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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ                   ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019 – 2020 

 

 

Αγαπημένα μου παιδιά, 

Σας χαιρετώ εγκαρδίως! Ειλικρινά, μού λείπετε πολύ. Ακόμα και οι «αταξίες» σας 

μου λείπουν. Σας πεθύμησα! Θέλω να γνωρίζετε ότι αυτές τις δύσκολες στιγμές, 

λόγω του κοροναϊού, σάς σκέφτομαι συνεχώς και βρίσκομαι νοερά κοντά σας. 

Πιστεύω ότι στην αρχή, τις πρώτες μέρες που έκλεισαν τα σχολεία, θα χαρήκατε. 

Όμως τώρα δεν το νομίζω. Δύσκολο πράγμα ο αυτοπεριορισμός, ειδικά για σας 

που είστε γεμάτοι από ζωή. Πώς να γεμίσετε τον χρόνο σας; Πώς να τον 

αξιοποιήσετε σωστά; 

Σκέφθηκα, λοιπόν, να σας βοηθήσω λίγο, ώστε να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας 

δημιουργικά και ωφέλιμα μέχρι την ευλογημένη ώρα που θα  ξανασυναντηθούμε 

στο σχολείο μας. Θα εργαστούμε μαζί μέσα από την ιστοσελίδα του σχολείου μας. 

Σας στέλλω  φύλλα εργασίας  για τις  ενότητες 17 και 18 του βιβλίου μας τα οποία 

ετοίμασε ο εκλεκτός συνάδελφος κ. Ιάκωβος Σκέττος και τα οποία επεξεργάστηκα. 

Θα χαρώ πολύ αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο email μου 

(ioanniscon@hotmail.com),  στέλνοντας  κάποια απορία σας ή τις απαντήσεις στις 

ασκήσεις που σας στέλνω ή απλά αν αισθανθείτε την ανάγκη να μιλήσετε μαζί 

μου. Παράλληλα σας στέλλω και υλικό προς μελέτη για την ανάσταση του 

Λαζάρου (μάθημα 25) και για τον Ακάθιστο Ύμνο.  

 Μέχρι την συνάντησή μας, εύχομαι σε σας και στις οικογένειες σας, υγεία, 

υπομονή και δύναμη. Μπόρα είναι, θα περάσει και πάλι θα είμαστε μαζί στο 

αγαπημένο μας σχολείο, το οποίο, είμαι σίγουρος, ότι ήδη το έχετε επιθυμήσει. Ο 

Θεός μαζί σας! Οι ευχές και οι προσευχές μου θα σας συνοδεύουν. Σας ευχαριστώ 

εκ των προτέρων για την προσπάθειά σας!  

Με όλη μου την αγάπη 

O καθηγητής σας 

Ιωάννης Κωνσταντίνου Β.Δ. Θεολόγος 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ioanniscon@hotmail.com
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ                     ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019 – 2020 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 17, 18, ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 25 

                        

Φύλλο Εργασίας 

17. O Iησούς υπερασπίστηκε και εξύψωσε τις γυναίκες και τα παιδιά στην 

καινούρια ανθρωπότητα. (Σελίδες 73-76). 

 

OMAΔΑ Α΄ 

 

Προβλήματα παιδιών στον σύγχρονο κόσμο 

 121 εκατομμύρια παιδιά σε όλον τον κόσμο δεν πηγαίνουν σχολείο.  

 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν στον δρόμο και επιβιώνουν με κάθε μέσο.  

 150 εκατομμύρια παιδιά στις αναπτυσσόμενες χώρες υποφέρουν από υποσιτισμό, 

δηλαδή, δεν τρέφονται ικανοποιητικά. 

 246 εκατομμύρια παιδιά αναγκάζονται να εργαστούν για να ζήσουν. Τα 180 

εκατομμύρια από αυτά εργάζονται σε επιβλαβείς και επικίνδυνες εργασίες. 

 11 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που 

μπορεί να προληφθούν. 

 Δύο εκατομμύρια παιδιά πωλούνται, απάγονται ή γίνονται θύματα σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης. 

 Περισσότερα από 300.000 παιδιά συμμετέχουν σήμερα σε ένοπλες συγκρούσεις ως 

στρατιώτες.                                                                          

                                                                                       Από στοιχεία της Unicef του 2004 

1. Να αναφέρετε τα προβλήματα των παιδιών στο σύγχρονο κόσμο σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Unicef του 2004 και να προτείνετε τρόπους για την επίλυση τους. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



3 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OMAΔΑ Β΄ 

 "Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, 

δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα,· όλοι σας είστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό".              

(Γαλ. 3,28) 

 «Ἔτσι ὀφείλουν οἱ ἄντρες νὰ ἀγαποῦν τίς γυναῖκες τους, ὅπως τὰ ἴδια 

τους τὰ σώματα· ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ τὴν γυναίκα του, ἀγαπᾶ τὸν 

ἑαυτό του · γιατὶ κανεὶς ποτὲ δὲν ἐμίσησε τὴν σάρκα του, ἀλλὰ τὴν 

τρέφει καὶ τήν περιθάλπει, ὅπως καὶ ὁ Κύριος τὴν Ἐκκλησία·…».                                                                                                               

(Εφ. 5,30-32) 

2. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των πιο πάνων χωρίων (στίχων) από τις επιστολές 

του Παύλου προς Γαλάτας και από το αποστολικό ανάγνωσμα (απόσπασμα) της 

Ακολουθίας του Γάμου από την προς Εφεσίους Επιστολή του αποστόλου Παύλου;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

 

OMAΔΑ Γ΄ 

Μκ15, 40. Εκεί βρίσκονταν και μερικές γυναίκες που παρακολουθούσαν από μακριά. 

Ανάμεσα σ’ αυτές ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία, η μητέρα του Ιακώβου του 

νεώτερου και του Ιωσή, και η Σαλώμη. 

Λκ 8,3.  Η Ιωάννα η γυναίκα του Χουζά, αξιωματούχου του Ηρώδη, η Σουσάννα και άλλες 

πολλές, που τον υπηρετούσαν με τα υπάρχοντά τους. 
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Ιω11,19. Πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλης είχαν έρθει στη Μάρθα και στη Μαρία, να τις 

παρηγορήσουν για τον θάνατο του αδερφού τους. 

Ιω 19,25. Κοντά στον σταυρό του Ιησού στέκονταν η μητέρα του και η αδερφή της μητέρας 

του, η Μαρία η γυναίκα του Κλωπά, και η Μαρία η Μαγδαληνή. 

 

 

3.α)Να εντοπίσετε και να καταγράψετε ονόματα γυναικών που ήταν μαθήτριες 

του Ιησού. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ρωμ 16, 1 Σας συνιστώ, λοιπόν, τη Φοίβη την αδελφή μας, η οποία είναι και 

διάκονος της εκκλησίας που βρίσκεται στις Κεχρεές,  

3 Χαιρετήστε την Πρίσκιλλαν και τον Ακύλα, τους συνεργάτες μου στο Χριστό 

Ιησού,  

6 Χαιρετήσατε την Μαριάμ, η οποία παρά πολύ εκοπίασεν προς χάριν 

ημών.  
12 Χαιρετήστε την Τρύφαινα και την Τρυφώσα που κοπίασαν για τον Κύριο. 

Χαιρετήστε την Περσίδα την αγαπητή, που πολύ κοπίασε για τον Κύριο.  

 

3. Β)  Να επισημάνετε και να καταγράψετε ονόματα γυναικών που αναφέρονται στην 

προς Ρωμαίους Επιστολή του απ. Παύλου. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..………..……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………....... 

 
 
Η θέση της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα  
 
Η θέση της γυναίκας στην αρχαιότητα ποίκιλε ανάλογα με την εποχή, τον τόπο και την κοινωνική τάξη. Οι 
πληροφορίες που έχουμε προέρχονται από κείμενα αρχαίων συγγραφέων, νομοθεσίες, απεικονίσεις σε έργα 
τέχνης, και αφορούν κυρίως στην Αθήνα της Κλασικής περιόδου. Η γνώση μας για άλλες πόλεις ή περιόδους 
είναι πολύ πιο αποσπασματική. 
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Οι γυναίκες στην Αθήνα  

 

 

 

 

  

 

Οι γυναίκες στην αρχαία Αθήνα δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα και θεωρούνταν 
«ανήλικες», ενώ ο όρος της «πολίτιδος» εμφανίστηκε μόνο στο τέλος της Κλασικής 
περιόδου. Για την αθηναϊκή κοινωνία, αποστολή της ενάρετης γυναίκας, της 
δέσποινας, ήταν από τη μία μεριά η φύλαξη του οίκου και η επιτέλεση των 
καθηκόντων που αφορούσαν στην καλή λειτουργία του (με τη βοήθεια δούλων, που 
ήταν καθεστώς για όλα σχεδόν τα σπίτια), και από την άλλη η απόκτηση παιδιών – 
κυρίως αρσενικών – για τη διαιώνιση του οίκου. Οι γάμοι εξυπηρετούσαν πρωτίστως 
κοινωνικές και θρησκευτικές ανάγκες. Οι κοπέλες παντρεύονταν σε πολύ νεαρή 
ηλικία άνδρες που είχαν επιλέξει οι πατέρες τους. Ο σύζυγος γινόταν κηδεμόνας της 
νέας και έπαιρνε προίκα, την οποία διαχειριζόταν ο ίδιος. Σε περίπτωση διαζυγίου, η 
προίκα επέστρεφε στον πατέρα ή στον πιο κοντινό συγγενή. Ίσως αυτό να μην ίσχυε 
παλιότερα, καθώς στα ομηρικά έπη αναφέρεται ότι ο γαμπρός ήταν εκείνος που 
έδινε δώρα. 

 
Οι γυναίκες περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους στο γυναικωνίτη, 
συνήθως στον πάνω όροφο του σπιτιού, γνέθοντας, πλέκοντας ή υφαίνοντας στον 
αργαλειό. Αυτές, άλλωστε, ήταν και οι μόνες εργασίες που θεωρούνταν ότι άρμοζαν 
σε γυναίκες αριστοκρατικής καταγωγής. Οι μόνες έξοδοί τους σε δημόσια θέα ήταν 
σε μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, σε γαμήλιες τελετές, γιορτές συγγενών και κηδείες. 
Δεν υπήρχε θεσμοθετημένη εκπαίδευση για τις γυναίκες και οι όποιες γνώσεις 
προερχόταν από συγγενείς, φίλες και άλλες γυναίκες του περιβάλλοντός τους. Η 
νοοτροπία της εποχής αποτυπώνεται με γλαφυρό τρόπο στον Επιτάφιο του Περικλή, 
όπου αναφέρεται ότι το ιδανικό για μια γυναίκα είναι να γίνεται όσο το δυνατόν 
λιγότερος λόγος γι’ αυτήν, είτε έπαινος είτε ψόγος. 
 

http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=59&cnode=52&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=59&cnode=52&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=921&cnode=46&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=1042&cnode=46&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=1035&cnode=46&clang=0
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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. Είναι ένας ύμνος που αποτελείται από προοίμιο και 24 

οίκους (στροφές) σε ελληνική αλφαβητική ακροστιχίδα, από το Α ως το Ω (κάθε «οίκος» ξεκινά 

με το αντίστοιχο κατά σειρά ελληνικό γράμμα). 

Ο Ακάθιστος ύμνος θεωρείται ως ένα αριστούργημα της βυζαντινής υμνογραφίας. Είναι 

γραμμένος πάνω στους κανόνες της ομοτονίας, ισοσυλλαβίας και εν μέρει της ομοιοκαταληξίας. 

Η γλώσσα του είναι σοβαρή και ποιητική και πλουτίζεται από κοσμητικά επίθετα και πολλά 

σχήματα λόγου (αντιθέσεις, μεταφορές, κλπ). 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. 

Ονομασία 

Ο ύμνος αυτός ονομάζεται «Ακάθιστος» από την όρθια στάση
[1]

, που τηρούσαν οι πιστοί κατά 

τη διάρκεια της ψαλμωδίας της. Οι πιστοί έψαλαν τον Ακάθιστο ύμνο όρθιοι, υπό τις συνθήκες 

που θεωρείται ότι εψάλη για πρώτη φορά, ενώ το εκκλησίασμα παρακολουθούσε όρθιο και την 

ακολουθία της εορτής του Ευαγγελισμού, με την οποία συνδέθηκε ο ύμνος
[2]

. 

Ιστορία 

Το έτος 626, και ενώ ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος ηγείτο εκστρατείας του βυζαντινού στρατού 

κατά των Περσών, η Κωνσταντινούπολη πολιορκήθηκε αιφνιδίως από τους Αβάρους
[3]

. 

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. 

«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». 
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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 «τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ». 

Κατά την επικρατέστερη άποψη, δεν ήταν δυνατό να συνετέθη ο ύμνος σε μία νύκτα. Άρα, 

μάλλον είχε συντεθεί νωρίτερα και μάλιστα θεωρείται ότι ψαλλόταν στο συγκεκριμένο ναό 

στην αγρυπνία της 15ης Αυγούστου κάθε έτους. Απλώς, εκείνη την ημέρα ο ύμνος εψάλη 

«ὀρθοστάδην», ενώ αντικαταστάθηκε το ως τότε προοίμιο («Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν 

ἐν γνώσει») με το ως σήμερα χρησιμοποιούμενο «Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια», το 

οποίο έδωσε τον δοξολογικό και εγκωμιαστικό τόνο στον ως τότε διηγηματικό και δογματικό 

ύμνο. 

Συνθέτης 

Ενώ είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο ύμνος ψαλλόταν ως ευχαριστήρια ωδή προς την υπέρμαχο 

στρατηγό του Βυζαντινού κράτους, εντούτοις το πρόβλημα της σύνθεσης του Κοντακίου του 

Ακάθιστου Ύμνου παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα σημαντικότερα και δυσκολότερα 

φιλολογικά προβλήματα, καθώς οι μελετητές όχι μόνο δεν έχουν ακόμη καταλήξει στο ποιος, 

πότε και γιατί συνέθεσε τον ύμνο αυτό, αλλά οι γνώμες τους εμφανίζουν και μεγάλες  

Η παράδοση όμως αποδίδει τον Ακάθιστο ύμνο στον μεγάλο βυζαντινό υμνογράφο του 6ου 

αιώνα, Ρωμανό τον Μελωδό. Βέβαιο είναι πάντως ότι οι ειρμοί του Κανόνα του Ακάθιστου 

Ύμνου είναι έργο του Ιωάννου Δαμασκηνού, ενώ τα τροπάρια του Ιωσήφ Ξένου του 

Υμνογράφου
[10]

. 

Δομή 

Ο Ακάθιστος Ύμνος αποτελείται από 24 «οίκους» (στροφές), οι οποίοι είναι δύο ειδών. Οι 

περιττοί (Α-Γ-Ε...), που είναι εκτενέστεροι, αποτελούνται από δεκαοκτώ στίχους. Οι πέντε 

πρώτοι περιλαμβάνουν τη διήγηση, οι δώδεκα επόμενοι αποτελούν τους χαιρετισμούς, οι 

οποίοι απευθύνονται προς την Θεοτόκο και ο δέκατος όγδοος είναι το εφύμνιο «χαίρε νύμφη 

Ανύμφευτε». Οι άρτιοι (Β-Δ-Ζ...), που είναι συντομότεροι, αποτελούνται μόνο από πέντε 

στίχους διήγησης και το εφύμνιο «Αλληλούια». Από τους άρτιους οίκους, οι περισσότεροι 

αναφέρονται στο Χριστό (Θ-Κ-Μ-Ξ-Π-Σ-Υ-Χ), και μερικοί στη Θεοτόκο (Β-Δ-Ζ-Ω). 

«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». 

http://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82#cite_note-10
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Γενικό θέμα του ύμνου είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ο οποίος αναφερόταν και στο 

αρχικό του προοίμιο (Τό προσταχθέν μυστικῶς...»). Με πηγές του την Αγία Γραφή και τους 

Πατέρες της Εκκλησίας, ο Ακάθιστος Ύμνος περιγράφει τα ιστορικά γεγονότα, αλλά 

προχωρεί και σε θεολογική και δογματική ανάλυσή τους. 

Ο πρώτοι δώδεκα οίκοι του (Α-Μ) αποτελούν το ιστορικό μέρος. Εκεί εξιστορούνται τα 

γεγονότα από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου μέχρι την Υπαπαντή, ακολουθώντας τη 

διήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά. Αναφέρεται ο Ευαγγελισμός (Α, Β, Γ, Δ), η επίσκεψη της 

εγκύου Παρθένου στην Ελισάβετ (Ε), οι αμφιβολίες του Ιωσήφ (Ζ), η προσκύνηση των 

ποιμένων (Η) και των Μάγων (Θ, Ι, Κ), η Υπαπαντή (Μ) και η φυγή στην Αίγυπτο (Λ), η 

οποία είναι η μόνη που έχει ως πηγή το απόκρυφο πρωτευαγγέλιο του Ψευδο-Ματθαίου
[11]

. 

Οι τελευταίοι δώδεκα (Ν-Ω) αποτελούν το θεολογικό ή δογματικό μέρος, στο οποίο ο 

μελωδός αναλύει τις βαθύτερες θεολογικές και δογματικές προεκτάσεις της Ενανθρώπισης 

του Κυρίου και το σκοπό της, που είναι η σωτηρία των πιστών. 

Ο μελωδός βάζει στο στόμα του αρχαγγέλου, του εμβρύου Προδρόμου, των ποιμένων, των 

μάγων και των πιστών τα 144 συνολικά «Χαῖρε», τους Χαιρετισμούς προς τη Θεοτόκο, που 

αποτελούν ποιητικό εμπλουτισμό του χαιρετισμού του Γαβριήλ («Χαῖρε Κεχαριτωμένη»), 

που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς (Λουκ. α΄ 28). 

 

Οι 24 οίκοι του Ακαθίστου Ύμνου 

Γράμμα Διήγηση Θέμα 
Χαιρετισμό 

απευθύνει 
Εφύμνιο 

ιστορικό μέρος 

 

Ἄγγελος πρωτοστάτης 

οὐρανόθεν ἐπέμφθη εἰπεῖν τῇ 

Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε· καὶ σὺν τῇ 

ἀσωμάτῳ φωνῇ σωματούμενόν 

σε θεωρῶν, Κύριε, ἐξίστατο καὶ 

ἵστατο κραυγάζων πρὸς Αὐτὴν 

τοιαῦτα 

Ο αρχάγγελος Γαβριήλ 

έρχεται και φέρνει το 

θεϊκό μήνυμα, το «χαῖρε», 

στη Θεοτόκο 

Αρχάγγελος 

Γαβριήλ 

Χαῖρε, 

νύμφη 

ἀνύμφευτε 

 

Βλέπουσα ἡ Ἁγία ἑαυτήν ἐν 

ἁγνείᾳ, φησὶ τῷ Γαβριὴλ 

θαρσαλέως· τὸ παράδοξόν σου 

τῆς φωνῆς, δυσπαράδεκτόν μου 

τῇ ψυχῇ φαίνεται· ἀσπόρου γὰρ 

συλλήψεως, τὴν κύησιν πὼς 

λέγεις κράζων 

Η Θεοτόκος απορεί για 

τον παράδοξο τρόπο της 

συλλήψεως 
  Ἀλληλούια 

 

Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι ἡ 

Παρθένος ζητοῦσα, ἐβόησε πρὸς 

τὸν λειτουργοῦντα· ἐκ λαγόνων 

ἁγνῶν υἷον πῶς ἔσται τεχθῆναι 

δυνατόν; λέξον μοι. Πρὸς ἥν 

ἐκεῖνος ἔφησεν ἐν φόβῳ, πλὴν 

κραυγάζων οὕτω 

Ο Γαβριήλ της εξηγεί την 

απόρρητη βουλή του 

Θεού 

Αρχάγγελος 

Γαβριήλ 

Χαῖρε, 

νύμφη 

ἀνύμφευτε 

 

Δύναμις τοῦ Ὑψίστου ἐπεσκίασε 

τότε πρὸς σύλληψιν τῇ 

Ἀπειρογάμῳ· καὶ τὴν εὔκαρπον 

Η δύναμη του Θεού 

επισκιάζει την Παρθένο 

και συλλαμβάνει τον Υιό 

  Ἀλληλούια 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%86%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82#cite_note-11
http://el.wikisource.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%BD#.CE.B1.27
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%AE%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%AE%CE%BB
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_alpha.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_beta.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_gamma.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_delta.svg
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ταύτης νηδύν ὡς ἀγρὸν 

ὑπέδειξεν ἡδὺν ἅπασι τοῖς 

θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν ἐν τῷ 

ψάλλειν οὕτως 

του Θεού 

 

Ἔχουσα θεοδόχον ἡ Παρθένος 

τὴν μήτραν, ἀνέδραμε πρὸς τὴν 

Ἐλισάβετ. Τὸ δὲ βρέφος ἐκείνης 

εὐθὺς ἐπιγνόν τὸν ταύτης 

ἀσπασμὸν ἔχαιρε καὶ ἅλμασιν 

ὡς ἄσμασιν ἐβόα πρὸς τὴν 

Θεοτόκον 

Η Θεοτόκος επισκέπτεται 

τη συγγενή της Ελισάβετ, 

η οποία κυοφορεί τον 

Πρόδρομο, και 

ανταλλάσσουν 

προφητικούς λόγους 

Ιωάννης ο 

Βαπτιστής (ως 

έμβρυο) 

Χαῖρε, 

νύμφη 

ἀνύμφευτε 

 

Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων λογισμῶν 

ἀμφιβόλων, ὁ σώφρων Ἰωσὴφ 

ἐταράχθη· πρὸς τὴν ἄγαμόν σὲ 

θεωρῶν καὶ κλεψίγαμον 

ὑπονοῶν Ἄμεμπτε· μαθὼν δέ 

σου τὴν σύλληψιν ἐκ Πνεύματος 

Ἁγίου, ἔφη 

Ο Ιωσήφ, μνηστήρας της 

Παρθένου, αμφιβάλλει, 

αλλά ενημερώνεται από 

τον άγγελο για το 

μυστήριο της συλλήψεως 

  Ἀλληλούια 

 

Ἤκουσαν oἱ ποιμένες τῶν 

Ἀγγέλων ὑμνούντων τὴν 

ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν· 

καὶ δραμόντες ὡς πρὸς ποιμένα, 

θεωροῦσι τοῦτον ὡς ἀμνὸν 

ἄμωμον ἐν γαστρὶ τῆς Μαρίας 

βοσκηθέντα, ἥν ὑμνοῦντες εἶπον 

Ο Χριστός γεννιέται και 

οι ποιμένες έρχονται και 

Τον προσκυνούν 
οι ποιμένες 

Χαῖρε, 

νύμφη 

ἀνύμφευτε 

 

Θεοδρόμον ἀστέρα 

θεωρήσαντες Μάγοι, τῇ τούτου 

ἠκολούθησαν αἴγλῃ· καὶ ὡς 

λύχνον κρατοῦντες αὐτόν, δι' 

αὐτοῦ ἠρεύνων κραταιὸν 

Ἄνακτα καὶ φθάσαντες τὸν 

ἄφθαστον, ἐχάρησαν αὐτῷ 

βοῶντες 

Το αστέρι δείχνει τον 

δρόμο στους μάγους της 

Ανατολής 
  Ἀλληλούια 

 

Ἴδον παῖδες Χαλδαίων ἐν χερσὶ 

τῆς Παρθένου τὸν πλάσαντα 

χειρὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ 

Δεσπότην νοοῦντες αὐτόν, εἰ καὶ 

δούλου μορφὴν ἔλαβεν, 

ἔσπευσαν τοῖς δώροις 

θεραπεῦσαι καὶ βοῆσαι τῇ 

Εὐλογημένῃ 

Η προσκύνηση των μάγων οι Μάγοι 
Χαῖρε, 

νύμφη 

ἀνύμφευτε 

 

Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οἱ 

Μάγοι, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν 

Βαβυλῶνα ἐκτελέσαντές σου 

τὸν χρησμόν καὶ κηρύξαντές σε 

τὸν Χριστὸν ἅπασιν, ἀφέντες 

τὸν Ἡρώδην ὡς ληρώδη μὴ 

εἰδότα ψάλλειν 

Οι μάγοι (θεοφόροι 

κήρυκες) επιστρέφουν 

από άλλο δρόμο στη 

Βαβυλώνα 

  Ἀλληλούια 

 

Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ 

φωτισμὸν ἀληθείας ἐδίωξας τοῦ 

ψεύδους τὸ σκότος· τὰ γὰρ 

εἴδωλα ταύτης Σωτήρ μὴ 

ἐνέγκαντά σου τὴν ἰσχὺν 

Η φυγή στην Αίγυπτο 
οι πιστοί που 

ερύσθησαν 

από τα είδωλα 

Χαῖρε, 

νύμφη 

ἀνύμφευτε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%80%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%80%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_epsilon.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_zeta.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_eta.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_theta.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_iota.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_kappa.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_lamda.png
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πέπτωκεν, οἱ τούτων δὲ 

ῥυσθέντες ἐβόων πρὸς τὴν 

Θεοτόκον 

 

Μέλλοντος Συμεῶνος τοῦ 

παρόντος αἰῶνος μεθίστασθαι 

τοῦ ἀπατεῶνος, ἐπεδόθης ὡς 

βρέφος αὐτῷ ἀλλ' ἐγνώσθης 

τούτω καὶ Θεὸς τέλειος· διόπερ 

ἐξεπλάγη σου τὴν ἄρρητον 

σοφίαν κράζων 

Ο Συμεών δέχεται στην 

αγκάλη του ως βρέφος τον 

Χριστό 
  Ἀλληλούια 

δογματικό-θεολογικό μέρος 

 

Νέαν ἔδειξε κτίσιν ἐμφανίσας ὁ 

Κτίστης ἡμῖν τοῖς ὑπ' αὐτοῦ 

γενομένοις· ἐξ ἀσπόρου 

βλαστήσας γαστρός καὶ φυλάξας 

ταύτην ὥσπερ ἦν ἄφθορον, ἵνα 

τὸ θαῦμα βλέποντες ὑμνήσωμεν 

αὐτὴν βοῶντες 

Ο Λόγος του Θεού με την 

σάρκωσή Του δημιουργεί 

νέα κτίση, η οποία τον 

δοξολογεί 

οι πιστοί 
Χαῖρε, 

νύμφη 

ἀνύμφευτε 

 

Ξένον τόκον ἰδόντες, ξενωθῶμεν 

τοῦ κόσμου, τὸν νοῦν εἰς 

οὐρανὸν μεταθέντες· διὰ τοῦτο 

γὰρ ὁ ὑψηλὸς Θεός ἐπὶ γῆς 

ἐφάνη ταπεινὸς ἄνθρωπος· 

βουλόμενος ἑλκύσαι πρὸς τὸ 

ὕψος τοὺς αὐτῷ βοώντας 

Ο παράξενος -«ὁ ξένος» - 

τόκος προτρέπει τους 

ανθρώπους να 

αποξενωθούν από τον 

κόσμο και να υψώσουν το 

νου τους στον ουρανό 

  Ἀλληλούια 

 

Ὅλως ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν 

ἄνω οὐδόλως ἀπῆν ὁ 

ἀπερίγραπτος Λόγος· 

συγκατάβασις γὰρ θεϊκή, οὐ 

μετάβασις τοπικὴ γέγονε, καὶ 

τόκος ἐκ Παρθένου θεολήπτου 

ἀκουούσης ταῦτα 

Όλος ήταν στην γη ο 

δοξολογούμενος Λόγος, 

αλλά και από τον ουρανό 

δεν απουσίαζε 

οι πιστοί 
Χαῖρε, 

νύμφη 

ἀνύμφευτε 

 

Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων 

κατεπλάγη τὸ μέγα τῆς σῆς 

ἐνανθρωπήσεως ἔργον· τὸν 

ἀπρόσιτον γὰρ ὡς Θεόν ἐθεώρει 

πᾶσι προσιτὸν ἄνθρωπον, ἡμῖν 

μὲν συνδιάγοντα, ἀκούοντα δὲ 

παρὰ πάντων οὕτως 

Οι άγγελοι θαύμασαν το 

έργο της ενανθρώπησης 

του Θεού και την 

κοινωνία του με τους 

ανθρώπους 

  Ἀλληλούια 

 

Ῥήτορας πολυφθόγγους ὡς 

ἰχθύας ἀφώνους ὁρῶμεν ἐπὶ σοὶ 

Θεοτόκε· ἀποροῦσι γὰρ λέγειν 

τὸ πῶς καὶ Παρθένος μένεις καὶ 

τεκεῖν ἴσχυσας· ἡμεῖς δὲ τὸ 

μυστήριον θαυμάζοντες πιστῶς 

βοῶμεν 

Οι σοφοί του κόσμου 

μένουν άφωνοι, μη 

μπορώντας νά εξηγήσουν 

το μυστήριο της 

γεννήσεως 

οι πιστοί 
Χαῖρε, 

νύμφη 

ἀνύμφευτε 

 

Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν 

ὅλων κοσμήτωρ, πρὸς τοῦτον 

αὐτεπάγγελτος ἦλθε· καὶ ποιμὴν 

ὑπάρχων ὡς Θεός, δι' ἡμᾶς 

ἐφάνη καθ' ἡμᾶς ἄνθρωπος· 

ὁμοίῳ γὰρ τὸ ὅμοιον καλέσας ὡς 

Θεὸς ἀκούει 

Ο Ποιμένας-Θεός γίνεται 

πρόβατο–άνθρωπος για να 

σώσει τον κόσμο 
  Ἀλληλούια 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_mu.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_nu.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_xi.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_omicron.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_pi.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_rho.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_sigma.svg
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Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, 

Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων 

τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων. Ὁ 

γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς 

κατεσκεύασέ σε ποιητής, 

Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρᾳ 

σου καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν 

διδάξας 

Η Παρθένος γίνεται τείχος 

που προστατεύει όλους 

τους πιστούς 
οι πιστοί 

Χαῖρε, 

νύμφη 

ἀνύμφευτε 

 

Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται 

συνεκτείνεσθαι σπεύδων τῷ 

πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν 

σου· ἰσαρίθμους γὰρ τῇ ψάμμῳ 

ὠδάς ἂν προσφέρωμέν σοι, 

Βασιλεῦ ἅγιε, οὐδὲν τελοῦμεν 

ἄξιον ὧν δέδωκας ἡμῖν τοῖς σοὶ 

βοῶσιν 

Κανένας ύμνος δεν 

επαρκεί για να υμνηθεί ο 

Σαρκωθείς Βασιλέας 
  Ἀλληλούια 

 

Φωτοδόχον λαμπάδα τοῖς ἐν 

σκότει φανεῖσαν ὁρῶμεν τὴν 

ἁγίαν Παρθένον· τὸ γὰρ ἄυλον 

ἅπτουσα φῶς ὁδηγεῖ πρὸς 

γνῶσιν θεϊκὴν ἅπαντας αὐγῇ τὸν 

νοῦν φωτίζουσα κραυγῇ δὲ 

τιμωμένη ταῦτα 

Η Θεοτόκος είναι η 

λαμπάδα, που καθοδηγεί 

τους πιστούς στη 

Θεογνωσία 

οι πιστοί 
Χαῖρε, 

νύμφη 

ἀνύμφευτε 

 

Χάριν δοῦναι θελήσας 

ὀφλημάτων ἀρχαίων ὁ πάντων 

χρεωλύτης ἀνθρώπων 

ἐπεδήμησε δι’ἑαυτοῦ πρὸς τοὺς 

ἀποδήμους τῆς αὐτοῦ Χάριτος· 

καὶ σχίσας τὸ χειρόγραφον 

ἀκούει παρὰ πάντων οὕτως 

Ο Χριστός ήρθε στο 

κόσμο για να του δώσει 

χάρη 
  Ἀλληλούια 

 

Ψάλλοντές σου τὸν τόκον 

ἀνυμνοῦμέν σε πάντες ὡς 

ἔμψυχον ναόν, Θεοτόκε. Ἐν τῇ 

σῇ γὰρ οὶκήσας γαστρί ὁ 

συνέχων πάντα τῇ χειρὶ Κύριος, 

ἡγίασεν, ἐδόξασεν, ἐδίδαξε βοᾶν 

σοὶ πάντας 

Η Θεοτόκος είναι 

έμψυχος ναός στον οποίο 

δοξάζεται ο Χριστός 
οι πιστοί 

Χαῖρε, 

νύμφη 

ἀνύμφευτε 

 

Ὦ πανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα 

τὸν πάντων ἁγίων ἁγιώτατον 

Λόγον· δεξαμένη γὰρ τὴν νῦν 

προσφοράν, ἀπὸ πάσης ῥῦσαι 

συμφορᾶς ἅπαντας καὶ τῆς 

μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως 

τοὺς σοὶ βοῶντας 

Ύμνος και ικεσία προς 

την Παρθένο 
  Ἀλληλούια 

Σύγχρονη ακολουθία (Χαιρετισμοί) 

«Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πληρωθήσεται Πνεύματος καὶ 

λόγον ἐρεύξομαι τῇ βασιλίδι Μητρί· 

καὶ ὀφθήσομαι φαιδρῶς πανηγυρίζων 

καὶ ᾄσω γηθόμενος ταύτης τὰ θαύματα» 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_tau.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_upsilon.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phi.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_chi.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psi2.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_uc_Omega.svg
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Παλιότερα ο Ακάθιστος Ύμνος ψαλλόταν. Δεν διασώθηκε όμως μέχρι τις μέρες μας ο 

τρόπος μελωδικής του εκτέλεσης, για το λόγο αυτό ψάλλεται μόνο το προοίμιο σε ήχο 

πλάγιο δ'. 

Κατά την ακολουθία των Χαιρετισμών, ψάλλεται αρχικά ο «Κανόνας» (τα Τροπάρια των 

Χαιρετισμών), με εννέα ωδές, οι ειρμοί των οποίων είναι: 

 Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πληρωθήσεται πνεύματος... 

 Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε... 

 Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ ἐπὶ θρόνου Θεότητος... 

 Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου... 

 Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον... 

 Οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες... 

 Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ... 

 Ἅπας γηγενής σκιρτάτω τῷ πνεύματι... 

Ακολουθεί η απαγγελία των οίκων του Ακαθίστου ύμνου, καθώς, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν 

έχει σωθεί ο τρόπος μελωδικής του εκτέλεσης. Ο ιερέας στέκεται στο μέσο του ναού, εκεί 

που παλιά βρισκόταν ο άμβωνας, και από τον οποίο ψαλλόταν το κοντάκιο. Εκεί, μπροστά 

σε μια εικόνα της Παναγίας απαγγέλλει τους οίκους. 

Τις πρώτες τέσσερις Παρασκευές της Μεγάλης Σαρακοστής απαγγέλλει από 6 οίκους, 

δηλαδή την πρώτη Παρασκευή (Α΄ Χαιρετισμοί) τους Α-Ζ, τη δεύτερη (Β΄ Χαιρετισμοί) 

τους Η-Μ, την τρίτη (Γ΄ Χαιρετισμοί) τους Ν-Σ, την τέταρτη (Δ΄ Χαιρετισμοί) τους Τ-Ω και 

την πέμπτη Παρασκευή (Ακάθιστος Ύμνος) όλους μαζί . 

 

Δ.Ε. 25 Η ανάσταση του Λαζάρου – «Ἐγὼ εἰμι ἡ ανάστασις καὶ ἡ ζωή» 

1. Διαβάζουμε προσεχτικά το κείμενο στις σελίδες 104-105 μαζί και τα 

ερμηνευτικά σχόλια στη σ. 105. 

2. Διαβάζουμε τα «Βασικά στοιχεία του μαθήματος» σ. 106. 

3. Ακούμε το απολυτίκιο της Ανάστασης του Λαζάρου 

https://www.youtube.com/watch?v=2d2lQaUk3lk 

4. Διαβάζουμε την ερμηνεία του απολυτικίου στη σ. 106 (δίπλα από την εικόνα). 

5. Παρακολουθήστε το έθιμο της Ανάστασης του Λαζάρου 

https://www.youtube.com/watch?v=vn_dLw2LfgE 

 


