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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ 

Μέσα από την εργασία μας, «Παναγία, η Μητέρα του Χριστού», 

προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε καλύτερα τη Θεοτόκο.  

Μελετήσαμε όσα αναφέρονται γι’ Αυτήν στην Καινή Διαθήκη.  Μάθαμε 

για το θαυμαστό γεγονός της γέννησής Της και τους βασικούς σταθμούς της 

ζωής Της.  Γνωρίσαμε τη σημασία που έχει το πρόσωπό Της για τον Ορθόδοξο 

Ελληνισμό. Ήρθαμε σε επαφή με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην 

Παράδοση για τα θαύματά Της ανά τους αιώνες, για τις εκατοντάδες των 

εικόνων Της, που αχειροποίητες ή αγιογραφημένες έχουν να διηγηθούν το 

μεγαλείο της αγάπης Της για τους Έλληνες και όλους τους ανθρώπους.  

Ευχόμαστε να απολαύσετε το μικρό μας «ταξίδι» γνωριμίας με την Παναγία 

μας, όσο το απολαύσαμε κι εμείς! 

   
 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ Η ΔΑΣΚΑΛΑ  
ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ 

Ανθοπούλου Αρετή Ορδουλίδης Αλέξανδρος  

Τσάντζου Ελένη 

Βαδόλας Θάνος και Μπέσιος Σταύρος 
Γραμματικοπούλου Κατερίνα Παπαδοπούλου Χρυσή –Ραφαέλα 

Γκαγκούση Δήμητρα Ράλλης Κωνσταντίνος 
Κάλλης Πέτρος Σιγανού Δέσποινα 

Καρανδρέα Κάτια Τζαλλίλης Θωμάς 
Κοκάντο Σοφία Φειδάντσης Αλέξης 

Κουτσιούμπα Χριστίνα Χατζησλαύου Χρυσάνθη 
Λαφάρας Νικόλας 

Μελεμενλή Καλλιρρόη 
Χατζηγεωργίου Ελευθερία 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ 
 

Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Η Γέννηση της Θεοτόκου ( 8 Σεπτεμβρίου) 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
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2. Τα Εισόδια της Θεοτόκου ( 21 Νοεμβρίου ) 
_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________   
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3. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου ( 25 Μαρτίου ) 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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Απολυτίκιο του Ευαγγελισμού 
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Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
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4. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού ( 25 Δεκεμβρίου ) 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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Απολυτίκιο Χριστουγέννων 
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Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
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5. Η Κοίμηση της Θεοτόκου ( 15 Αυγούστου ) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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Απολυτίκιο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
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Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 

ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Η μορφή της Παναγίας 

Σύμφωνα με την παράδοση ο 

Ευαγγελιστής Λουκάς, αν και γιατρός, που 

φρόντιζε και την ίδια την Παναγία, ήταν ο 

πρώτος που ασχολήθηκε και αποτύπωσε, 

αγιογράφησε το γεμάτο ευγένεια και 

αρχοντιά πρόσωπό Της.  

Όταν αντίκρυσε η Παναγία το έργο του 

απάντησε ευλογώντάς τον: «η χάρις του εξ 

εμού τεχθέντος είη, δι’ εμού, μετ’ αυτών». 

(Δηλαδή: Η χάρη του Χριστού να υπάρχει 

μέσω της μορφής μου σ' αυτήν την 

πρωτότυπη εικόνα και σε όλα τα 

αντίγραφά της.) 

 

 

 

Με αυτόν τον τρόπο καθιερώθηκαν 

πρότυπα για όλες τις επόμενες εικόνες 

της Παναγίας. 

Οι κανόνες της βυζαντινής 

αγιογράφησης της Παναγίας 

προβάλλουν πάντοτε την εξαιρετική, 

Κεχαριτωμένη και διαχρονική 

πνευματική ομορφιά Της. 

 

 
 

ΠΗΓΗ: https://mountathostoday.wordpress.com  

https://mountathostoday.wordpress.com/
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Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της Παναγίας 

Το πρόσωπό Της φωτίζεται από 

μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια που έχουν οξύ 

βλέμμα και είναι στεφανωμένα με μακριά 

μαύρα φρύδια. 

Η μύτη Της λεπτή και ίσια δηλώνει την 

ευθύτητα του χαρακτήρα Της, ενώ το μικρό 

στόμα Της, καθώς και ο κεφαλόδεσμος που 

κρύβει τα μαλλιά Της, αφήνοντας 

ακάλυπτους μόνο τους  λοβούς των αυτιών 

δείχνουν εγκράτεια και σοβαρότητα.  

 

 

Ο λαιμός Της αγιογραφείται 

μακρύς και λεπτός, όπως και τα 

χέρια και τα δάχτυλά Της. Όλη η 

μορφή της Παναγίας είναι γεμάτη 

συμβολισμούς και δογματικές 

διδασκαλίες. Τα μεγάλα μάτια της 

βλέπουν μέσα στην καρδιά μας, 

τα καλυμμένα αυτιά και μαλλιά 

της δείχνουν αληθινή σωφροσύνη 

και σεμνότητα. 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: https://mountathostoday.wordpress.com  

https://mountathostoday.wordpress.com/
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Τι συμβολίζουν τα ρούχα της Παναγίας 

Το εσωτερικό ρούχο (ιμάτιο) 

αγιογραφείται συνήθως σε αποχρώσεις 

πράσινου-μπλε και συμβολίζει την ανθρώπινη 

φύση. 

Ο εξωτερικός μανδύας αγιογραφείται σε 

χρώμα βαθύ κόκκινο (πορφυρό) και 

συμβολίζει το θεϊκό μεγαλείο με το οποίο 

σκεπάστηκε η Παναγία όταν κυοφόρησε και 

γέννησε το Χριστό. 

 

 

Σε κάποιες απεικονίσεις της 

Παναγίας ο μανδύας στολίζεται με 

χρυσά σειρήτια και κρόσσια στα 

μανίκια. Τα κρόσσια συμβολίζουν 

τις αμέτρητες αρετές που 

απέκτησε με την χάρη του Αγίου 

Πνεύματος μετά την 

συγκατάθεση Της να κυοφορήσει 

τον Σωτήρα.  

 

 

ΠΗΓΗ: https://mountathostoday.wordpress.com 

  

https://mountathostoday.wordpress.com/
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Τι συμβολίζουν τα παρθενόσημα της Παναγίας 

Η Παναγία αγιογραφείται πάντα  με τρία χρυσά 

αστέρια στους ώμους και το κεφάλι της, τα λεγόμενα 

παρθενόσημα. 

Αυτά συμβολίζουν το αιεπάρθενο της Παναγίας 

μας, καθώς υπήρξε Παρθένος πριν την σύλληψη του 

Υιού Της, κατά τη διάρκεια του τοκετού και μετά από 

αυτόν.  

Τα αστέρια αυτά είναι οκτάκτινα. Οι οκτώ ακτίνες 

συμβολίζουν τις οκτώ ημέρες της Δημιουργίας. Η Θεοτόκος μάς εισάγει στην 

όγδοη ημέρα, που δεν είναι άλλη από την ημέρα, που σήμανε το τέλος της 

εξορίας μας, το τέλος του θανάτου.  

 

ΠΗΓΗ: https://mountathostoday.wordpress.com  

https://mountathostoday.wordpress.com/
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ 

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ  (ιστορικό) 

Παναγία της Τήνου 

Πρόκειται για ένα από τα ιερότερα σύμβολα του 

Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Έχει συνδεθεί με 

την πίστη του Έλληνα για την Παναγία αλλά και με 

τους απελευθερωτικούς αγώνες του λαού μας. 

Η Εικόνα της Παναγίας της Τήνου δεν 

απεικονίζει την Κοίμηση της Θεοτόκου αλλά τον 

Ευαγγελισμό. Πρόκειται για μια εικόνα με ιδιαίτερη 

τεχνοτροπία η οποία σύμφωνα με κάποιους 

μελετητές αποδίδεται στον Απόστολο Λουκά. 

Απεικονίζονται, δεξιά η Παναγία και αριστερά ο 

Αρχάγγελος Γαβριήλ κρατώντας τον κρίνο. Πάνω 

από τα δυο πρόσωπα εικονίζεται το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή περιστεριού. Η 

εικόνα της Παναγίας βρέθηκε στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα ο Ναός Της 

ύστερα από όραμα της Αγίας Πελαγίας στις 30 Ιανουαρίου 1823. 

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΜΕΛΕΜΕΝΛΗ 

ΠΗΓΗ: http://perivolipanagias.blogspot.gr 

Η ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ 

Στο χωριό Τριπόταμος εμφανίστηκε σε όραμα η Παναγία ταυτόχρονα σε 

τρεις αδελφές. Τους είπε να ανέβουν 600 μέτρα στο όρος Κεχροβούνι και εκεί 

όπου θα έβλεπαν ένα παράξενο φως να έχτιζαν ένα μοναστήρι. Το 1150μ.Χ. οι 

τρεις αδερφές έχτισαν στο σημείο εκείνο τρία κελιά τα οποία και αποτέλεσαν 

τον πυρήνα της μονής που θα ολοκληρωνόταν αργότερα. 

Στο μοναστήρι αυτό μόνασε και η μοναχή Πελαγία, η οποία το 1822 είδε 

όραµα την Παναγία να της υποδεικνύει το µέρος, όπου βρισκόταν η εικόνα της, 

αυτή του Ευαγγελισµού.  Οι προσπάθειες εύρεσης της εικόνας κράτησαν πολύ 

καιρό. Η εικόνα βρέθηκε τελικά τον Ιούλιο του 1823. Κάθε χρόνο στις 23 

Ιουλίου στην Τήνο γίνεται λιτανεία της εικόνας από το ναό του Ευαγγελισμού 

στη χώρα προς το μοναστήρι της Παναγίας στο Κεχροβούνι και η εικόνα 

επιστρέφει στο ναό το απόγευμα. 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΓΑΝΟΥ 

ΠΗΓΗ: http://www.tinostoday.gr  
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Παναγία Σουμελά 

 H θαυματουργή εικόνα της Παναγίας 

Σουμελά 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».  

Την εικόνα της Σουμελά, έφερε στην 

Αθήνα, μετά το θάνατο του Λουκά, ο μαθητής 

του Ανανίας και την τοποθέτησαν σε περικαλλή 

ναό της Θεοτόκου. Για αυτό το λόγο, αρχικά 

είχε ονομαστεί ως η Παναγία η Αθηνιώτισσα.  

Το 386 μ.Χ. με Βαθιά πίστη και απόλυτη 

εμπιστοσύνη το πρόσωπο της οι Αθηναίοι μοναχοί Βαρνάβας και Σωφρόνιος 

ιδρύουν το μοναστήρι της στο όρος Μελά της Τραπεζούντας, όπου ως τον 

ξεριζωμό των Ελλήνων της Ανατολής έζησαν εκατοντάδες μοναχοί και ασκητές.  

Η παράδοση λέει ότι οι μοναχοί, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της 

Παναγίας, ακολούθησαν την πορεία της εικόνας της που πέταξε ως τον Πόντο. 

Πέρασαν από τα Μετέωρα, τη Χαλκιδική και από την παραλία της μονής 

Βατοπεδίου, ένας άγνωστος τους πήρε με το καράβι του και τους πήγε ως τη 

Μαρώνεια. Από κει, πεζοπορώντας πέρασαν τη Ραιδεστό, έφτασαν στην 

Κωνσταντινούπολη και με ένα πλοιάριο πήγαν στην Τραπεζούντα.  

Εκεί, τους εμφανίσθηκε και πάλι η Παναγία, πληροφορώντας τους ότι η 

εικόνα της προπορεύεται στο όρος Μελά.  

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 Αθηνιώτισσας.  

Γονατιστοί και δακρυσμένοι, ευχαρίστησαν την Παναγία και της 

υποσχέθηκαν ότι στο σημείο, θα χτίσουν προς τιμήν της ναό. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΣΙΟΣ 

ΠΗΓΗ: http://www.dogma.gr 
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Παναγία του Άξιον Εστί (1) 

Στο Άγιο Όρος υπάρχουν πολλές 

θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Η 

Παναγία του Άξιον Εστί είναι μία από τις 

πιο σημαντικές.  

Η εικόνα βρίσκεται στο ναό του 

Πρωτάτου, στις Καρυές του Αγίου Όρους. 

Ονομάζεται έτσι, γιατί μπροστά σ’ 

αυτήν την εικόνα πρωτοψάλθηκε απ’ τον 

αρχάγγελο Γαβριήλ ο γνωστός ύμνος. 

«Άξιον Εστί». 

Την ιστορία της εικόνας έγραψε το 

1548 ο Πρώτος του Άγιου Όρους 

ιερομόναχος Σεραφείμ που διέπρεψε στην 

αρετή, τη σοφία, τη μάθηση και την 

ακτημοσύνη. 

Το 980 ή 982 μ.Χ. ο ίδιος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έψαλε σε έναν μοναχό για 

πρώτη φορά το ύμνο «Άξιον Εστί» μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Ο 

μοναχός ενθουσιάστηκε από τον πρωτάκουστο ύμνο και ζήτησε από τον 

Αρχάγγελο να τον γράψει σε χαρτί. Ο Αρχάγγελος έγραψε τον Ύμνο με το 

δάχτυλό του πάνω σε μια πέτρα και τον παρέδωσε στον καλόγερο. 

Ο Ύμνος αυτός δοξάζει και υμνεί τη Μητέρα του Χριστού με τον καλύτερο 

τρόπο. 

Η εικόνα της Παναγίας μπροστά στην οποία ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έψαλε 

τον ύμνο ονομάστηκε από τότε Παναγία του Άξιον Εστί. 

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΜΕΛΕΜΕΝΛΗ 

ΠΗΓΗ: www.pemptousia.gr 

 

  

http://www.pemptousia.gr/
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Παναγία του Άξιον Εστί (2) 

Η θαυματουργή εικόνα βρίσκεται στο Πρωτάτο 

των Καρύων του Αγίου Όρους. Στα τέλη του 10ου 

αιώνα, σ’ ένα κελί κοντά στις Καρυές που σήμερα 

έχει το ίδιο όνομα με την  εικόνα «Άξιον Εστί»  έγινε 

το εξής θαύμα: 

Ενώ ο γέροντας του κελιού απουσίαζε σε 

αγρυπνία, συνέβη να φιλοξενήσει ο υποτακτικός 

του, που έμεινε μόνος στο κελί, κάποιον άγνωστο 

περαστικό μοναχό. 

Μαζί έψαλαν την ακολουθία του όρθου της 

Κυριακής. Όταν έφτασαν στην 8η ωδή του κανόνα, 

ο μοναχός του κελιού έψαλλε «Την Τιμιωτέραν…» 

το γνωστό αρχαίο ύμνο του αρχαίου Κοσμά του ποιητή ενώ, ο ξένος μοναχός 

άρχισε τον ύμνο διαφορετικά, προσθέτοντας στην αρχή του τον μέχρι τότε 

άγνωστο προοίμιο «Άξιον εστί ως αληθώς…». Ο στίχος προκάλεσε τον 

θαυμασμό του ντόπιου μοναχού, ώστε του το ζήτησε να του το γράψει, για να 

το ψάλλει και ο ίδιος. 

Δεν είχαν μελάνι και χαρτί κι έτσι ο ξένος μοναχός χάραξε τον ύμνο με το 

δάχτυλό του σε μία πέτρινη πλάκα. Πρόσθεσε πως έτσι πρέπει από δω και πέρα 

να ψάλλεται ο ύμνος αυτός από όλους του Ορθόδοξους. Μετά χάθηκε. 

Η πλάκα στάλθηκε στο βασιλιά και στον Πατριάρχη. Η εικόνα μπροστά στην 

οποία ψάλθηκε για πρώτη φορά ο ύμνος μεταφέρθηκε στο Πρωτάτο. 

Εκεί καθιερώθηκε να γιορτάζετε κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου σε ανάμνηση του 

θαύματος προς τιμή του αρχάγγελου Γαβριήλ που λέγεται ότι ήταν ο ξένος 

μοναχός  

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ 

ΠΗΓΗ: https://ecclisia.gr 
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Παναγία η Παντάνασσα  

Η θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας 

Θεοτόκου της Παντανάσσης είναι φορητή του 

17ου αιώνα. Βρίσκεται στο αριστερό 

προσκυνητάριο του βορειανατολικού κίονα του 

Καθολικού της Ιεράς  Μεγίστης Μονής του  

Βατοπαιδίου. 

Μια ημέρα ένας νέος, που ήταν από την 

Κύπρο, μπήκε στο ναό και πήγε να προσκυνήσει 

την εικόνα. Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός 

είδε να αστράφτει ξαφνικά το πρόσωπο της 

Παναγίας, και μια αόρατη δύναμη έριξε τον νεαρό 

καταγής. Μόλις συνήλθε εξομολογήθηκε με 

δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία καταφρονώντας τις εντολές του 

Θεού και επιδιδόταν στην μαγεία. Έτσι η θαυματουργική επέμβαση της 

Θεοτόκου έπεισε το νέο να αλλάξει ζωή και να γίνει πιστός άνθρωπος. 

Η εικόνα αυτή έχει επίσης την ειδική χάρη από το Θεό να θεραπεύει την 

φοβερή ασθένεια του καρκίνου. Είναι γνωστές πάρα πολλές περιπτώσεις 

καρκινοπαθών, που έχουν θεραπευθεί στις ημέρες μας, μετά από ανάγνωση του 

Παρακλητικού Κανόνα της Παναγίας της Παντανάσσης. 

Πολλά επίσης θαύματα γίνονται τα τελευταία χρόνια στη Ρωσία αφότου 

έχουν μεταφερθεί εκεί-μετά από παράκληση του  Πατριαρχείου Μόσχας- δύο 

αντίγραφα της εικόνας της Παντανάσσης· ένα στο ναό των Αγίων Πάντων στο 

Κράσνοε Σελό της Μόσχας και το δεύτερο στη μονή Μεταμορφώσεως του 

Σωτήρος στο Νοβοσπάσκι. 

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες είναι οι θεραπείες καρκινοπαθών παιδιών που 

νοσηλεύονται στο Παιδικό  Ογκολογικό Κέντρο Μόσχας. 

Στην Ελλάδα και στην Κύπρο από άλλους εορτάζεται στις 24 Σεπτεμβρίου 

ενώ από άλλους τους περισσότερους στις 28 Οκτωβρίου. Στην δε Ρωσία 

εορτάζεται επισήμως στις 18 (31) Αυγούστου, δηλαδή στα τριήμερα της Κυρίας 

Θεοτόκου. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΦΑΡΑΣ 

ΠΗΓΗ: https://fdathanasiou.wordpress.com 
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Παναγία το Ρόδον το Αμάραντο (1) 

Ρόδον το Αμάραντον, το Ρόδο 

της Ιεριχούς, το Ρόδο της 

Παναγίας! 

Η εικόνα της Παναγίας το 

Ρόδον το Αμάραντο βρίσκεται 

στους Αγίους Τόπους στο 

παρεκκλήσι της Μαρίας της 

Μαγδαληνής. 

«Ρόδον το αμάραντον, χαίρε, η 

μόνη βλαστήσασα…». Ο ύμνος 

αυτός των Χαιρετισμών 

χρησιμοποιεί σαν εικόνα ένα 

λουλούδι με το ωραιότερο άρωμα: 

Το ρόδο, δηλ. την τριανταφυλλιά. Η 

Παναγία είναι η Τριανταφυλλιά, 

απ’ όπου βλάστησε το 

Τριαντάφυλλο που λέγεται Χριστός. 

Ο Χριστός είναι «Το Ρόδον Το Αμάραντον». Όποιος πλησιάζει τον Χριστό 

αισθάνεται μία ουράνια ευωδία.  

Ο Θεός έψαχνε να βρει ευωδία στον κόσμο μα πουθενά. Παντού δυσοσμία 

και αμαρτία. Και ξαφνικά βρίσκει ένα μοναδικό λουλούδι που μοσχοβολά. Ήταν 

η Μαρία, η Παρθένος, η μοναδική γυναίκα χωρίς μολυσμό, πεντακάθαρη! 

Παναγία. Ρόδο, τριαντάφυλλο, φυτρωμένο στο βράχο, από τη στείρα Άννα. Όλα 

τα λουλούδια μαραίνονται κάποτε. Ένα λουλούδι 2.000 χρόνια παραμένει 

αμάραντο και θα παραμείνει στους αιώνες, η Παναγία. Ούτε ο χρόνος, ούτε οι 

βλασφημίες μπορούν να τη μολύνουν και να τη μαράνουν.  

Ο κάθε πιστός μπορεί να γίνει Ρόδο με τη μετάνοια και τη νηστεία. 

 

Η Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου του Αμάραντου Ρόδου τιμάται στις 3 

Απριλίου. 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΣΛΑΥΟΥ 

ΠΗΓΗ: http://www.diakonima.gr 
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Παναγία το Ρόδον το Αμάραντο (2) 

 

ΠΗΓΗ: http://www.diakonima.gr 
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Παναγία η Παραμυθία 

Το 807, στα χρόνια του Βυζαντίου, σε 

κάποιο μοναστήρι στο Άγιο Όρος, στην Ιερά 

Μονή Βατοπαιδίου, μέσω μιας τοιχογραφίας 

της, η Παναγία ειδοποίησε τον ηγούμενο της 

Μονής  να μην ανοίξει τις πύλες του 

Μοναστηριού, γιατί επρόκειτο να μπουν μέσα 

πειρατές και να το λεηλατήσουν.  

Στην τοιχογραφία, που βρισκόταν έξω από 

το ναό, μέχρι εκείνη την ημέρα απεικονίζονταν η 

Παναγία να κρατά αγκαλιά το μικρό Χριστό. Ο 

μικρός Χριστός την ώρα που η Παναγία 

προσπαθούσε να προειδοποιήσει τους μοναχούς 

γύρισε προς το μέρος της, σήκωσε το χέρι Του 

και προσπάθησε να την σταματήσει λέγοντάς 

της ότι δεν αξίζουν τη βοήθειά της γιατί δεν ήταν εντάξει στα καθήκοντά τους. 

Η Παναγία έστριψε ελαφρά το κεφάλι της δεξιά για να αποφύγει το χέρι 

του Χριστού και έπιασε το χέρι Του. Η έκφραση του προσώπου της 

αποτυπώθηκε γεμάτη απέραντη επιείκεια, αγάπη, συμπάθεια και μητρική 

στοργή. Ο Χριστός αν και βρέφος παρέμενε με το πρόσωπό Του αυστηρό. 

Οι μοναχοί βλέποντας την αλλαγή της τοιχογραφίας, που τόσο καλά 

γνώριζαν, ένιωσαν δέος, θαύμασαν το μεγαλείο της Αγάπης της και έκαναν ό,τι 

ακριβώς τους είπε. Κράτησαν κλειστές τις πόρτες του μοναστηριού και 

σώθηκαν από βέβαιο θάνατο.  

Όταν πέρασε ο κίνδυνος αποφάσισαν να αποτοιχίσουν την εικόνα και να την 
μεταφέρουν μέσα στο ναό. Παρηγορήτρια, Παραμυθία την ονόμασαν και από 
τότε μέχρι και σήμερα ένα  ακοίμητο καντήλι καίει μπροστά της και οι μοναχοί 
τελούν θεία λειτουργία κάθε Παρασκευή και ψάλλουν καθημερινά παράκληση.  

ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΠΗΓΗ: https://www.monastiriaka.gr/ 
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Παναγία η Ελεούσα 

Η Παναγία Ελεούσα αποτελεί 
προσωνυμία της Παναγίας, η οποία όπως 
αναφέρει και το όνομά της ελεεί τον 
κόσμο. Τα θαύματά της είναι πολλά. 
Υπάρχουν  πολλές Ιερές Μονές, χωριά 
αλλά και νησιά του ελληνικού χώρου που 
φέρουν την ονομασία αυτή. Μια από της 
παλαιότερες μονές με το όνομά της 
βρίσκεται στην Κλεισούρα της Αιτωλίας. 
Στα μισά της διαδρομής Μεσολογγίου- 
Αγρινίου βρίσκεται το φαράγγι της 
Κλεισούρας. Προς τη δυτική πλευρά του 
φαραγγιού σε ύψος 150 μέτρων σε μια 
σπηλιά βράχων βρίσκεται η Ιερά Μονή 
Παναγίας της Ελεούσης. 

Η παράδοση αναφέρει ότι στο παλιό 
χωριό Χρυσοβέργι, στο σημείο όπου 

σήμερα βρίσκεται το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, γύρω στο 1700, 
κάποιος Τούρκος μέλος στρατιωτικού αποσπάσματος την ώρα της Ανάστασης 
κορόιδεψε  τους Χριστιανούς. Ένας Έλληνας ονόματι Κουμπούρας 
παρεξηγήθηκε, συνεπλάκη με τον Τούρκο και τον σκότωσε. Οι υπόλοιποι 
φοβήθηκαν και έφυγαν, ενώ οι Έλληνες κατέβασαν με σκοινιά τον Κουμπούρα 
στο σπήλαιο πάνω από το σημερινό μοναστήρι, για να κρυφτεί και να σωθεί 
από την οργή των Τούρκων.  Ένα χρόνο έμεινε εκεί, τρεφόμενος από τους 
χωριανούς που του έδιναν τα απαραίτητα μέσα σε ένα αιωρούμενο καλάθι. 
Όταν το γεγονός ξεχάστηκε ο Κουμπούρας με τη βοήθεια σκοινιών επανήλθε 
και πάλι στο χωριό και τότε διηγήθηκε ότι στο σημείο που είναι σήμερα ο ναός 
έβλεπε κάθε βράδυ ένα ζωηρό φως. Όταν οι χωριανοί έφτασαν σε εκείνο το 
σημείο αντίκρισαν την εικόνα της Παναγίας και δίπλα μια πηγή με αγιασμένο 
νερό. Στο σημείο εκείνο έκτισαν και  το πρώτο εκκλησάκι στην Παναγία την 
Ελεούσα. Κατά την παράδοση πάλι, σ’  αυτό φιλοξενήθηκε και ο Άγιος Κοσμάς ο 
Αιτωλός, σε μία από τις περιοδείες του.  

Η εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας έχει προσφέρει πολλά θαύματα και η 
Ιερά Μονή αποτελεί μεγάλο προσκύνημα για όλο τον χριστιανισμό 
προσελκύοντας πιστούς από όλο τον κόσμο. 

ΚΑΤΙΑ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ 

ΠΗΓΕΣ: https://el.wikipedia.org 

http://www.orthodoxos.com.gr 
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Η Παναγία η Παρηγορήτισσα  

Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της 

Παρηγορήτισσας βρίσκεται σε ναό που έχει το 

όνομά της στην Άρτα. 

Υπάρχει μία εκδοχή που αγγίζει τα όρια του 

θρύλου και συνδέεται άμεσα με το όνομα 

Παρηγορήτισσα. Το χτίσιμο της εκκλησίας είχε 

αναλάβει ένας πολύ σημαντικός πρωτομάστορας, 

τον οποίο όμως τον είχαν καλέσει να σχεδιάσει 

και μια άλλη εκκλησία. Τότε ο στενός του 

συνεργάτης βρήκε την ευκαιρία να συνεχίσει ο 

ίδιος το χτίσιμο του ναού με πολλή φαντασία και 

δημιουργικότητα. 

Η πρωτοβουλία του αυτή έκανε τον 

πρωτομάστορα να αντιδράσει με διάφορους 

τρόπους. Από τη μία δηλαδή να μένει άφωνος και να τον θαυμάζει κι από την 

άλλη να αρχίζει να ζηλεύει. 

Γι’ αυτόν το λόγο κάλεσε το νεαρό να ανέβουν στη στέγη της εκκλησίας 

από όπου προσπάθησε να τον ρίξει. Στην προσπάθεια του όμως να μην πέσει 

κρατήθηκε από τον πρωτομάστορα με αποτέλεσμα να τον παρασύρει στην 

πτώση του. 

Ο λαϊκός θρύλος θέλει τους δύο άντρες να απολιθώνονται, να γίνονται 

πέτρες μόλις προσκρούουν στη γη. Αυτό το θρύλο έρχονται να επιβεβαιώσουν 

δύο κατακόκκινες πέτρες, που βρίσκονται μέχρι και σήμερα στο πίσω μέρος του 

ναού και οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με κανένα άλλο πέτρωμα στο μεγάλο 

περίβολό του.  

Ο θρύλος συνεχίζεται και υποστηρίζει ότι η ίδια η Παναγία κατέβηκε για να 

παρηγορήσει τη μάνα του νεαρού, με αποτέλεσμα ο Ναός να πάρει το όνομα 

Παναγία Παρηγορήτισσα.  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 

ΠΗΓΗ: https://fdathanasiou.wordpress.com 
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Παναγία Δεξιά  

Στις 21 Νοεμβρίου, εορτή των Εισοδίων 

της Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο ιερός ναός της 

Παναγίας Δεξιάς στη Θεσσαλονίκη. 

Ο ναός θεμελιώθηκε το 1956  στη θέση του 

βυζαντινού ναού του Αγίου Υπατίου.  Στο ναό 

του Αγίου Υπατίου, άγνωστο το πώς και το 

πότε, προσφέρθηκε η θαυματουργή εικόνα της 

Παναγίας της Ελεούσης, πιστό αντίγραφο της 

ομώνυμης εικόνας του Κύκκου της Κύπρου,  

την οποία η παράδοση θέλει να την έχει 

ιστορήσει (αγιογραφήσει) ο Άγιος 

Ευαγγελιστής Λουκάς. 

Η προφορική παράδοση θέλει η εικόνα να μεταφέρεται από έναν μοναχό ή 

ορφανό πατρός νέο, ο οποίος ύστερα από όνειρο να την τοποθετεί σε ναό δεξιά 

όπως εισέρχεται κανείς στην πόλη της Θεσσαλονίκης από τη θύρα των 

ανατολικών τειχών!  Έτσι, σύμφωνα πάντα με την παράδοση, η Εικόνα 

ονομάστηκε Παναγία Δεξιά. 

Άλλη παράδοση λέει πως η ονομασία «Δεξιά» οφείλεται στο ότι η Θεοτόκος 

εικονίζεται Δεξιοκρατούσα, φέρει δηλαδή τον Ιησού στο δεξί της χέρι, ενώ η πιο 

συνηθισμένη αγιογράφησή της είναι να φέρει το θείο Βρέφος στο αριστερό της 

χέρι. 

Σύμφωνα πάλι με μια τρίτη εκδοχή, η 

Θεοτόκος ως κατ’ εξοχήν μεσίτρια, είναι 

Εκείνη που δέχεται τις ικεσίες και τις 

παρακλήσεις όλων μας, είναι δηλαδή 

Παναγία Δέξα.  Σ’ αυτή την τελευταία 

προφορική παράδοση βασίστηκε κι ο 

πεζογράφος Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης στο 

βιβλίο του «Μητέρα Θεσσαλονίκη» και 

μνημονεύει την Εικόνα της Παναγίας ως 

«Δέξα». Η Παναγία Δεξιά στη συνείδηση των Θεσσαλονικέων είναι η Μάνα 

Παναγιά, μεσίτρια και διασώζουσα, φωτοδόχος λαμπάδα!  

ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΠΗΓΉ: http://users.sch.gr/aiasgr/ 



Σχέδιο Εργασίας: «Παναγία, η Μητέρα του Χριστού» 

30 
 

Παναγία η Γλυκοφιλούσα 

Η ιστορία της Εικόνας αυτής ξεφεύγει από τη 

λογική. Έχει σχέση με την εικονομαχία.  

Επί αυτοκράτορος Θεοφίλου στις πρώτες 

δεκαετίες του 9ου αιώνα η σύζυγος του Συμεών 

Πατρικίου Βικτωρία, ευσεβής και ενάρετη γυναίκα, 

είχε στο σπίτι της τη θαυμάσια αυτή Εικόνα. Όμως 

επειδή οι πολέμιοι των Εικόνων έψαχναν και στα 

σπίτια για Εικόνες και τις έκαιγαν και τιμωρούσαν 

και τους κατόχους, η γυναίκα αυτή με λύπη της 

αναγκάστηκε να την απομακρύνει. Παρέλαβε την 

Εικόνα και την πήγε στην ακροθαλασσιά της 

Κων/πόλεως, την ασπάστηκε για τελευταία φορά 

και δεήθηκε στην Παναγία να βρει τρόπο διαφυλάξεώς της. Έτσι την έβαλε στη 

θάλασσα. Παραδόξως η Εικόνα στάθηκε όρθια και άρχισε να πλέει στα νερά από 

το πέλαγος του Μαρμαρά προς τον Ελλήσποντο. Η ευσεβής γυναίκα 

ευχαρίστησε τη Θεοτόκο, γιατί κατάλαβε ότι θέλημά της ήταν να διασωθεί η 

Εικόνα. 

Η Παράδοση αναφέρει ότι προσόρμισε στην ανατολική πλευρά του Άθωνα 

και συγκεκριμένα στο λιμένα της ιεράς Μονής Φιλοθέου. Όμως εκείνη την εποχή 

η Φιλοθέου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί. Έτσι η Εικόνα έμεινε άγνωστο πού 150 

χρόνια. Κι όταν κτίστηκε η Μονή Φιλοθέου και ανασυγκροτήθηκε σε Κοινόβιο, 

έκανε την εμφάνισή της στο γιαλό. Οι Πατέρες την είδαν και κατέβηκαν 

κάνοντας λιτανεία, αφού φαινόταν ότι η Εικόνα ήθελε να παραδοθεί στη Μονή. 

Πλησιάζοντας την είδαν να αστράφτει και με τις πρώτες κινήσεις του 

ηγουμένου προς τη θάλασσα η Εικόνα παραδόθηκε στα χέρια του. Βγαίνοντας 

από τη θάλασσα στο σημείο που την εναπέθεσαν ανέβλυσε αγίασμα, το οποίο 

υπάρχει μέχρι σήμερα. Με δεήσεις και ευχαριστίες την εναπέθεσαν στον 

κεντρικό ναό της Μονής. 

Η Εικόνα είναι αγιογραφημένη πάνω σε σκληρό και παχύ ξύλο και παρόλο 

που υπέστη πολλές ταλαιπωρίες, έχει τέτοια ζωντάνια σα να εξήλθε τώρα από 

τα χέρια του πιστού αγιογράφου. 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΠΗΓΗ: http://www.orthodoxos.com.gr 
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Παναγία η Προυσσιώτισσα 

Πολλοί το ονομάζουν "Σπίτι της Παναγιάς" 
καθώς κατά την παράδοση το σταυροπηγιακό 
μοναστήρι του Προυσού χτίστηκε στο σημείο που 
επέλεξε κατά θαυματουργό τρόπο η Μεγαλόχαρη. 
Το ιστορικό μοναστηριακό συγκρότημα που 
χρονολογείται από το 829, απέχει 35 χιλιόμετρα 
από το Καρπενήσι, στο δρόμο προς την 
"Ποταμιά". Στο μονοπάτι που οδηγεί στην Μονή, 
βρίσκονται "τα πατήματα της Παναγιάς" , επτά 
σχήματα διαφορετικού χρώματος που αποτελούν 
σύμφωνα με την παράδοση τα ίχνη που άφησε 
στον κάθετο βράχο που υπάρχει σε αυτό το 
σημείο, η Παναγία στο δρόμο της για τον 
Προυσσό. 

Σύμφωνα με την ιστορική παράδοση, η 
εικόνα , δημιούργημα του Ευαγγελιστή Λουκά,  φυγαδεύτηκε το 829, κατά την 
περίοδο της Εικονομαχίας, από ναό στην Προύσα της Μ. Ασίας προκειμένου να 
γλιτώσει από το κάψιμο των βυζαντινών εικόνων που είχε διατάξει ο 
Αυτοκράτορας Θεόφιλος. Την εικόνα μετέφερε στην Ελλάδα ένας νεαρός 
άνδρας που ονομαζόταν Διονύσιος αλλά για άγνωστη αιτία αυτή χάθηκε όταν ο 
νέος έφθασε στη Θράκη. 

Από την Θράκη η εικόνα εμφανίστηκε στην Ευρυτανία, κάνοντας αισθητή 
την παρουσία της σε έναν βοσκό με έναν φωτεινό στύλο που έφθανε από τη γη 
στον ουρανό, στις 23 Αυγούστου. Αυτή είναι και η ημερομηνία που γιορτάζεται 
η μνήμη της εικόνας στην Μονή όπου μεταφέρθηκε καθώς θεωρήθηκε ότι αυτός 
ήταν ο τόπος που επέλεξε η Μεγαλόχαρη για να "κατοικήσει". 

Σύμφωνα με το ιστορικό της Μονής, πολλά σημεία της καταστράφηκαν επί 
Τουρκοκρατίας ενώ στο πιο πρόσφατο παρελθόν μελανή σελίδα αποτελεί η 
εισβολή των γερμανών στο Μοναστήρι στις 16 Αυγούστου του 1944 και η 
ολοσχερής καταστροφή των κτιρίων. Σύμφωνα με μαρτυρίες μάλιστα ένας 
αξιωματικός θέλησε να κάψει και την εκκλησία, κάτι που δεν κατάφερε όσες 
φορές και αν το επιχείρησε. Το "αόρατο χέρι" της Παναγίας τον εμπόδισε καθώς 
μια δύναμη τον έριξε με ορμή στο δάπεδο την ώρα που έδινε διαταγές. 

 

ΘΑΝΟΣ ΒΑΔΟΛΑΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΗΓΗ: http://evaggelismostheotokou.gr 
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Η Παναγία με τα 7 σπαθιά 

Σ’ αυτήν την λίγο ασυνήθιστη εικόνα η 

Παναγία εμφανίζεται με την καρδιά 

διαπερασμένη από επτά σπαθιά. Στον πιο 

συνηθισμένο εικονογραφικό τύπο βλέπουμε 

τέσσερα σπαθιά στα αριστερά και τρία στα 

δεξιά. Επειδή οι καθολικοί έχουν υιοθετήσει τη 

λατρεία της ”καρδιάς της Θεοτόκου” κάποιοι 

θεώρησαν ότι είναι καθολικής προελεύσεως. 

Στην πραγματικότητα η εικόνα έχει σχέση με 

την προφητεία του Αγίου Συμεών του 

Θεοδόχου την οποία καταγράφει ο 

ευαγγελιστής Λουκάς: …καί σού δέ αυτής τήν 

ψυχήν διελεύσεται ρομφαία…»(Λουκ. 2.35).Εδώ 

αναφέρεται στον πόνο που θα ένοιωθε η 

Παναγία κατά τη στιγμή του χωρισμού από τον 

αγαπημένο της Υιό, όταν μπροστά στα μάτια 

της Τον εσταύρωσαν. 

Η εικόνα αυτή βρισκόνταν στο κωδωνοστάσιο μιας εκκλησίας κοντά στον 

ποταμό Τόσιν. Με το πέρασμα του καιρού, χωρίς να ξέρουμε γιατί, η εικόνα 

ήταν με το πρόσωπο προς τα κάτω και χρησίμευε σαν μια απλή… σανίδα.Ο Θεός 

δεν επέτρεψε για πολύ καιρό αυτήν την κατάσταση και ένας κάτοικος της 

περιοχής, ο Καντίκωφ, ο οποίος υπέφερε από πολλές ασθένειες είδε στον ύπνο 

του ότι έπρεπε να ψάξει στο κωδωνοστάσιο για μια εικόνα και να προσευχηθεί 

σ’ αυτήν για να γίνει καλά. 

Πράγματι πήγε, αλλά οι υπεύθυνοι δεν του έδωσαν μεγάλη σημασία. Αφού 

πήγε τρεις φορές και επέμενε πολύ, τον άφησαν να ψάξει, βρήκε την εικόνα, την 

καθάρισε, την προσκύνησε και θεραπεύτηκε. 

ΘΑΝΟΣ ΒΑΔΟΛΑΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΗΓΗ: http://www.diakonima.gr 
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Παναγία η Οδηγήτρια 

Η ονομασία του τύπου αυτού οφείλεται σε 

σχετική εικόνα της μονής των Οδηγών που 

βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη την οποία 

έστειλε από τα Ιεροσόλυμα περί το 400 η 

αυτοκράτειρα Ευδοκία στην αδελφή του συζύγου 

της Πουλχερία. Η εικόνα αυτή κατέστη Ιερό 

Παλλάδιο και χρησιμοποιήθηκε τόσο σε τελετές, 

όσο και σε πολεμικές συγκρούσεις, ενώ είχε 

αποδοθεί στον Λουκά. 

Η εικόνα αυτή βρισκόταν από πολύ παλιά 

στο καθολικό της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου στον 

κίονα του αριστερού χορού. 

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 Βατοπαιδινοί πατέρες έλαβαν 

αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και σφράγισαν τον ναό. 

Σε λίγη όμως ώρα, 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 Βατοπαιδινοί πείσθηκαν για το θαύμα και αποφάσισαν να μην 

αντισταθούν άλλο στη θέληση της Θεομήτορος. Έτρεξαν στη Μονή Ξενοφώντος 

για να προσκυνήσουν την Οδηγήτρια και για πολύ καιρό της έστελναν λάδι και 

κερί στην νέα της κατοικία. 

 

ΑΛΕΞΗΣ ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ 

ΠΗΓΗ: www.agioskosmas.com 
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Παναγία η Θαλασσινή 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: users.sch.gr/aiasgr/ 
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Παναγία η Αντιφωνήτρια 

Στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου 

βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της 

«Αντιφωνήτριας».  

Η εικόνα ονομάστηκε έτσι όταν η 

κόρη του αυτοκράτορα Θεοδοσίου 

Πλακίδια, φεύγοντας από την Ρώμη όπου 

ήταν παντρεμένη, θέλησε να επισκεφτεί 

τον αδελφό της Αρκάδιο στην 

Κωνσταντινούπολη.  

Ζήτησε και την άδεια, περνώντας 

από το Άγιο Όρος, να έρθει και να 

προσκυνήσει στην Ιερά Μονή 

Βατοπεδίου. Έγινε με λαμπρότητα δεκτή 

και, είτε από ταπεινοφροσύνη είτε κατά 

θεία οικονομία, εισήλθε στον Καθολικό 

Ναό όχι από τις Βασιλικές πύλες, με 

ευλάβεια και κατάνυξη. Μόλις μπήκε από τη βόρεια μικρή πόρτα στον νάρθηκα, 

ξαφνικά ακούει δυνατή φωνή που έλεγε: "Τι θέλεις εσύ εδώ; Εδώ είναι Μοναχοί 

και συ είσαι γυναίκα! Γιατί δίνεις αφορμή στον εχθρό να τους πολεμά με 

πονηρούς λογισμούς; Στάσου και μη προχωρήσεις μήτε ένα βήμα, αν θέλεις το 

καλό σου". Έντρομη η Πλακίδια τα 'χασε από το φόβο, γονάτισε και ζήτησε 

έλεος.  

Σε ανάμνηση αυτού του θαύματος η Πλακίδια ζήτησε να αγιογραφηθεί 

στον τοίχο εικόνα της Παναγίας, για να θυμούνται όλοι αυτό το θαύμα. 

Η Εικόνα αυτή ονομάστηκε "Αντιφωνήτρια".  

Η βασίλισσα ανέφερε το γεγονός στον Αρκάδιο, ο οποίος θέσπισε νόμο να 

μην εισέρχονται γυναίκες στο Άγιο Όρος. Οι Μοναχοί κράτησαν αυτήν την 

αρχαία παράδοση. Αυτόν τον κανόνα τον σεβάστηκαν ακόμη και οι Τούρκοι 

κατακτητές επί 450 χρόνια.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΛΛΗΣ 

ΠΗΓΗ: http://users.sch.gr/aiasgr/ 
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Παναγία η Τριχερούσα 

Η θαυματουργός Εικόνα της Παναγίας 

Τριχερούσας αποτελούσε οικογενειακό 

κειμήλιο του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, ο 

οποίος με ευλάβεια την φύλαγε στο 

παρεκκλήσι του σπιτιού του.  

Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήταν ο 

πρώτος σύμβουλος του Ουάλιδ το έτος 705-

715, χαλίφη της Συρίας, για όλα τα αναγκαία 

θέματα, που αφορούσαν το Χριστιανικό 

πληθυσμό της περιοχής αυτής. 

Ακριβώς εκείνη την εποχή, όταν 

Αυτοκράτορας της Κωνσταντινουπόλεως 

ήταν ο Λέων Γ' ο Ίσαυρος, ξέσπασε η 

Εικονομαχία. 

Η προσκύνηση των ιερών Εικόνων θεωρούνταν ειδωλολατρία. 

Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναδείχθηκε θερμός υποστηρικτής των 

Αγίων Εικόνων και με τα συγγράμματά του κατετρώπωνε τους εικονομάχους. 

Ο Αυτοκράτορας ο Λέων ο Γ' προκειμένου να απαλλαγεί από την παρουσία 

του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, τον συκοφάντησε στο χαλίφη Ουάλιδ με 

την κατηγορία, ότι σκέπτεται να καταλάβει κρυφά την Δαμασκό. 

Ο χαλίφης διέταξε να συλληφθεί αμέσως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός 

και να του κοπεί το δεξί χέρι μέσα στην πλατεία της Δαμασκού. 

Η διαταγή εκτελέστηκε αμέσως. Ο Άγιος 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. 

Κατάκοπος, όπως ήταν, αποκοιμήθηκε για λίγο και τότε είδε σε όραμα την 

Παναγία μέσα από την Αγία Εικόνα της να του λέει, ότι από τώρα και στο εξής 

το χέρι του θα είναι θεραπευμένο. 

Ο Άγιος ξύπνησε και είδε πραγματικά, ότι το χέρι του είχε αποκατασταθεί 

και ήταν υγιές. Από τη χαρά του φρόντισε και έβαλε αργυρό ομοίωμα του 

χεριού του κάτω από το αριστερό μέρος της Εικόνας της Παναγίας. 

Από αυτό το περιστατικό ονομάστηκε η Εικόνα της Παναγίας ως 

Τριχερούσα. 
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ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ 

Μετά από το θαυματουργικό αυτό γεγονός ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός 

αποφασίζει να γίνει μοναχός στη Λαύρα του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου στην 

Παλαιστίνη. 

Μαζί του είχε και την Εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας. Το έτος 1217 

ο Άγιος Σάββας ο Χιλανδαρηνός, του μετέπειτα ονομασθέντος Συμεών, 

περνώντας από την Ιερά Μονή του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου, πήρε μαζί του 

την Εικόνα της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης και την Εικόνα της Παναγίας 

Τριχερούσης και τις μετέφερε στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους, 

όπου η Αγία Εικόνα παρέμεινε μέχρι το έτος 1347. 

Τότε έρχεται στο Άγιο Όρος ο Σέρβος Κράλης Δρούσαν, ο οποίος αναχωρών 

για την πατρίδα του, πήρε την Εικόνα της Τριχερούσας ως ευλογία. 

Η Εικόνα φιλοξενήθηκε στην Ιερά Μονή Στουντενίτσης της Σερβίας. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 

Όταν στις αρχές του 15ου αιώνα οι Σέρβοι πληροφορήθηκαν ότι 

κινδυνεύουν να υποδουλωθούν στους Τούρκους, αμέσως παίρνουν την Αγία 

Εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας από το Σερβικό Μοναστήρι και την 

τοποθετούν στη ράχη ενός γαϊδαρου και αφήνουν το ζώο ελεύθερο να το 

οδηγήσει όπου η Παναγία θελήσει. 

Και πράγματι, κατά θαυματουργικό τρόπο, το ήσυχο αυτό ζώο διέσχισε 

όλη τη Σερβία, την Ελληνική περιοχή της Μακεδονίας και ήρθε στο Άγιο Όρος, 

στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, όπου οι μοναχοί την υποδέχθηκαν με τιμές και 

λιτανείες. Το ευλογημένο αυτό γαϊδουράκι, σύμφωνα με την ιερή παράδοση, 

μόλις τοποθετήθηκε η Εικόνα στο Ιερό του Μοναστηριού, έπεσε νεκρό. 

Μέχρι σήμερα η Αγία αυτή Εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας θεωρείται ως 

η Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου και Προστάτης του Σέρβικου 

Ορθόδοξου λαού. Αυτή η Εικόνα προκαλεί μεγάλο δέος και συγκίνηση σε όσους 

την προσκυνούν. 

Η Εικόνα φέρει ένα χρυσό πουκάμισο πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένοι 

πάνω από πέντε χιλιάδες πολύτιμοι λίθοι. Αποτελεί πηγή μυριάδων θαυμάτων 

και μία από τις πιο γνωστές εικόνες της Παναγίας μας σε ολόκληρο τον 

Ορθόδοξο κόσμο. 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΠΗΓΗ: http://www.romfea.gr 
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Παναγία η Φιδιώτισσα ή Φιδούσα (1) 

Στην Κεφαλονιά στο χωριό Μαρκόπουλο 

υπάρχει η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας 

της "Φιδιώτισσας". Πήρε το όνομα Φιδιώτισσα 

από ένα θαύμα της, το οποίο θυμίζει κάθε 

χρόνο στους προσκυνητές της. 

Ψηλά στην πλαγιά του χωριού 

Μαρκόπουλο (στη νότια Κεφαλονιά), πριν 

χρόνια οι χωρικοί είδαν ένα δέντρο (σχίνο) να 

καίγεται και οι φλόγες να ανεβαίνουν πολλά 

μέτρα ψηλά. Το δάσος πήρε φωτιά σκέφτηκαν. 

Ανησύχησαν και έτρεξαν να σβήσουν τη φωτιά 

για να μην καεί το δάσος και το χωριό. Όταν 

έφθασαν οι χωρικοί είδαν το δέντρο εντελώς 

καμένο και στην καμένη ρίζα του ήταν 

ακουμπισμένη μια πολύ όμορφη εικόνα της Παναγίας, που η φωτιά δεν την 

άγγιξε. Οι χωρικοί συγκινημένοι πήραν την εικόνα στα χέρια τους, την 

προσκύνησαν και χαρούμενοι την κατέβασαν στο χωριό και την τοποθέτησαν 

στην εκκλησία του χωριού τους, που ήταν στην πλατεία. 

Το επόμενο πρωί πήγαν και οι άλλοι χωρικοί στην εκκλησία για να 

προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας. Όμως η εικόνα έλειπε και δεν 

βρισκόταν πουθενά. Κάποιος πήγε στο βουνό και βρήκε την εικόνα στο καμένο 

δέντρο, την κατέβασε στο χωριό και ρωτούσε ποιος την πήγε εκεί. Έτσι οι 

κάτοικοι αποφάσισαν να κλειδώσουν την εκκλησία. Όμως τρεις φορές η εικόνα 

έλειπε και την ξανάβρισκαν στο καμένο δέντρο. Τότε οι χωρικοί πίστεψαν πως η 

επιθυμία της Παναγίας είναι να βρίσκεται εκεί και γι' αυτό έχτισαν μία εκκλησία 

και έβαλαν μέσα σε ένα ωραίο εικονοστάσι την Παναγία. Μετά από λίγο καρό 

χτίστηκε μοναστήρι γυναικών. Οι μοναχές προσεύχονταν καθημερινά στην 

Παναγία. Ένα πρωί είδαν να πλησιάζουν πειρατικά καράβια και να ανηφορίζουν 

πειρατές στο μοναστήρι με σκοπό να το λεηλατήσουν. Τότε οι μοναχές 

φοβήθηκαν και ζήτησαν την προστασία της Παναγίας. Κι αυτή έκανε το θαύμα 

της. Φίδια κύκλωσαν το μοναστήρι κι όταν πήγαν οι πειρατές φοβήθηκαν κι 

έφυγαν. Οι μοναχές σώθηκαν και ευχαρίστησαν την Παναγία. Από τότε κάθε 

χρόνο εμφανίζονται φίδια. 

ΚΑΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΠΗΓΗ: http://users.sch.gr/aiasgr 
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Παναγία η Φιδιώτισσα ή Φιδούσα (2) 

 Ο θρύλος της Παναγίας Φιδούσας λέει πως 

όλα ξεκίνησαν από έναν σχίνο (θάμνο) που είδαν 

κάποιοι να καίγεται μέσα στο λόγγο.  

Πλησιάζοντας για να σβήσουν την φωτιά, 

είδαν πως είχε καεί ένα και μόνο δέντρο και πως 

στην ρίζα του υπήρχε η εικόνα της Παναγίας. Την 

μετέφεραν στην εκκλησία του χωριού τους, όμως 

την επόμενη μέρα η εικόνα έλειπε!  

Την βρήκαν και πάλι στο ίδιο σημείο, κι αφού αυτό συνέβη κάμποσες 

ακόμα φορές, αντελήφθησαν πως επρόκειτο για θεϊκό σημάδι και αποφάσισαν 

να χτίσουν την Παναγία που την ονόμασαν Λαγκουβάρδα στο σημείο που 

βρίσκεται σήμερα, στο βάθος της ρεματιάς. Με τα χρόνια εκεί δημιουργήθηκε 

γυναικείο μοναστήρι, αφιερωμένο στην Παναγία. 

Κάποτε πειρατές απείλησαν την μονή. Μετά τις προσευχές των μοναχών, 

φίδια κύκλωσαν το μοναστήρι, απομακρύνοντας τον κίνδυνο!  

Αυτή ήταν η αρχή των θαυμάτων της Παναγίας Φιδούσας. Το θαύμα 

επαναλαμβάνεται από τότε κάθε χρόνο και είναι η εξήγηση που δίνει η λαϊκή 

παράδοση στην εμφάνιση των φιδιών. Θεωρείται μάλιστα κακό σημάδι να μην 

εμφανιστούν  

ΤΖΑΛΛΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 

ΠΗΓΗ: https://greece.terrabook.com 
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Παναγία η Χελιδονού 

Η Παναγία η Χελιδονού με το μικρό της 

σπήλαιο, βρίσκεται πάνω στην πλαγιά απ' όπου 

κατέβαινε παλιά το γεμάτο πεύκα και πλατάνια 

ρέμα της Χελιδονούς, στο δρόμο που οδηγεί από το 

Μενίδι στην Κηφισιά. 

Το σπήλαιο είναι συνδεδεμένο με τη λατρεία 

των Νυμφών τα αρχαία χρόνια. Το πυκνό φύλλωμα 

των φυτών και των δέντρων, τα άφθονα νερά που 

έτρεχαν μέσα και γύρω από το σπήλαιο, 

δημιουργούσαν ιδανικό χώρο για τη λατρεία των 

Νυμφών. Άλλωστε πολύ κοντά στην Κηφισιά 

υπήρχε το Νυμφαίο, σπήλαιο λατρείας των 

Νυμφών, όπου τελούνταν τελετές, τα Νυμφαία. Αργότερα στον ίδιο χώρο 

πρέπει να λατρεύτηκε και ο θεός Πάνας, ο οποίος χάρισε τα σπήλαια στη θεά 

Άρτεμη.  

Πράγματι λίγο αργότερα εμφανίζεται στο Αμαρούσιο η λατρεία της 

Άρτεμης, η οποία λεγόταν Αμαρουσία γιατί προερχόταν από την Αμάρυνθο της 

Ευβοίας. Με την εμφάνιση της νέας θρησκείας υπήρξαν αλλαγές. Ο 

Χριστιανισμός γκρέμισε τα ιερά και στοίχειωσε τους τόπους λατρείας των 

ειδωλολατρών. Οι αρχαίοι θεοί έγιναν ξωτικά. Χαρακτηριστική είναι η λαϊκή 

δοξασία των κατοίκων του Μενιδίου. Από παλιά πίστευαν ότι στο ρέμα της 

Χελιδονούς υπήρχαν νεράιδες και δράκοι. Αναφέρεται μάλιστα ότι κάποιος 

μοναχός που διέμενε σε μια καλύβα στον Κηφισό, κυνήγησε με ξόρκια τις 

νεράιδες. Τις έκλεισε σε μια σπηλιά και ο Σταυρωμένος του ιερού φόβιζε τις 

νεράιδες που κινδύνευαν να πεθάνουν από πείνα και δίψα. 

Μια γυναίκα μαυροφορεμένη τις έκλεισε μέσα στο πέπλο της και όταν το 

άνοιξε πλήθος χελιδόνια πέταξαν στον ουρανό. Έτσι δικαιολογείται πιθανόν η 

ονομασία, Παναγία η Χελιδονού. Στα νεότερα χρόνια, στις δύσκολες εποχές η 

σπηλιά με τα πλούσια νερά της υπήρξε καταφύγιο των βοσκών και των 

Αθηναίων, οι οποίοι διαμόρφωσαν το εσωτερικό σύμφωνα με τη νέα θρησκεία. 

Επομένως σταδιακά δημιουργήθηκε ένας χώρος αφιερωμένος στη 

Παναγία, που πήρε το προσωνύμιο, η Παναγία της ρεματιάς. Πολλές ακόμη 

παραδόσεις αφορούν το προσωνύμιο, Χελιδονού. 

Για παράδειγμα ο Perrot ο οποίος το 1857 επισκέφτηκε την Ελλάδα, 

γράφει ότι κάποτε που οι κάτοικοι της περιοχής κινδύνευαν από τους 
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κατακτητές, την ώρα που είχαν παραταχθεί απέναντί τους σ' έναν άνισο αγώνα, 

ένα χελιδόνι πέταξε μέσα από μια σπηλιά. Ενθαρρυμένοι οι Έλληνες επιτέθηκαν 

και νίκησαν. Σε ανάμνηση του γεγονότος έχτισαν την εκκλησία και την 

ονόμασαν Παναγία η Χελιδονού.  

Άλλη παράδοση καταγραμμένη από τον καθηγητή Μουζάκη αναφέρει ότι 

κατά την τουρκοκρατία μόναζαν στο μοναστήρι λίγες καλόγριες. 

Ο πασάς του Μενιδίου θέλησε να το καταστρέψει και να τις ατιμάσει. 

Εκείνες παρακάλεσαν την Παναγία να τις σώσει. Η Παναγία τις άκουσε και τις 

μεταμόρφωσε σε χελιδόνια. 

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 

ΠΗΓΗ: http://www.pontos-news.gr 
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Δ΄ ΜΕΡΟΣ 

 

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 

Οι ιστορίες και οι παραδόσεις, που 

αφορούν όλα τα σημαντικά βήματα του 

ελληνικού Έθνους και την Παναγία είναι 

αναρίθμητες.  

Στο χριστιανικό Βυζάντιο, η Θεοτόκος 

αποτέλεσε ένα από τα ιερά σύμβολα του 

στρατού και συνδέθηκε με τη σωτηρία της 

Κωνσταντινούπολης από εχθρικές 

πολιορκίες. 

Προς τιμήν Της συντάχθηκαν πολλά 

υμνητικά τροπάρια, με το πιο θαυμαστό απ’ 

όλα, τον Ακάθιστο Ύμνο. Τον ύμνο που 

έψαλλαν οι Βυζαντινοί στα 626 όρθιοι, όλη 

τη νύχτα στην Αγια –Σοφιά, αμέσως μετά 

την κατατρόπωση και εκδίωξη των Αβάρων από την Κωνσταντινούπολη. Ο 

Ακάθιστος Ύμνος προς την Υπέρμαχο Στρατηγό,  με βαθιά κατάνυξη από 

σύσσωμο το λαό, τη θρησκευτική και πολιτική ηγεσία του, υπήρξε το μεγάλο, το 

ανυπόκριτο «ευχαριστώ» του χριστιανικού γένους των Βυζαντινών προς τη 

Βασίλισσα της Βασιλεύουσας Πόλης. «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικήτρια, ως 

λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια…». 

Από το χριστιανικό Βυζάντιο ως την Άλωση και από την Επανάσταση του 

1821 ως τον ιταλογερμανικό πόλεμο σε κάθε εθνικό Αγώνα τους, οι Έλληνες 

επικαλούνται την Παναγία! Ζητούν τη βοήθεια και την ευλογία Της. Την 

παρακαλούν να θέσει υπό την Σκέπη Της τα αγωνιζόμενα παιδιά της, να 

κατευθύνει και να στέφει με επιτυχία τους αγώνες του Έθνους, να διαφυλάξει 

την ελευθερία και την εθνική μας ανεξαρτησία. 

Για τον Έλληνα δεν είναι μόνο Μητέρα του Χριστού. Είναι και δική 

του Μητέρα. Μητέρα και προστάτιδα του έθνους του. Υπέρμαχος 

Στρατηγός και οδηγήτριά του στους αμυντικούς και απελευθερωτικούς 

του αγώνες. Πλατυτέρα και βασίλισσα των ουρανών, κραταιά Αγία όλων, 

Αγία επί πάντων, Παναγία. 
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Δεν πρέπει να πάψουν τα χείλη μας να την παρακαλούν να «… ψιθυρίσει 

έλεος», όπως υπέροχα την ικετεύει στο ποίημά της η Κλεάνθη Κυπριωτάκη 

«Ας ψιθυρίσει έλεος η σπλαχνική φωνή Σου. 

Κι ας δεηθούν τα χείλη Σου για σπλάχνα πονεμένα. 

Εσένα Παναγία μου, εσένα έχω μόνο  

εις την ελπίδα, στ’ όνειρο, εις την χαρά, τον πόνο.» 

 

Άλλοι Σε κράζουν Έλεος, ελπίδα ο θλιμμένος, 

ελεημοσύνη ο φτωχός, νερό ο διψασμένος. 

Βασίλισσα της Εκκλησιάς σε κράζει η καμπάνα 

μα η καρδιά μου Δέσποινα, αυτή σε κράζει Μάνα! 
ΠΗΓΕΣ: http://ikivotos.gr  

http://archive.patris.gr 

 

  

http://ikivotos.gr/
http://archive.patris.gr/
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ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 

457-474μ.χ 

Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ  

Στην Κωνσταντινούπολη το 457-474μ.χ 

ζούσε ο Όσιος Ανδρέας . Μια νύχτα που γινότανε 

αγρυπνία στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, 

ο όσιος Ανδρέας μαζί με τον μαθητή του 

Επιφάνιο, που έγινε αργότερα πατριάρχης 

Κων/πόλεως (520-536 μ. Χ.), είδαν την Υπεραγία 

Θεοτόκο ολοζώντανη, όχι σε όραμα, να μπαίνει 

από την κεντρική πύλη του ναού. Την συνόδευαν 

ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Ιωάννης ο Θεολόγος 

και πλήθος αγγέλων. Αφού μπήκε μέσα στο ναό 

προχώρησε και στάθηκε μπροστά στην Ωραία 

Πύλη. Εκεί γονάτισε και προσευχήθηκε πολλή 

ώρα με θερμά δάκρυα υπέρ της σωτηρίας των 

πιστών, ενώ την βλέπανε μόνο ο Ανδρέας και ο 

Επιφάνιος. Αφού προσευχήθηκε για πολύ η Θεοτόκος σηκώθηκε και μπήκε 

μέσα στο ιερό, όπου φυλασσόταν το μαφόριό της δηλαδή το τσεμπέρι της, το 

πήρε στα χέρια της και βγαίνοντας έξω το άπλωσε πάνω από τους πιστούς, για 

να δείξει ότι τους σκέπει και τους προστατεύει. 

Αυτό είναι το γεγονός το οποίο στάθηκε αφορμή η Εκκλησία μας να 

καθιερώσει την γιορτή της αγίας Σκέπης δηλαδή τη γιορτή προς τιμή της 

Παναγίας, η οποία σαν τη φωτοφόρο νεφέλη που σκέπαζε τη μέρα και φώτιζε 

τη νύχτα τους Ισραηλίτες στην έρημο, σκέπει και προστατεύει το λαό του Θεού 

και φωτίζει τους πιστούς στο δρόμο για την τελείωση. Πως μας σκεπάζει και 

πως μας προστατεύει η Παναγία μας; με τις προσευχές της, με τις παρακλήσεις 

της και με τα δάκρυά της. 

Η Αγία Σκέπη εν Βλαχερνών γιορτάζεται την 1ηΟκτωβρίου . Η εκκλησία της 

Ελλάδος όμως λόγω των τόσων μαρτυριών από την βοήθεια της Παναγίας στον 

ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 έχει μεταθέσει την γιορτή αυτή στις 28 

Οκτωβρίου όταν η Ελλάδα γιορτάζει το μεγάλο ΟΧΙ στην ιταλογερμανική 

πρόκληση και εισβολή. 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΩΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΑ ΒΟΥΝΑ 

Οι μαρτυρίες της εμφάνισης της Παναγίας στους Έλληνες στρατιώτες στον 

πόλεμο του 40 είναι πολλές, ανεκτίμητες και σημαντικές. Αναφέρω ελάχιστες 

από αυτές: 

Ο Τάσος Ρηγόπουλος στρατευμένος στην Αλβανία το 1940 έστειλε γράμμα 

στον αδελφό του από το μέτωπο του αγώνα που έλεγε πως πριν ορμήσουν για 

τα οχυρά της Μόροβας είδαν μια ψηλή μαυροφόρα γυναίκα να στέκεται 

μπροστά τους ακίνητη. Όταν της μίλησαν δεν τους απάντησε όμως όρμησε 

μπροστά σαν να είχε φτερά και οι στρατιώτες από πίσω της με Αυτήν οδηγό, 

πάλεψαν σκληρά μια ολόκληρη εβδομάδα και κατέλαβαν με την βοήθεια Της τα 

οχυρά . 

Ο Ν. Ντραμουντιανός στρατιώτης στον πόλεμο του 40 διηγείται και αυτός 

την εμπειρία του από τον πόλεμο . Λέει πως πήραν διαταγή να καταλάβουν ένα 

ύψωμα και ενώ ξεκίνησαν άρχισε να πέφτει χιόνι. Πέντε μερόνυχτα 

αποκλείστηκαν χωρίς φαγητό και νερό. Ο λοχαγός τους τότε έβγαλε μια εικόνα 

της Παναγίας και όλοι μαζί ζήτησαν να τους βοηθήσει . Πριν προλάβουν να 

σηκωθούν ένα μουλάρι χωρίς οδηγό περνούσε το βουνό γεμάτο τρόφιμα τυριά , 

κονσέρβες . 

Τα θαύματα της Παναγίας μας είναι αμέτρητα και η αγάπη της για τους 

ανθρώπους αστείρευτη . Αυτή η χαρακτηριστική κίνηση της Παναγίας να 

σκεπάζει τους ανθρώπους που προσεύχονται θέλει να μας πει ότι πρέπει να 

έχουμε ουσιαστική σχέση με την εκκλησία μας για να μας σκεπάσει με την 

προστασία της.  

ΚΑΤΙΑ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ 

ΠΗΓΕΣ: http://www.sch.gr 

www.ekriti.gr 

www.diakonima.gr 

http://pmeletios.com 

www.elkosmos.gr 

 

  

http://www.sch.gr/
http://www.ekriti.gr/
http://www.diakonima.gr/
http://pmeletios.com/
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626 μ.Χ. 

Η ΠΑΝΑΓΙΑ, ΟΙ ΑΒΑΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ - ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ (1) 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παρουσία αλλά και η επίδραση της μορφής 
της Παναγίας στους Αγώνες των Ελήνων κατά των ξένων δυνάμεων ήταν πολύ 
βασική. 

Στην περίπτωση των συγκρούσεων του Ελληνισμού του Βυζαντίου 
εναντίον των Αβάρων και των Περσών δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για 
την σύνταξη ενός ύμνου προς τιμήν της «Υπέρμαχου Στρατηγού». Ο ύμνος 
αυτός ψάλλεται στους ορθόδοξους ναούς τις πέντε πρώτες Παρασκευές της 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τις τέσσερις πρώτες κατά τμήματα και την Πέμπτη 
ολόκληρος. Ο συγγραφέας του είναι άγνωστος, αν και πολλοί αποδίδουν τον 
ύμνο στο Ρωμανό τον Μελωδό. 

 

ΧΡΥΣΗ –ΡΑΦΑΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

https://el.wikipedia.org 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το έτος 626, και ενώ ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος ηγείτο εκστρατείας του 
βυζαντινού στρατού κατά των Περσών, η Κωνσταντινούπολη πολιορκήθηκε 
αιφνιδίως από τους Αβάρους. Γνωρίζοντας την απουσία του στρατού, οι Άβαροι 
απέρριψαν κάθε πρόταση εκεχειρίας και την 6η Αυγούστου κατέλαβαν την 
Παναγία των Βλαχερνών. Σε συνεργασία με τους Πέρσες, τη νύχτα της 7ης προς 
8η Αυγούστου, ετοιμάζονταν για την τελική επίθεση, ενώ ο Πατριάρχης Σέργιος 
περιέτρεχε τα τείχη της Πόλης με την εικόνα της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας 
και ενεθάρρυνε το λαό στην αντίσταση. Τη νύχτα εκείνη, φοβερός 
ανεμοστρόβιλος, που αποδόθηκε σε θεϊκή αρωγή, δημιούργησε τρικυμία και 
κατέστρεψε τον εχθρικό στόλο, ενώ αντεπίθεση των αμυνόμενων προξένησε 
τεράστιες απώλειες στους Αβάρους και τους Πέρσες, οι οποίοι αναγκάστηκαν 
να λύσουν την πολιορκία και να αποχωρήσουν άπρακτοι. 

https://el.wikipedia.org/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
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Την 8η Αυγούστου, η Πόλη είχε σωθεί 
από τη μεγαλύτερη ως τότε απειλή της 
ιστορίας της. Ο λαός, θέλοντας να 
πανηγυρίσει τη σωτηρία του, την οποία 
απέδιδε σε συνδρομή της Θεοτόκου, 
συγκεντρώθηκε στο Ναό της Παναγίας των 
Βλαχερνών. Τότε, κατά την παράδοση, όρθιο 
το πλήθος έψαλε τον από τότε λεγόμενο 
«Ακάθιστο Ύμνο» στην Παναγία, 
αποδίδοντας τα «νικητήρια» και την 
ευγνωμοσύνη του «τη Υπερμάχω Στρατηγώ». 

 

ΧΡΥΣΗ –ΡΑΦΑΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΘΑΝΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

https://el.wikipedia.org 

 

 

Η ΠΑΝΑΓΙΑ, ΟΙ ΑΒΑΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ - ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ (2) 

Οι Άβαροι σχεδίαζαν επί μεγάλο 
χρονικό διάστημα την κατάκτηση της 
βυζαντινής πρωτεύουσας.  

Το καλοκαίρι του 626 εμφανίσθηκαν 
πρώτα μπροστά στη Χαλκηδόνα και μαζί 
με τους Πέρσες ανάγκασαν το βυζαντινό 
στρατό να εγκαταλείψει τα περίχωρα και 
να αποσυρθεί στα τείχη της 
Κωνσταντινούπολης.  

Στην πόλη επικράτησε μεγάλη 
ταραχή και σημειώθηκαν αντιδράσεις 
πανικού.  

Περιμένοντας την επίθεση των 
εχθρών ο πατριάρχης Σέργιος οργάνωσε 
λιτανεία έχοντας επικεφαλής την εικόνα 
της Παναγιάς της Οδηγήτριας, για την 
εμψύχωση των υπερασπιστών της πόλης. 

Την επόμενη μέρα άρχισε η επίθεση 
των Αβάρων, την οποία περιγράφει ως αυτόπτης μάρτυρας ο ποιητής 

https://el.wikipedia.org/
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Θεόδωρος Σύγκελος σημειώνοντας ότι οι Άβαροι επιτέθηκαν στα τείχη της 
Πόλης ως βροντές, αστραπές και χαλαζίας. Ήδη από την πρώτη οι εχθροί είχαν 
μεγάλες απώλειες. Το γεγονός αυτό αναπτέρωσε το ηθικό των υπερασπιστών 
που πίστευαν ότι τους βοηθούσε η προστάτιδα της Πόλης, η Θεοτόκος. 

Οι εχθροί συνέχισαν τις επιθέσεις όμως οι Βυζαντινοί άντεχαν. 

Οι εικόνες της Θεοτόκου ήταν στερεωμένες σε κάθε πύλη, για να τις 
βλέπουν και να εμψυχώνονται οι υπερασπιστές της Πόλης. 

Τελικά οι Βυζαντινοί κατάφεραν να διώξουν τους εχθρούς. 

Ιστορικοί της εποχής αναφέρουν ότι πολλοί μιλούσαν για τη μορφή της 
Παναγιάς που την έβλεπαν να στέκεται στις επάλξεις, για να προστατεύσει την 
ιερή της Πόλη. 

Το πρωί της 8ης Αυγούστου 626 μπροστά από τα τείχη της πρωτεύουσας 
δεν υπήρχε ούτε ένας στρατιώτης των Αβάρων. 

Η Πόλη είχε σωθεί.  

Μια μεγαλοπρεπής Θεία Λειτουργία τελέστηκε στην Παναγία των 
Βλαχερνών, όπου πρωτοστάτησε ο πατριάρχης Σέργιος. Τότε, κατά την 
παράδοση, όρθιο το πλήθος έψαλε τον λεγόμενο «Ακάθιστο Ύμνο» στην 
Παναγία, αποδίδοντας τα «νικητήρια» και την ευγνωμοσύνη του «τη Υπερμάχω 
Στρατηγώ». 

Κατά την επικρατέστερη άποψη, δεν ήταν δυνατό ο ύμνος να γράφτηκε σε 
μία νύκτα. Άρα, μάλλον ψαλλόταν στο συγκεκριμένο ναό στην αγρυπνία της 
15ης Αυγούστου κάθε έτους. Απλώς, εκείνη την ημέρα ο ύμνος εψάλη 
«ορθοστάδην», προς τιμή της Παναγιάς αποδίδοντας της τον χαρακτηρισμό 
«Υπέρμαχος Στρατηγός». 

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΜΕΛΕΜΕΝΛΗ 
http://vizantinaistorika.blogspot.gr 

  
 
  

http://vizantinaistorika.blogspot.gr/
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Η εικόνα της Μεγαλόχαρης χωρίς τα τάματα 

Η εικόνα της Μεγαλόχαρης με τα τάματα 

1821 – ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  

Η ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΤΗΝΟΥ 

Το 1821, στις αρχές της Ελληνικής Επανάστασης, 

εμφανίστηκε στον ύπνο ενός γέροντα στην Τήνο, του 

Μιχάλη Πολυζώνη, η Παναγία. Τον διέταξε να 

σκάψει σε συγκεκριμένο σημείο έξω από την πόλη 

της Τήνου για να βρει την εικόνα της. Πράγματι, ο 

μπαρμπα - Μιχάλης εκτέλεσε το θέλημά της, αλλά η 

εικόνα δεν βρέθηκε. 

Ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 1822, η 

μοναχή Πελαγία, ύστερα από τη βραδινή προσευχή 

της, αποσύρθηκε στο κελί της να ησυχάσει. Ενώ είχε 

αποκοιμηθεί, ένοιωσε ξαφνικά μιαν υπέροχη 

ευωδία, κι αμέσως άκουσε την πόρτα του κελιού να 

ανοίγει με πάταγο. Μια μεγαλόπρεπη γυναίκα, πού άστραφτε σαν Βασίλισσα, 

μπήκε μέσα και στάθηκε απέναντι από το κρεβάτι της..«Σήκω γρήγορα, της είπε. 

Πήγαινε να συναντήσεις τον Σταματέλλο Καγκάδη, και πες του πώς στο χωράφι 

του Αντώνη Δοξαρά είναι χωμένη χρόνια τώρα ή εικόνα μου. Να φροντίσει να τη 

βγάλει και να χτίσει το σπίτι μου». Η γερόντισσα ξύπνησε τρομαγμένη, άλλα από 

ταπείνωση δεν υπάκουσε στην εντολή. 

Δέχτηκε στον ίδιο τόπο για δεύτερη φορά την 

επίσκεψη της Παναγίας. Τη φορά αυτή ή Θεοτόκος 

συνόδευε τα λόγια της με ένα γλυκό μειδίαμα, σαν 

να έλεγε: «Γνωρίζω τούς λογισμούς και 

δισταγμούς σου, άλλα μη φοβάσαι. Εσένα 

διάλεξα για να εκπληρώσεις τη βουλή μου. 

Λοιπόν, μη διστάζεις». Αλλά ο δισταγμός 

κρατούσε ακόμη δέσμια την αγαθή γερόντισσα. 

Για αυτό η Θεοτόκος την επισκέπτεται και τρίτη 

φορά, την 29η Ιουλίου 1822. Την είδε τότε η 

μοναχή να στέκεται μπροστά της ακίνητη και να 

εκπέμπει τριγύρω της ένα ουράνιο φως, απαλό 
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και λευκό. Ύστερα κάρφωσε το βλέμμα επάνω της και είπε: «Πελαγία, γιατί δεν 

υπάκουσες στην εντολή μου; Την επαναλαμβάνω τώρα για τελευταία φορά». 

Εκείνη τρομαγμένη επιστράτευσε όλο το θάρρος της και ρώτησε: «Ποιά είσαι, 

Κυρία, πού με διατάζεις τέτοια πράγματα και οργίζεσαι μαζί μου;» Τότε η Κυρία 

φάνηκε πώς ανέκτησε την πρώτη γλυκύτητα, σήκωσε το χέρι σαν να έδειχνε όλο 

τον κόσμο και είπε χαριτωμένα: «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην».  

«Αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν», ψέλλισε η μοναχή κι έπεσε στα γόνατα.  

Την επομένη η εκλεκτή της Παναγίας ξεκίνησε για τον Σταματέλλο Καγκάδη, που 

την έστειλε στον επίσκοπο Γαβριήλ. Ο επίσκοπος παρακολούθησε δακρυσμένος την 

αφήγηση. Ύστερα με σοβαρή και τρεμάμενη φωνή έδωσε την ακόλουθη εξήγηση:  

Τo δράμα σου, γερόντισσα, είναι πολύ σημαντικό. Η Παναγία, η Υπέρμαχος 

Στρατηγός, πού πάντοτε μάς προστατεύει, είδε τα δεινοπαθήματά μας, γ’ αυτό 

ευαγγελίζεται στο δούλο γένος μας την απελευθέρωση του από τον βαρβαρικό 

ζυγό. Και μάς φανερώνει την Αγία Εικόνα της, για να ενδυναμώσει το έθνος μας 

στον αγώνα αυτό. 

Ο δεσπότης με λόγια θερμά συγκλονίζει τον λαό, ο όποιος με θρησκευτική 

έξαρση δηλώνει ότι θα συμμετάσχει στην προσπάθεια για την εύρεση της εικόνας. 

Ζητούν αμέσως άδεια από τη γυναίκα τού Δοξαρά, για ν’ αρχίσουν τις 

ανασκαφές στο κτήμα του. Εκείνη όμως αρνείται, με τη δικαιολογία ότι το κτήμα 

είναι καλλιεργημένο και δεν πρέπει να καταστραφεί. 

Τη νύχτα βλέπει στον ύπνο της φοβερό όνειρο. Ένας άγριος φουστανελοφόρος 

την απειλεί πώς, αν δεν δώσει την άδεια, θα την εξοντώσει. Τρομαγμένη εκείνη 

ξυπνά και τρέχει να βγει από το σπίτι. Στην παραζάλη της όμως, αντί ν’ ανοίξει την 

πόρτα του δωματίου, άνοιξε της ιματιοθήκης και κλείστηκε μέσα. Το πρωί τη 

βρήκαν εκεί λιπόθυμη. Μόλις συνήλθε ειδοποίησε τον Επίσκοπο πως όχι μόνο δίνει 

την άδεια, άλλα προσφέρει και το ίδιο ακόμη το κτήμα για ανέγερση ναού, αν 

βρεθεί η εικόνα. 

Έτσι λοιπόν αρχίζουν οι ανασκαφές στο κτήμα του Δοξαρά τον Σεπτέμβριο του 

1822. Τέσσερις μήνες οι κάτοικοι του νησιού ψάχνουν την εικόνα χωρίς 

αποτέλεσμα. Κάθε που χάνουν το κουράγιο και την ελπίδα τους η Παναγία τους 

ενισχύει με νέα θαύματα.  



Σχέδιο Εργασίας: «Παναγία, η Μητέρα του Χριστού» 

51 
 

Ο ναός της Μεγαλόχαρης στην Τήνο 

Στις 30 Ιανουαρίου 1823 βρέθηκε η μισή εικόνα. Σε λίγο βρήκαν και την άλλη 

μισή. Η αξίνα του ανθρώπου που τη βρήκε, την είχε χωρίσει στα δύο, χωρίς να 

βλάψει καθόλου τα πρόσωπα. Η ιερή εικόνα καθαρίστηκε και πρόβαλε η γλυκιά 

μορφή της Παρθένου που παριστάνει τον Ευαγγελισμό και πρόκειται για ένα 

αριστούργημα τέχνης που αποδίδεται στον Απόστολο Λουκά. 

Η ανακάλυψη της πολύτιμης εικόνας μετά το όραμα της μοναχής θεωρήθηκε 

μεγάλο θαύμα που συνδέθηκε αναπόφευκτα με την Ελληνική Επανάσταση του 

1821. Άλλωστε έσπευσαν αμέσως στο νησί για να την προσκυνήσουν ο Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης, ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Νικηταράς και ο Ιωάννης Μακρυγιάννης. 

Στο σημείο που βρέθηκε οικοδομήθηκε ο μεγαλοπρεπής ναός, που αποτελεί το 

πρώτο σπουδαίο αρχιτεκτονικό έργο του νέου, μετά την Επανάσταση του Γένους, 

ελληνικού κράτους. Ο ναός ολοκληρώθηκε το 1880.  

Η Παναγίας της Τήνου γιορτάζει τέσσερις φορές τον χρόνο.: 

 Στις 30 Ιανουαρίου, ημέρα εύρεσης της θαυματουργής εικόνας. 

 Στις 25 Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 

 Στις 23 Ιουλίου, ημέρα οράματος της Αγίας Πελαγίας . 

 Στις 15 Αυγούστου, ημέρα της Κοίμησης της Θεοτόκου.   

ΠΗΓΗ: http://greekorthodoxreligioustourism.blogspot.gr 

 

 

 

  

http://greekorthodoxreligioustourism.blogspot.gr/
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Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821 

Όταν ήλθε η ώρα της εθνικής παλιγγενεσίας, στη Χάρη και προστασία της 

Παναγίας κατέφευγαν οι οπλαρχηγοί και οι καπεταναίοι για να συντονίζουν τον 

Αγώνα και να παίρνουν δυνάμεις για τη συνέχιση του στις κρίσιμες στιγμές.  

Στα απομνημονεύματα των Ηρώων του 1821 βρίσκουμε πολλές αναφορές 

ως προς την καταφυγή τους στη βοήθεια της Παναγίας, αλλά και στην 

αδίστακτη βεβαιότητα και πίστη τους στην προστασία Της. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΗΓΗ: http://yiorgosthalassis.blogspot.com 

 

Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΟ ΧΡYΣΟΒΙΤΣΙ 

Το Χρυσοβίτσι ήταν ορμητήριο και 

στρατόπεδο των εξεγερμένων Ελλήνων. Εκεί 

είχε το ιδιαίτερο γραφείο του ο Γέρος του 

Μοριά, ο Κολοκοτρώνης, ο αρχιστράτηγος της 

Επανάστασης.  

Στις δύσκολες στιγμές του Αγώνα πήγαινε 

στην Παναγία στο Χρυσοβίτσι να βρει 

παρηγοριά. Κάποτε εγκαταλειμμένος από τα 

παλικάρια του έτρεξε κοντά Της. Με καθαρή 

ψυχή, έχοντας χρέος να σώσει την πατρίδα του 

προσευχήθηκε στην Παναγία. Γονατιστός με 

δάκρυα στα μάτια προσευχήθηκε μέσα από τα βάθη της καρδιάς του να 

βοηθήσει η Παναγία ώστε να εμψυχωθούν οι Έλληνες. Η εικόνα της Παναγίας 

δάκρυσε. Την είδε ο Κολοκοτρώνης να ζωντανεύει και να του λέει πως 

βρίσκεται στο σωστό δρόμο.  

Η πίστη του ήταν μεγάλη και τα κατάφερε. Τον αφουγκράστηκε Εκείνη και 

στάθηκε προστάτιδα απέναντί του και σε όλα τα παλικάρια που πολεμούσαν. 

Δεν πρόλαβε να φύγει με το άλογό του και ξεπετάχτηκαν μπροστά του 

οχτώ αρματωμένοι. Ο ξάδελφός του και τα επτά ανίψια του ανησυχώντας για 

τα κλέφτικα λημέρια όπου εκεί δε βρισκόταν πια κανείς. Ο Κολοκοτρώνης τους 

καθησύχασε. Τους είπε πως σύντομα ο τόπος θα γεμίσει παλικάρια, όπως και 

έγινε. «Η ελευθερία της Ελλάδας είναι υπογεγραμμένη από τον Θεό», τους είπε. 

«Και ο Θεός δεν παίρνει την υπογραφή του πίσω!» 

http://yiorgosthalassis.blogspot.com/
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Ο σύλλογος Χρυσοβιτσιωτών έχει δύο λόγους να γιορτάζει κάθε χρόνο. 

Θυμάται και τιμάει δύο σημαντικά γεγονότα της επανάστασης του 1821. Το 

θρησκευτικό προσκύνημα του Αγώνα, την προσευχή του Κολοκοτρώνη και το 

ιστορικό έγγραφο που υπογράφτηκε εκεί στις 28 Απριλίου 1821 με το οποίο 

ανακηρύχτηκε ο Κολοκοτρώνης αρχιστράτηγος. 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΣΛΑΥΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΑΦΑΡΑΣ 

ΠΗΓΕΣ: http://yiorgosthalassis.blogspot.com 

https://www.pentapostagma.gr 

https://olympia.gr/ 

https://www.kalimera-arkadia.gr/ 

http://www.traveltripolis.gr 

http://yiorgosthalassis.blogspot.com/
https://www.pentapostagma.gr/
https://olympia.gr/
https://www.kalimera-arkadia.gr/
http://www.traveltripolis.gr/
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Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ (1) 
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Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ (2) 

 

Το μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας αποτέλεσε κρησφύγετο 

για αγωνιστές και καταδιωγμένους μαχητές του 1821. Ένας από αυτούς ήταν 

και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης.  

Η Μονή ήταν χτισμένη σε δύσβατη και καλά προστατευμένη περιοχή και γι΄ 

αυτό την επέλεξε ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι δύο  πέτρινοι πύργοι της οι 

οποίοι σώζονται έως και σήμερα χρησίμευαν για να ελέγχονται τα περάσματα 

των εχθρών και να ξεκουράζονται οι αγωνιστές μετά τις επιθέσεις.  

Επίσης το μοναστήρι λειτουργούσε σαν θεραπευτήριο τραυματιών και 

ασθενών. Ο Καραϊσκάκης έμενε πολλές φορές εκεί καθώς ταλαιπωρούνταν από 

θέρμη(ελονοσία) και φυματίωση.  

Μάλιστα το 1824 που ταλαιπωρούνταν από θέρμη έταξε στην Παναγία να 

τον γιατρέψει ,ώστε να μπορέσει να αγωνίζεται για την απελευθέρωση του 

Γένους και αυτός θα την έντυνε με αργυρόχρυσο πουκάμισο. Πράγματι όσο 

έμενε εκεί γιατρεύτηκε και για να την ευχαριστήσει εκπλήρωσε το τάμα του.  

Πρόκειται για την εικόνα της Παναγίας αργυροχρυσοεπενδυμένη όπου 

ξεχωρίζουμε τα τρία χρυσά αστέρια από την πανοπλία του Στρατηγού Γ. 

Καραϊσκάκη στο μέτωπο και στους δύο ώμους της Παναγίας.  

Ακόμη διακρίνουμε : «Η Παντάνασσα -Δι΄ εξόδων του γενναιότατου 

Στρατηγού Γ. Καραϊσκάκη, χειρί Γ.Καρανίκα,1824».  Στο μουσείο της Μονής της 

Προυσιώτισσας φυλάσσονται έως και σήμερα τα άρματα , το καριοφίλι , το 

σπαθί, το φέσι και άλλα προσωπικά αντικείμενα του Γ. Καραϊσκάκη. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ 

ΘΑΝΟΣ ΒΑΔΟΛΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΠΗΓΕΣ: http://www.diakonima.gr 

http://www.dogma.gr  

http://www.diakonima.gr/
http://www.dogma.gr/
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Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΟΒΡΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΤΟ 1822  

Στις ανατολικές πλαγιές του 

Βερμίου, 5,5 χλμ βορειοδυτικά έξω από 

την πόλη της Βέροιας βρίσκεται η Ιερά 

Μονή της Παναγίας Δοβρά.  

Η Μονή είναι αφιερωμένη στην 

Κοίμηση της Θεοτόκου και ιδιαίτερα 

πανηγυρίζει κατά την εορτή της 

Ζωοδόχου Πηγής, εξαιτίας του 

περίφημου θαυματουργού Αγιάσματος που υπάρχει στο χώρο απέναντι από το 

Καθολικό του Μοναστηρίου. Την ίδια μέρα τελείται η επιμνημόσυνη δέηση για 

τους νεκρούς του ολοκαυτώματος του 1822. Αποτελεί μία από τις αρχαιότερες 

μονές της περιοχής και είναι κτισμένη ανάμεσα σε δύο λόφους, 

περιτριγυρισμένη από πυκνή βλάστηση. Πιστεύεται ότι ιδρύθηκε τον 12ο 

αιώνα. Η μονή λειτουργούσε ασταμάτητα μέχρι το 1822.  

Ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, ενώ την 

ονομασία της την οφείλει στο χωριό Δοβρά του Βερμίου που καταστράφηκε 

από τους Τούρκους. Η αρχική ονομασία έφερε την επωνυμία 

«Κουκουμητριώτισσα», ενώ αναφέρεται και ως «Ελεούσα» ή «Έξω Παναγιά».  

Η μεγαλύτερη ιστορική στιγμή της 

μονής είναι συνδεμένη με την Ελληνική 

επανάσταση του 1821 και τους ηρωικούς 

αγώνες των μακεδόνων οπλαρχηγών και 

των κατοίκων της περιοχής. Κατά την 

περίοδο της Επαναστάσεως υπήρξε ένα από 

τα σημαντικότερα εθνικά και θρησκευτικά 

κέντρα της περιοχής.  

Εδώ στη Μονή μετά από συνάντηση 

οπλαρχηγών των περιοχών της Ημαθίας, 

Πέλλας, Κοζάνης, και Καστοριάς 

ανακηρύχθηκε ο Ναουσαίος αρματολός 

Τάσος Καρατάσος ή Γεροκαρατάσος ή 

«Κολοκοτρώνης του Βορρά» (1764-1830) ως γενικός στρατιωτικός αρχηγός 

των επαναστατημένων δυνάμεων. Είχε ήδη προηγηθεί η κήρυξη της 

Επανάστασης σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Στις 19 Φεβρουαρίου του 1822, 

μπήκε και η Νάουσα επίσημα πια στο Αγώνα. 



Σχέδιο Εργασίας: «Παναγία, η Μητέρα του Χριστού» 

58 
 

Οχυρωμένοι στις 12 Μαρτίου 1822 ο Καρατάσος μαζί με άλλους 

συμπολεμιστές του, αγωνίστηκαν επιτυχώς εναντίον των Τούρκων στην μάχη 

της Δοβρά. Οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν ταπεινωμένοι με 1.300 

νεκρούς. Οι νεκροί από την πλευρά των Ελλήνων ήταν μόλις 13.  

Τα νέα έφτασαν γρήγορα στο Σουλτάνο και η είδηση ότι η περιοχή 

επαναστάτησε, παρόλα τα προνόμια που είχε, τον εξόργισε και έστειλε εναντίον 

των επαναστατημένων πολυάριθμο στρατό. Ακολούθησε το ολοκαύτωμα της 

Νάουσας και η καταστολή της επανάστασης στη Μακεδονία. Θύμα της οργής 

των Τούρκων στάθηκε και η Μονή της Παναγίας Δοβρά η οποία λεηλατήθηκε 

και κάηκε από τους Τούρκους, ενώ ο ηγούμενος της, ιερομόναχος Γεράσιμος, 

απαγχονίστηκε. Η Μονή ξαναχτίστηκε τελικά το 1844. 

ΚΑΤΙΑ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ 

ΠΗΓΗ: users.sch.gr/aiasgr 

https://www.youtube.com/watch?v=qGJr1qYW-xw 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qGJr1qYW-xw
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Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940 
 

 

 

 «Παρθένα μάννα, το πικρό ποτήρι ως τη στερνή το ’πιαμε στάλα.  

Δράμε εκεί, που τα ίδια σπλάχνα σου ξεσκίζουν.  

Άνοιξ’ το δρόμο, ακοίμητη, να πάμε όπου τουφέκι και λιβανιστήρι.  

Οι αρματωμένοι τους ναούς φροντίζουν!  

Στο ναό σου να μπει ο στρατός σου κάμε».  

Άγγελος Σικελιανός 

 

Δεν είμ’ εγώ το άδικο,  

το δίκιο είμ’ εγώ 

δεν είμ’ εγώ κατακτητής,  

εγώ είμ’ η Ελλάδα 

κι έστησα εδώ τη λόγχη μου  

αλύγιστη λαμπάδα, τη Υπερμάχω Στρατηγώ. 

Τίμος Μωραϊτίνης 

http://ikivotos.gr 

  

http://ikivotos.gr/
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 

Στα γράμματα από το μέτωπο η Παναγία, για στρατιώτες και 

αξιωματικούς, ήταν η προστάτιδα, η μάνα, η ελπίδα ή ίδια η ζωή, που 

ανεβοκατέβαινε τα βουνά, διάβαινε τα ποτάμια, φώλιαζε σε σπηλιές πλάι σε 

τραυματίες και τους περιποιούνταν με υπομονή και αγάπη. 

Και αυτή τη δύναμη της παρουσίας Της περιέγραψε στο γράμμα του προς 

την αδελφή του ένας στρατιώτης από τη Χίο: «Αδελφούλα μου, νικούμε! Η 

Παναγία ολοζώντανη μας ακολουθεί. Παρακαλείτε και σεις όσο μπορείτε 

για τη σύντομη τελική νίκη». 

Ένας άλλος στρατιώτης εξηγούσε στους γονείς του γιατί δεν πρέπει να 

ανησυχούν: «Αγαπητοί μου γονείς, σεις θα φαντάζεσθε πράγματα φοβερά 

και τρομερά, ενώ εμάς δεν μας νοιάζει καθόλου. Γι’ αυτό να μη 

στεναχωριέσθε. Άλλως τε, για όλα τα Ελληνόπουλα του μετώπου 

φροντίζει η Μεγαλόχαρη της Τήνου να τα κρατή γερά και να τους δίνει 

νίκες και μόνο νίκες. Θέλω να μου γράφετε τακτικά». 

Σε κάθε ευκαιρία οι στρατιώτες φρόντιζαν να 

έχουν κάτι από τη μορφή της Παναγίας. Κάτι σαν 

φυλαχτό. Υπάρχουν όμως και αυτοί που Την ήθελαν 

οδηγήτρια: «Καίτη μου», γράφει στη γυναίκα του 

ένας στρατιώτης, «δεν θέλω να μου στείλεις 

φανέλες και κάλτσες. Προτιμώ να μου φτιάξης και 

να μου στείλεις μια σημαία της ξηράς, στο 

μέγεθος που έχουν τις σημαίες των τα σωματεία. Στο 

κέντρον, μέσα σ’ έναν χρυσό κύκλο, να βάλεις 

τον Ντίνο να ζωγραφίσει την Παναγία της 

Τήνου. Μια τέτοια σημαία θέλω να κάνω σημαία 

στον λόχο μας. Θα παραξενεύεσαι γιατί δεν με ήξερες για θρήσκο, αλλά από όσα 

βλέπουν τα μάτια μου πιστεύω κι εγώ ότι μια θεϊκή δύναμις συντροφεύει τον 

στρατόν μας. Άλλωστε, πώς μπορούσα να μείνω μόνος εγώ ασυγκίνητος μέσα 

στο κύμα της πίστεως που έχει όλος ο στρατός μας προς την Παναγία της 

Τήνου, που την πιστεύει προστάτιδά του;». 

http://ikivotos.gr 

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1940 

Το χιόνι έπεφτε ασταμάτητα και ο βοριάς σφύριζε μανιασμένα. Μέσα σ’ 

αυτή τη χιονοθύελλα, ένας στρατός προχωρούσε αποφασιστικά… σκαρφάλωνε 

http://ikivotos.gr/
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σ’ απότομες πλαγιές… Κατέβαινε γκρεμούς… βάδιζε ασταμάτητα και 

κουβαλούσε στη ράχη του μεγάλο φορτίο. 

Μέσα σ’ αυτές τις φοβερές συνθήκες τα παλικάρια στον ιστορικό πόλεμο 

του ’40, έγραψαν αθάνατες σελίδες ηρωισμού και θυσίας, πάνω στα 

Βορειοηπειρωτικά βουνά. 

Μαζί με τον ένδοξο ελληνικό στρατό ήταν και κάποιος σεμνός λευίτης, ο π. 

Αλέξιος. Ο ευσεβής ιερέας τριγυρνούσε ανάμεσα στους στρατιώτες, πάντα 

ακούραστος.  Σαν αληθινός πατέρας προσπαθούσε συνεχώς να τους συμπαρα-

στέκεται, να τους ενισχύει, να διατηρεί στις ψυχές τους άσβεστη τη φλόγα της 

πίστης στον Θεό και της αγάπης στην Πατρίδα. Παντού ο π. Αλέξιος, ακόμα και 

στην πρώτη γραμμή. Εκεί, που οι ανδρείοι πολεμιστές, ρίχνονταν στη μάχη με 

την ξιφολόγχη στα χέρια! 

Έτσι και κείνο το πρωί ξεκίνησε ο π. Αλέξιος, να συναντήσει το λόχο, που 

είχε στρατοπεδεύσει ψηλά, σε μια απόμερη πλαγιά. Σε λίγες μέρες ετοιμαζόταν 

για τη μεγάλη του επίθεση. Το χιόνι έπεφτε πυκνό και σε δυο βήματα απόσταση 

δε μπορούσες να διακρίνεις άνθρωπο. 

-Πού θα πας, παππούλη; του φώναξε ο Συνταγματάρχης. Θα χαθείς μέσα 

στα χιόνια. 

-Έχω, παιδί μου, την Παναγιά μαζί μου, απάντησε. Κι έβγαλε από τ’ 

αμπέχονο την εικόνα της Παναγιάς. 

-Αύριο τα παιδιά θα ριχτούν στη μάχη. Πρέπει να τα ενισχύσω, με τη Χάρη 

του Θεού. 

-Ο Θεός μαζί σου! 

Ο ιερέας βάδιζε ώρες μέσα στα χιονοσκέπαστα, δύσβατα μονοπάτια. Τέλος 

έφτασε εκεί ψηλά, που στρατοπέδευε ο λόχος. Τ’ αντίσκηνα ήταν κρυμμένα 

κάτω από τα χιονισμένα δέντρα. Σήμανε σωστός συναγερμός, σαν τον 

αντίκρισαν οι στρατιώτες. Έτρεξαν, τον σήκωσαν στα χέρια και τον έφεραν στη 

σκηνή του λοχαγού. 

-Πάτερ μου, φώναξε κατάπληκτος ο λοχαγός, πώς έφτασες ως εδώ πάνω; 

-Μην ανησυχείς, παιδί μου, απάντησε ήρεμα ο π. Αλέξιος. Η Παναγιά με 

προστάτευσε. 

Ο αξιωματικός θαύμασε την πίστη του σεβάσμιου ιερέα. Πολλές φορές στο 

Σύνταγμα, μιλούσαν γι’ αυτή και για τα θαύματα, που ζούσαν κοντά του.  



Σχέδιο Εργασίας: «Παναγία, η Μητέρα του Χριστού» 

62 
 

Λίγο αργότερα, συγκεντρώνεται όλος ο λόχος. Τους μιλάει μ’ αγάπη και 

ενδυναμώνει το πατριωτικό τους αίσθημα. 

«Σε σας έλαχε η μεγάλη τιμή, να υπερασπίζετε σήμερα τα ιερά και τα όσια 

της Πατρίδας μας…». Τους προετοιμάζει ακόμα για την αυριανή Θ. Λειτουργία 

και Θ. Κοινωνία. Τα παλικάρια αποθέτουν στα πόδια του Εσταυρωμένου ότι 

βάραινε τη νεανική τους ψυχή.  

Την άλλη μέρα πρωί-πρωί, ετοιμάζονται για το Ιερό Μυστήριο. 

-Να πάμε στο ξέφωτο, λέει στο Λοχαγό ο π. Αλέξιος. Εκεί θα είμαστε 

ασφαλείς. 

Ο αξιωματικός τρόμαξε. 

-Όχι πάτερ μου, θα γίνουμε στόχος στα αεροπλάνα. Είναι πολύ επικίνδυνο. 

Να μείνουμε εδώ, ανάμεσα στ’ αντίσκηνα. 

Όμως παράξενο, ο πατήρ Αλέξιος δεν υποχώρησε. 

Άρχισε η Θ. Λειτουργία. Πλησίαζε να τελειώσει. Λίγο πριν τα παλικάρια 

προσέλθουν στο Ποτήριο της Ζωής, φάνηκε στον ορίζοντα ένα σμήνος από 

εχθρικά αεροπλάνα. «Θεέ μου», προσευχήθηκε σιωπηλά ο ιερέας, «πρόλαβε το 

κακό, μην πάρω στο λαιμό μου τόσα παλικάρια». 

Τ’ αεροπλάνα έφτασαν και άρχισαν μανιακά να βομβαρδίζουν τ’ 

αντίσκηνα. Στο ξέφωτο απλώθηκε ένα λευκό σύννεφο, που σκέπασε τα πάντα. 

Τις στιγμές αγωνίας διαδέχτηκαν στιγμές χαράς. Ένας λόχος ολόκληρος 

γονατιστός προσευχόταν πάνω στο χιόνι. Τώρα ευχαριστούσε για την 

ανέλπιστη σωτηρία του. Ακόμα ευχαριστούσε θερμά τον Πλάστη και Πατέρα 

του για τον άγιο αυτό λευίτη που του ‘χε στείλει, σαν θείο δώρο, για να του 

συμπαρασταθεί στις δύσκολες αυτές στιγμές του πολέμου. 

Όταν απομακρύνθηκαν τ’ αεροπλάνα, η Θ. Λειτουργία συνεχίστηκε. Με 

απέραντη ευγνωμοσύνη στον Θεό πλησιάζουν τα ηρωικά παλικάρια και 

κοινωνούν. Σε λίγο θα χυθούν σαν λιοντάρια στον εχθρό και θα θριαμβεύσουν 

ακόμα μια φορά!!! 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΣΙΟΣ 

https://antexoume.wordpress.com 

 

  

https://antexoume.wordpress.com/
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ΠΗΓΕΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Παπαγιαννάκης Γρ., Ακάθιστος Ύμνος: άγνωστες πτυχές ενός πολύ γνωστού 

κειμένου. Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2006 

Φιλιππίδης Αν., Ιστορική αναδρομή στα χρόνια του Ακάθιστου Ύμνου, περ. 

Παρέμβασις, 2006 

Πηνελόπη Δέλτα, Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ, 2016 
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