
Θεού (με προσευχές και Παρακλήσεις) και στηρίζοντας τις ελπίδες 
τους στην Προστάτριά τους, την «Υπέρμαχο Στρατηγό», την 
Ύπεραγία Θεοτόκο, αντιστέκονταν απεγνωσμένα. Και, ω του 
θαύματος, ένας φοβερός ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε τα πλοία 
των Περσών, με αποτέλεσμα να λυθεί ή πολιορκία. Ή 
Βασιλεύουσα εσώθη! (ήταν 8 Αυγούστου). Τότε «ορθοστάδην όλος 
ο λαός» έψαλλε τον Ύμνο αυτό, ο όποιος από τότε ονομάστηκε 
Ακάθιστος. Τα νικητήρια αποδόθηκαν στην Προστάτριά της 
Κων/πόλεως, την Ύπεραγία Θεοτόκο, πού πάντα σκέπει και 
προστατεύει το Έθνος μας. 
  

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 

 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ   
    Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ    
    (Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ) 
    8:00 π.μ. –11:45 π.μ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 
    6:00 – 7:00 τό ἑσπέρας:  ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ  
    ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
 

 Δευτέρα 26 Μαρτίου       
    5:00 - 6:00 μ.μ.  ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ   
    6:00 –7:00 τό ἑσπέρας:  ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ  
 
Τετάρτη 28 Μαρτίου  
    5:00 - 6:00 μ.μ.   ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ   
    6:00 – 7:30 τό ἑσπέρας:  ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ 
    Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ  
 

Παρασκευή 30 Μαρτίου 
    7:00 - 8:30 τό ἑσπέρας:  Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ  
 
Σάββατο 31 Μαρτίου         
    6:00 - 7:00 μ.μ.          ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ    

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ) 
    ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ   
    8:00 π.μ. –11:45 π.μ.  Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία. 
    6:00 – 7:30 τό ἑσπέρας:  ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ  
    ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 

 Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι Δεσποτικο-
θεομητορική εορτή. Αυτό σημαίνει ότι είναι Δεσποτική επειδή 
αναφέρεται στον Δεσπότη Χριστό, ο οποίος συνελήφθη στην 
γαστέρα της Θεοτόκου, και θεομητορική εορτή επειδή αναφέρεται στο 
πρόσωπο εκείνο που συνετέλεσε στην σύλληψη και την 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ   
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Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου 
The Annunciation the Most Holy Theotokos 

Ἡγουμενεύων: ὁ Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου Ἠλίας  

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΠΕΜΠΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 

 
 
 

 

 
 
 

Λεωφορεῖα θά ἀναχωρήσουν ἀπό τήν Ἐκκλησία μας,  
στίς 1:00 τό μεσημέρι, γιά νά μᾶς μεταφέρουν,  
ἐντελῶς δωρεάν, στό χῶρο τῆς Παρέλασης καί  
νά μᾶς ἐπιστρέψουν πάλι πίσω στήν Ἐκκλησία. 

Παρακαλοῦμε δηλῶστε συμμετοχή, στό γραφεῖο τοῦ Ναοῦ. 



ενανθρώπηση του Λόγου του Θεού, δηλαδή την Παναγία. 
 Η Θεοτόκος Μαρία έχει μεγάλη αξία και σπουδαία θέση 
στην Εκκλησία, ακριβώς γιατί ήταν το πρόσωπο εκείνο που 
περίμεναν όλες οι γενεές, και αυτή έδωσε στον Λόγο του Θεού την 
ανθρώπινη φύση. Έτσι, το πρόσωπο της Θεοτόκου συνδέεται στενά 
με το Πρόσωπο του Χριστού. Και η αξία της Παναγίας δεν οφείλεται 
μόνον στις αρετές της, αλλά κυρίως στον καρπό της κοιλίας της. Γι’ 
αυτό, η Θεοτοκολογία συνδέεται στενώτατα με την Χριστολογία. 
Όταν κάνουμε λόγο για τον Χριστό δεν μπορούμε να αγνοήσουμε 
αυτήν που του έδωσε σάρκα, και όταν κάνουμε λόγο για την 
Παναγία, αναφερόμαστε ταυτόχρονα και στον Χριστό, γιατί από 
Αυτόν αντλεί Χάρη και αξία. Αυτό φαίνεται καθαρά στην ακολουθία 
των Χαιρετισμών, στην οποία υμνείται η Θεοτόκος, αλλά πάντοτε εν 
συνδυασμώ με το ότι είναι μητέρα του Χριστού: "Χαίρε ότι υπάρχεις 
βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα". 
 Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι η αρχή όλων των 
Δεσποτικών εορτών. Στο απολυτίκιο της εορτής ψάλλουμε: "σήμερον 
της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απ’ αιώνος μυστηρίου η 
φανέρωσις...". Το περιεχόμενο της εορτής αναφέρεται στο γεγονός 
κατά το οποίο ο αρχάγγελος Γαβριήλ – ο άγγελος εκείνος με τον 
οποίο συνδέονται όλα τα γεγονότα που έχουν σχέση με την 
ενανθρώπηση του Χριστού – επισκέφθηκε με εντολή του Θεού την 
Παναγία και την πληροφόρησε ότι έφθασε ο καιρός της σαρκώσεως 
του Λόγου του Θεού, και ότι αυτή θα γίνη η μητέρα Του. (βλ. Λουκά 
α', 26-56). 
 Η λέξη "ευαγγελισμός" αποτελείται από δύο επί μέρους 
λέξεις, ήτοι εύ και αγγελία, και δηλώνει την καλή είδηση, την καλή 
αγγελία. Πρόκειται για την πληροφορία που δόθηκε δια του 
αρχαγγέλου ότι ο Λόγος του Θεού θα ενανθρωπήση για την σωτηρία 
του ανθρώπου. Ουσιαστικά πρόκειται για την εκπλήρωση της 
υποσχέσεως του Θεού, που δόθηκε μετά την πτώση του Αδάμ και 
της Εύας (βλ. Γεν. γ', 15), η οποία λέγεται πρωτευαγγέλιο. Γι’ αυτό, η 
πληροφορία της ενανθρωπήσεως του Λόγου του Θεού είναι η 
μεγαλύτερη είδηση μέσα στην ιστορία. 
 Κατά τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, το ευαγγέλιο του 
Θεού είναι πρεσβεία του Θεού και παράκληση στους ανθρώπους δια 
του σαρκωθέντος Υιού Του. Παράλληλα είναι και η καταλλαγή των 
ανθρώπων με τον Πατέρα, ο Οποίος δίνει ως μισθό την αγέννητη 
θέωση σε αυτούς που υπακούουν στον Χριστό. Η θέωση λέγεται 
αγέννητη γιατί δεν γεννάται, αλλά φανερώνεται στους αξίους. 
Επομένως, η θέωση που προσφέρεται δια του ενανθρωπήσαντος 
Χριστού δεν είναι γέννηση, αλλά φανέρωση δια της ενυποστάτου 
ελλάμψεως σε αυτούς που είναι άξιοι αυτής της αποκαλύψεως. 
 Η καλή αγγελία, το ευαγγέλιο, ο ευαγγελισμός είναι 
διόρθωση των γεγονότων που έγιναν στην αρχή της δημιουργίας του 
ανθρώπου, στον αισθητό Παράδεισο της Εδέμ. Εκεί από γυναίκα 
άρχισε η πτώση και τα αποτελέσματά της, εδώ από γυναίκα άρχισαν 

όλα τα αγαθά. Έτσι, η Παναγία είναι η νέα Εύα. Εκεί υπήρχε ο 
αισθητός Παράδεισος, εδώ η Εκκλησία. Εκεί ο Αδάμ, εδώ ο Χριστός. 
Εκεί η Εύα, εδώ η Μαρία. Εκεί ο όφις, εδώ ο Γαβριήλ. Εκεί ο 
ψιθυρισμός του δράκοντος-όφεως στην Εύα, εδώ ο χαιρετισμός του 
αγγέλου στην Μαρία (Ιωσήφ Βρυένιος). Με αυτόν τον τρόπο 
διορθώθηκε το σφάλμα του Αδάμ και της Εύας. 

 
 

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 
 

 Τη Μεγ. Σαρακοστή, στις 4 πρώτες εβδομάδες, κάθε 
Παρασκευή βράδυ, άντηχούν οι θαυμάσιοι και προσφιλέστατοι   
στο λαό μας Χαιρετισμοί της Παναγίας.  
 Ολόκληρος ο Ακάθιστος Ύμνος ψάλλεται στον Όρθρο του 
Σαββάτου της Ε' Κυριακής των Νηστειών, αλλά για ευκολία των 
πιστών τον ψάλλουμε αποβραδίς (την 5η Παρασκευή της 
Τεσσαρακοστής). 
 Ό «Ακάθιστος Ύμνος», σύμφωνα με την παράδοση, 
ονομάστηκε έτσι για τον έξης λόγο: Το έτος 626 ή Κων/πολη 
πολιορκήθηκε συγχρόνως από τους Άβάρους (ξηρά) και τους Πέρσες 
(ξηρά και θάλασσα) για μήνες. Ό Αυτοκράτορας Ηράκλειος 
απουσίαζε στην Ασία. Ό κίνδυνος πτώσεως της Πόλεως ήταν πολύ 
μεγάλος. Στην άμυνα πρωτοστάτησε ο Πατριάρχης Σέργιος. Έτσι οι 
λίγοι μαχητές μαζί με τον Κλήρο και το λαό ζητώντας τη βοήθεια του 

Παρασκευή 30 Mαρτίου   
7:00 - 8:30 μ.μ. 

 

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ 

ΥΜΝΟΣ 
 

(Τελευταῖοι Χαιρετισμοί) 

 

ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 
 

 Παρακαλοῦμε τήν ἀγάπη σας, ὅσοι μπορεῖτε, νά 

συνδράμετε χρηματικά στόν στολισμό τοῦ Ἐπιταφίου μέ 

ἄνθη, νά ἐπικοινωνήσετε μέ τό γραφεῖο μας ἤ νά 

ἀποστείλετε τήν δωρεά σας στήν διεύθυνση τῆς Ἱερᾶς 

Μονῆς.  

 Σᾶς εὐχαριστοῦμε, εὐχόμενοι Καλό καί παρά 

Κυρίου Εὐλογημένο Πάσχα. 


