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«ΥΔΕΙΝ ΕΟΙΚΕ ΤΗΝ ΦΥΣΙΖΩΟΝ ΚΟΡΗΝ»
Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΩΟΝ

«Παράδοξα... εἶδον τὰ ἔθνη πάντα» στήν Ἁγία Πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ
ἀνήμερα τῆς ἱστορικῆς Πεντηκοστῆς. Πάμπολλα τά παράδοξα πού

βιώνουν οἱ πιστοί συνεχῶς στήν Ἐκκλησία, τή διαιώνιση τῆς «μεγάλης» καί
«ἐπιφανοῦς» ἡμέρας τοῦ Κυρίου. Ἐκεῖ ὁ Παράκλητος τελεσιουργεῖ τήν σωτη-
ρία σύμπαντος κόσμου, ὡς «Φῶς καὶ φωτὸς χορηγός» ἐκφαίνοντας τή δωρική
μεγαλοπρέπεια τῆς ἀέναης καί πληθωρικῆς παρουσίας Του· ὑπηχῶντας
ταπεινά τήν εὔλαλη σιωπή τῆς «βιαίας πνοῇς» Του.

«Νῦν τὸ Παράκλητον Πνεῦμα ἐπὶ πᾶσαν σάρκα ἐκκέχυται. Ἀποστόλων
γὰρ χορείας ἀρξάμενον, ἐξ αὐτῶν κατὰ μέθεξιν τοῖς πιστοῖς τὴν Χάριν ἐφή-
πλωσε, καὶ πιστοῦται αὐτοῦ τὴν κραταιὰν ἐπιφοίτησιν, ἐν πυρίνῳ τῷ εἴδει
τοῖς Μαθηταῖς διανέμον τὰς γλώσσας, εἰς ὑμνωδίαν καὶ δόξαν Θεοῦ» – ὅπως
ψάλλουμε στά Ἀπόστιχα τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Γονυκλισίας μέ τό ἀρρενωπό καί
δυναμικό ἦθος τοῦ τρίτου ἤχου.

Μία ὁλότελα «καινή» πραγματικότητα διανοίγεται γιά ὁλόκληρη τήν
Οἰκουμένη ἀπό τήν Πεντηκοστή καί στό ἑξῆς: ἡ προοπτική τῆς ἑνότητας
Θεοῦ, ἀνθρώπου καί κόσμου εἶναι δυνάμει παροῦσα καί ἐνεργεῖται ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι «ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος» στήν Ἐκκλησία μέ τήν αἰσθητή
πρόγευση τῆς περίλαμπρης δόξας πού προσιδιάζει στά «τέκνα τοῦ Θεοῦ»1

κατά τήν φανέρωσή Της στόν κόσμο, στή Θεία Λειτουργία. Ἀντιδωρίζεται ὁ
Χριστός, «τό πλήρωμα τοῦ Νόμου καί τῶν Προφητῶν»2 ὡς μένουσα «βρῶσις
καί πόσις»3 στήν Εὐχαριστιακή Σύναξη. Γίνεται μεθεκτός «κατὰ τὴν χάριν τὴν

1 Πρβλ. Ρωμ. 8, 21.
2 Εὐχή ἐν τῷ συστεῖλαι τὰ Ἅγια Θ. Λειτουργίας Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου. Βλ. Ματθ. 5, 17.
3 Βλ. ὕμνο «Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία», πού ψάλλεται στή Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου τό
Μέγα Σάββατο ἀντί Χερουβεικοῦ.
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δοθεῖσαν ἡμῖν» ὡς πλησμονή Ἀγάπης καί Ἐλευθερίας, ὡς πλήρωμα χαρᾶς καί
εὐφροσύνης.

Τονίζει ἐκφραστικώτατα καί περιληπτικά ὁ π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν πώς «γιά
τόν Χριστιανό ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι ἡ ὁλοκλήρωση ὅλων ὅσα ἔπραξε
ὁ Χριστός. Ὁ Χριστός δίδαξε γιά τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καί νά την, ἐδώ εἶναι,
ἄνοιξε τώρα! Ὁ Χριστός ὑποσχέθηκε πώς τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ θά ἀποκαλύψει
τήν ἀλήθεια καί αὐτό τώρα ἐκπληρώθηκε. Ὁ κόσμος, ἡ ἱστορία, ἡ ζωή, ὁ χρόνος,
ὅλα τώρα φωτίζονται μέ τό τελικό, ὑπερβατικό φῶς. Ὅλα πληρώνονται μέ και-
νούργιο νόημα. Ἡ τελευταία καί μεγάλη ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἄρχισε»4.

«Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ἡμῶν ἐστί»5. Εἶναι ἀνάμεσά μας, σαρκωμένος
ὁ Χριστός. Καταδέχτηκε νά σαρκωθεῖ «Πνεύματος Θείου ἐπελεύσει καὶ εὐδο-
κίᾳ Πατρός ἀϊδίου» «ἐκ τῶν ἁγνῶν καί παρθενικῶν αἱμάτων» τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου6 καί νά γιατρέψει τήν θνητότητα τῆς ἀνθρώπινης φύσης μας μέ τό
Πάθος καί τήν Ἀνάστασή Του, θεώνοντας μάλιστα τό «πρόσλημμα» καί κάνο-
ντας τήν ἀνθρωπότητα «συγκάθεδρον τῆς Θεότητος» μέ τήν Ἀνάληψή Του. 

Παρ’ ὅλο πού «ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς»7, ὁ
Χριστός παραμένει «ἀδιάστατος» καί, κατά τήν ἀψευδῆ ὑπόσχεσή Του τήν
ἴδια ἐκείνη μέρα τῆς Ἀναλήψεως, δέν μᾶς ἄφησε ὀρφανούς. Ἔστειλε «ἄλλον
Παράκλητον»8, ἱκανοποιῶντας τήν προσδοκία τῶν «προσκαρτερούντων τῇ
προσευχῇ καί τῇ δεήσει»9 στό μεταξύ Μαθητῶν. Κόρεσε τήν πνευματική τους
δίψα, στέλνοντας τό «ὕδωρ τό ζῶν», τό «ἀλλόμενον εἰς ζωήν αἰώνιον»10 καί
μέ Αὐτό ξεδιψᾶ λυσιτελῶς κάθε ἀναζητητή τῆς Ἀλήθειας στήν ἀπαράκλητη
ἔρημο τῆς ἐγκόσμιας ἀγωνίας.

Ἀλήθεια, παράδοξα πράγματα, ἀχώρητα σέ ἀνθρώπου νοῦ! 
Τό Πανάγιον Πνεῦμα διαιωνίζει τήν προαιώνια βουλή τοῦ Θεοῦ Πατέρα: νά

μετέχει ὁ Ἀδάμ στήν παραδείσια εὐφροσύνη τοῦ Βασιλέως τῶν αἰώνων, τοῦ
ἀφθάρτου, ἀοράτου καί μόνου σοφοῦ Θεοῦ. 

4 π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν, Ἑορτολόγιο. Ἐτήσιος ἐκκλησιαστικός κύκλος. Βίωση τῆς Πίστης, τ.
Β΄, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1997, σ. 196.
5 Πρβλ. Λουκ. 17,21.
6 Πρβλ. Εὐχή η΄ Ἀκολουθίας Θείας Μεταλήψεως, ποίημα Ὁσίου Συμεών Μεταφραστοῦ.
7 Εὐχή Ἀναφορᾶς Θ. Λειτουργίας Μεγάλου Βασιλείου.
8 Ἰω. 14,16.
9 Πράξ. 1,14.
10 Βλ. Ἰω. 4,10 καί 14.
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Συνεχίζει το πανσωστικό έργο της «εὐδοκίας τοῦ Θεοῦ»11, τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀϊδίου Ὑἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ πού ἔγινε, σάν ἔφτασε
τό κατάλληλο «πλήρωμα τοῦ χρόνου»12, καί «Υἱός τῆς Παρθένου», ὅπως «ἄνω-
θεν οἱ Προφῆται προκατήγγειλαν»13.

Θά ἦταν ἄδικο, λοιπόν, μιά τέτοια πανεπίσημη ἡμέρα σάν αὐτή τῆς Πεντη-
κοστῆς νά μήν βρεῖ ἡ λαμπροφορεμένη Ἐκκλησία μας δυό λόγια ἐγκωμιαστικά
γιά τήν «αἰτία τῆς τῶν πάντων θεώσεως» τώρα πού –κατά τό ὑπεσχημένο–
ἔχει πλέον ἀνακτήσει μέχρι κι ὁ τελευταῖος ἀπόγονος τοῦ Ἀδάμ, ὥς τίς ἀπώ-
τατες ἀπορροές τῆς Ἱστορίας, τή δυνατότητα κατά Χάριν νά θεωθεῖ.

Εὐάριθμοι, εὔκολα μετρήσιμοι, εἶναι οἱ ὕμνοι τῆς κατ’ ἐξοχήν ἀφιερωμένης στό
Πανάγιο Πνεῦμα ἑορτῆς πού ἀναφέρονται στήν Θεοτόκο. Κι ὅμως, ξεχειλίζουν
ἀπό εὐγνωμοσύνη γιά «τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα τοῦ Φωτός». Στή διαποροῦσα
γλῶσσα τῶν πιστῶν, πού σφόδρα ποθεῖ νά ἐγκωμιάσει ἐπάξια τήν Ἀπειρόγαμη
Κόρη τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τήν ὁποία «δύναμις τοῦ Ὑψίστου» εἶχε «πρός σύλλη-
ψιν» ἐπισκιάσει, δανείζει ρήματα ὁ ἱερός ὑμνογράφος τῶν δύο κανόνων τοῦ
Ὄρθρου τῆς μεγάλης ἑορτῆς. Ἐκφράζοντας τό φρόνημα σύνολης τῆς Ἐκκλησίας,
κανοναρχεῖ στήν ἐνάτη (θ΄) ᾠδή, τήν ἀφιερωμένη στή Θεοτόκο:

«Μὴ τῆς φθορᾶς διαπείρᾳ κυοφορήσασα, καὶ παντεχνήμονι Λόγῳ σάρκα
δανείσασα, Μῆτερ ἀπείρανδρε, Παρθένε Θεοτόκε, δοχεῖον τοῦ ἀστέκτου,
χωρίον τοῦ ἀπείρου πλαστουργοῦ σου, σὲ μεγαλύνομεν».

Δηλαδή:
«Δοξάζουμε τά μεγαλεῖα σου, Παρθένε Θεοτόκε, ἀφοῦ κυοφόρησες χωρίς

τόν φυσικό τρόπο τῆς φθορᾶς καί δάνεισες σάρκα, δίχως νά γνωρίσεις ἄνδρα,
στόν Τεχνίτη καί Δημιουργό τοῦ παντός κι ἔγινες ἔτσι δοχεῖο τοῦ ἀνέγγιχτου
Θεοῦ καί τόπος πού χώρεσε τόν Πλάστη σου τὸν ἄπειρο, πού κανείς νά
ἐννοήσει δέν μπορεῖ». 

11 Εὐχή Ἀναφορᾶς Θ. Λειτουργίας Μ. Βασιλείου καί ἀπολυτίκιο ἑορτῆς Εἰσοδίων Θεοτόκου. Βλ.
καί τήν φωνή τοῦ Θεοῦ Πατρός κατά τήν Βάπτιση τοῦ Κυρίου στό Μᾶρκ. 1,11.
12 Γαλ. 4,4.
13 Οἱ πρῶτες λέξεις τροπαρίου, πού μελοποιήθηκε τόν 12ο αἰ., ἀποδίδεται στόν Ὅσιο Ἰωάννη τόν
Κουκουζέλη καί ψάλλεται σέ πανηγύρεις κατά τήν ἔνδυση τοῦ Ἀρχιερέως ἐπίσημα ἐκτός τοῦ
Ἱεροῦ Βήματος. Ἀποτελεῖ καί γνωστό εἰκονογραφικό θέμα πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου, στό ὁποῖο
ἐμφανίζονται οἱ Προφῆτες νά κρατοῦν ἀντικείμενα πού προτυπώνου τήν Θεοτόκο: «στάμνον,
ράβδον, πλάκα, κιβωτόν, λυχνίαν, τράπεζαν, ὄρος ἀλατόμητον, χρυσοῦν θυμιατήριον καὶ σκηνήν,
πύλην ἀδιόδευτον, παλάτιον καὶ κλίμακα καὶ θρόνον τοῦ βασιλέως».
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«Ὕδειν ἕοικε τὴν φυσίζωον Κόρην·
Μόνη γὰρ ἐν δίνῃσι κεκρύφει Λόγον,

Νοσοῦσαν ἀλθαίνοντα τὴν βροτῶν φύσιν·
Ὃς δεξιοῖς κλισμοῖσι νῦν ἱδρυμένος

Πατρός, πέπομφε τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος».

Μέ ἄλλα λόγια:
«Νά μεγαλύνουμε πρέπει τήν Κόρη πού γέννησε τήν Ὄντως Ζωή, τόν Χρι-

στό. Διότι μόνο αὐτή ἔκρυψε στά σπλάγχνα της τόν Θεό Λόγο, ὁ Ὁποῖος θερά-
πευσε τή φύση τῶν ἀνθρώπων, πού εἶχε ἀρρωστήσει. Αὐτός, ἐγκατεστημένος
στά δεξιά τοῦ Θεοῦ Πατέρα (ἐνν. τόσο μετά τήν Ἀνάληψη, ὅσο καί πάντοτε,
ἀφοῦ δέν ἀποχωρίσθηκε ποτέ τόν Θρόνο τοῦ Θεοῦ), ἔχει στείλει τήν Χάρη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

Κάθε τιμῆς ἄξια, λοιπόν, ἡ Θεοτόκος. Ἔγινε ἡ «σκάλα», μέσῳ τῆς ὁποίας
«ὁ ὑψηλός Θεός δι’ ἡμᾶς ἐφάνη καθ’ ἡμᾶς ἄνθρωπος, βουλόμενος ἑλκύσαι
πρὸς τὸ ὕψος» τούς ἀνθρώπους14. Ἔφερε στόν κόσμο Ἐκεῖνον πού θεράπευ-
σε τό πάθος τοῦ Ἀδάμ, γενόμενος ὁ
ἴδιος Νέος Ἀδάμ καί τελικά, στέλνον-
τας τόν Παράκλητο τήν ἡμέρα τῆς
Πεντηκοστῆς, ἔδωσε τή δυνατότητα
τῆς σωτηρίας σέ ὁλόκληρο τό ἀδα-
μιαῖο γένος.

Ἄς μᾶς συγχωρεθεῖ ἡ προσωπική
ἀναφορά, ὅμως ὁ γράφων μεγάλωσε
καί ἤδη διακονεῖ σ’ ἕνα νησί, τήν Λευ-
κάδα ἤ Ἁγία Μαύρα τῶν προηγούμε-
νων αἰώνων, ὅπου ἡ δεσποτική ἑορτή
τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι ἄρρηκτα συν-
δεδεμένη μέ τήν τιμή τῆς Θεοτόκου. Ἡ
πολιοῦχος τοῦ νησιοῦ, Παναγία ἡ
(Πε)Φανερωμένη ἑορτάζεται μέ κάθε
λαμπρότητα τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, φέρνοντας σέ ἀμηχανία
τούς κήρυκες τοῦ Θείου Λόγου τήν

14 ΚΔ΄ Οἶκοι Ἀκαθίστου Ὕμνου πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, οἶκος Ξ.
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ἡμέρα τῆς πανηγύρεως καί σκανδαλίζοντας πιθανόν ὅσους ἀδυνατοῦν νά
αἰτιολογήσουν τή σύνδεση τῆς θεομητορικῆς ἑορτῆς μέ τή «σύναξη» τοῦ κεν-
τρικοῦ προσώπου τῆς προηγηθείσης δεσποτικῆς, τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Παλαιότερα ἀπέδιδαν τή σύνδεση τῶν δύο ἑορτῶν στήν ἄφιξη τῆς νέας
εἰκόνας τῆς Φανερωμένης στό νησί Της τή Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τοῦ
1887 ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου ἱστορήθηκε. Πρόκειται ὡστόσο γιά λήψη τοῦ
αἰτουμένου. Ἤδη τό 1845 μαρτυρεῖται ὅτι ὁ νέος Ἔπαρχος τοῦ νησιοῦ Μιχαήλ
Σικελιανός ἀνέλαβε τά καθήκοντά του τή «Δευτέρα τῆς Φανερωμένης». Τό
τοπικό ἀπολυτίκιο τῆς Θεοτόκου, γραμμένο ἀπό τόν Ἐπίσκοπο πρώην Βον-
δίτζης Δανιήλ, «Πρωτεύοντα ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Φανερωμένης» (+1854) προσομοι-
άζει σ’ ἐκεῖνο τῆς Πεντηκοστῆς15. Ἀκόμη, ἐκκλησάκι δέ φερώνυμο τῆς Πεντη-
κοστῆς χωριό Κάβαλος τῶν Σφακιωτῶν ἀπαντᾶται σέ πηγή τῶν ἀρχῶν τοῦ
18ου αἰώνα ὡς «Παναγία τῆς Πεντηκοστῆς» καί πανηγυρίζει τή Δευτέρα.

Στόν πανηγυρικό λόγο πού συνοδεύει τήν ἀκολουθία τῆς Θεομήτορος ἀνα-
φέρεται πώς ἡ Φανερωμένη ἐτιμᾶτο τό Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου καί μετατέ-
θηκε στή Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, προκειμένου οἱ καιρικές συνθῆκες
νά εἶναι εὐνοϊκές γιά τούς προσκυνητές τῆς σεπτῆς Μορφῆς Της. 

Ἄν αὐτός πράγματι ἦταν ὁ λόγος, γιατί νά μήν συνδεόταν μέ τήν Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου (15/8) ἤ τήν ἀπόδοσή Της (23/8), τά καταθέσια τῆς Τιμίας
Ἐσθῆτος ἐν Βλαχέρναις (2/7) ἤ τῆς Τιμίας Ζώνης ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις (31/8)
ἤ ἀκόμη καί μέ τό Γενέσιο τῆς Παναγίας (8/9);

Καί πῶς ἐξηγεῖται ὅτι οἱ ναοί τῆς Φανερωμένης στήν περιοχή τοῦ Ξηρομέ-
ρου (δυτικῆς Ἀκαρνανίας) καί τῆς Ἄρτας πανηγυρίζουν καί αὐτοί τήν ἴδια
ἡμέρα; Ὅσο κι ἄν ἀπό τήν κατάκτηση τῆς Λευκάδας ἀπό τούς Ἐνετούς
(1684) οἱ τύχες της συνδέθηκαν μ’ ἐκεῖνες τῶν ὑπολοίπων νησιῶν τοῦ Ἰονίου,
νωρίτερα, στά χρόνια τοῦ Δεσποτάτου τῆς Ἠπείρου καί τῆς Ὀθωμανικῆς
κυριαρχίας γιά τή Λευκάδα (1479-1684), τό νησί τῆς Φανερωμένης ἀποτέλεσε
ἑνιαία πολιτική ἐπικράτεια μέ τήν ἀπέναντι Στεριά, διαθέτοντας ταυτότητα
ἐκκλησιαστικῶν παραδόσεων καί καλλιτεχνικῶν ἐπιδράσεων, ἀλλά καί κοινή
–ἄμεση καί ἀκώλυτη– ἐκκλησιολογική ἀναφορά στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. 

Μιά ἀκόμη ἀξιοσημείωτη παρατήρηση: στίς περισσότερες ἀπό τίς εἰκόνες
τῆς Πεντηκοστῆς πού ἀποθησαυρίστηκαν στούς ναούς καί τά μοναστήρια τῆς
Λευκάδος ἀπό τόν 18ο αἰῶνα τουλάχιστον καί ἑξῆς, ἀνάμεσα στούς Ἁγίους
Ἀποστόλους, ἀπεικονίσθηκε καί ἡ σεπτή μορφή τῆς Θεομήτορος νά ἀπεκδέ-

15 Βλ. Διάκ. Ἰωαννίκιος Ζαμπέλης (ἐπιμ.), Λειμωνάριον Λευκάδος καί Ἰθάκης, Λευκάδα 2011, σ. 15-16.
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χεται τήν κάθοδο τοῦ Παναγίου Πνεύματος «ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν». 
Πρόκειται γιά ἕναν ἀπό τούς δύο εἰκονογραφικούς τύπους τῆς εἰκόνας τῆς

Πεντηκοστῆς, ὁ ὁποῖος «κατά κανόνα ἐπικρατεῖ μέχρι τήν ἐποχή τῆς Εἰκονο-
μαχίας, χαρακτηριστικό τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ ἡ μικρογραφία πού σώζεται στό
Εὐαγγέλιο τοῦ Rabbula (6ος αἰ.). Βλέπουμε τούς Ἀποστόλους νά στέκονται
ὄρθιοι, δεξιά καί ἀριστερά τῆς Παναγίας, πού δεσπόζει στό κέντρο τῆς συν-
θέσεως, σέ δύο ὁριζόντιες σειρές. Ζωγραφίζονται μέ φωτοστέφανα καί πύρι-
νες γλῶσσες στά κεφάλια τους. Ἡ πύρινη γλῶσσα ἐπάνω στήν κεφαλή τῆς
Θεοτόκου εἶναι πιό μεγάλη ἀπό τίς ἄλλες καί συνδέεται ἄμεσα μέ τήν κατερ-
χόμενη περιστερά. Αὐτή ἡ παρουσία τῆς Θεοτόκου στόν εἰκονογραφικό τύπο
τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι δεδομένη μέχρι καί τήν Εἰκονομαχία. Ὅμως, μετά τόν
9ο αἰ., ἕνεκα τῶν θεολογικῶν συζητήσεων καί τῶν σχετικῶν ἀμφιβολιῶν, ἐπι-
βάλλεται στήν εἰκονογραφία τῆς Πεν-
τηκοστῆς ὁ ἄλλος τύπος, στόν ὁποῖο
συνήθως ἀπουσιάζει ἡ Θεοτόκος»16. 

Ἀντίστοιχη παράσταση τῆς Πανα-
γίας ἀπαντᾶται μάλιστα καί σέ εἰκόνες
τῆς ρωσικῆς παράδοσης, ἀλλά καί σέ
γνωστό πίνακα τοῦ Κρητικοῦ ζωγρά-
φου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (El
Greco) μέ τήν χαρακτηριστική του
μανιέρα.

Ἡ Θεοτόκος ἱστορήθηκε, λοιπόν,
στό Ὑπερῶον τῆς Ἁγίας Σιών εἴτε μέ
τούς κανόνες τῆς παραδοσιακῆς
Ὀρθόδοξης ἁγιογραφίας, ὅπως προ-
σαρμόσθηκε στίς μεταβυζαντινές καλ-
λιτεχνικές ἀναγκαιότητες, εἴτε μέ τίς
ἐπιλογές τῶν δυτικότροπων ζωγρά-
φων. Ἀρκεῖ ὅμως ὡς ἐξήγηση ἡ ἀναφο-
ρά τοῦ ἱεροῦ συγγραφέα τῶν «Πράξε-
ων» ὅτι μετά τήν Ἀνάληψη οἱ ἕνδεκα
Μαθητές «πάντες ἦσαν προσκαρτε-

16 Ἀρχιμ. Φιλάρετος, Ἱ. Μ. Ἀγίας Λαύρας Καλαβρύτων, «Ἑρμηνεία καί Θεολογία στήν εἰκόνα
τῆς Πεντηκοστῆς», Πεμπτουσία: https://www.pemptousia.gr/2020/06/erminia-ke-theologia-stin-
ikona-tis-pentikostis/. Τελευταία προσπέλαση: 3.4.2021.
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ροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει σὺν γυναιξὶ καὶ Μαρίᾳ τῇ
μητρὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ»17;

Ἡ ἐπιλογή τόσο νά τιμᾶται ἡ Θεοτόκος τή δεύτερη ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς
μαζί μέ τό Πανάγιο Πνεῦμα ὅσο καί νά ἀπεικονίζεται, κατά κανόνα, κυριολε-
κτικά «ἐν μέσῳ τῶν Μαθητῶν» στό νησί τῆς Λευκάδας καί σέ ἄλλες περιοχές
ὅπου διατηρήθηκε ἡ ἀρχαία, προεικονομαχική ἁγιογραφική παράδοση θά πρέ-
πει νά αἰτιολογηθεῖ μᾶλλον μέ βάση τήν θεολογική προῖκα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Στή συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων ἡ Παρθένος Μαρία εἶναι αὐτό πού ὁμολογεῖ
ἡ συμφωνία τῶν Πατέρων, ὅπως τό διετύπωσε ὁ κορυφαῖος τῶν δογματολόγων
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, μελούργησε ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας, ἀρχιεπίσκοπος
Κρήτης καί, ἀποδεχόμενος, συμπεριέλαβε στό «Θεοτοκάριόν» του ὁ Ὅσιος Νικό-
δημος ὁ Ἁγιορείτης: «μετὰ Θεὸν ἡ Θεός, τὰ δευτερεῖα τῆς Τριάδος ἡ ἔχουσα»18.

Δέν εἶναι ἀνάρμοστο ἄρα νά τιμᾶται στήν κανονική γιορτή τῆς Ἁγίας Τριά-
δος, τή Δευτέρα, μεταθέτοντας μάλιστα στήν ἑπόμενη μέρα τήν λατρεία τῆς
Τριαδικῆς Θεότητος στούς φερώνυμους ναούς. Γιά τή Λευκάδα, λοιπόν, παρα-
δόξως ἡ Δευτέρα εἶναι τῆς Φανερωμένης καί ἡ Τρίτη τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Μέ ἀνάλογο φρόνημα πιθανόν ἡ τοπική Ἐκκλησία τῆς Λευκάδας ἀνέχθηκε,
ἄν μή καί ἀποδέχθηκε, νά κοσμεῖ τήν οὐρανία τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
τῆς Εὐαγγελιστρίας ἀντίγραφο ἔργο τοῦ κορυφαίου Ἱσπανοῦ μπαρόκ ζωγράφου
Ντιάγκο Βελάσκεθ (1643), διά χειρός Σπυρίδωνος Γαζῆ (ἀρχές 20οῦ αἰ.), μέ τίτλο
«Ἡ Στέψη τῆς Παρθένου»19. Τήν ἴδια παράσταση συναντᾶμε σέ φορητή εἰκόνα
τοῦ 18ου αἰ. στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Νικήτα στό ὁμώνυμο χωριό, ἀλλά καί σέ
καταπέτασμα τῆς Ὡραίας Πύλης ἀπό τό Καθολικό τῆς Ἱ. Μονῆς Φανερωμένης
Λευκάδος πού σήμερα ἐκτίθεται στό Μουσεῖο της καί ἀνάγεται στόν 19ο αἰ.

Ἤδη στούς δύο ὕμνους πού παραπάνω παρατέθηκαν, εἴδαμε νά ἐξαίρεται
ἡ συμβολή τῆς Ἀειπαρθένου στήν φανέρωση «τοῦ ἀπ’ αἰῶνος μυστηρίου» τῆς
Θείας Οἰκονομίας, τήν ἐκδίπλωση τοῦ σχεδίου τοῦ Φιλανθρώπου Θεοῦ. Τό
κατ’ ἐξοχήν σκεῦος ἐκλογῆς τοῦ Θεοῦ, γίνεται ναός ἔμψυχος τῆς Θεότητος
«ἐπελεύσει Πνεύματος τοῦ Παναγίου»20· Τράπεζα, στήν ὁποία παρατίθεται
εἰς «εὐωχίαν πνευματικήν» «ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ

17 Πράξ. 1,14.
18 Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Θεοτοκάριον, Προσόμοια Κυριακῆς ἤχου πλ. Α΄.
19 Βλ. Θανάσης Κουκόπουλος, «Ταξίδια», Καθημερινή, 22.05.2020, διαδικτυακή ἔκδοση.
20 Κοντάκιον προεόρτιον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (24ης Μαρτίου).
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κόσμου»21· ὁ «ἐνιαύσιος Ἀμνός ὁ εὐλογούμενος ἡμῖν»22· «ὁ μόσχος ὁ ἄμωμος
ὁ μὴ δεχόμενος ἁμαρτίας ζυγὸν καὶ τυθεὶς δι’ ἡμᾶς ἑκών»23.

Τιμᾶται ὅμως ἡ Θεοτόκος καί ὡς μορφή καί εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτό
φωτίζεται ἀπό τούς προβολεῖς τῆς λαμπρῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς καί ἀνα-
πάντεχα ἀπεικονίζεται στό Ὑπερῶον, ἐκεῖ πού φανερώθηκε στόν κόσμο ἡ
Ἐκκλησία· ἐκεῖ πού ἀπευθύνθηκε ἡ πρόσκληση τῆς σωτηρίας καί τοῦ «συν-
διαιωνίζειν»24 μέ τόν Θεό σ’ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς ὑπ’ Οὐρανόν καί
σ’ ὅλες τίς διαστάσεις τῆς ἀνθρώπινης Ἱστορίας.

Ὡς εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας συναντήσαμε τήν Θεοτόκο λίγες μέρες πρίν, στήν
εἰκόνα τῆς Ἀναλήψεως25. Παρά τήν σχετική σιγή τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ ἰσόκυρη
ἄγραφη Ἱερά Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας συμπληρώνει τήν πληροφορία. Ἡ
εἰκόνα χωρίζεται σέ δύο ζῶνες: ἡ κατώτερη ἀναφέρεται στήν Ἐκκλησία καί ἡ
ἀνώτερη στήν Ἀνάληψη. Τό μεγαλύτερο μέρος τῆς εἰκόνας καταλαμβάνουν ἡ
Παναγία καί οἱ Ἀπόστολοι, δηλαδή τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί ἕνα μικρό
μέρος ψηλά, ὁ ἀναλαμβανόμενος Χριστός. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ κεφαλή τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ Θεοτόκος ἡ μορφή της καί οἱ Ἀπόστολοι τά θεμέλιά της. Μέ τήν
ἔνδειξη, λοιπόν, μιᾶς συνεχοῦς εὐλογίας οἱ Ἀπόστολοι ἀναλαμβάνουν τό ἔργο
τῆς ἐκκλησιαστικῆς σύναξης. Τήν Παναγία περιβάλλουν οἱ Ἀπόστολοι. Ἡ ἤρε-
μη μορφή της ἐκφράζει τήν ἀναλλοίωτη Ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, πού δέχεται
ἀπό τόν Χριστό τήν ὑπόσχεση τῆς ἀποστολῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο
θά τήν ζωοποιήσει καί θά τήν κινητοποιήσει «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς»26.

Ἡ Θεοτόκος κυοφορεῖ καί ἀποτίκτει στόν κόσμο τήν ἐνυπόστατη καί
σεσαρκωμένη Ἀλήθεια, τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Ὁποῖον λιτανεύει ἀενάως στόν
κόσμο ἡ Ἐκκλησία. Περιχωρεῖται σ’ Αὐτην ὁ «ἀχώρητος παντί», ὅπως στήν
Ἐκκλησία Του. Γίνεται ὁ «τόπος» συνάντησης τῆς Θεότητος καί τῆς ἀνθρω-
πότητος· «ὁ ναὸς ὁ ἅγιος, τὸ τῆς Θεότητος δοχεῖον, τὸ παρθενικὸν ὄργανον,
ὁ βασιλικός θάλαμος, ἐν ᾧ τὸ παράδοξον τῆς ἀποῤῥήτου ἑνώσεως τῶν συνελ-
θουσῶν ἐπὶ Χριστοῦ φύσεων ἐτελεσιουργήθη μυστήριον»27. Δέχεται καί σκορ-

21 Ἰω. 1,29.
22 Τροπάριον δ΄ ᾠδῆς κανόνος Κυριακῆς τοῦ Πάσχα.
23 Ὀπισθάμβωνος Εὐχή Θ. Λειτουργίας Μεγάλου Βασιλείου.
24 Α΄ Ἑωθινόν δοξαστικόν Αἴνων. Βλ. καί Ματθ. 28,20.
25 Γεώργιος Β. Μαυρομμάτης, Ἡ γιορτή τῆς Ἀνάληψης, ἐκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1985, σσ. 82-83.
26 Πράξ. 1,8.
27 Δοξαστικό Ἀποστίχων ἑορτῆς Γενεσίου Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου).
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πίζει στόν κόσμο διά τοῦ Υἱοῦ Της, ὅπως καί ἡ Ἐκκλησία, τό πλήρωμα τῶ
χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος.

Ἱερουργεῖ τό μυστήριο τῆς σωτηρίας ἱεροκρυφίως καί μέσα στό ταπεινό
μεγαλεῖο τῆς σιωπῆς, φέροντας τόν ὀνειδισμό τῶν πολλῶν, ὅπως ἔχει ταχθεῖ
νά πολιτεύεται μέσα στήν ἐνώδυνη περιπέτεια τοῦ παραλογιζόμενου
«κόσμου» ἡ Ἐκκλησία. 

Ἡ ἀπεικόνιση τῆς Θεοτόκου στήν παράσταση τῆς Πεντηκοστῆς ἐπικρίνε-
ται ἡ ὡς μή ἀναγκαία γιά τήν ὑποδήλωση τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ –ὅπως ὑπο-
στηρίζεται28– μέ τήν παρουσία τῶν Ἀποστόλων καί δή τῶν ἐκ τῶν Ἑβομήκοντα
Παύλου, Λουκᾶ καί Μάρκου δηλώνεται ἐπαρκῶς ὅλο τό Σῶμα τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἐνῶ καί ὁ Χριστός, μπορεῖ νά μήν εἰκονίζεται, εἶναι ὅμως ἀοράτως
παρών ὡς Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας.

Μήν λησμονεῖτε, ὡστόσο, ὅτι ἡ Θεοτόκος τιμᾶται από τήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας ὡς «Πρώτη τῶν Αποστόλων», ἀλλά καί ὡς «Πρώτη τῆς Ἐκκλη-
σίας»29. Ἀξιώθηκε –κατά τή γνωστή ἁγιορειτική παράδοση– νά λάβει καί ἐκεί-
νη τόν «κλῆρο» καί νά ἀσκήσει ἔργο ἀποστολικό, «ἔργον εὐαγγελιστοῦ»30, στή
χερσόνησο τοῦ  Ἄθωνα. Αὐτό τό ἀποστολικό πρωτεῖο τῆς Μητέρας τοῦ Διδα-
σκάλου καί Κυρίου τους ἀναγνώρισαν καί τίμησαν «ἐκ περάτων συναθροι-
σθέντες» «αἰθερίως» στήν Ἁγία Πόλη γιά τήν ἐξόδιο προπομπή τῆς Θεοτόκου
οἱ, «κοσμικῶς διεσπαρμένοι» μετά τήν Πεντηκοστή, Ἅγιοι Ἀπόστολοι, μετα-
βάλλοντας τήν ἔξοδό Της ἀπό τόν κόσμο τοῦτο σέ πανεπίσημο καί περίδοξο
κατ’ ἐξοχήν ἐκκλησιαστικό γεγονός.

Εἶναι, τέλος, ἑορτή τοῦ Θείου Φωτός, τοῦ «γλωσσοπυρσεύτως» φανέντος

28 «Ἡ εἰκόνα ὅμως τῆς Πεντηκοστῆς δέν εἶναι ἡ εἰκονογραφία τοῦ κειμένου. Συγκρίνει ὅλα τά
κείμενα τῶν Γραφῶν, χαράσσει μία ἀπέραντη προοπτική, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τά ὅρια ἑνός
τμήματος τῆς Ἱστορίας καί ἐκφράζει τόν ἐσωτερικό σκοπό καί αἰτία τῶν γεγονότων. Μέσα στό
ὑπερῶο βλέπουμε τόν Παῦλο, τόν Μᾶρκο καί τόν Λουκᾶ. Ἡ παρουσία τους μιλᾶ εὔγλωττα γιά
τόν συμβολισμό πού κρύβουν. Αὐξάνουν τόν Ἀποστολικό σύλλογο τῶν δώδεκα καί περιλαμβάνει
πλέον καί τούς ἑβδομήκοντα καί ὅλο τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτό ἡ Παρθένος Μαρία, πού
εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας, ἀπουσιάζει από τήν εἰκόνα. Ἡ Θεοτόκος ἦταν παροῦσα στήν
Ἀνάληψη καί ἔπαιρνε τήν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ μέ τήν ὑπόσχεση τῆς Πεντηκοστῆς. Τήν ἡμέρα
ὅμως τῆς Πεντηκοστῆς ἡ Ἐκκλησία παίρνει τά δῶρα μέ τή μορφή τῶν γλωσσῶν πού δίδονται
προσωπικά σέ κάθε Ἀπόστολο. Ἡ Παρθένος δέν ἔχει λόγο νά διπλασιάσει τή μορφή τῆς
Ἐκκλησίας, πού παρουσιάζεται ἐδώ μέ τό σῶμα τῶν Ἀποστόλων». Βλ. Γεώργιος Β. Μαυρομάτης,
Η γιορτή της Πεντηκοστής, ἐκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1987, σ. 128.
29 Εὐθύμιος Κ. Στύλιος, Μητροπολίτης Ἀχελώου, Ἡ Πρώτη. Θεομητορικό ἡμερολόγιο, ἐκδ.
Γρηγόρη, σσ. 259-260.
30 Β΄ Τιμ. 4,5.
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στόν κόσμο Παναγίου Πνεύματος ἡ Πεντηκοστή. Ἦρθε τό ἀληθινό Φῶς, ὁ
Χριστός, ἡ Ἀλήθεια, στόν κόσμο καί παραμένει διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δια-
λύοντας τά σκοτάδια τῆς ἀγνωσίας τά χτεσινά, τά σημερινά καί ὅσα θά ‘ρθουν
ἀπειλητικά γιά τίς διάνοιες τῶν ἀνθρώπων. 

Φανερώθηκε ἀχειροποιήτως στό σανίδι τοῦ ἁγιογράφου ἱερομονάχου Καλ-
λίστου ἡ βασιλική θέα τῆς Παντοβασίλισσας, ἀλλά –τό σπουδαιότερο- φανε-
ρώνει συνεχῶς τόν Φωτισμό στή ζωή μας. Γι’ αὐτό πιθανόν ὑπῆρχε ὥς τόν 19ο

αἰ. παλαιά παράδοση στή Λευκάδα νά ἀνάβουν φαναράκια τή νύχτα τῆς
Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, ξημερώνοντας Δευτέρα τῆς Φανερωμένης καί τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, κατά μῆκος τοῦ δρόμου πού ἀνέβαζε μέσα ἀπό ἀλλεπάλ-
ληλες «βόλτες» (στροφές) στό μοναστήρι τῆς Κυρα-Φανερωμένης.

Πεντηκοστή.
Πνεύματος ἐπιδημία καί φανέρωση στόν κόσμο. Φωτισμός τοῦ κόσμου.

Φανέρωση τῆς Ἀλήθειας «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» καί «εἰς τούς αἰῶνας τῶν
αἰώνων». 

Ἡ Θεοτόκος, «Μήτηρ τοῦ Φωτός». Παροῦσα πιθανόν στό Ὑπερῶον τῆς
αἰσθητῆς Σιών τήν ἱστορική ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Παροῦσα ἀναμφίβολα
στή νοητή Σιών, στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς «Πρώτη» καί «τῶν Ἀποστό-
λων ἐξάρχουσα».

Γι’ αὐτά ὅλα, «ὕδειν ἕοικεν (καί) τὴν φυσίζωον Κόρην».
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