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E
ίναι µια όµορφη ηλιόλουστη µέρα και το λεωφορείο µε τα παιδιά
του κατηχητικού έχει σταµατήσει µπροστά στο µεγάλο κατάστηµα
µε τα παιχνίδια, στη µεγάλη αγορά της Ιερουσαλήµ, που σφίζει
από ζωή, φωνές, χρώµατα και λογιών λογιών µυρωδιές.

Ο Νικόλας µπήκε στο µαγαζί µε τα υπόλοιπα παιδιά µουρµουρίζοντας
«Άκου εκδροµή στα Ιεροσόλυµα!!! Χάθηκε δηλαδή η Ντίσνευλαντ, η έστω
η Φαντάζιαλαντ στη Γερµανία. Άσε που µου φορτώσανε και τους µπελά-
δες!! Γίνεται ταξίδι µε δύο αδελφές και µάλιστα µε µακριές κοτσίδες!!! Ευ-
τυχώς που είναι και ο Ισµαήλ, ο γιός του κυρ Ιωσήφ του φίλου του
µπαµπά και θα παίξω και κανένα παιχνίδι. Έχει βέβαια και αυτός ένα

µπελά, την αδελφή του τη Ραχήλ, αλλά τι να πεις και ποιός δεν έχει µπε-
λάδες τη σήµερον ηµέρα που λέει και ο παππούς ο Σπύρος.

Στο κατάστηµα τον περίµεναν ο Ισµαήλ, η Ραχήλ και η Άννα νευρια-
σµένη όπως πάντα.

- Καλώς την αυτού γελειότητα – εε µεγαλειότητα ήθελα να πω είπε και
του γύρισε την πλάτη για να µιλήσει µε την Ραχήλ.

- Μµµ!! Σιγά τη Μαρία Αντουανέτα! φώναξε ο Νικόλας.

- Ελάτε ρε παιδιά! Τώρα βρήκατε να µαλώσετε! Μπήκε στη µέση ο
Ισµαήλ και τράβηξε τον Νικόλα προς το µεγάλο διάδροµο.
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Στο παλιό µα άνετο µαγαζί τα παιδιά άρχισαν να περιφέρονται στους
διαδρόµους και να περιεργάζονται τα λογιών λογιών παιχνίδια που ήταν
στιβαγµένα στα µεγάλα ξύλινα ράφια. Μετά από αρκετή ώρα και ενώ
είχαν σχεδόν φτάσει κοντά στο ταµείο το βλέµµα του Νικόλα έπεσε στο τε-
λευταίο ράφι σε ένα ξύλινο σκαλιστό κουτί που ξεπρόβαλλε κάτω από µια
στίβα χνουδωτά αρκουδάκια. Έκανε να το τραβήξει µα κάτι το εµπόδιζε.
Τράβηξε µε δύναµη ξανά και ξανά!!! Το ξύλινο κουτί ελευθερώθηκε από-
τοµα ενώ ο Νικόλας έσκασε ανάσκελα στο πάτωµα και χάθηκε κάτω από
ένα σωρό χνουδωτά ζωάκια. Σηκώθηκε ντροπιασµένος και κρατώντας σφι-
χτά το ξύλινο σκαλιστό κουτί πλησίασε το ταµείο. Ο γέρος καταστηµα-
τάρχης τον κοίταξε ερευνητικά πάνω από τα γυαλιά του και αφού
περιεργάστηκε το κουτί του είπε

- Αυτό το παιχνίδι στέκει πάρα πολλά χρόνια ξεχασµένο. Ο παππούς
µου το βρήκε από τον παππού του και εκείνος από τον δικό του. Κανείς δεν
ξέρει ποιός το έφερε πως παίζεται και κανείς δεν θέλησε να το αγοράσει!
Είσαι σίγουρος ότι το θες νεαρέ µου;

- Ναι, ναι!! Βιάστηκε να πει ο Νικόλας και πήρε στα χέρια του το κουτί
µε µια παράξενη βιασύνη λες και φοβόταν ότι θα µετανιώσει ο καταστη-
µατάρχης και δεν θα του το πουλήσει.

- Χάρισµά σου λοιπόν !!!! και εύχοµαι να ανακαλύψεις παρέα του την
αληθινή χαρά είπε ο καταστηµατάρχης κοιτώντας τον Νικόλα µε ένα πε-
ρίεργο βλέµµα.

Πήραν το δρόµο της επιστροφής χαρούµενοι. Ήταν ώρα για φαγητό. Στη
διαδροµή έλεγαν ανέκδοτα και γελούσαν δυνατά, έτσι κανείς δεν παρα-
τήρησε έναν κοντούλη κύριο µε άσπρο κουστούµι, µυωπικά στρογγυλά
γυαλιά και ψάθινο καπέλο που τους ακολουθούσε διακριτικά.



Kεφάλαιο Πρώτο

ΟΟ  ΕΕπποουυρράάννιιοοςς
θθηησσααυυρρόόςς
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Σ
αν πήρε να βραδιάζει  ο Νικόλας µουρµούρισε βιαστικά µια κα-
ληνύχτα, και χώθηκε στην κρεβατοκάµαρα που µοιραζόταν µε
τον Ισµαήλ. ∆εν κρατιόταν!! Ήθελε να εξερευνήσει το  καινούριο
του παιχνίδι. Καθώς άρχισε να περιεργάζεται το κουτί άνοιξε η
πόρτα και όρµησαν µέσα τα παιδιά γελώντας.

- Σε τσακώσαµε!!! Είπε ο Ισµαήλ. Έλα λοιπόν τι περιµένεις; Άνοιξε το
κουτί!! Θα παίξουµε όλοι µαζί!!!

Ο Νικόλας προσπάθησε να ανοίξει το ξύλινο καπάκι. Μάταια!!! Προ-
σπάθησαν και τα άλλα παιδιά αλλά τίποτα! Ξαφνικά η Ραχήλ είπε: Κοι-
τάξτε!! Εδώ έχει χαραγµένη τη λέξη ΙΧΘΥΣ !!!! 

- Ωραία! Τώρα θα ασχοληθούµε µε το ψάρεµα µουρµούρισε ο Νικόλας. 

- Τι ψάρεµα  βρε κουτορνίθι; Είπε εκνευρισµένη η Άννα. Αυτή η λέξη ση-
µαίνει Ιησούς Χριστός!!!! 

- Μίλησε και η δεσποινίς Εγκυκλοπαίδεια!!! Και
πως το ξέρει  η εξοχότης σας; Απάντησε ο Νικόλας
θυµωµένος.

- Μα γιατί είναι τα αρχικά των λέξεων Ιησούς Χρι-
στός Θεού Υιός Σωτήρ του είπε εκείνη πιέζοντας
απαλά το κάθε γράµµα της λέξης. 

Το καπάκι του κουτιού άνοιξε και φάνηκε ένα ξύ-
λινο πλαίσιο χωρισµένο σε 18 θήκες. Υπήρχε ακόµα
ένα κιτρινισµένο χαρτί διπλωµένο. Η Ραχήλ το άνοιξε
και διάβασε. «Αν έχεις πίστη ακολούθησε τα Βήµατα
Του. Λύσε τους γρίφους, βρες τα κοµµάτια για τις
θήκες και ανακάλυψε ένα ουράνιο µυστικό που θα
αλλάξει τη ζωή σου.»

- Τι παιχνίδι είναι αυτό πάλι! Πως παίζεται;είπε ο
Νικόλας; 

- Τι παιχνίδι παιδάκι µου! δεν άκουσες; Θα πρέπει
να λύσουµε τους γρίφους είπε ο Ισµαήλ.

- Μα βέβαια! Πως δεν το παρατήρησα! φώναξε η
Άννα και τράβηξε ένα µεταξωτό κορδονάκι, που κρε-

µόταν στην ακρούλα της πρώτης ξύλινης θήκης.

- Και τι ανακάλυψε πάλι ο επιθεωρητής Σαΐνη γκρίνιαξε ο Νικόλας. Μα
πριν προλάβει να τελειώσει την φράση του η µία θήκη ήταν ορθάνοιχτη, η
Άννα κρατούσε ενα χαρτάκι και διάβαζε.

Πηγή µε νερό θαυµατουργό
Άγγελος Κυρίου, µήνυµα Θεού σε ξύλο χαραγµένο.

- Τι να  σηµαίνουν άραγε αυτά τα λόγια; Ρώτησε όλο απορία ο Μάνος,
ο ξάδελφος του Νικόλα που είχε µπει στο δωµάτιο και παρακολουθούσε
τόση ώρα αµίλητος.

- Μικρέ σιωπή! Αυτές είναι σκέψεις για µεγάλα µυαλά.!! Του είπε η
Ραχήλ κοροϊδευτικά.

- Ίσως είναι κάποιο συνθηµατικό για το µυστικό συνέχισε Μάνος σκου-
πίζοντας τα γυαλιά του.

- Ναι αλλά σε ποιά πηγή που ακούστηκε το µήνυµα του Θεού; και που
είναι χαραγµένο το µήνυµά του είπε ο Ισµαήλ ξύνοντας το κεφάλι του.

- Η πηγή είναι εδώ στα Ιεροσόληµα! Αποκρίθηκε µε σιγουριά η Άννα .

-  Έχει δίκιο η Άννα συµπλήρωσε η Ραχήλ. Αφού εδώ βρήκαµε το κουτί
δεν µπορεί να µιλά για άλλο τόπο παρά για τα Ιεροσόληµα.

- Πολύ σωστά Ραχήλ είπε η Άννα και νοµίζω ότι ξέρω και που είναι! Χθες
που ήµουν µε την γιαγιά τη Μαρούσα, ο Παπά Γιώργης  έλεγε πως θα
πάµε στην Ναζαρέτ να προσκυνήσουµε τον ναό του Ευαγγελισµού που
είναι χτισµένος πάνω στην πηγή που η Παναγία µας, όπως όλες οι γυ-
ναίκες του χωριού, έπαιρνε νερό και είδε για πρώτη φορά τον Αρχάγγελο.

- Μα εµείς στο κατηχητικό µάθαµε ότι ο Αρχάγγελος φανερώθηκε στην
Παναγία στο σπίτι της πετάχτηκε το Μαράκι σηκώνοντας ερωτηµατικά τα
φρύδια του.

- Πολύ σωστά Μαράκι µου. Όµως ο Παπα Γιώργης είπε ότι η Παναγία
την ώρα που προσπαθούσε να γεµίσει την κανάτα της µε νερό άκουσε τον
Αρχάγγελο Γαβριήλ να της αναγγέλλει ότι θα γεννούσε τον Υιό του Θεού.
Τη σκηνή αυτή στη πηγή είπε ο Παπα Γιώργης ότι την λέει το Πρωτευαγ-
γέλιο του Ιακώβου. 
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- Πολύ ωραία! ∆ιέκοψε ο Νικόλας εκνευρισµένος.  Ας πούµε λέω ότι είναι
όπως µας τα λέει η αδελφή µου ο Φωτεινός Παντογνώστης,. ∆ηλαδή πως
το φαντάζεστε πανέξυπνοι; θα µπούµε µέσα στην εκκλησία στην Ναζαρέτ
που θα είναι γεµάτη µε κόσµο, θα κρατάµε από ένα µεγενθυτικό φακό και
θα αρχίσουµε να ψάχνουµε για ένα τόσο δα µικρούτσικο κοµµατάκι;
Μπράβο βρε! Να χαρώ εγώ σαΐνια.!!!! 

- Βρε παιδιά, µπορώ να µιλήσω φώναξε ο Μάνος προσπαθώντας να µπει
στο κέντρο της παρέας. 

- Μίλα µικρέ αλλά την καρπαζιά δεν την γλυτώνεις! Του είπε γελώντας
ο Ισµαήλ. 

- Πάταξον µεν, άκουσον δε είπε µε ύφος περισπούδακτο ο Μάνος που
ήταν γνωστός ως σπασίκλας στο σχολείο. Ο γρίφος µας λέει για ένα µή-
νυµα Θεού που είναι σε πέτρα χαραγµένο σωστά; 

- Μικρέ η υποµονή µου εξαντλείται και η σβουριχτή καρπαζιά έρχεται! 

- Εµείς λοιπόν θα ψάχνουµε για µια µαρµάρινη επιγραφή συνέχισε
απτόητος ο Μάνος σκουπίζοντας και ισιώνοντας κάθε τόσο τα γυαλιά
του. Τα παιδιά µαζεύτηκαν γύρω του για να ακούσουν το σχέδιο του.

- Είσαι αητός φίλε µου! κόλλα πέντε είπε ενθουσιασµένος ο Νικόλας. Λοι-
πόν είµαστε όλοι µέσα; ρώτησε κοιτώντας τα παιδιά.

Όλοι συµφώνησαν και  έδωσαν τα χέρια συνοµωτικά.

Το επόµενο πρωΐ τα παιδιά ήταν  έτοιµα από νωρίς για την εκδροµή στην
Ναζαρέτ. Στο πούλµαν η Άννα τους διαβάζει τις πληροφορίες για την
πόλη. Όταν έφτασαν µπροστά στο ναό του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου
κατέβηκαν και µαζεύτηκαν γύρω από τον παπά Γιώργη. Εκείνος τους είπε
ότι  στην Ναζαρέτ µεγάλωσε, µετά την επιστροφή του από την Αίγυπτο, ο
Ιησούς µε την οικογένειά του, µέχρι που άρχισε το διδασκαλικό του έργο
και ότι εδώ η Θεοτόκος άκουσε το χαρµόσυνο νέο ότι θα γίνει µητέρα που
Υιού του Θεού. 

- Παπά Γιώργη γιατί πάµε σ’ αυτή την εκκλησία ρώτησε το Μαράκι  ισ-
σοροπώντας στις µήτες των ποδιών της για να βλέπει.

- Γιατί Μαράκι µου εδώ βρίσκεται η πηγή που σύµφωνα µε τη χριστια-
νική παράδοση την ώρα που η Παναγία µας προσπαθούσε να γεµίσει την
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Μετά από λίγο και αφού την καθησύχασαν ότι αυτό που είδε δεν ήταν
αράχνη αλλά ένα πουπουλάκι από κάποιο περιστεράκι πήραν τον δρόµο
της επιστροφής.

Κανένας δεν πρόσεξε ότι το ένα από τα µικροσκοπικά τετράγωνα δια-
κοσµητικά στηρίγµατα της επιγραφής έλειπε. Ή µάλλον σχεδόν κανένας.
Ο Μάνος σκούπισε τα γυαλιά του και µετά τύλιξε µε προσοχή στο µαντήλι
του ένα µικρούλικο κοµµάτι ξύλο που στην µια του πλευρά ήταν ζωγρα-
φισµένο κάτι.

κανάτα της µε νερό άκουσε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να της αναγγέλλει ότι
θα γεννούσε τον Υιό του Θεού. Μα ελάτε µη καθυστερούµε.

Αφού  προσκύνησαν και άναψαν κεράκι ακολούθησαν ένα πέτρινο διά-
δροµο και άρχισαν να κατεβαίνουν τα σκαλοπάτια παρατηρώντας δεξιά
και αριστερά τις καµάρες. Στο τέλος του διαδρόµου, σε µια πέτρινη εσοχή,
έστεκε µεγαλόπρεπα η εικόνα του Ευαγγελισµού. Προσκύνησαν ευλαβικά.

- Κοίτα Ραχήλ! Ψιθύρισε η Άννα! Η Παναγία µας δείχνει φοβισµένη,
αλλά δέχθηκε να ακολουθήσει τον δρόµο του Θεού, διότι ήξερε ότι ήταν
µέρος του σχεδίου Του για τη σωτηρία µας.

- Ναι! Και ο παπα Γιώργης είπε οτι ο Ευαγγελισµός είναι σηµαντική γιορτή
όχι µόνο γιατί µάθαµε την γέννηση του Σωτήρα µας αλλά γιατί η Παναγία
µας έδειξε πόσο σηµαντικό είναι να υπακούς στην επιθυµία του Θεού.

Κάτω από την εικόνα βρισκόταν ένα πέτρινο πηγάδι που πάνω του
έκαιγε ένα καντήλι. 

- Η πηγή της Παναγιάς ψιθύρισε η Άννα στην Ραχήλ και τα δυό κορίτσια
έµειναν να κοιτάζουν µε σεβασµό.

- Μήπως είδατε πουθενά την επιγραφή ρώτησε ο Νικόλας όλο αγωνία.

- Σσσσσς!!!Τι φωνάζεις παιδάκι µου του είπε η Άννα εκνευρισµένη. Που
είσαι στο γήπεδο. 

- ∆εν υπάρχει τίποτα είπε απογοητευµένος ο Ισµαήλ.

- Κι όµως κάτι υπάρχει ψιθύρισε ο Μάνος και τους έδειξε ψηλά στην κο-
ρυφή µια από τις καµάρες του ναού. Κάτω από την αγιογραφία της
υπήρχε µια πέτρινη επιγραφή που πάνω της ήταν χαραγµένα τα λόγια
του Αρχαγγέλου Γαβριήλ.

ΧΧααίίρρεε  κκεεχχααρριιττωωμμέέννηη  ΜΜααρρίίαα,,  οο  ΚΚύύρριιοοςς  μμεεττάά  ΣΣοουυ..
ΕΕυυλλοογγηημμέέννηη  ΣΣυυ  εενν  γγυυννααιιξξίί..

Στις τέσσερεις άκρες της είχε τετράγωνα ξυλάκια να την στηρίζουν. Τα
παιδιά έµειναν να κοιτάζουν σαστισµένα. Ένα από αυτά ήταν αυτό που
ήθελαν, αλλά ποιό; Και πως θα το έπαιρναν; Τότε ήταν που µια τροµερή
στριγκλιά έσκισε την ησυχία του ναού  και το Μαράκι έβαλε τα κλάµατα.
Ολοι έτρεξαν προς το µέρος της ανήσυχοι.



Η Ναζαρέτ είνα πόλη του Ισραήλ και βρίσκεται
στη Γαλιλαία. Είναι η πόλη όπου ο Ιησούς έζησε
τα παιδικά και νεανικά Του χρόνια, πριν αρχίσει
την διδασκαλία του και γι’ αυτό ονοµάστηκε
Ναζωραίος. Στη µικρή πόλη της Ναζαρέτ επίσης
η Παναγία µας δέχτηκε το χαρµόσυνο µήνυµα,
ότι θα γίνει µητέρα του Χριστού, από το Αρχαγγέλου Γαβριήλ.
Από τη Ναζαρέτ ο Ιωσήφ και η Παναγία πήγαν στη Βηθλεέµ
για την απογραφή και µετά έφυγαν για την Αίγυπτο.
Μετά την επιστροφή τους από την Αίγυπτο
εζησαν και πάλι στη Ναζαρέτ.

Η Αγία Ελένη έχτισε τον πρώτο ναό το 327 µ.χ.
Η σηµερινή εκκλησία χτίστηκε το 1750 και

είναι θαυµαστή για τις υπέροχες τοιχογραφίες της
που στολίζουν τη διαδροµή µέχρι

την Πηγή της Παναγίας, η οποία και
σήµερα αναβλύζει αγίασµα.

���� ����

Σήµερα στην Ναζαρέτ µπορούµε να δούµε την Συναγωγή, την Εκκλησία του Ιωσήφ,

Το Σπήλαιο του Ευαγγελισµού και το Ιερό Πηγάδι της Παναγίας. Ο Ελληνορθόδοξος

Ναός του Ευαγγελισµού είναι χτισµένος πάνω από το πηγάδι, όπου η Παρθένος

ερχόταν όπως όλες οι γυναίκες να πάρει νερό και σύµφωνα µε την παράδοση

συνάντησε για πρώτη φορά τον Αρχάγγελο Γαβριήλ.Ο Νικόλας και η παρέα θα φτιάξουν
το δικό τους οδηγό για τους Αγίους Τόπους.

Έτσι φωτογραφίζουν την πόλη της Ναζαρέτ που
πέρασε ο Χριστός µας τα παιδικά του χρόνια και

συλλέγουν πληροφορίες.

Ναζαρέτ

Εκκλησία του Ιωσήφ

Σπήλαιο του Ευαγγελισμού Ιερό Πηγάδι της Παναγίας

Aγία Ελένη

Τα παιδιά φωτογραφίζουν
τα μέρη που έζησε ο Χριστός.

Ναζαρέτ.
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Ερμηνεία της εικόνας του Ευαγγελισμού:

Όπως παρατηρούµε παιδιά µου, η εικόνα της εορτής του Ευαγγελισµού της Θεοτό-
κου είναι συνήθως ζωγραφισµένη µε φωτεινά χρώµατα για να µας δείξει τη σπου-
δαιότητα και τη λαµπρότητα αυτού του γεγονότος. Στην κορυφή της εικόνας υπάρχει
κάποιες φορές ένα ηµικύκλιο µε τρεις ακτίνες που βγαίνουν από αυτό και κατευθύ-
νονται προς την Παρθένο Μαρία. Αυτές συµβολίζουν το Άγιο Πνεύµα που κατεβαί-
νει επάνω της.

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ
Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι ο «πρωτοστάτης άγγελος»,

ο αγγελιοφόρος του Θεού, που γέρνει  στην Πα-
ναγία το χαρµόσυνο Θεϊκό µήνυµα. Η στάση
του σώµατός του δείχνει τη χαρά που έφερε το
άγγελµά του. Αν και ο αρχάγγελος βρίσκεται στο
έδαφος,  να έχει την ορµή της κίνησης, όπως φαίνεται
και από το άνοιγµα των ποδιών του.  Στο αριστερό
του χέρι κρατά κάποιες φορές ένα σκήπτρο για να δείξει
ότι είναι αγγελιοφόρος. Το δεξί του χέρι είναι τεντωµένο για
να δείξει ότι συνοµιλεί µε την Παναγία και µεταφέρει το Θεϊκό µήνυµα. 

Η Παρθένος Μαρία
Η Παναγία είναι η «κεχαριτωµένη», η ευλογηµένη ανάµεσα σε όλες τις γυναίκες.

Στις βυζαντινές εικόνες του Ευαγγελισµού άλλοτε κάθεται στο θρόνο της και άλλοτε
είναι όρθια. Μερικές φορές κρατάει ένα κύλινδρο στο αριστερό της χέρι, αλλά συνή-
θως κρατά ένα κοµµάτι κόκκινο νήµα για να δείξει ότι ύφαινε ένα πέπλο για το Ναό.
Η εµφάνιση, του αρχαγγέλου τρόµαξε τη Θεοτόκο. Το αδράχτι που, σύµφωνα µε το
Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, κρατούσε στο χέρι της, έπεσε από το φόβο της. Σκέ-
φτεται την σηµασία του αγγελικού χαιρετισµού. ∆εν αµφιβάλλει στα λόγια του αρ-
χαγγέλου ότι θα είναι η Μητέρα του Θεού αλλά µε ταπεινοφροσύνη και υπακοή στο
θέληµα του Θεού, ζητάει να µάθει µε πιο τρόπο θα πραγµατοποιηθεί το θέληµα του
Θεού. Την απορία αυτή εκφράζει το δεξί της χέρι που  είναι  σηκωµένο για να δείξει
ότι ζητά από τον άγγελο να της εξηγήσει. Όταν ο αρχάγγελος τη διαβεβαιώνει ότι όλα
θα γίνονταν µε τη χάρη του Αγίου Πνεύµατος και τη δύναµη του Θεού όπως φαίνε-
ται από το ηµικύκλιο και τις ακτίνες που εκπέµπονται από αυτό στο πάνω µέρος της
εικόνας, εκείνη συµφωνεί ολόψυχα και ανεπιφύλακτα. Το κεφάλι της έχει µια ελαφριά
κλίση για να δείξει ότι αποδέχεται το θέληµα του Θεού. Αυτός που έχει την ευλογία και την δύναµη

του Θεού να κάνει κάποιο ιερό έργο.

ΧΡΙΣΤΟΣΑΓΓΕΛΟΙ
Λειτουργικά πνεύµατα που δηµιουργήθηκαν από το Θεό

για να τον διακονούν και να τον λατρεύουν.

Περιπέτεια στην Ιερουσαλήμ���� ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Το χαρµόσυνο µήνυµα προς όλους τους ανθρώπουςγια τον ερχοµό του Χριστού στη γη.
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“... ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ
εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρὲτ, 27 πρὸς
παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρὶ, ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ,
ἐξ οἴκου Δαυῒδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μα-
ριάμ. καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε•
Χαῖρε, κεχαριτωμένη• ὁ Κύριος μετὰ σοῦ• εὐλογη-
μένη σὺ ἐν γυναιξίν. ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ
λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς
οὗτος. καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ• Μὴ φοβοῦ, Μα-
ριάμ• εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ. καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ
ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἰησοῦν. οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσε-
ται... καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος... Πνεῦμα
ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει
σοι • διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ...
εἶπεν δὲ Μαριάμ• Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου• γένοιτό μοι κατὰ
τὸ ῥῆμά σου.” ΚΚααττάά  ΛΛοουυκκάάνν  11::2266--3388

ΟΟ  ΕΕυυααγγγγεελλιισσμμόόςς

“...... ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ να πάει σε

μια πόλη της Γαλιλαίας που ονομάζεται Nαζαρέτ,

σε μια παρθένο αρραβωνιασμένη με έναν άντρα από

τη γενιά του Δαβίδ, που ονομαζόταν Iωσήφ. Kαι το

όνομα της παρθένου ήταν Mαριάμ. Παρουσιάστηκε,

λοιπόν, ο άγγελος σε αυτήν και της είπε: Xαίρε εσύ,

η πλημμυρισμένη με θεία χάρη. O Kύριος είναι μαζί

σου. Eυλογημένη είσαι εσύ ανάμεσα στις γυναίκες!

Μα εκείνη, σαν τον είδε, ταράχτηκε με τα λόγια του,

και συλλογιζόταν τι τάχα να σήμαινε ο χαιρετισμός

αυτός. Της είπε τότε ο άγγελος: Μη φοβάσαι

Mαριάμ, γιατί βρήκες χάρη από το Θεό. Kαι τώρα

άκου! Θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις γιο, και

θα τον ονομάσεις Iησού. Αυτός θα είναι μεγάλος,

και Γιος του Yψίστου θα ονομαστεί... και η βασιλεία

του δε θα έχει τέλος... Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει

επάνω σου και η δύναμη του Yψίστου θα σε καλύ-

ψει. Γι’ αυτό και το άγιο παιδί που θα γεννηθεί, Γιος

Θεού θα ονομαστεί... Tότε η Mαριάμ είπε: Νάμαι, η

δούλη του Kυρίου. Ας γίνει σε μένα σύμφωνα με το

λόγο σου.”  ΚΚααττάά  ΛΛοουυκκάάνν  11::2266--3388

* Η εκκλησία µας εορτάζει τον Ευαγγελισµό
της Θεοτόκου στις 25 Μαρτίου.

* Οι χριστιανοί  για να  δείξουν την ευλάβεια τους στην Πα-
ναγία  της έχουν  προσδώσει ονόµατα, µε τις ωραιότερες
λέξεις και τα πιο όµορφα επίθετα. Παναγία, Παντά-
νασσα, Γλυκοφιλούσα, Αειπάρθενο, Βασίλισσα των
Ουρανών,Κεχαριτωµένη, Ελεούσα, ∆έσποινα, Θεοτό-
κος και πολλά άλλα.

* Την ηµέρα του Ευαγγελισµού γιορτάζουν ο Ευάγγελος και η Ευαγγελία, ο Βαγ-
γέλης, η Βαγγελιώ.

* Κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής, περίοδος απόλυτης νη-
στείας, οι χριστιανοί επιτρέπεται να φάνε ψάρι µονάχα δύο
φορές, συγκεκριµένα του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου και την
Κυριακή των Βαΐων. 

* Στην ελληνική λαογραφική παράδοση µε την
εορτή του Ευαγγελισµού αρχίζει η άνοιξη και επιστρέφουν τα
χελιδόνια. Τα παιδιά βγάζουν από το χέρι τους τον "Μάρτη" και
τον αφήνουν πάνω στα δέντρα να τον πάρουν τα χελιδόνια.

* Σύµφωνα µε την παράδοση, στην Κωνσταντινούπολη, την ηµέρα
του Ευαγγελισµού ο αυτοκράτορας από την Αγία Σοφία πήγαινε στην Εκκλησία

του Αγίου Κωνσταντίνου εν τω Φόρω και από εκεί κατέληγε στο Ναό της
Θεοτόκου των Χαλκοπρατείων για τον εορτασµός της λαµπρής γιορτής. 

* Μετά του Ευαγγελισµού, σε πολλά µέρη της Ελ-
λάδος οι µελισσοτρόφοι πρωτοβγάζουν τις κυψέ-
λες στο ύπαιθρο, οι κτηνοτρόφοι πηγαίνουν τα
κοπάδια τους από τα χειµαδιά στα ορεινά µέρη. 

Ξέρεις ότι...
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�������� Σπαζοκεφαλιές για σαΐνια
Ο Νικόλας, ο Ισµαήλ, η Ραχήλ, και ο Μάνος ψάχνουν

για το µικρό ξύλινο κοµµατάκι. Μπορείς να µαντέψεις ποιό παιδί
θα φτάσει πρώτο στο Ναό του Ευαγγελισµού στην Ναζαρέτ.

Ο Νικόλας και η παρέα του προσπαθούν να βρουν
τις παρακάτω λέξεις στο κρυπτόλεξο.

Μπορείς να τους βοηθήσεις;

Ναζαρέτ, Ιησούς, Ευαγγελισµός, είδηση,
Αρχάγγελος, Παναγία, κεχαριτωµένη,

Γαβριήλ, Ιωσήφ, Ναός,
Θεός, εικόνα, Μάρτιος


