Εικόνες και ύμνοι προς τιμήν
της Παναγίας

ΠΑΝΑΓΙΑ

Η ζωή της
Η Παναγία, η οποία συχνά αναφέρεται με το πραγματικό της όνομα Μαρία
αλλά και ως Παρθένος Μαρία και Θεοτόκος, ήταν Εβραία από
τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, η οποία σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη ήταν η
μητέρα του Ιησού Χριστού. Οι Μουσουλμάνοι αναφέρονται στο πρόσωπό της
επίσης αποκαλώντας την Παρθένο Μαρία. Η Παναγία κατέχει ιδιαίτερη θέση
στην χριστιανική διδασκαλία και πίστη.
Οι αναφορές στο πρόσωπο της Παναγίας από την Καινή Διαθήκη ξεκινούν με
τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, δηλαδή την εμφάνιση στη Μαρία του
Αρχαγγέλου Γαβριήλ και την μεταφορά της χαρμόσυνης είδησης ότι είναι η
εκλεκτή για να φέρει στον κόσμο τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Οι
αναφορές συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της περιγραφής της ζωής του
Χριστού, από την Γέννηση μέχρι τη Σταύρωσή Του. Σύμφωνα με την
χριστιανική παράδοση, η Παναγία γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ. Ήταν κόρη του
κτηνοτρόφου Ιωακείμ και της Άννας, που καταγόταν από το βασιλικό γένος του
Δαυίδ. Η Άννα ήταν στείρα, όμως λύνεται η στειρότητα της και γεννάται η
Παναγία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει το γεγονός αυτό της συλλήψεως στις
9 Δεκεμβρίου.

Ονόματα εικόνων της Παναγίας








Παναγία Σουμελά
Παναγία Τριχερούσα
Παναγία Ακαθή Σχοινούσα
Παναγία Αλεξανδρινή
Παναγία Τήνου
Παναγία Αληθινή
Κυρία των Αγγέλων

Ονόματα εικόνων της Παναγίας








Παναγία Μακρινή
Παναγία Γλυκοφιλούσα
Παναγία Μαλτέζα
Παναγία Μαρμαρινή
Παναγία Γοργοεπήκοος
Παναγία Μαχαιριώτισσα
Παναγία Καρδιώτισσα

Ονόματα εικόνων της Παναγίας








Παναγία Γαλακτοτροφούσα
Παναγία Κοσμοσώτειρα
Παναγία Οδηγήτρια
Παναγία Γερόντισσα
Παναγία Άξιον Εστί
Παναγία Κύκκου
Παναγία Γκρεμιώτισσα

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
H θαυματουργή εικόνα της Παναγίας
σύμφωνα με την παράδοση της
Ορθοδόξου εκκλησίας είναι έργο του
Αποστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά. Το
όνομα Σουμελά ετυμολογείται από το όρος
μελά και του ποντιακού ιδιώματος σού,
που σημαίνει «εις το» ή «εις του» και έγινε
Σουμελά «εις του Μελά». Η παράδοση
λέει ότι οι μοναχοί, ανταποκρινόμενοι στο
κάλεσμα της Παναγίας, ακολούθησαν την
πορεία της εικόνας της που πέταξε ως τον
Πόντο. Με πυξίδα τον Πυξίτη ποταμό,
ανηφόρησαν προς το όρος, όπου
βρέθηκαν μπροστά σε μια σπηλιά από την
είσοδο της οποίας παρατήρησαν μια
χρυσαφένια λάμψη. Ήταν το φως της
Εικόνας της

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΧΕΡΟΥΣΑ
Η θαυματουργός Εικόνα της Παναγίας
Τριχερούσας αποτελούσε οικογενειακό
κειμήλιο του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού
Ακριβώς εκείνη την εποχή, όταν
Αυτοκράτορας της Κωνσταντινουπόλεως
ήταν ο Λέων Γ' ο Ίσαυρος, ξέσπασε η
Εικονομαχία. ο Λέων ο Γ' προκειμένου να
απαλλαγεί από την παρουσία του Αγίου
Ιωάννη του Δαμασκηνού, τον συκοφάντησε
στο χαλίφη Ουάλιδ Ο χαλίφης διέταξε να
συλληφθεί αμέσως ο Άγιος Ιωάννης ο
Δαμασκηνός και να του κοπεί το δεξί χέρι.Ο
Αγιος έλαβε το κομμένο χέρι του και όλη τη
νύχτα ικέτευε την Παναγία γονατισμένος να
τον θεραπεύσει προκειμένου να συνεχίσει
τον σκληρό αγώνα του υπέρ της
Ορθοδοξίας.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Ο ναός της Παναγίας της Τήνου
κτίστηκε σε σημείο όπου βρέθηκε
εικόνα της Παναγίας, κατά τη
θρησκευτική παράδοση μετά από
σχετικά οράματα της μοναχής Αγίας
Πελαγίας. Η εικόνα ανακαλύφθηκε
μετά από ανασκαφές στις 30
Ιανουαρίου 1823 και ενώ
προηγήθηκαν ανασκαφές το 1822
που αποκάλυψαν τον αρχαίο ναό
του Διονύσου και ο ναός του Αγίου
Ιωάννου του Προδρόμου. Η είδηση
της εύρεσης της εικόνας, κατά την
περίοδο της ελληνικής επανάστασης
του 1821 θεωρήθηκε καλός οιωνός και
το νησί επισκέφτηκαν για αυτό το λόγο
οι Κολοκοτρώνης, Μιαούλης, Νικηταρ
άς και Μακρυγιάννης, για να
προσκυνήσουν.

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ
Η Γλυκοφιλούσα είναι από τις
εικόνες εκείνες που διασώθηκαν
από την εικονομαχία και
μεταφέρθηκαν θαυματουργικά
στον Άθω. Στο σημείο της ακτής,
όπου απέθεσαν την εικόνα
ανέβλυσε άγιασμα. Εκεί κάθε
χρόνο την Δευτέρα της
Διακαινησίμου γίνεται λιτανεία
και αγιασμός.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ
Η εικόνα αυτή βρισκόταν από πολύ παλιά
στο καθολικό της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου.
Το 1730 όμως εξαφανίστηκε ξαφνικά από
τη θέση της, ενώ οι πύλες του ναού ήταν
κλειδωμένες, και βρέθηκε στην Ιερά Μονή
Ξενοφώντος. Όλοι νόμισαν ότι κάποιος την
είχε κλέψει κρυφά και έτσι η εικόνα
μεταφέρθηκε πίσω στη θέση της, ενώ οι
Βατοπεδινοί πατέρες έλαβαν αυστηρότατα
μέτρα ασφαλείας και σφράγισαν τον ναό.
όταν ανοίχτηκε η εκκλησία για την
ακολουθία, η εικόνα έλειπε και πάλι από τη
θέση της και πολύ σύντομα έφτανε είδηση
από την Μονή του Ξενοφώντος ότι βρέθηκε
και πάλι στην αντίστοιχη θέση του εκεί
καθολικού. Οι Βατοπεδινοί πείσθηκαν για
το θαύμα

.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ
Μεταξύ των αρχαιολογικών χώρων
της Βιβλιοθήκης του Αδριανού και
της Ρωμαϊκής Αγοράς βρίσκεται ο
ναός των Ταξιαρχών (Αρχάγγελοι
Μιχαήλ και Γαβριήλ), ο οποίος
ανοικοδομήθηκε εκ βάθρων το
1852. Το 1945 αφιερώθηκε στο ναό
η μικρασιατική εικόνα της Παναγίας
της Γρηγορούσας και το 1948
αναγνωρίστηκε ως προσκύνημα. Το
1995 έγινε μια μικρή επέκταση του
υπάρχοντος κτίσματος.
Το ίδρυμα της Παναγίας της
Γρηγορούσας, συντηρεί
αποκλειστικά, εκτός των άλλων, το
Βρεφοκομείο Βουλιαγμένης.

Ύμνος προς τιμήν της
Παναγίας

Ακάθιστος ύμνος
Ακάθιστος ύμνος ονομάζεται γενικά κάθε
ορθόδοξος χριστιανικός ύμνος ο οποίος
ψάλλεται από τους χριστιανούς πιστούς
σε όρθια στάση. Έχει επικρατήσει όμως
να λέγεται έτσι ένας ύμνος («Κοντάκιο»)
της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τιμήν
της Θεοτόκου, ο οποίος ψάλλεται στους
ναούς τις πέντε πρώτες Παρασκευές
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τις πρώτες
τέσσερις τμηματικά, και την πέμπτη
ολόκληρος. Ο Ακάθιστος ύμνος θεωρείται
ως ένα αριστούργημα της βυζαντινής
υμνογραφίας. Είναι γραμμένος πάνω
στους κανόνες της ισοσυλλαβίας και εν
μέρει της ομοιοκαταληξίας. Το θέμα του
είναι η εξύμνηση της ενανθρώπισης του
Θεού μέσω της Θεοτόκου, πράγμα που
γίνεται με πολλές εκφράσεις χαράς και
αγαλλίασης, οι οποίες του προσδίδουν
θριαμβευτικό τόνο.

«Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν
εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε.
Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος
ἀπροσμάχητον,
ἐκ παντοίων με κινδύνων
ἐλευθέρωσον,
ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, Νύμφη
ἀνύμφευτε»
«Τό προσταχθέν μυστικῶς λαβών ἐν
γνώσει,
ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσήφ σπουδῇ
ἐπέστη
ὁ ἀσώματος λέγων τῇ ἀπειρογάμῳ·
ὁ κλίνας τῇ καταβάσει τούς οὐρανούς
χωρεῖται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοί·
ὅν καί βλέπων ἐν μήτρᾳ σου,
λαβόντα δούλου μορφήν,
ἐξίσταμαι κραυγάζειν σοι·
Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε».

“Αγνή Παρθένε Δέσποινα”
Ένας από τους πιο
κατανυκτικούς ύμνους
της Ορθοδοξίας. Ο ύμνος “Αγνή
Παρθένα – Δέσποινα είναι ένας
μη-λειτουργικός ύμνος, που
συνέθεσε ο Άγιος Νεκτάριος
Αιγίνης τον 19ο αιώνα Η
παράδοση θέλει την Παρθένο να
εμφανίζεται ενώπιον του Αγίου
Νεκταρίου στο μοναστήρι της
Αίγινας, και να του ζητάει να
καταγράψει σε χαρτί έναν
ιδιαίτερο ύμνο, όπου οι
αγγελικές χορωδίες ήταν έτοιμες
να το ψάλλουν.

Αγνή Παρθένε Δέσποινα
Άχραντε Θεοτόκε
Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε
Παρθένε Μήτηρ νασσα
Πανένδροσε τε πόκε
Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε
Υψηλοτέρα ουρανών
ακτίνων λαμπροτέρα
Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε
Χαρά Παρθενικών Χορών
αγγέλων υπερτέρα
Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΪ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Το ευρύτατα διαδεδομένο σ' όλο
τον ελληνικό χώρο Μοιρολόι ή
Καταλόι της Παναγιάς είναι ένα
μεσαιωνικό μακροσκελές
ομοιοκατάληκτο στιχούργημα
Επηρεασμένο από τις σχετικές
περικοπές των Ευαγγελίων και την
υμνογραφία της Εκκλησίας αποτελεί
έναν ανθρωποκεντρικό
αφηγηματικό θρήνο για τη
μαρτυρική πορεία του Χριστού προς
τον σταυρικό θάνατό
ΤουΤραγουδισμένο από τις γυναίκες
γύρω από τον "τάφο" του Χριστού,
κατά το ήθος και το ύφος των
οικείων τους κοσμικών μοιρολογιών,
εκφράζει τη συμπόνοια, την ταύτισή
τους με τη μητρική, ανθρώπινη
πλευρά της Παναγιάς.

Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα
μαύρη μέρα
σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά
λυπούνται
σήμερα βάλανε βουλή οι άνομοι
Εβραίοι
για να σταυρώσουν το Χριστό, των
πάντων βασιλέα.
Κι ο Κύριος ηθέλησε να μπει σε
περιβόλι
να λάβει δείπνο μυστικό, για να τον
λάβουν όλοι.
Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν
μοναχή της
τας προσευχάς της έκανε για τον
μονογενή της.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο Ιωακείμ και η Άννα
ικέτευαν προσευχόμενοι το
θεό να τους χαρίσει ένα
παιδί. Τους χάρισε το
Σωτήρα του κόσμου.
Ονομάστηκε Μαριάμ που
σημαίνει Κυρία, Ελπίδα.Η
Εκκλησία μας εορτάζει τη
γέννηση της Θεοτόκου στις
8 Σεπτεμβρίου.

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Όταν η Μαρία έφθασε τον τρίτο
χρόνο της ηλικίας της, την
έφεραν οι γονείς της σύμφωνα
με την υπόσχεσή τους στο Ναό
,και την παρέδωσαν στους
ιερείς. Αφού την παρέλαβα ο
ιερέας και προφήτης Ζαχαρίας.
Την οδήγησε στο εσωτερικό και
αγιότερο μέρος. Εκεί έμεινε 12
χρόνια και προετοιμαζόταν για
την μεγάλη της αποστολή.

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Όταν ήλθε η στιγμή να τελειώσει την
επίγεια ζωή της, άγγελος Κυρίου της το
έκανε γνωστό τρεις μέρες πριν. Η
παράδοση αναφέρει ότι την τρίτη ήμερα
από την εμφάνιση του αγγέλου, λίγο
πριν κοιμηθεί η Θεοτόκος,
οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι
στα Ιεροσόλυμα, αλλά σε μακρινούς
τόπους όπου κήρυτταν το Ευαγγέλιο.
Τότε, ξαφνικά νεφέλη (σύννεφο) τους
άρπαξε και τους έφερε όλους μπροστά
στο κρεβάτι, όπου ήταν ξαπλωμένη η
Θεοτόκος και περίμενε την κοίμηση της.
Μαζί με τους Αποστόλους ήλθε και
ο Διονύσιος Aρεοπαγίτης, ο Άγιος
Ιερόθεος, ο Απόστολος Τιμόθεος, και οι
λοιποί θεόσοφοι Iεράρχες.
Όταν εκοιμήθη, με ψαλμούς και ύμνους
την τοποθέτησαν στο μνήμα
της Γεσθημανή. Έτσι, μετά από τρεις
ήμερες, άνοιξαν τον τάφο και έκπληκτοι
διαπίστωσαν ότι η Παναγία αναστήθηκε
σωματικά και ανελήφθη στους
ουρανούς.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ :
Άνοιξη Παναγοπούλου
Νεφέλη Παναγοπούλου
Ελευθερία Βερβέρη
Βοήθησε:
Ανέστης Μπαρμπαγιαννίδης
Β΄1_Β΄2!!!

