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Ο Ευαγγελισμός1  της Μαρίας  

για τη γέννηση του Μεσσία 



Ευαγγελισμός < ευ + αγγελία 
ευ= α΄ συνθετικό λέξεων  που δηλώνει την καλή 
ιδιότητα  αυτού που σημαίνει το β΄ συνθετικό … 

Ευαγγελισμός είναι η 
ανακοίνωση στην Παναγία 
της καλής είδησης ότι θα 
γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν 
που υποσχέθηκε ο Θεός και 
περίμενε ο λαός· τον 
Λυτρωτή, τον Ελευθερωτή 
των ανθρώπων, ώστε να 
μπορούν να έχουν αληθινή 
ζωή.  

http://tokandylaki.blogspot.gr/


 

Και "όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, έστειλε ό Θεός το Γιο Του να γεννηθεί από 
μια γυναίκα" (Γαλ. 4.4). Η Θεοτόκος θα γίνει η σκάλα, για να κατέβει ό Θεός στη γη. 
Για να 'ρθει ο Θεός στον κόσμο ήταν ανάγκη να βρεθεί τόπος άγιος, ένας ναός 
ολοκάθαρος, πού μέσα σ' αυτόν να κατοικήσει ο Θεός. Με τη γέννηση της Παναγίας, 
ήρθε "το πλήρωμα του χρόνου", γιατί η Ιστορία και η ανθρώπινη φύση έφτασαν στο 
σημείο να δώσουν τον καλύτερο τους καρπό, εκείνη πού θα γινόταν το κατοικητήριο 
του Θεού. Γιατί από τη Θεοτόκο θα γεννηθεί "Αυτός" πού θα συντρίψει τον πονηρό 
και τα έργα του και θα φέρει στον κόσμο την Βασιλεία του Θεού. 

Η ΠΑΝΑΓΙΑ  
ΚΑΙ  

ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

http://www.exomologistetokirio.gr/search/label/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC


Τα κενά των Ευαγγελίων για τη 
ζωή της Υπεραγίας Θεοτόκου 
συμπληρώνουν η προφορική 
παράδοση (αυτά που προφορικά 
άφησαν ο Χριστός και οι 
Απόστολοι) και οι απόκρυφες 
διηγήσεις.  
Οι δεύτερες, γραμμένες από 
ευσεβείς συγγραφείς και 
πλουτισμένες από την φαντασία 
τους, δίνουν πληροφορίες για τη 
Γέννησή της, την παιδική της 
ηλικία, την Κοίμησή της. Η 
Εκκλησία πήρε από τα κείμενα 
αυτά τις παραδόσεις, που θεώρησε 
αληθινές και τις διεφύλαξε στις 
εορτές, τους ύμνους, τις εικόνες, 
που έγιναν με το υλικό τους. 
 
 

Μία από τις απόκρυφες διηγήσεις είναι το 
«Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου». 
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Η αγία Θεοπρομήτωρ Μαριάμ  
(γιαγιά της Παναγίας).  

Εικόνα από την ιστορική μονή Παναγίας 
Σεϊδανάγιας, Ιερουσαλήμ. 

Γονείς της Παναγίας είναι οι άγιοι 
Ιωακείμ και Άννα.  
 

Γονείς της αγίας Άννας ήταν ένα άλλο άγιο 
ζευγάρι, ο ιερέας Ματθάν και η Μαριάμ 
(παππούς και γιαγιά της Θεοτόκου). 
Κατά το λεγόμενο, «πρωτευαγγέλιο» του 
Ιακώβου του αδελφοθέου, ο ιερέας Ματθάν 
(23ος απόγονός του Δαβίδ, κατά τον 
γενεαλογικό πίνακα του Ευαγγελιστή 
Ματθαίου), παντρεύτηκε τη Μαριάμ και 
μαζί απέκτησαν  
 τον Ιακώβ, τον πατέρα του Ιωσήφ, του 

μνήστορος της Παναγίας, και τρεις κόρες: 
 τη Μαρία, η οποία γέννησε τη Σαλώμη τη 

μαία, 
 τη Σοβή, η οποία γέννησε την Ελισάβετ, 

τη μητέρα του Ιωάννη του Προδρόμου 
και 

 την Άννα, η οποία γέννησε τη Μαρία, τη 
μητέρα του Χριστού. 

Οι πρόγονοι της Παναγίας 

http://4.bp.blogspot.com/-5qlDvHsryF0/UgzuI4u7Y9I/AAAAAAAAEvc/zsWdZtgvROo/s1600/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BC.jpg


Οι άγιοι Ιωακείμ και Άννα: 
 το απαθέστερο ζευγάρι. 

 

Οι Άγιοι Θεοπάτορες μετά από 
θερμή προσευχή στον Θεό να τους 
χαρίσει παιδί, συνήλθαν όχι από 
σαρκική επιθυμία, άλλα από υπακοή 
στον Θεό. 
Ο Θεός έτσι έπλασε τον άνθρωπο και 
έτσι ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι, 
απαθώς. Άλλα μετά την πτώση μπήκε το 
πάθος στην σχέση ανάμεσα στον άνδρα 
και στην γυναίκα. Μόλις βρέθηκε ένα 
απαθές ανδρόγυνο, όπως έπλασε ο Θεός 
τον άνθρωπο και όπως ήθελε να 
γεννιούνται οι άνθρωποι, γεννήθηκε η 
Παναγία, αυτό το αγνό πλάσμα, και στην 
συνέχεια σαρκώθηκε ο Χριστός.  

https://antexoume.wordpress.com/2013/12/09/%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1/


Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός 
έστειλε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στον Ιωακείμ 
που είχε αποσυρθεί σε ένα βουνό και στην 
Άννα που θρηνούσε την δυστυχία της στον 
κήπο τους, για να τους αναγγείλει ότι 
επρόκειτο σύντομα να εκπληρωθούν στο 
πρόσωπό τους οι πάλαι προφητείες και ότι θα 
γεννούσαν τέκνο που προοριζόταν να 
καταστεί η αυθεντική Κιβωτός της καινής 
Διαθήκης, η θεία Κλίμαξ, η άφλεκτος Βάτος, το 
αλατόμητον Όρος, ο ζωντανός Ναός όπου θα 
κατοικούσε ο Λόγος του Θεού. Την ημέρα 
αυτή, με την σύλληψη της Αγίας Άννης, 
τερματίζεται η στειρότητα της ανθρώπινης 
φύσης, που χωρίσθηκε από τον Θεό δια του 
θανάτου· και με την υπέρ φύσιν τεκνοποίηση 
αυτής που είχε μείνει στείρα έως την ηλικία 
κατά την οποία δεν μπορούν πλέον 
φυσιολογικά να τεκνοποιήσουν οι γυναίκες, ο 
Θεός ανήγγειλε και επιβεβαίωσε το πλέον 
υπερφυές θαύμα της ασπόρου συλλήψεως 
και την αμώμου γεννήσεως του Χριστού από 
τα σπλάγχνα της Υπεραγίας Θεοτόκου και 
Αειπαρθένου Μαρίας. 

Η σύλληψη της Αγίας Άννης 

https://antexoume.wordpress.com/2013/12/09/%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1/


Η γέννηση  
της Υπεραγίας Θεοτόκου  

Σύμφωνα με την παράδοση, η Παναγία 
γεννήθηκε (εκ Πνεύματος Αγίου και 
σαρκός των γονέων της Ιωακείμ και Άννας) 
στην Ιερουσαλήμ.  
Οι ευσεβείς γονείς της  ήταν μακρινοί 
απόγονοι του βασιλιά Δαβίδ. Για αρκετά 
χρόνια παρέμειναν άτεκνοι. Ο Θεός τους 
προμήνυσε με τον αρχάγγελό Του Γαβριήλ 
ότι θα συλλάβει η πρώην άγονος και 
στείρα Άννα και θα γεννήσει παιδί άγιο. (Η 
σύλληψις της Αγίας Άννης, μητρός της 
Υπεραγίας Θεοτόκου γιορτάζεται στις 9 
Δεκεμβρίου). 
Τη γέννηση της Μαρίας (που γιορτάζεται 
στις 8 Σεπτεμβρίου) δέχτηκαν ως χάρη και 
απάντηση του Θεού στις προσευχές τους. 
Γι’ αυτό και την αφιέρωσαν στον Ναό των 
Ιεροσολύμων. Εκεί έμεινε 12 χρόνια και 
γνώρισε βαθιά την ισραηλιτική πίστη. 
Χαρακτηριστικά της: αγάπη, αφοσίωση και 
εμπιστοσύνη στον Θεό και αγνότητα ζωής. 

https://pneymatiko.wordpress.com/2013/08/17/%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82/


Ο ασπασμός των Θεοπατόρων  
στην Μονή της Χώρας   

 

Στην Ορθόδοξη εικονογραφική 
παράδοση το θέμα της Συλλήψεως 
της Θεοτόκου παριστάνεται με τον 
εναγκαλισμό και τον ασπασμό των 
γονέων της Παρθένου. 
Η παράσταση προέρχεται από το 
Πρωτευαγγέλιο, σύμφωνα με το 
οποίο η Άννα όταν είδε ερχόμενο τον 
Ιωακείμ «ἔδραμε καὶ ἐκρεμάσθη εἰς 
τὸν τράχηλον αὐτοῦ λέγουσα. Νῦν 
οἶδα ὅτι ὁ Κύριος ὁ Θεὸς ηὐλόγησέ με 
σφόδρα… καὶ ἡ ἄτεκνος ἐν γαστρὶ 
λήψομαι". 

https://antexoume.wordpress.com/2013/12/09/%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1/


Ερμηνεία της εικόνας 
Στην εικόνα, δεσπόζει η μορφή της Αγίας Άννας, 
που εικονίζεται μισοκαθισμένη στο κρεβάτι. Με το 
αριστερό της χέρι, που μόλις προβάλλει από το 
ολοκόκκινο μαφόριό της, στηρίζει την κεκλιμένη 
κεφαλή της. Οι ευσεβείς σκέψεις, στις οποίες έχει 
βυθισθεί, λόγῳ του παράδοξου θαύματος, 
διαβάζονται στην έκφραση του προσώπου της.  
Η Θεοτόκος εικονίζεται εντὸς λίκνου ως βρέφος 
εσπαργανωμένον και υπεράνω της κεφαλής της τα 
συνήθη συμπιλήματα ΜΡ - ΘΥ (Μήτηρ Θεοῦ). 
Στο μέσον της εικόνος εικονίζονται οι υπηρέτριες, 
αι «παιδίσκαι», που σπεύδουν να δώσουν φαγητό 
στην λεχώ και να την περιποιηθούν. Η μεσαία ίσως 
να είναι η Ιουδίθ, την οποία κατ’ όνομα αναφέρει 
το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Μία από τις 
υπηρέτριες με ριπίδιο κάμνει αέρα στην Άννα. 
Η σκηνή στο άνω αριστερό μέρος της εικόνος έχει 
εμπνευσθεί από την συνάντηση του Ιωακείμ και 
της Άννας μετά την αναγγελία υπό του αγγέλου 
περί αποκτήσεως τέκνου. 
Στο δεξιό μέρος της εικόνος εικονίζεται ο Ιωακείμ 
σε στάση προσευχής.  
Πλησίον της νεογέννητης Παναγίας κάθεται 
γνέθουσα μία παιδίσκη. 
Στην όλη εικόνα κυριαρχεί ο τόνος της χαράς. Τα 
χρώματα των ενδυμάτων και των 
αρχιτεκτονημάτων είναι ζωηρά, τα πρόσωπα 
φωτεινά, όπως άλλωστε ταιριάζει στη γέννηση 
τέκνου ύστερα από πολλά χρόνια αναμονής. 

http://agiosathanasioskatounas.blogspot.gr/2012/09/blog-post.html
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Το όνομα  
Μαριάμ ή Μίριαμ ή 

Μαρία (εξελληνισμένο) 
σημαίνει «δυναμική, 

ισχυρή, ένδοξη,  
Κυρία, Ελπίδα».  

Στο πρόσωπο της Παναγίας ο Θεός ζωγράφισε μια εικόνα, έκανε ένα πίνακα, 
επάνω στον οποίο ζωγράφισε ό,τι ωραιότερο υπήρχε, όποια αρετή υπάρχει, 
όποια καλοσύνη υπάρχει, όποιο κάλλος πνευματικό και υλικό υπάρχει, γιατί 
και σωματικά η Παναγία ήταν σεμνή και όμορφη. Όλα τα κάλλη, πνευματικά 
και σωματικά ζωγράφισε ο Θεός στο πρόσωπο της Παναγίας. Η Παναγία 
διέσωσε το "κατ’ εἰκόνα" του ανθρώπου, είναι η πραγματική εικόνα του 
ανθρώπου.                                                                           Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς 

http://panagiamegalohari.gr/%CF%84%CE%B9-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B1-%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%84%CF%8C/


Οι ευσεβείς γονείς Ιωακείμ και Άννα αφιέρωσαν την 
τριετή θεόπαιδα Μαριάμ στον Θεό, ως ανταπόδομα 
προς Αυτόν για την θαυμαστή γέννησή Της. «Δῶρον 
δωροῦνται Θεοῦ τό θεόσδοτον αὐτοῖς ἀγαθόν», 
λέγει ο Θεοφύλακτος.  
Στο Ναό την παρέλαβε ο ιερέας και προφήτης 
Ζαχαρίας, πατέρας του Ιωάννου Προδρόμου και, 
από θεία βουλή κινούμενος, την οδήγησε στο 
εσωτερικό και αγιότερο μέρος του Ναού, στα άγια 
των Αγίων. Εκεί έζησε δώδεκα χρόνια και αξιωνόταν 
καθημερινά θείες φανερώσεις, ενώ ο Αρχάγγελος 
Γαβριήλ της έφερνε συνεχώς ουράνια τροφή.  Έτσι, 
ζώντας μέσα στο χώρο της αγιότητας, ετοιμαζόταν ο 
«ἔμψυχος ναὸς εἰς κατοίκησιν τοῦ Κυρίου». 
Ο αρχιερεύς είδε κατά φώτιση Θεού τις λάμπουσες αρετές 
και την μελλοντική δόξα της τριετούς Παιδός, ρώτησε δε και 
ποιο είναι το θέλημα του Θεού από τα θεία μέταλλα, την 
«δήλωση» και την «ἀλήθεια», και, όπως λέγει ο 
Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας Θεοφύλακτος, «χωρίς φόβο καί 
χωρίς συστολή ἐτόλμησε νά ὑπερβεῖ τόν νόμον, νά διαβεῖ 
τόν γνόφον τοῦ γράμματος καί νά φέρει τό ἀφιέρωμα στά 
Ἅγια τῶν Ἁγίων καί νά τό ἀποθέσει εκεῖ»! «Ὦ καινόν μέν 
πρᾶγμα, καινόν δέ ἄκουσμα! Θῆλυ Παιδίον τοῖς τοῦ Θεοῦ 
ἀδύτοις καί ἀθεάτοις ἐνδιαιτώμενον»! 

Η είσοδος της τριετούς Θεοτόκου στον Ναό 

https://antexoume.wordpress.com/2013/12/09/%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1/


Η μνηστεία  
της Παρθένου 

«Νεύµατι  Θεοῦ καί  βουλῆ τῶν ἱερέων δίδοται περί αὐτῆς κλῆρος  
καί  κατακληροῦται  Ἰωσήφ ὁ δίκαιος  καί τήν ἁγίαν Παρθένον 
οἰκονοµικῶς ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ Θεοῦ παραλαµβάνει». (Ιεράρχης Γερμανός). 

Η µνηστεία της Μαρίας µε τον Ιωσήφ έγινε σύµφωνα µε τον 
Ιουδαϊκό  νόµο. Η µνηστεία τότε ήταν ουσιώδης πράξη και 
προκαταρτικό του γάµου, αν και διακρινόταν  από αυτόν. 
Έπρεπε ένας ιουδαϊκός γάµος να γίνει  µεταξύ ατόµων της 
ίδιας φυλής.  
Όταν η Παναγία έγινε δεκαπέντε ετών, o αρχιερέας (ο 
Ζαχαρίας) προσευχήθηκε στον Κύριο να του υποδείξει τρόπο 
να λύσει το πρόβλημα αυτό. Ο Κύριος υπέδειξε τον Ιωσήφ, 
που ήταν χήρος, από τη φυλή της Παρθένου, αλλά και 
συγγενής της. Αυτό ήταν έργο της θείας Πρόνοιας, για να 
διαφυλαχθεί η Κόρη, όταν θα γινόταν γνωστή η εγκυμοσύνη 
της. Ο νόμος όριζε ότι κάθε γυναίκα που έσμιγε με άνδρα 
πριν το γάμο της έπρεπε να λιθοβοληθεί. Είναι ξεκάθαρο ότι 
ο αρραβώνας της Μαρίας με τον Ιωσήφ είχε σκοπό τη 
διαφύλαξη της Κόρης. [Κατά μία άποψη, η Θεοτόκος δόθηκε 
στον Ιωσήφ ως μνηστή του από τον άγιο Ζαχαρία, αρχιερέα 
του ναού και προστάτη της Παναγίας όσο ζούσε εκεί (θείου 
της Παναγίας & αργότερα πατέρα του Προδρόμου), με σκοπό 
ο Ιωσήφ να την προστατεύσει και όχι να την κάνει σύζυγό 
του]. 

http://www.saint.gr/2799/saint.aspx
http://www.pigizois.net/vivlia/p_xaralampos_neofitou/parthenos_maria.pdf
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http://www.pigizois.net/vivlia/p_xaralampos_neofitou/parthenos_maria.pdf
http://www.pigizois.net/vivlia/p_xaralampos_neofitou/parthenos_maria.pdf
http://www.pigizois.net/vivlia/p_xaralampos_neofitou/parthenos_maria.pdf
http://www.pigizois.net/vivlia/p_xaralampos_neofitou/parthenos_maria.pdf
http://www.pigizois.net/vivlia/p_xaralampos_neofitou/parthenos_maria.pdf
http://www.pigizois.net/vivlia/p_xaralampos_neofitou/parthenos_maria.pdf
http://www.pigizois.net/vivlia/p_xaralampos_neofitou/parthenos_maria.pdf


Η Ναζαρέτ ήταν μικρή και φτωχή κωμόπολη στη 
Γαλιλαία.  
Η περιφρονημένη αυτή περιοχή, από την οποία οι 
άνθρωποι σκέπτονταν «δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι;» 
(Ιωάν. 1,46), αποτελεί την πατρίδα των γονέων της 
Μαρίας (Μαριάμ) και της ίδιας της μητέρας του 
Ιησού και πιθανόν και του μνήστορος Ιωσήφ.  

Ο Ιωσήφ  
παρέλαβε τη Μαριάμ 
και ήρθε στη Ναζαρέτ   

Εικόνα του Ευαγγελισμού πάνω από 
την Πηγή της Παρθένου στη Ναζαρέτ. 

http://o-kalos-poimin.blogspot.com/2013/03/25.html


Κατά την Παράδοση, η Παναγία μας έμεινε μέσα στα "Άγια των 
Αγίων " δώδεκα χρόνια και τρεφόταν από άγγελο. Ο άγιος  Νικ. 
Kαβάσιλας, μέγας μυστικός θεολόγος της Εκκλησίας, λέει ότι ο 
Θεός επέτρεψε την είσοδο στα "Άγια των 'Αγίων "  της  
Θεοτόκου, διότι το καθετί εδώ μέσα προμηνύει την Παναγία: 
αυτή και μόνη σαν πραγματική Κιβωτός κράτησε μέσα της, όχι 
απλά λίθινες πλάκες αλλά τον Ίδιο τον Θεό που έγραψε τις 
πλάκες. Αυτή και μόνη ωs άλλη πραγματική στάμνα φέρει μέσα 
της όχι το μάννα, αλλά τον «Ἄρτο τῆς ζωῆς τὸν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
καταβάντα». Αυτή και μόνη ως άλλη πραγματική ράβδos του 
Ααρών, παράδοξα και υπέρ νουν, άνευ σποράς, βλάστησε τον 
Λόγο του Θεού. Όπως ακριβώς τα χρυσά Χερουβίμ σκίαζαν το 
θυσιαστήριο, έτσι επισκίασε το Άγιο Πνεύμα την Παρθένο. Ήταν 
λοιπόν αυτή η ίδια «Άγια των Αγίων» και αυτή ήταν η θέση που 
της άρμοζε! 

Προτυπώσεις της Θεοτόκου 



α΄ 
 Λκ 1, 26 Κατά τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ2 ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ στην 
πόλη της Γαλιλαίας Ναζαρέτ3 
27 σε μια κοπέλα, που ήταν αρραβωνιασμένη4 με κάποιον που τον έλεγαν Ιωσήφ5 και καταγόταν 
από τη γενιά του Δαβίδ. Την κοπέλα την έλεγαν Μαριάμ6. 
28 Παρουσιάστηκε σε αυτήν ο άγγελος και της είπε: «Χαίρε εσύ, προικισμένη με τη χάρη του 
Θεού· ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη απ' τον Θεό είσαι εσύ, περισσότερο απ’  όλες τις 
γυναίκες». 
29 Εκείνη μόλις τον είδε ταράχτηκε με τα λόγια του και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σήμαινε ο 
χαιρετισμός αυτός. 
30 Ο άγγελος της είπε: «Μη φοβάσαι, Μαριάμ, ο Θεός σου έδωσε τη χάρη του·  
31 θα μείνεις έγκυος, θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού7.  
32 Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Σε αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός τον 
θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. 
33 Θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». 
34 Η Μαριάμ τότε ρώτησε τον άγγελο: «Πώς θα μου συμβεί αυτό, αφού δεν έχω συζυγικές σχέσεις 
με άντρα;» 
35 Και ο άγγελος της απάντησε: «Με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και τη δύναμη του Θεού· 
γι’ αυτό και το άγιο παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός Θεού. 
36 Μάθε ακόμη ότι η συγγενής σου Ελισάβετ συνέλαβε γιο στα γηρατειά της, κι έτσι, αυτή που την 
αποκαλούσαν στείρα, βρίσκεται τώρα στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης. 
37 Για τον Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο».  
38 Η Μαριάμ τότε είπε: «Είμαι μια δούλη του Κυρίου· ας γίνει το θέλημά του σ' εμένα, όπως μου το 
είπες». Κι έφυγε από αυτήν ο άγγελος. 

Το αγγελικό μήνυμα στη Θεοτόκο για τη γέννηση του Μεσσία 



Θεοφάνης Στρελίτζας ο Κρής,1546, Ι.Μ. Σταυρονικήτα 

Η αγιότητα και η αναμαρτησία της Θεοτόκου  

 Μέχρι τον Ευαγγελισμό η καθαρότητα, 
η αγνότητα ήταν δική της κατάκτηση, 
δικό της έργο, δική της συνεργεία.  

 Τώρα έρχεται το Άγιο Πνεύμα και 
ολοκληρώνει αυτήν τη κάθαρση και 
αυτήν την αγνότητα. Αφαιρεί τον 
προπατορικό ρύπο, γιατί από εκεί μέσα 
επρόκειτο να γεννηθεί ο Θεός, ως 
επιβράβευση της υπακοής, της 
αγνότητας και της καθαρότητας. 

 

«Ἕν γὰρ τοῦτο μόνον Θεῷ ἀδύνατον, συνελθεῖν 
ἀκαθάρτῳ πρὶν καθαρθῆναι πρὸς ἕνωσιν. Διὰ 
τοῦτο καὶ ἀμολύντου τελέως καὶ καθαρωτάτης ἐξ 
ἀνάγκης ἔδει παρθένου, πρὸς κυοφορίαν καὶ 
τόκον τοῦ ἐραστοῦ καὶ σωτῆρος τῆς 
καθαρότητος». Γρηγόριος ο Παλαμάς.  

Ένα μόνο είναι αδύνατο στο Θεό, να ενωθεί με 
κάτι ακάθαρτο, πριν καθαρισθεί· γι’ αυτό υπήρχε 
απόλυτη ανάγκη να υπάρξει μία τελείως 
αμόλυντη και καθαρότατη Παρθένος, για να 
κυοφορήσει και να γεννήσει τον εραστή και 
σωτήρα της καθαρότητας. 

http://clubs.pathfinder.gr/agiografia/39791?zoom=2&album=17709
http://www.impantokratoros.gr/7CB35C74.el.aspx
http://www.impantokratoros.gr/7CB35C74.el.aspx
http://www.impantokratoros.gr/7CB35C74.el.aspx
http://www.impantokratoros.gr/7CB35C74.el.aspx
http://www.impantokratoros.gr/7CB35C74.el.aspx
http://www.impantokratoros.gr/7CB35C74.el.aspx
http://www.impantokratoros.gr/7CB35C74.el.aspx


Η Μαριάμ επισκέπτεται την Ελισάβετ 
«καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με;» (Λουκ. 1, 43).  

https://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://www.srpskoblago.org/Archives/Gracanica/&prev=search


β΄  
 Μτ. 1, 19 Ο μνηστήρας της Ιωσήφ, επειδή ήταν ευσεβής και δεν ήθελε να την εκθέσει 
δημόσια, αποφάσισε να διαλύσει τον αρραβώνα διώχνοντάς την κρυφά. 
20 Όταν όμως κατέληξε σε αυτή τη σκέψη, του εμφανίστηκε στον ύπνο του ένας άγγελος 
σταλμένος από τον Θεό και του είπε: «Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη διστάσεις να πάρεις 
στο σπίτι σου τη Μαριάμ, ... γιατί το παιδί που περιμένει προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα.  
21 Θα γεννήσει γιο, και θα του δώσεις το όνομα Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει τον λαό του 
από τις αμαρτίες τους». 
22 Με όλα αυτά που έγιναν εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου, που είχε πει ο προφήτης:  
23 «Να, η παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο, και θα του δώσουν το 
όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει, ο Θεός είναι μαζί μας». (Ησαΐας 7, 14;)  
24 Όταν ξύπνησε ο Ιωσήφ, έκανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος του Κυρίου και πήρε στο 
σπίτι του8 τη Μαρία τη γυναίκα του. 

Το όνειρο του Ιωσήφ 

Ο μνήστωρ Ιωσήφ αρχικά δεν μπόρεσε να καταλάβει το μέγα μυστήριο της 
ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, στη μήτρα της Παρθένου Μαριάμ, αλλά μετά 
πίστεψε απόλυτα στην αλήθεια που του αποκάλυψε άγγελος Κυρίου.  
Το «παραλαβεῖν» σημαίνει «να την έχεις κοντά σου, να την πάρεις ξανά», γιατί μέσα 
στην ψυχή του την είχε κιόλας αφήσει.  Και να την πάρει ηχώ γιε να τη νυμφευτεί αλλά 
για να την προφυλάξει. Με το χαρακτηρισμό «τὴ γυναῖκα σου» του έκαμε γνωστό και με 
τούτο, ότι δεν είχε έρθει σε επαφή με άνδρα. 



Το Ενύπνιο του Μννήστορος Ιωσήφ νωπογραφία Η΄ ( ; ) αιών  
Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου / Santa Maria foris portas Castelceprio 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Hr54W-AOlZ4J:www.agiooros.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=4991&start=10+%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B1+%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82+%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr


 Τα καλά όνειρα και οράματα είναι από το Θεό. Με 
αυτά αποκαλύπτει το θέλημά Του μόνο στους Αγίους και 
σ’ αυτούς που κάνουν με τελειότητα τις εντολές Του. Τα 
καλά όνειρα προέρχονται από αγγέλους. Όταν 
ξυπνήσουμε, μας προτρέπουν στην προσευχή και τη 
μετάνοια. 

 Αντιθέτως, τα κακά όνειρα και οράματα είναι του 
διαβόλου, ο οποίος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός 
ή σε άγιο, και μας εξαπατούν στον ύπνο να πιστεύουμε 
άτι είμαστε καλοί και άξιοι του παραδείσου, ενώ, όταν 
ξυπνήσουμε, μας προκαλούν αυτές οι ενθυμήσεις 
υπερηφάνεια και ψεύτικη χαρά. 

Διάκριση ονείρων και οραμάτων 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΑΔΑΜ – ΕΥΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΥ 
 

 Το μυστήριο της δημιουργίας του Αδάμ εκ του μηδενός.  
 Το μυστήριο της δημιουργίας της Εύας από την «πλευρά του Αδάμ». 
 Το μυστήριο της θείας ενανθρωπήσεως. 
Η δημιουργία του Αδάμ και της Εύας γίνεται χωρίς σπέρμα και δεν έχει 
καμία σχέση με την δημιουργία των υπολοίπων ανθρώπων. Στη 
δημιουργία του Αδάμ έχουμε πλάση των ανθρώπου. Στη δημιουργία της 
Εύας και του Χριστού έχουμε ανάπλαση των ανθρώπων. Στην πρώτη 
περίπτωση παίρνει την σάρκα του Αδάμ και δημιουργεί άνευ σποράς την 
Εύα, στη δεύτερη περίπτωση παίρνει την σάρκα της Παναγίας και 
δημιουργεί πάλι άνευ σποράς τον Χριστό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Θεός 
εργάζεται με την ανθρώπινη σάρκα που ήδη είχε δημιουργήσει. Δεν 
δημιουργεί ξανά από το χώμα, γιατί θα ήταν μια άλλη δημιουργία εντελώς 
διαφορετική. Αλλά αναπλάθει την ήδη υπάρχουσα με απώτερο σκοπό 
την φυσική (Εύα) και την αιώνια (Χριστός) διάσωση της ψυχοσωματικής 
υπάρξεως του ανθρώπου. 

Η Παναγία έδωσε στο νέο Αδάμ τη σάρκα της όπως και ο Αδάμ έδωσε στην Εύα την 
πλευρά του. Ο Αδάμ δεν ένοιωσε πόνο όταν του πήρε ο Θεός την πλευρά ούτε βέβαια 
ηδονή. Και η Παναγία δεν ένοιωσε τον πόνο της γεννήσεως και την ηδονή της συνουσίας. 
Σώος έμεινε ο Αδάμ μετά τη λήψη της πλευράς, άφθορος έμεινε η Παρθένος προ και 
μετά της γεννήσεως. Την Εύα την απάτησε ο όφις, ο πονηρός άγγελος· την Παναγία 
ευαγγελίσθηκε ο άγγελος Γαβριήλ. Η Εύα απατηθείσα μας προσέφερε θάνατο, η Παναγία 
υπακούουσα στον άγγελο Γαβριήλ μας χάρισε ζωή. Η Εύα μας προσέφερε τον καρπό του 
ξύλου της γνώσεως· τον θάνατο. Η Παναγία μας προσέφερε τον καρπό του ξύλου του 
σταυρού· την ζωήν την αιώνιον» (Ιωσήφ Βρυέννιος). 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qRtl2r3aobsJ:pmeletios.com/ar_meletios/panagia/dimiourgia_adam_evas_xristou.html+%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%BC&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qRtl2r3aobsJ:pmeletios.com/ar_meletios/panagia/dimiourgia_adam_evas_xristou.html+%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%BC&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qRtl2r3aobsJ:pmeletios.com/ar_meletios/panagia/dimiourgia_adam_evas_xristou.html+%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%BC&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qRtl2r3aobsJ:pmeletios.com/ar_meletios/panagia/dimiourgia_adam_evas_xristou.html+%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%BC&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qRtl2r3aobsJ:pmeletios.com/ar_meletios/panagia/dimiourgia_adam_evas_xristou.html+%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%BC&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qRtl2r3aobsJ:pmeletios.com/ar_meletios/panagia/dimiourgia_adam_evas_xristou.html+%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%BC&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qRtl2r3aobsJ:pmeletios.com/ar_meletios/panagia/dimiourgia_adam_evas_xristou.html+%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%BC&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qRtl2r3aobsJ:pmeletios.com/ar_meletios/panagia/dimiourgia_adam_evas_xristou.html+%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%BC&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qRtl2r3aobsJ:pmeletios.com/ar_meletios/panagia/dimiourgia_adam_evas_xristou.html+%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%BC&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qRtl2r3aobsJ:pmeletios.com/ar_meletios/panagia/dimiourgia_adam_evas_xristou.html+%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%BC&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qRtl2r3aobsJ:pmeletios.com/ar_meletios/panagia/dimiourgia_adam_evas_xristou.html+%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%BC&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://vatopaidi.wordpress.com/2010/08/16/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1/


1. Διηγηθείτε με συντομία 

το κείμενο α΄. 

Υπογραμμίστε τις λέξεις 

με τις οποίες ο άγγελος 

χαιρετά τη Μαρία. 
 

χαίρε, προικισμένη… 

…ευλογημένη 

περισσότερο απ’ όλες τις 

γυναίκες. 

Ποιο μήνυμα της φέρνει; 
 

Θα γεννήσεις γιο 

(απόγονο του Δαυίδ, 

αιώνιο βασιλιά, άγιο 

παιδί και Υιό του Θεού). 

Επεξεργασία 



2. Τι είχε υποσχεθεί ο 
Θεός στους 

πρωτόπλαστους μετά 
το βαρύ σφάλμα τους; 

 

Ότι ο απόγονος της 
γυναίκας (Εύας) θα 
συντρίψει  το κακό (το 
διάβολο, το θάνατο)  

Τι σχέση έχει αυτή η 
υπόσχεση με το μήνυμα 

του αγγέλου (ερμ. 1) 

 

 

Το παιδί που θα 
γεννηθεί θα είναι ο 
απόγονος αυτός, ο 
σωτήρας 

 

• Ιησούς= σωτήρας 



Ιησούς = σωτήρας,   
                 ελευθερωτής,  
                 λυτρωτής. 
 

 

Το όνομα ΙΗΣΟΥΣ σημαίνει 
στα Εβραϊκά  Ο ΓΙΑΧΒΕ 
ΣΩΖΕΙ. 

Ο Άγγελος Κυρίου λέγει 
ότι ο Χριστός θα λάβει το 
όνομα ΙΗΣΟΥΣ ( =  ο Γιαχβέ 
σώζει), 
ΔΙΟΤΙ  ΑΥΤΟΣ  ΘΑ  ΣΩΣΕΙ  - 
«αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν 
λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν 
ἁμαρτιῶν αὐτῶν» (Ματθ. 
1/α΄  21).  

http://antiairetikos.blogspot.gr/2009/09/blog-post_28.html


 «Ταράχτηκε και 
προσπαθούσε να 
εξηγήσει» 

 «ρώτησε:πως θα 
μου συμβεί αφού 
δεν έχω σχέσεις…» 

 «είπε: ας γίνει το 
θέλημά του σ’ 
εμένα».  

 Διερωτάται ποιας 
προέλευσης (θείας ή 
μη) ήταν αυτός ο 
χαιρετισμός. 

 Εκφράζει μια εύλογη 
απορία (όχι απιστία). 

 Συγκατατίθεται 
(ελεύθερα) αφού 
διαφωτίζεται πλήρως. 

3. Έχουμε παρακολουθήσει μέσα από όλη την ιστορία 
της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο Θεός πάντοτε ζητούσε την 
ελεύθερη συγκατάθεση, δηλ. τη σύμφωνη θέληση του 
ανθρώπου. Υπογραμμίστε στο κείμενο α΄ όλες τις 
αντιδράσεις και τα λόγια της Μαρίας που δείχνουν πώς 
η ίδια συνεργάστηκε εδώ. 



4. Διηγηθείτε με συντομία το κείμενο β΄. Τι προβλήματα είχε να 
αντιμετωπίσει ο Ιωσήφ ως άνθρωπος της εποχής του; 
Χαρακτηρίστε τον από τη στάση του (βλ. και Ερμ. 5 και 8). 

α) ήταν ευσεβής, δεν ήθελε να την εκθέσει (Μτ 1, 19) 
β) έκανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος (Μτ 1, 24) 
γ) πήρε στο σπίτι του τη Μαρία (Μτ 1, 24). 

Ο Ιωσήφ ήταν ηλικιωμένος και χήρος με παιδιά. Ήταν πατέρας 
επτά παιδιών από άλλη γυναίκα και από τα ευαγγέλια ξέρουμε 
τα ονόματα των γιών του: Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων και Ιούδας. Τα 
ευαγγέλια αναφέρουν και για κόρες του, που όμως δεν ξέρουμε 
τα ονόματά τους [από την παράδοση ξέρουμε: Εσθήρ, Θάμαρ (ή 
Μάρθα) και Σαλώμη, η σύζυγος του Ζεβεδαίου  και μητέρα των 
αποστόλων Ιάκωβου  και Ιωάννη].  



5. Στο ευαγγελικό κείμενο του μαθήματος ποια ασυνήθιστα, ανατρεπτικά, νέα και 
απελευθερωτικά γεγονότα και λόγια - σε σχέση με τον Θεό, τους ανθρώπους και τη ζωή 
- μπορούμε να επισημάνουμε; Διατυπώστε τα και σημειώστε τους στίχους, όπου αυτά 
υπάρχουν. 

Ασυνήθιστα  -  νέα 

Συνάντηση αγγέλου με 
άνθρωπο (Γαβριήλ -  
Μαρία) 
 

Ο Ιωσήφ δεν αποπέμπει τη 
Μαρία 
 

Την  προστατεύει 
φιλάνθρωπα και τρυφερά 
 

Απελευθερωτικά 

Μήνυμα προς Μαρία και 
Ιωσήφ για τον Ιησού ως 
ελευθερωτή (Λκ 1, 31-38. 
Μτ 1,21) 



Στην εικόνα του Ευαγγελισμού 
της Ανατολικής Εκκλησίας ο 
άγγελος κρατάει σκήπτρο. 
Συμβολίζει την εξουσία που του 
έδωσε ο Θεός, για να 
μεταφέρει το θέλημά του.  
Στην αντίστοιχη εικόνα της 
Δυτικής Εκκλησίας ο άγγελος 
κρατάει κρίνο, σύμβολο της 
καθαρότητας και της 
αγνότητας. 

Φορητή εικόνα του 16ου αι. από τη Μονή Διονυσίου, Άγιον Όρος 



http://pneymatiko.wordpress.com/2011/03/25/%CE%B5%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF/


Τη Μητέρα του Χριστού Μαρία τίμησε πάντοτε και τιμά η 
Ορθόδοξη Εκκλησία περισσότερο από όλους τους Αγίους 

Οι άνθρωποι της αφιέρωσαν Ακολουθίες, δηλ. εκκλησιαστικές τελετές, 
όπως είναι η Παράκληση (Μικρός και Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας) 
και οι Χαιρετισμοί. Σε αυτές οι πιστοί παρακαλούν για τη μεσολάβησή 
της και την ευχαριστούν για τη βοήθειά της. Παντού βρίσκονται ναοί 
αφιερωμένοι στο όνομά της. Αναρίθμητες εικόνες ζωγραφίστηκαν για 
χάρη της. Στάθηκε πηγή έμπνευσης για αμέτρητους καλλιτέχνες σε 
όλες τις εποχές. Για τους περισσότερους χριστιανούς η Παναγία είναι - 
μετά τον Χριστό - το πιο αγαπημένο άγιο πρόσωπο. Να μερικά από τα 
χαρακτηριστικά επίθετα που της έδωσαν: Πάντων χαρά, Μεγαλόχαρη, 
Γλυκοφιλούσα, Ελευθερώτρια, Γοργοεπήκοος, Καρδιώτισσα.  
Από τις πολλές γιορτές προς τιμήν της οι κυριότερες είναι: Γέννηση (8 
Σεπτ.), Εισόδια, αφιέρωσή της στον Ναό (21 Νοεμ.), Σύναξις της 
Θεοτόκου, συνολική τιμητική μνήμη (26 Δεκ.), Ευαγγελισμός (25 
Μαρτ.), Κοίμηση (15 Αυγ.) και Χαιρετισμοί, Ακάθιστος Ύμνος (κάθε 
Παρασκευή βράδυ τις 5 πρώτες εβδομάδες της Μ. Τεσσαρακοστής πριν 
το Πάσχα). 



«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ' αἰῶνος μυστηρίου ἡ 
φανέρωσις· ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν 
εὐαγγελίζεται. Διὸ καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ, τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ 
Κύριος μετὰ σοῦ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σήμερα (εκπληρώθηκε) το κορυφαίο γεγονός της σωτηρίας μας και το (κρυμμένο) 
προαιώνιο μυστήριο φανερώθηκε. Ο Υιός του Θεού, Υιός της παρθένου (Μαρίας) 
γίνεται και ο Γαβριήλ αναγγέλει το χαρούμενο νέο του δώρου. Για αυτό και εμείς μαζί με 
αυτόν ας βοήσουμε στην Μητέρα του Θεού: "Χαρά σε σένα, Ολόχαρη, ο Κύριος μαζί 
σου. 

 Απολυτίκιο 

https://agioskosmasoaitolos.wordpress.com/category/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%83-%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83/


Κοντάκιο από τους 
Παρακλητικούς Κανόνες 

«Προστασία τῶν Χριστιανῶν 
ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν 
Ποιητὴν ἀμετάθετε, μὴ παρίδῃς 
ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς· 
ἀλλὰ πρόφθασον ὡς ἀγαθή, εἰς 
τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς 
κραυγαζόντων σοι· τάχυνον εἰς 
πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς 
ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, 
Θεοτόκε τῶν τιμώντων σε». 

Εσύ που άξια προστατεύεις τους χριστιανούς και σταθερά 
παρακαλάς γι αυτούς τον Πλάστη, μην παρακούσεις τις δεήσεις των 
αμαρτωλών· αλλ’ ως αγαθή που είσαι σπεύσε να βοηθήσεις εμάς 
που μ’ εμπιστοσύνη σου φωνάζουμε...  

http://www.agrinionews.gr/%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B8%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7/


Από τον τρίτο Οίκο του Ακάθιστου Ύμνου 

Χαίρε, σκάλα τ' ουρανού,  
απ' την οποία κατέβηκε ο 
Θεός· χαίρε, γέφυρα, που 
οδηγεί τους γήινους στον 
ουρανό· χαίρε, νύμφη 
ανύμφευτε. 

Χαῖρε, κλῖμαξ ἐπουράνιε, 
δι' ἧς κατέβη ὁ Θεός· 

χαῖρε, γέφυρα μετάγουσα 
τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν. 
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε. 



http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/


«Άλλο πράγμα  είναι η μετάσταση και η διαφύλαξη του σώματος της Παναγίας από τη φθορά, και άλλο η ανάσταση.». 

http://o-nekros.blogspot.gr/2011/08/blog-post_31.html


Βασικά στοιχεία του μαθήματος 

• Με τον Ευαγγελισμό αρχίζει καινούργια εποχή για την 
ανθρώπινη ιστορία. Χαρακτηριστικό της: οι παλιές υποσχέσεις 
(επαγγελίες) του Θεού αρχίσουν να εκπληρώνονται.  

• Η Παναγία ως εκπρόσωπος όλων των ανθρώπων έδωσε 
ελεύθερα και πρόθυμα τη συγκατάθεσή της στο θέλημα του 
Θεού για το καλό των ανθρώπων. 

• Με τη υπερφυσική του σύλληψη στα σπλάχνα της Μαρίας ο 
Ιησούς παίρνει την ανθρώπινη ύπαρξη πεντακάθαρη και τέλεια. 
Ο Χριστός γίνεται έτσι ο γενάρχης του καινούριου κόσμου 
(«νέος Αδάμ»). Πάνω σε Αυτόν στηρίξουν οι άνθρωποι τις 
ελπίδες τους για τον ερχομό της νέας ανθρωπότητας. 



Η Παναγία εικονίζεται να 
βαστά πάντα το Χριστό. Το 
μυστήριο της Παναγίας 
είναι συνυφασμένο με το 
μυστήριο του Χριστού. 
Είναι πάντα: η Θεοτόκος. 
Χωρίς να βαστά το Χριστό 
εικονίζεται μόνο στη 
δέηση, όπου όμως και 
πάλι προσβλέπει προς τον 
Υιό της δεομένη με τον 
Τίμιο Πρόδρομο υπέρ του 
κόσμου. 

ΘΕΟΤΟΚΟΣ 

Ἡ ἐλπὶς τῶν ἀπελπισμένων 
Μεταβυζαντινή τέχνη 

Ι.Μ. Μυρτιάς 

http://panagia-mirtia.blogspot.com/


Η μία και μοναδική, Παρθένος και Αειπάρθενος σε όλα, με 
την άκρα καθαρότητα σώματος, ψυχής και νου, 
προκηρυχθείσα από τον Προφήτη Ησαΐα και όλους τους 
λοιπούς Προφήτες, έγινε  
 το εκλεκτό σκεύος,  
 το αγιαστήριο του Θεού,  
 η μυροθήκη του Πνεύματος και ο μυστικός Παράδεισος, 

στην κοιλία της οποίας ενώθηκαν απορρήτως, ασυγχύτως 
και αδιαιρέτως οι δύο φύσεις στο ένα πρόσωπο του Θεού 
Λόγου, για τη θεραπεία, την αθανασία και τη θέωση της 
ανθρωπίνης φύσεως. 

Η αξία και η σημασία του προσώπου της Θεοτόκου 



Παναγία η Προυσιώτισσα  

http://1myblog.pblogs.gr/tags/panagia-proysiotissa-gr.html


Η πρωτότυπη θαυματουργική 
εικόνα του «Ἄξιόν Ἐστι»  

στις Καρυές του Αγίου Όρους  
(χωρίς την αργυρή επένδυση). 

http://www.arxontariki.net/viewtopic.php?f=424&t=346


Παναγία Πορταΐτισσα 
Ι.Μ. Ιβήρων 

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/tags/eikona-gr.html


Παναγία Γοργοϋπήκοος 
Ι.Μ. Δοχειαρίου 

http://users.otenet.gr/~mystakid/Pgorg.jpg


Παναγία η Ιεροσολυμίτισσα 

http://www.agiooros.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=3444


Παναγία του Χάρου 

http://www.diakonima.gr/tag/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%85/


∆έεται αδιάκοπα στον Υιό Της για τη 
σωτηρία του ανθρωπίνου γένους 
και γίνεται «θερµή προστάτης και 
βοηθός» µας σε κάθε δύσκολη 
περίσταση. 
 
Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς Ἁγίας Σκέπης 
«Τῆς Σκέπης σου Παρθένε 
ἀνυμνοῦμεν τὰς χάριτας, ἣν ὡς 
φωτοφόρον νεφέλην ἐφαπλοῖς 
ὑπὲρ ἔννοιαν, καὶ σκέπεις τὸν λαόν 
σου νοερῶς, ἐκ πάσης τῶν ἐχθρῶν 
ἐπιβουλῆς· σὲ γὰρ σκέπην καὶ 
προστάτιν καὶ βοηθόν, κεκτήμεθα 
βοῶντές σοι· δόξα τοῖς μεγαλείοις 
σου Ἁγνή, δόξα τῇ θείᾳ σκέπῃ σου, 
δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς σου προμηθείᾳ 
Ἄχραντε». 

http://www.saint.gr/2820/saint.aspx

