
Α΄ λυκείου 
 

16. Παναγία, η μητέρα του Θεού 

 
  

  

 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 Πίνακας και φωτοτυπημένο φωτογραφικό υλικό βυζαντινής εικονογραφίας για 

το πρόσωπο της Θεοτόκου και γραπτών κειμένων και ύμνων σχετικών με το θέμα.           
  

 ΣΧΕΔΙΟ 
Α) Βιωματική προετοιμασία: 
1) Αναφορά στην πρωτόπλαστη Εύα της πτώσης και μετάβαση στη νέα Εύα 

(Παναγία) της σωτηρίας. 
2) Αναφορά σε μια γέφυρα που ενώνει δυο στεριές πάνω από την άβυσσο ενός 

ορμητικού ποταμού και μετάβαση στο πρόσωπο της Θεοτόκου ως γέφυρας που συνδέει 
τη γη με τον Ουρανό, τον άνθρωπο με τον Θεό. 

 

Β)Προσφορά-επεξεργασία: 
α) Η Παναγία ως άνθρωπος, γυναίκα και μητέρα  
ανάλυση και ερμηνεία των εννοιών 
 

β)Η Θεοτόκος μέσα από τον λατρευτικό χώρο της Εκκλησίας  
ναοδομία, εικονογραφία και υμνογραφία 
 

γ)Το εορτολόγιο της Εκκλησίας προς τιμή της Θεομήτορος:  
Γενέθλιο (8 Σεπτεμβρίου), 
Εισόδια (21   Νοεμβρίου), 
Σύναξη   (26   Δεκεμβρίου), 
Ευαγγελισμός   (25   Μαρτίου), 
Κοίμηση   (15 Αυγούστου). 
 

δ)Ακολουθίες προς τιμή της Θεοτόκου: 
 Ακάθιστος Ύμνος  
Ρωμανός Μελωδός 6ος αι. μ.Χ., περιεχόμενο η Σάρκωση του Λόγου σε σχέση με 
Ευαγγελισμό Θεοτόκου, κάθε Παρασκευή Σαρακοστής και ολόκληρος Σάββατο Ε' 
εβδομάδας Σαρακοστής 
 

 Μικρός και Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας  
Κατά την εορτή Κοίμησης Θεοτόκου, Κανόνας: ύμνος 9 ωδών από πολλά 
τροπάρια-εισαγωγικό τροπάριο κάθε ωδής: ειρμός, περιεχόμενο η μεσιτεία της 
Θεοτόκου και η ευλάβεια στο πρόσωπό της 
 

ε)Η Θεοτόκος και το σχέδιο της Θείας Οικονομίας: 
1) Έννοια «Πρωτευαγγελίου»  
η συμβολή της Παρθένου για την ανθρώπινη σωτηρία-γέννηση Υιού Θεού  
  
2) Προφητείες για τη Θεοτόκο  

 Ησαΐας: «' Ιδού η Παρθένος εν γαστρί εξει και τέξεται υιόν και καλέσεις τό 
'όνομα αυτού ««Εμμανουήλ» ( Ησ. Ζ' 14)  



 και «εξελεύσεται 'ράβδος εκ της 'ρίζης  Ιεσσαί,και ανθός εκ της   ρίζης 
αναβήσεται» (Ησ. ΙΑ 1), 

 Ζαχαρίας: «Τέρπου καί ευφραίνου θύγατερ Σιών,διότι'ιδού εγώ έρχομαι και 
κατασκηνώσω εν μέσω σου,λέγει Κύριος» (Ζαχ. Β' 14). 

 

3) Προεικονίσεις Θεοτόκου  
 άφλεκτος βάτος, 
 Σκηνή Μαρτυρίου,  
 ολόχρυση στάμνα με το «μάννα», 
 ράβδος Ααρών,  
 φαεινή Λυχνία,  
 Άγια Αγίων,  
 Ερυθρά θάλασσα,  
 κλίμακα Ιακώβ,  
 πόκος Γεδεών 
 

4) Θεολογικές παράμετροι από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου  
το μεγάλο «ναι» της Θεοτόκου-ανθρώπινη συνεργεία και εκπροσώπηση του 
ανθρωπίνου γένους στη σωτηρία. 
 

5) Οι ονομασίες 
 «Θεοτόκος»  

αναφορά σε αιρέσεις Νεστορίου και Ευτυχούς- Γ΄ και Δ' Οικουμενικές Σύνοδο 
 «Αειπάρθενος»  

Παρθένος πριν από σύλληψη, κατά τη διάρκεια κύησης και μετά τοκετό 
 

6) Δογματικές διαφορές Ορθόδοξης Εκκλησίας και Ρωμαιοκαθολικών για τη Θεοτόκο: 
 Δόγμα «Ασπίλου Συλλήψεως Θεοτόκου»  
Ορθόδοξοι: Γέννηση Θεοτόκου με προπατορικό αμάρτημα και απαλλαγή απ' 
αυτό με τον Ευαγγελισμό — Ρωμαιοκαθολικοί: Γέννηση της Θεοτόκου 
απαλλαγμένης του προπατορικού αμαρτήματος. 
 Κοίμηση Θεοτόκου  

 Ορθόδοξοι: Κοίμηση και μετάσταση Θεοτόκου) - Ρωμαιοκαθολικοί: Ανάληψη 
 Θεοτόκου. 
 

ζ) Εκδηλώσεις ευσέβειας των χριστιανών προς την Θεοτόκο: 
 Επίθετα της Παναγίας  
Παρθένος, Αειπάρθενος, Δέσποινα, Άχραντος, Άμωμος,  
 «Θεοτοκία»-φράσεις ευχών  
 «την πασαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι, Μητερ του Θεου, φύλαξόν με υπό την 
σκέπην σου») και  
 ευχές για νόσους και για παρηγοριά σε δοκιμασίες 

 

2) Προσωνυμίες   
 Μεγαλόχαρη, Γιάτρισσα, Γοργοϋπήκοος, Γρηγορούσα, Γλυκοφιλούσα)  
και εορτές του Έθνους  
 (Αγίας Σκέπης-28 Οκτωβρίου,  
 Ενόπλων Δυνάμεων-15 Αυγούστου,  
 επέτειος τορπιλισμού "Έλλης"-15 Αυγούστου 

 
 
 

 



Γ)Εφαρμογή-έκφραση: Αναδιήγηση. 
Σύνοψη-Συμπέρασμα: 
 Η Υπεραγία Θεοτόκος διακρίνεται για τις πολλές και μεγάλες αρετές 

της, όπως την πίστη, την αγνότητα, την ταπεινοφροσύνη και την υπακοή. Η ζωή της 
Θεοτόκου αποτελεί για τον χριστιανό αφορμή για αυτοκριτική, για το πόσο συνεπής 
είναι ο χριστιανός με τη χριστιανική ζωή.  

Δεν πρέπει να αρκείται κανείς μόνο στο ότι πιστεύει στον Κύριο και τη διδασκαλία Του, 
αλλά να παραδίδει ολόκληρη την ύπαρξή του σ' Εκείνον. 
Κατά συνέπεια, ο αληθινός χριστιανός πρέπει ν' αγωνίζεται πνευματικά και ν' 
ακολουθεί την Παναγία στις αρετές της. 

  

 


