
 ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ 
π. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης 

α) Η ενξηή ησλ Εηζνδίσλ ηεο Μαξηάκ ζην λαό ππελζπκίδεη ηελ είζνδν ηνπ 

Χξηζηηαλνύ ζηελ Εθθιεζία κε ην βάπηηζκα. Αλαθαιεί ζηε κλήκε ηνλ εθθιεζηαζκό, 

όρη σο ηππηθή ππνρξέσζε, αιιά σο κεηνρή ζηε δσνπνηό ράξε ησλ κπζηεξίσλ· όρη σο 

θπξηαθάηηθε ζπλήζεηα, αιιά σο απηνπξναίξεηε αθηέξσζε ζην Θεό ηεο αγάπεο. Καη ε 

αθηέξσζεαπηή αθνξά ζύλνιε ηελ αλζξώπηλε ύπαξμε, αιιά θαη ηελ θηίζε. 

β) Ο εθθιεζηαζκόο δελ είλαη εύθνιε ππόζεζε. Πξνϋπνζέηεη«ζπληεηξηκκέλε 

θαξδία», επξύρσξε δηάζεζε, πίζηε ζεξκή, αγάπε αλππόθξηηε, ειπίδα δώζα θαη απν-

ζηνιηθή απιόηεηα. Κπξίσο όκσο απαηηεί παξαίηεζε από ηνλ εσζθνξηθό εγσηζκό, ηνλ 

απηάξεζθν λαξθηζζηζκό θαη ηελ παγθάθηζηε θηιαπηία. Η Εθθιεζία πάληνηε θαιεί ζε 

εθθιεζηαζκό. Καη όλησο πνιινί πάλε ζηελ εθθιεζία, ειάρηζηνη όκσο εθθιεζηάδν-

ληαη όπσο ε Θεόπαηο Μαξηάκ, ε νπνία ηξεθόηαλ κε ηε ράξε ηνπ Θενύ. 

γ) Η είζνδόο ηεοΠαλαγίαο ζην λαόδε καξηπξείηαη ζηα  Επαγγέιηα, αιιά ζηε-

ξίδεηαη ζην Πξσηεπαγγέιηνλ ηνπ Θαθώβνπ. Η απόθξπθε απηή δηήγεζεζηόρεπε ζηε 

ζπκπιήξσζε θελώλ πνπ άθελαλ ηα θαλνληθά Επαγγέιηα θαη δηαζώζεθε κέζσ ηνπ 

ενξηνινγίνπ, ηεο αγηνγξαθίαο θαη ηεο πκλνινγίαο. Σηε Μνλή ηεο Χώξαο ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε ππάξρεη πεξίθεκν ςεθηδσηό (1315-1320) κε δύν ζρεηηθέο ζεκα-

ηηθέο παξαζηάζεηο: Η πξώηε εηθνλίδεη ηνλ Θσαθείκ θαη ηελ ΄Αλλα λα πξνζθέξνπλ ηελ 

θόξε ζηνλ Αξρηεξέα, ελώ ε άιιε απεηθνλίδεη ηνλ άγγειν πνπ ηεο κεηαθέξεη νπξάλην 

άξην. 

 δ) Τα Εηζόδηα ηεο Θενηόθνπ εηθνλνγξαθνύληαηαπό ηνλ Μαλνπήι Παλζέιελν 

(1295) θαη ζην λαό ηνπ Πξσηάηνπ ζην ΄Αγηνλ΄Οξνο. Σύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ν 

Θσαθείκ θαη ε ΄Αλλα κεηά από ζεξκή πξνζεπρή ζηνλ Θεό απέθηεζαλ θόξε, ηελ νπνία 

αλέζξεςαλ ζύκθσλα κε ην ζέιεκα ηνπ Θενύ.  Μόιηο ζπκπιήξσζε ην ηξίηνλ έηνο ηεο 

ειηθίαο ηεο κε ηε ζπλνδεία ιακπαδεθόξσλ παξζέλσλ ηελ αθηέξσζαλ ζην Ναό.  

ε) Σηνλ πξόλαν ηελ ππνδέρζεθε ν Αξρηεξέαο Ζαραξίαο θαη ηελ εηζήγαγε ζηα 

΄Αγηα ησλ Αγίσλ, πξάγκα αλήθνπζην γηα ηνπο αλζξώπνπο ηεο Παιαηάο Δηαζήθεο, α-

θνύ εθεί κπνξνύζε λα εηζέιζεη κηα θνξά ην ρξόλν κόλν ν αξρηεξέαο θαηά ηελ ενξηή 

ηνπ εμηιαζκνύ.  Σην Ναό ε Παξζέλνο επηδόζεθε ζηελ πξνζεπρή, ηε κειέηε ησλ Γξα-

θώλ θαη ηελ ηεξά εζπρία. ΄Εηζη θξάηεζε θαζαξή ηελ θαξδηά ηεο θαη έγηλε αθειίδσηνο 

θαζξέπηεο ηεο ζείαο ιακπξόηεηαο.  



ζη) Κη όπσο γξάθεηαη ζην ζπλαμάξη, «ηνπνζεηεκέλε ζηα ΄Αγηα ησλ Αγίσλ, 

όπνπ θπιάζζνληαλ ηα ηεθκήξηα ηεο επαγγειίαο ηνπ Θενύ, ε Παξζέλνο απνθάιππηε 

όηη ηα ζύκβνια θαη νη πξνηππώζεηο ηεο  Παιαηάο Δηαζήθεο ζα εθπιεξώλνληαλ ζην 

πξόζσπό ηεο. ΄Εηζη έγηλεΚιίκαμ πνπ ελώλεη γε θαη νπξαλό, Σηήιε λεθέιεο πνπ απν-

θαιύπηεη ηε δόμα ηνπ Θενύ, αιαηόκεην ΄Οξνο ηνπ Δαληήι θαη  δώζα Πεγή πνπ αλαβ-

ιύδεη ηα ύδαηα ηεο αηώληαο δσήο».  Η παξαπάλσ ζπκβνιηθή νξνινγία έρεη πεξηιεθζεί 

ζηελ πκλνινγία ηεο ενξηήο, αιιά θαη γεληθόηεξα ζηνπο ύκλνπο ησλ ζενκεηνξηθώλ 

ενξηώλ θαη ησλζενηνθίσλ. 

δ) Με αθνξκή ηε ζενκεηνξηθή ενξηή ησλ Εηζνδίσλ κπνξεί θάζε ρξηζηηαλόο λα 

εθθιεζηάζεη πξαγκαηηθά θη όρη επηθαλεηαθά ηε δσή ηνπ. Η είζνδνο ζηελ Εθθιεζία 

δελ κπνξεί λα απνηειεί πνιηηηζηηθό απηνλόεην θαη «θαιή ζπλήζεηα». Απνβιέπεη ζε 

νπζηαζηηθή ζρέζε θαη θνηλσλία κε ηνλ Χξηζηό. Καη ε ζρέζε απηή αθνξά όιεο ηηο ειη-

θίεο. Με ηελ επηθξάηεζε ηνπ λεπηνβαπηηζκνύ ππεύζπλνη γηα ηε ρξηζηηαληθή αλαηξν-

θή ησλ παηδηώλ ζεσξνύληαη νη γνλείο θαη νη αλάδνρνη. Όκσο, ζηνπο λεώηεξνπο ρξό-

λνπο ε ππνρξέσζε απηή αηόλεζε θαη κεηαβηβάζζεθε είηε ζην δεκόζην ζρνιείν είηε 

ζην ζεζκό ηεο Εθθιεζίαο. Εάλ ε ρξηζηηαληθή νηθνγέλεηα αλαιάβεη ηηο επζύλεο ηεο,νη 

αλάδνρνη απνδερζνύλ ηηο δηθέο ηνπο θαη νη θιεξηθνί ππνδερζνύλ κε ζύλεζε θαη επαγ-

γειηθή ζνθία ην ιαό ηνπ Θεό, ηόηε όλησο νδεγνύληαη όινη θαη όια πξνο εθθιεζη-

αζκόλ.    

 

 

 


