Ανεβείτε στον πάνω όροφο. Βρείτε την εικόνα που βλέπετε στην φωτογραφία και
παρατηρήστε την.

Λίγα λόγια για την εικόνα:
«Η αγία Άννα με σκηνές του βίου της»
Μέσα σε κυκλικό μετάλλιο, εικονίζεται η αγία Άννα σε προχωρημένη ηλικία, με την
Παναγία στην αγκαλιά της, η οποία κρατά με το αριστερό της χέρι ένα τριαντάφυλλο.
Τριαντάφυλλα κοσμούν και το κενό γύρω από το κεντρικό μετάλλιο. Η επιλογή του φυτού
αυτού δεν είναι τυχαία, καθώς η Παναγία, συνδέεται με αυτό. Υπάρχει και εικονογραφικός
τύπος της Παναγίας που λέγεται «Ρόδον το Αμάραντον» που διαμορφώθηκε στην
Κωνσταντινούπολη τον 18ο αιώνα από τον συγκερασμό δυτικών προτύπων όπως η
παράσταση της «Θεοτόκου του Ροδαρίου» με έννοιες από τον ακάθιστο ύμνο. Το Ρόδον το
Αμάραντον είναι ένα φυτό που συμβολίζει την αιωνιότητα και το άφθαρτο, αθάνατο της
ψυχής. Πάνω και κάτω από το κεντρικό θέμα, εικονίζονται σκηνές από τον βίο του Ιωακείμ
και της Άννας. Επάνω η προσευχή του Ιωακείμ και της Άννας και η σύλληψη της Θεοτόκου
και κάτω η γέννηση της Παναγίας και η Κοίμηση της αγίας Άννας. Στα Ευαγγέλια δεν
καταγράφεται η γέννηση της Παναγίας. Η πρώτη γνωστή αναφορά στη γέννησή της
βρίσκεται στο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, ένα απόκρυφο κείμενο του τέλους του 2ου αι.
Από εκεί μαθαίνουμε και για τον Ιωακείμ και την Άννα και την ιστορία τους. Ήταν ένα
ευσεβές ζευγάρι χωρίς όμως παιδιά. Μετά από πολλές προσευχές στο Θεό απέκτησαν την
Παναγία, την οποία αφιέρωσαν στον ναό σε μικρή ηλικία.
Η εικόνα χρονολογείται στον 19ο αι.

Παρατηρήστε την εικόνα και συζητήστε με την ομάδα σας:
Παρατηρήστε την αγία Άννα και προσπαθήστε να καταλάβετε την ηλικία της.
Παρατηρήστε πώς ο ζωγράφος γεμίζει το κενό της παράστασης γύρω από το κεντρικό θέμα.
Γιατί η μικρή Παναγία κρατάει ένα τριαντάφυλλο. Τι μπορεί να συμβολίζει.
Πού διαδραματίζεται η κάθε παράσταση.
Περιγράψτε τα σπίτια που εικονίζονται.
Πού γεννούσαν οι γυναίκες. Τι πληροφορίες παίρνουμε από την παράσταση για τη
φροντίδα της λεχώνας και του μωρού.
Τι ονομάζουμε Κοίμηση.
Πώς γινόταν μια κηδεία. Τι μαθαίνουμε από την παράσταση.
Παρουσιάστε την εικόνα στους συμμαθητές σας.

