθα, έιπζε ν Εαραξίαο κε ην λα πεη ζην ιαό όηη ν Θεόο ηνπ γλώξηζε πώο 

είλαη ζέιεκα Τνπ λα κπεη ε Παξζέλνο εθεί θαη έηζη επείζζε ν ιαόο. Θαη αθνύ ε 
Θπξία Θενηόθνο γέλλεζε ηνλ Θύξην, ν Εαραξίαο ηελ ζπλαξίζκεζε ζαλ Παξζέλν θαη 

κεηά ηνλ ηόθν καδί κε ηηο άιιεο παξζέλεο πνπ δνύζαλ ζε ηδηαίηεξν ρώξν ηνπ λανύ, 

γη' απηό θαη εθνλεύζε, θαζώο ιέγεη ν Κέγαο Βαζίιεηνο.  
Tν πξόζσπν ηήο Παλαγίαο είλαη ε θνξπθαία πξνζθνξά ηήο αλζξσπόηεηνο ζην 

ζρέδην ηήο ζείαο νηθνλνκίαο, δειαδή ζηελ έκπξαθηε θαλέξσζε ηήο θξνληίδνο ηνπ 
Θενύ γηα ηνλ άλζξσπν. O άλζξσπνο επηιέγεη ην ζάλαην αληί ηεο δσήο, πνπ ηνπ 

πξνζθέξεη ν Θεόο, θαη ν Θεόο βνεζεί ηνλ άλζξσπν λα δηαβεί από ηε ιήμε ηνύ 
ζαλάηνπ ζηελ αησληόηεηα ηήο αγάπεο. Aπηή ε ζσηήξηα παξεκβνιή γίλεηαη κε ηε 

ζάξθσζε ηνύ Yηνύ θαη Ιόγνπ ηνπ Θενύ, νύησο ώζηε ε ζσηεξία λα κελ είλαη κηα 

αθεξεκέλε ή καγηθή ηειεηνπξγία, αιιά κηα ρεηξνπηαζηή θαη ινγηθή πξαγκαηηθόηεηα 
ή δπλαηόηεηα. Tν πξόζσπν-θιεηδί, ινηπόλ, ζηελ όλησο παξάδνμε ηζηνξία ηήο 
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αγάπεο ηνύ Θενύ είλαη ε Θενηόθνο, πνπ ηίθηεη ηελ αιήζεηα θαη ηε δσή, ζην 

πξόζσπν ηνύ Iεζνύ Xξηζηνύ, θαη ιακβάλεη ηελ θνξπθαία ζέζε ζηε γελεαινγία ηνύ 
αλζξσπίλνπ γέλνπο. H Παλαγία είλαη ην πξόζσπν κε ηηο πεξηζζόηεξεο επσλπκίεο, 

πνπ είλαη ηόζεο πνιιέο, όζεο θαη νη πνηθηιόκνξθεο εθθξάζεηο ηήο δσληαλήο 
παξνπζίαο ηεο ζηελ πνξεία ηνύ Γέλνπο ησλ Eιιήλσλ θαη όισλ ησλ Oξζνδόμσλ. Aπ' 

όιεο απηέο ε πην ζεκαληηθή, ίζσο, είλαη ε επσλπκία Mεηέξα, κηα ιέμε πνπ θξύβεη 

κέζα ηεο θη από κόλε ηεο κηα θνβεξή δπλακηθή. Πνιινί εληνπίδνπλ ηελ ηζρύ ηεο 
ζηηο ιέμεηο Yπέξκαρνο Σηξαηεγόο, γλσζηέο απ' ην Kνληάθηό ηεο. Tνύην δελ είλαη 

αληίθαζε, δηόηη ε ηζηνξηθή θαηαγξαθή καξηπξεί, πσο ε Yπέξκαρνο Σηξαηεγόο 
ιεηηνπξγεί πάληνηε σο κεηξηθή πξνζηαζία.Tν ζαύκα είλαη πσο ε Mεηέξα Θενηόθνο 

βίσζε ε ίδηα ηνλ πόλν, πνπ ζαλ ξνκθαία δηέζρηζε θαη θέληξηζε ηελ θαξδηά ηεο. Έηζη 
ε παξνπζία ηεο δελ είλαη ζεσξία, αιιά θαηαλόεζε θαη αιιειεγγύε. Kαη δελ ζα 

κπνξνύζε λά 'ηαλ αιιηώο, αθνύ ε θνξύθσζε ηνύ πόλνπ ηεο εγίλεθε, όηαλ 

αληίθξηζε ηνλ Άξρνληα ηήο εηξήλεο, ηνλ Yηό ηεο, επάλσ ζηνλ Σηαπξό. Aπηή ε 
εκπεηξία είλαη, πνπ άπαμ δηα παληόο καο θαλεξώλεη, όηη ε αγάπε είλαη ζπζία, όρη 

ησλ άιισλ, αιιά ηνπ εαπηνύ καο γηα ηνπο  
άιινπο. Γη' απηό θη απηόθιεηα ε Παλαγία πξνζηαηεύεη ηνπο όπνπ γεο 

αδηθνπκέλνπο θαη θαηαηξεγκέλνπο. Aπηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ, θαηά ηε γλώκε κνπ 

επθπώο, ζπλδέζεθε ε γηνξηή ηήο Παλαγίαο κε ηελ εκέξα ησλ Eλόπισλ Γπλάκεσλ 
ηεο παηξίδνο καο.O Xξηζηόο θέξλεη ηελ επί γεο εηξήλε, ζεβόκελνο ηηο επηινγέο ηήο 

αλζξώπηλεο ειεπζεξίαο, θαη ε Eθθιεζία ηνπ δελ παύεη λα πξνζεύρεηαη θαη λα 
εξγάδεηαη γηα ηελ εηξήλε ηνύ ζύκπαληνο θόζκνπ. H πείξα θαλεξώλεη, σζηόζν, όηη 

νη αλζξώπηλεο επηινγέο, πνιιέο θνξέο ππεξεηνύλ ηε βία θαη ην ζάλαην, 
παξαηείλνληαο δηελεθώο ηελ πξνδνζία ζε βάξνο ηνύ Xξηζηνύ. Iδίσο ε πείξα ηνύ 

νξζόδνμνπ ειιεληζκνύ θαη ηεο νηθνπκεληθήο νξζνδνμίαο θαηαγξάθεη βάλαπζεο 

επηζέζεηο θαη εξστθέο αληηζηάζεηο. Tν δέλδξν ηήο ειεπζεξίαο καο είλαη, δπζηπρώο, 
πνηηζκέλν κε άθζνλν αίκα. Kη αθξηβώο επεηδή ην άδηθν δελ ην επινγεί ν Θεόο, 

όπνηε καο θάιεζε ην θαζήθνλ, γηα ηνπ Xξηζηνύ ηελ πίζηε ηελ αγία θαη ηεο παηξίδνο 
ηελ ειεπζεξία, αληηζηαζήθακε γελλαία ζην πνηθηιόκνξθν θαθό κε ηα θξηθηά ηνπ 

πξνζσπεία, όρη ζπζηάδνληαο αιιά ζπζηαδόκελνη.  

Ζ είζνδνο ηεο Θενηόθνπ ζην Λαό είλαη ην πξννίκην ηεο εύλνηαο ηνπ Θενύ ζηνπο 
αλζξώπνπο, ε πξναγγειία ηνπ Φξηζηνύ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο 

ζείαο νηθνλνκίαο γηα ηελ ζσηεξία ηνπ θόζκνπ.  
 

 
Ζ  Άλλα κε  ηηο ζεξκέο πξνζεπρέο πνπ θαζεκεξηλά 

έζηειλε ζηνλ Θεό  ηεο, είρε ηάμεη λα πξνζθέξεη, λα 

αθηεξώζεη  ην παηδί πνπ ζα ηεο  ράξηδε  ν Θύξηνο ζηελ 
ππεξεζία ηελ  δηθή ηνπ. Δίρε  δηαβάζεη  ε  Άλλα ζηα ηεξά 

γξάκκαηα  γηα κηα άιιε  Άλλα ηελ γπλαίθα ηνπ Διθαλά πνπ 
πξηλ  εθαηνληάδεο  ρξόληα είρε θαη απηή ηνλ   ίδην θαεκό, λά  

απνθηήζεη  έλα παηδί. 

Ό Θύξηνο  ησλ  Γπλάκεσλ  είρε  εηζαθνύζεη ηόηε ηελ ζεξκή πξνζεπρή ηεο  Άλλαο 
ηνπ Διθαλά θαη ηεο ράξηζε έλα αγνξάθη.  Όινη   μέξνπκε ηνλ  κεγάιν πξνθήηε 
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Σακνπήι, ην επινγεκέλν παηδί  ηεο πξνζεπρήο. Απηά ζθεθηόηαλ ε  Άλλα ηνπ   
Ησαθείκ κε ηε  κεγάιε πίζηε ηεο ζηνλ Θεό θαη  ήιπηδε. Μήπφς λιγόζηευε η 

δύναμις ηοσ Κσρίοσ ηης; Μήπφς  εμίκρσνε  ηο πανηοδύναμο  τέρι ηοσ; Θαί 

έηζη  κ’ όιν πνπ  ηα  ρξόληα θπινύζαλ αθήλνληαο πάλσ ζηελ  Άλλα η’ αρλάξηα ηνπο, 
εθείλε δελ έπαςε λα πξνζεύρεηαη  ζεξκά θαη  λα πεξηκέλεη ην ζαύκα. 

Κα ην πόηε ζα γίλεη  ην ζαύκα πνπ  ν  θαζέλαο  καο πεξηκέλεη,  κόλνλ  ν Θεόο ην 
γλσξίδεη, Δθείλνο  μέξεη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη  όρη   εκείο  νη  αλππόκνλνη. Ο 

θόζκνο  πιήγσλε  ην αγαπεκέλν δεπγάξη  θαη δελ ην άθελαλ  νύηε ζπζίεο λα 

πξνζθέξεη ζηνλ  Θεό,   γηαηί ηόηε επηθξαηνύζε ε γλώκε  όηη   νη   άλζξσπνη  πνπ δελ 
γελλνύζαλ παηδηά δελ  είραλε  ην  δηθαίσκ α ηεο πξνζθνξάο ζπζηώλ. Κα λα,   ην 

πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ θζάλεη  ζε  κηά επνρή πνπ  νη αλζξώπηλεο ειπίδεο έρνπλε 
ζβύζεη. 

Θαη  ε  Άλλα γέλλεζε ηελ  κνλάθξηβε ζηνλ θόζκν ζπγαηέξα ηεο,   όηαλ ην θεθάιη 
ηεο ήηαλ άζπξν   από ηα γεξαηεηά θαί  ηα όξγαλά ηεο  λεθξσκέλα ιόγσ ηεο ειηθίαο,   

γέλλεζε ηελ θόξε ηεο,   ηελ  κηθξή Καξία,   ηελ εθιεθηή  ηνπ Θενύ.   Σηηο 8 

Σεπηεκβξίνπ γηνξηάδνπκε ηελ γέλλεζε ηεο κηθξήο Παλαγίηζαο καο. Φαξά γέκηζε ην  
ζπηηηθό  θαη  ηηο ςπρέο  ηνπ πηζηνύ  δεπγαξηνύ. Σηήλ   δύζε  ηεο δσήο ηνπο   αλέηεηιε 

θαη  γη’ απηνύο  ν ήιηνο ηεο  ραξάο!! Κα κέζα ζηε  ραξά ηνπο  δελ μεράζαλε ην 
κεγάιν ηνπο ηάκα,   “λα αθηεξώζνπλ  ηήλ θόξε  ηνπο ζηνλ Λαό,   ζηελ ππεξεζία 

ηνπ Θενύ”. 

Τα πξώηα ρξόληα ηεο  δσήο ηεο Καξίαο πέξαζαλ γξήγνξα γηα  ηελ  Άλλα θαη 
έθζαζε  ε ώξα ηεο εθπιεξώζεσο  ηνπ  ηάκαηόο  ηεο.  Απηή  ηελ  όκνξθε επέηεην  

γηνξηάδνκε  ζηηο  21 Λνεκβξίνπ. Φαξνύκελν θαί  βαζεηά ζπγθηλεκέλν  ην γεξαζκέλν  
δεπγάξη, πεξηηξηγπξηζκέλν  από θίινπο, ζπγγελείο θαη  θνπέιεο γηνξηηλά ληπκέλεο κε 

άζπξεο ιακπάδεο ζηα ρέξηα, πξνρσξεί ην  δξόκν πνπ θέξλεη  ζηνλ Λαό.     Ζ κηθξή 
Καξία ληπκέλε ζηα άζπξα,   αλάκεζα ζηνλ παηέξα θαη ηελ  κεηέξα ηεο,  πξνρσξεί  

ραξνύκελε ζηελ αθηέξσζε. Πξνρσξεί ζαλ  λα καληεύεη ηνλ   επινγεκέλν πξννξηζκό 

ηεο. Ζ εθθιεζία καο  κε  σξαηόηαηα ηξνπάξηα ιακπξύλεη ηελ γηνξηή  απηή. 
Εμείς  όλοι  ποσ  αγοραζηήκαμε  από ηον  Χριζηό,   με ηίμημα ηο   άγιον  

αίμα Τοσ ηί κάνοσμε;  Τοσ ανήκοσμε ζη’ αληθινά; Απηό ζα ην  ςάμνπκε κέζα 
καο.   Θα ην ςάμνπκε ζηνλ ηξόπν ηεο  δσήο  καο.   Αθήζακε ην ηηκόλη ηνπ πινίνπ  

καο,   πνπ   είλαη ε ίδηα ε  δσή καο, κε εκπηζηνζύλε  ζηα  ρέξηα ηνπ  κεγάινπ θαη 

αιάζεηνπ  θαξαβνθύξε  καο; Γερόκαζηε ηίο θνπξηνύλεο  θαη  ηηο κπόξεο   
(αξξώζηηεο,   ζάλαηνη, αληημνόηεηεο)   κε ππνηαγή ιέγνληαο: ”Γελλεζήησ ην ζέιεκά 

ζνπ Θύξηε”, όπσο  δερόκαζηε ηηο κπνπλάηζεο θαη ην πξίκν  αγέξη (ηηο θαζεκεξηλέο  
επινγίεο); 

Αλ ηώξα κεηά ην ςάμηκν πνπ  ζα θάλνπκε,   βξνύκε πσο ηηο  ραξέο θαη ηηο  
επινγίεο  ηηο δερόκαζηε πκλνύληεο  ηνλ Θύξην,   ηηο  δε  δνθηκαζίεο αγαλαθηνύληεο 

θαί δεηνύληεο ηνλ ιόγνλ  απ’ απηόλ, ηόηε  δελ  κπνξνύκε  λα λνηώζνπκε  ζαλ παηδηά 

δηθά ηνπ,   αθνύ   δελ ηνπ  δηλόκαζηε νινθιεξσηηθά. Δύρνκαη ε ιακπξή γηνξηή ησλ 
Δηζνδίσλ λα ζηαζεί ε αθνξκή θαη  ε  επθαηξία γηα ηελ   απηνθξηηηθή θαη  ηνλ 

απηνέιεγρό  καο.  Έηζη  ζα   δηαπηζηώζνπκε  αλ έρνπκε ή  όρη αθηεξσζεί  
νινθιεξσηηθά ζηνλ Θύξην. Αλ  “λαη” αο ζπλερίζνπκε  ηνλ  όκνξθν  αγώλα καθάξηνη. 

Αλ “όρη”, αο  αξρίζνπκε  απηόλ ηνλ  αγώλα  όζν  είλαη  αθόκα θαηξόο. Αμήν  


