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Πρόλογος 
 

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου 

και δημοκρατικού σχολείου. Παράλληλα με την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και                 

δημιουργικότητας, επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν βασικές κομβικές 

ικανότητες και δεξιότητες, όπως είναι η ενσυναίσθηση, οι δεξιότητες διαπροσωπικής 

επικοινωνίας και η ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη. 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που διαπιστώνω πως μέσα από τις σελίδες 

του νέου βιβλίου των Θρησκευτικών της Α΄ Δημοτικού όλα τα πιο πάνω, αλλά και όλα 

τα παναθρώπινα και διαχρονικά μηνύματα της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, με 

κύριο γνώρισμα την πράξη της αγάπης και της συγγνώμης, μεταφέρονται στα παιδιά 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Οι διαχρονικές θρησκευτικές ιστορίες διανθίζονται με σύγχρονη ποίηση, βυζαντινές 

εικόνες, έντεχνα τραγούδια και εκκλησιαστικούς ύμνους, καθώς και με δημιουργικές 

εργασίες. Το μάθημα μετατρέπεται σε χαρά για τα παιδιά, ο Χριστός γίνεται φίλος 

τους και οι αρετές της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης καθίστανται προσιτές και              

κατανοητές. Μέσα από το βιβλίο τα παιδιά καλούνται, σε ένα πλαίσιο ελευθερίας, να 

συνδεθούν με τον Θεό, μέσω των μυστηρίων, να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να           

αγαπήσουν τον συνάνθρωπό τους και συνάμα να σεβαστούν τη φύση που τους περι-

βάλλει. 

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στην Ομάδα Εργασίας των Θρησκευτικών, που 

αποτελείται από τις/τους εκπαιδευτικούς Μαρία Αργυρού, Τάσο Γεωργίου, Χρήστο 

Ηρακλέους, Ιφιγένεια Ιωαννίδου και Παναγιώτη Ντουρή για τον ζήλο, την επιστημονι-

κότητα, την εργατικότητα και την υπευθυνότητα που επέδειξαν σε όλα τα στάδια               

συγγραφής του βιβλίου. 

Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Ελένη Χατζημιχαήλ 

και τον Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Ανδρέα Θεοδωρίδη, που είχαν την          

εποπτεία ετοιμασίας του βιβλίου, καθώς και την Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμά-

των, που είχε την ευθύνη για την έκδοση του βιβλίου αυτού. 

 

 Ελπιδοφόρος Νεοκλέους 

Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης    



Κι εγώ είμαι η Ελένη! 
Γεια σας!  

Είμαι ο Κωνσταντίνος.  

Κωνσταντίνος Ελένη 

Μαζί θα ταξιδέψουμε σε όλο 

το βιβλίο... 

Ας πάρουμε μαζί μας τις πιο 

κάτω οδηγίες και ξεκινάμε! 



Σημείωμα για παιδιά 

Μικροί μας φίλοι, 

΄Ενα όμορφο ταξίδι σάς περιμένει φέτος. ΄Ενα ταξίδι χαρούμενο, γεμάτο 

ιστορίες, τραγούδια, προσευχές, εικόνες και παιχνίδια. 

     Θα γνωρίσετε πολλούς ανθρώπους, πολλούς τόπους και άγια                

πρόσωπα. Κυρίως, όμως, θα μάθετε όμορφες ιστορίες από τη ζωή του 

Χριστού. Θα ταξιδέψετε μέσα από τούτο το βιβλίο, για να γίνετε πιο 

έξυπνοι στο μυαλό, πιο δυνατοί στην πίστη και πιο χρήσιμοι στους γύρω 

σας. 

     Για να τα καταφέρετε, πρέπει να νιώσετε δίπλα και μέσα σας τον ίδιο 

τον Χριστό ως φίλο σας. Πάρτε τον από το χέρι, ακούστε τη φωνή του, 

κάνετε το θέλημά του.   

Καλό σας ταξίδι…! 

Ομάδα Εκπαιδευτικών Θρησκευτικών 
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Δίπλα από κάθε δραστηριότητα υπάρχει ένα από τα πιο κάτω σύμβολα: 

 
Γράφουμε 

 
Ενώνουμε 

 
Παίζουμε 

 

Διαβάζουμε  

 

Ζωγραφίζουμε 

 

Χρωματίζουμε 

 
Κόβουμε εικόνες 

 
Ακούμε ιστορίες 

 
Ψάλλουμε 

 
Συζητούμε  

 
Τραγουδούμε 

 
Παρατηρούμε 

 
Παίζουμε θέατρο 

 
Με την οικογένεια 



 

 

Ζωή με αγάπη 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
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Μια μεγάλη οικογένεια: η Εκκλησία 

Το τραπέζι της οικογένειας 

Η Ειρήνη έχει μικρή οικογένεια. Μια αδελφή μόνο και τους γονείς της. 

΄Εχει, όμως, πολλούς συγγενείς, θείους, θείες, ξαδέλφια, παππούδες και 

γιαγιάδες. ΄Όλους αυτούς τους βλέπει μαζεμένους στο τραπέζι του          

Πάσχα. Εκείνη τη μέρα, είναι όλοι χαρούμενοι και λένε «Χριστός Ανέστη». 

Στο τετράδιό της έγραψε: 

 

Το Πάσχα όλοι οι  

συγγενείς ήρθαν στο  

σπίτι μας για φαγητό. 

Έγινε μεγάλο          

πανηγύρι.  

  Τα παιδιά παίξαμε 

μαζί και χαρήκαμε  

πολύ.  

Οι μεγάλοι μιλού-

σαν και  γελούσαν        

συνεχώς.   

Περάσαμε όμορφα 

σε αυτό το τραπέζι.  

Μακάρι να είχαμε  

κάθε  εβδομάδα              

Πάσχα! 

 

-1 -3- 
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2. Ζωγραφίζω τη μεγάλη μου οικογένεια γύρω από το τραπέζι του 

Πάσχα. Γράφω δίπλα από κάθε πρόσωπο το όνομά του. 

1. Ενώνουμε τις λέξεις με τη φράση που ταιριάζει. 

Τραπέζι στο σπίτι Εκκλησία                                           

φαγητό 

αντίδωρο 

συγγενείς 

παιχνίδι  

χαρά 

χριστιανοί 

Θεία Κοινωνία 

μεσημέρι 

ψαλμωδίες 

τραγούδια 

προσευχή 
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Το τραπέζι της Εκκλησίας 

Η δασκάλα τής είπε, μόλις το διάβασε:  

-Μπράβο, Ειρήνη μου! ΄Εγραψες πολύ καλά! Ξέρεις, όμως, ότι το τραπέζι 

του Πάσχα το κάνουμε κάθε Κυριακή στην εκκλησία; 

- ΄Όχι, κυρία. Πρώτη φορά το ακούω. 

- Η Εκκλησία, Ειρήνη μου, είναι η μεγάλη μας οικογένεια και μας καλεί με 

τις καμπάνες της κάθε Κυριακή στον ναό. 

- Και κάνουμε Πάσχα κάθε Κυριακή; 

- Ναι, κάθε Κυριακή στον ναό προσευχόμαστε και κοινωνούμε το Σώμα 

και το Αίμα του Χριστού. ΄Ετσι, γινόμαστε όλοι αδέλφια με τον Χριστό και 

μεταξύ μας. Αυτό είναι, Ειρήνη, το τραπέζι του Πάσχα της Εκκλησίας. 

1. Βάζουμε σε κύκλο αυτά που κάνουν οι χριστιανοί στον ναό. 

προσεύχονται   

παίζουν 

γιορτάζουν   

κοινωνούν το Σώμα  

και το Αίμα του Χριστού 
εργάζονται 

Εικ. 1 
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2. Ενώνουμε τις λέξεις που ταιριάζουν. 

 

 

Μάτια (όραση)  

Αυτιά (ακοή)       

Στόμα (γεύση)   

 

 εικόνες 

 προσευχές 

 καμπάνα 

 πολυέλαιοι 

 σώμα και αίμα Χριστού 

 ψαλμοί 

 αντίδωρο 

3. Ποίημα. 

Κυριακή  

Χαρούμενα οι καμπάνες  

χτυπούν γλυκά παντού,  

ξημέρωσε και πάλι  

η μέρα του Θεού. 

 

Όι χριστιανοί τον ήχο 

προσμένουν με χαρά  

και τρέχουν με λαχτάρα  

να παν στην εκκλησιά. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

4. Γράφουμε το μήνυμα των καμπάνων 

όταν μας καλούν... 

Παπασταύρου  Παπαγαθαγγέλου 

Εικ. 2 
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Η Βάπτιση του Θεόδωρου 

Ό Θεόδωρος είναι ένα νέο μέλος                                    

στην οικογένεια της Εκκλησίας. 

Γ) Ο ιερέας σταυρώνει το μωρό με το Ά́γιο Μύρο. 

Δ) «΄Οσοι βαπτισθήκατε στο όνομα του        

        Χριστού, ντυθήκατε τον Χριστό». 

Β) Ο ιερέας βαφτίζει το μωρό στην κολυμβήθρα. 

1 

Ο ιερέας προσεύχεται    

για το παιδί. 

1. Γράφουμε τη σωστή πρόταση κάτω από την εικόνα που ταιριάζει. 

Ά) Ο ιερέας κοινωνεί τον Θεόδωρο. 

2 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Εικ. 3 
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3 

5 

Συγγενείς και φίλοι εύχονται                  
«Να σας ζήσει!». 

6 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

4 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Ακούμε τον ψαλμό της Βάπτισης και τον ψάλλουμε: 
 

Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε,  

Χριστὸν ἐνεδύσασθε, Ἀλληλούϊα.  
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Το μικρό μου ξαδελφάκι, 

να το εδώ με τη νονά, 

ήλθε χριστιανό να γίνει, 

χριστιανό να κοινωνά. 
 

Στη γεμάτη κολυμβήθρα 

το βουτάει ο παπάς, 

τρεις φορές - Αγία Τριάδα - 

τ’ ονομάζει χαρωπά. 
 

Και το χρίει μ’ ΄Αγιο Μύρο 

πα στο μέτωπο απαλά 

    κι η μικρή του λαμπαδίτσα 

       σαν Χριστούλης μας γελά. 

 

Ανδρούλα Νεοφύτου - Μούζουρου 

 Το μωρό βαφτίζεται 

1. Ενώνουμε με γραμμές αυτά που ταιριάζουν. 

 Ό ιερέας προσεύχεται                                                   

 Ό ιερέας φορεί στο μωρό                                              

 Ό ιερέας σταυρώνει το μωρό                                        

 στην κολυμβήθρα. 

 για το μωρό. 

 έναν σταυρό. 

 με το ΄Αγιο Μύρο. 

Το Βάπτισμα 
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3. Γράφουμε τι είπε ο ιερέας στη Βάπτισή μας.  

  2. Συμπληρώνουμε τις προτάσεις με  τις λέξεις. 

θέλει                                     

εκκλησία                               

Πατρός                    

Υιού                            

Αγίου Πνεύματος                   

4. Συζητούμε: Τι κάνει ο νονός ή η νονά μου για μένα; 

Βαπτίζεται ………  δούλ……...  του 

Θεού 

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

εις το όνομα του Πατρός                     

και του Υιού                                             

και του Αγίου Πνεύματος.                  

Αμήν. 

Ό ιερέας βαφτίζει το μωρό στο όνομα του 

………………………………. και του …………………………….. και 

του ………………………   ……………………………….  .  Από τότε 

μπορεί να πηγαίνει στην ………………………………….. 

και να κοινωνεί όποτε ………………………………..   .                                                                                 

Εικ. 4 
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Η γιορτή μας 

Κάθε μωρό που γεννιέται φέρνει χαρά σε όλη την οικογένειά του. Γι’ αυτό 

και κάθε χρόνο γιορτάζει τη μέρα που γεννήθηκε. Κάνει τα γενέθλιά του 

και χαίρεται που όλοι του εύχονται «Χρόνια Πολλά». 

   Μεγάλες χαρές γίνονται και στη γιορτή του παιδιού. ΄Όταν γιορτάζει 

ένας άγιος, γιορτάζει μαζί και το παιδί που έχει το όνομά του. Παίρνει 

στην εκκλησία πρόσφορο, λάδι, κρασί και κόλλυβα. Γιορτάζει μαζί με 

όλους τους χριστιανούς. Μετά, έρχονται οι συγγενείς και οι φίλοι του στο 

σπίτι και του εύχονται, όπως και στα γενέθλια, «Χρόνια Πολλά». 

1. Γράφουμε αυτά που ταιριάζουν στα γενέθλια και τη γιορτή. 

μέρα που γεννηθήκαμε, γιορτάζει ο άγιός μας,  

σβήνουμε κεράκια, πάμε εκκλησία 

Γενέθλια 

Γιορτή 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3. Γράφουμε ευχές στο παιδί που γιορτάζει. 

 2. Συζητούμε με το ζευγάρι μας και μετά με την τάξη τι κάνουμε στη 

γιορτή μας. 

 

4. Ζητούμε από τους γονείς να μας πουν την ιστορία του                              

ονόματός μας και μετά συμπληρώνουμε. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΟΥ 

Το όνομά μου είναι  ……………………………………………………………………….   . 

     Το πήρα από ………………………………………………………………………………………………………………   . 

  Η γιορτή μου είναι στις …………….  του …………………………………………………….   . 

Τα γενέθλιά μου είναι στις ……………. του ………………………………………………   . 
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Ό Αντώνης μπήκε σήμερα στην τάξη χαμογελαστός. Κρατούσε στο χέρι 

ένα μεγάλο κουτί σοκολάτες. Α, θα μας κεράσει, σκέφτηκα, και πήγα            

κοντά του.  

- Είναι τα γενέθλιά σου σήμερα, Αντώνη; 

- ΄Όχι, αλλά γιορτάζω. 

- Τι γιορτάζεις;  

- Τη γιορτή του Αγίου μου, του Αγίου Αντωνίου. Γιορτάζει στις 17 του             

Γενάρη.  

- Α, ναι, όπως εγώ γιορτάζω του Αποστόλου Ανδρέα, στις 30 του           

Νοέμβρη. Και όπως τη Μαρία, που γιορτάζει στις 25 του Μάρτη. 

- Όι περισσότεροι έχουμε ονόματα αγίων και γιορτάζουμε μαζί τους.           

Ό παππούς μου μού είπε ότι το κάνουμε αυτό, γιατί τους αγαπούμε. 

- Κι εγώ άκουσα ότι και οι άγιοι μας αγαπάνε και όταν προσευχόμαστε                

σ’ αυτούς, μας ακούνε και μας βοηθούν. 

Εικ.5 

Η γιορτή του Αντώνη 
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1. Γράφουμε πότε γιορτάζουν τα τρία παιδιά. 

Αντώνης:   …………   του   ……………………………..    

Αντρέας:    …………   του   ……………………………..    

Μαρία:    …………   του   ……………………………..      

 2. Γράφουμε μια προσευχή προς τον άγιο ή την αγία που μας                  

προστατεύει, ζητώντας του/της κάτι σημαντικό. 

 3. Γράφουμε τα ονόματα των μελών της οικογένειάς μας. Ρωτούμε 

και γράφουμε πότε γιορτάζει το κάθε όνομα.  

Παράδειγμα:     Γρηγόρης                   25 Ιανουαρίου                         

Η οικογένειά μου γιορτάζει... 
 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………
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Το πανηγύρι της ενορίας μου 

Η γειτονιά μας είναι τα λίγα σπίτια γύρω από το σπίτι μας. Η ενορία μας 

είναι πολλά σπίτια γύρω από μια εκκλησία. Μάθαμε ότι όταν γιορτάζει 

ένας άγιος, γιορτάζουν όσοι έχουν το όνομά του. ΄Όταν, όμως, γιορτάζει 

ο άγιος της ενορίας μας, τότε γιορτάζουμε όλοι μαζί του. Γι’ αυτό κάνου-

με μεγάλο πανηγύρι. 

     Το πανηγύρι αρχίζει από το απόγευμα της προηγούμενης μέρας. Πηγαί-

νουμε στον εσπερινό και παίρνουμε για δώρα πρόσφορα, λάδι, κρασί και 

κόλλυβα. Προσκυνούμε την εικόνα του αγίου και τον ευχαριστούμε για 

την αγάπη του για μας. Στο τέλος του εσπερινού βγαίνουμε όλοι έξω και 

περπατούμε γύρω από τον ναό ψάλλοντας. Μετά, οι ενορίτες κάθονται 

και τρώνε μαζί, ενώ εμείς τα παιδιά τρέχουμε προς τα παιχνίδια. 

     Την επόμενη μέρα συνεχίζεται το πανηγύρι με τη Θεία Λειτουργία.     

Κοινωνούμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού και γινόμαστε αδέλφια               

μεταξύ μας και με τον άγιο της ενορίας μας. 

Εικ. 6 

Εικ. 7 

Εικ. 8 

Εικ. 9 



 

 

Ψάλτες 
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1. Ενώνουμε αυτά που ταιριάζουν. 

 Γειτονιά 

 Ενορία 

 Εσπερινός 

 Θεία Λειτουργία 

 πολλά σπίτια γύρω από έναν ναό (εκκλησία) 

 λίγα σπίτια γύρω από το σπίτι μας 

 η ακολουθία που κάνουμε το απόγευμα 

 η ακολουθία που κάνουμε το πρωί 

2. Κόβουμε τις εικόνες και τις κολλούμε με τη σειρά, για να δείξουμε 

τους χριστιανούς γύρω από τον ναό (βλ. παράρτημα, σελ. 73). 

Ιερέας με το               

Ευαγγέλιο 

 Παιδιά            
            

     

με εξαπτέρυγα Εικόνα αγίου 
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Στης γειτονιάς το πανηγύρι 

όλοι έχουνε χαρά 

κι οι παππούδες κι οι γιαγιάδες 

όλοι νιώθουν σαν παιδιά. 
 

Στης γειτονιάς το πανηγύρι 

πλημμυρίζει η εκκλησιά 

κι όλοι προσκυνούν με πίστη 

την εικόνα την παλιά. 
 

Στης γειτονιάς το πανηγύρι 

στη μεγάλη μας γιορτή, 

σμίγουν στου αγίου τη χάρη 

όλοι οι χριστιανοί. 
 

Αλέξανδρος Ταπάκης 

1. Ρωτούμε με ένα «Τι;» και απαντούμε. 

Στης γειτονιάς το πανηγύρι: 

έχουνε   …………………………………………. 

πλημμυρίζει  ……….   ……………………………………………….. 

προσκυνούν  ……………        ………………………………………. 

Στης γειτονιάς το πανηγύρι 
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4. Συμπληρώνουμε το κείμενο με τις λέξεις της παρένθεσης. 

( χαρά, ναό, Κυριακή, εκκλησία, Πάσχα ) 

 

Στην ……………………………………….. οι χριστιανοί βαφτίζουν τα παιδιά τους και 

γιορτάζουν τα ονόματά τους. Στον ………………… ζούνε τις μεγάλες γιορτές 

του  …………………………….   και των Χριστουγέννων. Εκεί, μαζεύονται κάθε   

……………………………………………….. και ευχαριστούν τον Θεό για τη βοήθεια και τη 

……………………………,  που τους δίνει. 

2. Ενώνουμε αυτά που ταιριάζουν. 

 την εικόνα του αγίου. 

 Στη γιορτή του αγίου 

 σμίγουν όλοι οι χριστιανοί. 

 Μαζεύονται για το 

 Προσκυνούν με πίστη 

  πανηγύρι της ενορίας τους. 

 3. Συζητούμε την εικόνα:  

 

  Τι ευλογεί ο ιερέας στον εσπερινό της γιορτής;  

Εικ. 10 



 

 



 

 

Γιορτάζουμε το Πάσχα 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
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Ο Χριστός φτάνει στα Ιεροσόλυμα 

Ο Χριστός με τους μαθητές του περνούν από πολλά χωριά και πόλεις της 

Παλαιστίνης. Ο Χριστός λέει στους ανθρώπους να αλλάξουν τη ζωή τους. 

Να γίνουν καλύτεροι και να είναι αγαπημένοι.  

   Σήμερα περπατούν προς μια μεγάλη πόλη, τα Ιεροσόλυμα. Στην είσοδο 

της πόλης οι άνθρωποι υποδέχονται τον Χριστό σαν βασιλιά.  

(Ματθαίος, 21) 

(μαθητές, γαϊδουράκι, ανεβαίνουν, ρούχα, υποδεχτεί) 

Ο Χριστός κάθεται πάνω σε ένα ………………………..… Πίσω του           

ακολουθούν οι ……….…………….. του. Πολύς κόσμος τρέχει να τον 

…………………..……. Κάποια παιδιά στρώνουν τα …………………. 

τους, για να περάσει. ΄Άλλα ……………………... πάνω στις φοινικιές και 

κόβουν κλαδιά (βάγια).    

2. Συμπληρώνουμε. 

1. Διαβάζουμε την ιστορία και συζητούμε τις εικόνες στην τάξη.  

Εικ. 11 
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(σώμα, Πιείτε, αίμα, φάτε) 

«Πάρτε και ..……..…., αυτό είναι 

το    .…………….  μου.  

….…………. από αυτό όλοι. Άυτό         

είναι το ..………… μου. Άυτό να κάνε-

τε πάντοτε, για να με θυμάστε». 

Λίγες μέρες μετά, ο Χριστός και οι μαθητές του γιορτάζουν μαζί το           

Πάσχα. Βρίσκονται όλοι μαζί σε ένα σπίτι και τρώνε για τη γιορτή. Τους 

λέει ότι θα έρθουν δύσκολες ώρες και ότι κάποιος μαθητής του θα τον 

προδώσει. 

     Ενώ τρώνε, παίρνει το ψωμί, το ευλογεί και λέει στους μαθητές του: 

«Πάρτε και φάτε, αυτό είναι το σώμα μου». Μετά παίρνει το ποτήρι με το 

κρασί και τους λέει: «Πιείτε από αυτό όλοι. Άυτό είναι το αίμα μου». 

                     (Ματθαίος, 26) 

3. Χρωματίζουμε τον Χριστό καθώς μπαίνει στα Ιεροσόλυμα.   

Ζωγραφίζουμε και τον εαυτό μας να τον υποδέχεται. 

4. Συμπληρώνουμε. 

Εικ. 12 
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 5. Μέσα στο Ιερό της εκκλησίας, πίσω από την Άγία Τράπεζα, ζωγρα-

φίζουμε την πιο πάνω εικόνα. Μπορείτε να την περιγράψετε; Γιατί 

νομίζετε τη ζωγραφίζουμε; 

Γράφουμε τα λόγια που είπε ο Χριστός στους μαθητές του. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. Χρωματίζουμε τους κύκλους σε αυτά που πρέπει να κάνουμε πριν  

να κοινωνήσουμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού στη Θεία Λει-

τουργία. 

     Μπαίνουμε μέσα στο Ιερό. 

      Δεν τρώμε ούτε πίνουμε τίποτα το πρωί. 

      Τρώμε αντίδωρο. 

      Φιλιώνουμε με όσους είμαστε τσακωμένοι. 

      Παίζουμε στην αυλή της εκκλησίας. 

 

Εικ. 13 



 

 

Στο ΄Ορος των Ελαιών 

Μετά το δείπνο, πάνε όλοι μαζί σε έναν λόφο με ελιές. Είναι νύχτα και οι 

μαθητές κουρασμένοι πέφτουν να κοιμηθούν. Ο Χριστός, όμως, προσεύ-

χεται στον Πατέρα Θεό. Ζητά να τον βοηθήσει στις δύσκολες ώρες που 

έρχονται. Ξυπνά τους μαθητές του και τους ζητά να μείνουν ξύπνιοι μαζί 

του. 

(βοηθήσει, ξυπνά,  

Πατέρα Θεό, μαθητής) 

Ο Χριστός προσεύχεται   προς   τον  

………………….  ……….    να τον 

……………..… Μετά, έρχεται και   

…...………….… τους μαθητές 

του. Τους λέει ότι έρχεται τώρα ο 

………………….. του, που τον 

πρόδωσε.  

Σε λίγο φτάνουν στον λόφο στρατιώτες και κόσμος πολύς με λαμπάδες, 

μαχαίρια και ξύλα. Πλησιάζουν τον Χριστό, τον πιάνουν και τον δένουν.    

2. Γράφουμε τα λόγια που μπορεί να είπε ο Χριστός προς τον Πατέρα 

του. 
 

Πατέρα, ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Συμπληρώνουμε. 

Εικ. 14 



 

 

 

(Χριστό, ξύλα, λαμπάδες, δένουν) 

Σε λίγο φτάνουν στον λόφο    

πολλοί με ……………………..  

και ……………. . Πλησιάζουν τον 

………………….. , τον πιάνουν 

και τον ………………… .  

Οι στρατιώτες και ο κόσμος οδηγούν τον Χριστό στον διοικητή Πόντιο  

Πιλάτο. Άυτός καταλαβαίνει ότι ο Χριστός είναι αθώος. Προσπαθεί να   

βοηθήσει τον Χριστό, αλλά ο κόσμος φωνάζει: «Σταύρωσέ τον». 

(Σταύρωσέ , αθώος, χέρια,              

γυναίκα, στρατιώτες)  

Τότε η …..……………. του Πιλά-

του βγαίνει από το δωμάτιό της 

και του λέει: «΄Άφησε ελεύθερο 

αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι 

……………..». Ο κόσμος, όμως, 

φώναζε τώρα δυνατότερα:       

«….………………… τον». Ο Πιλάτος πλένει τα …………….. του λέγο-

ντας ότι δεν φταίει για τον θάνατο του Χριστού. Και τον παραδίνει στους 

………………..…… να τον σταυρώσουν.  

Ο Πόντιος Πιλάτος δικάζει τον Χριστό 

3. Συμπληρώνουμε. 

1. Συμπληρώνουμε. 
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Εικ. 15 

Εικ. 16 



 

 

Οι στρατιώτες παίρνουν τον Χριστό στην αυλή και τον μαστιγώνουν.  

Πλέκουν ένα ακάνθινο στεφάνι και του το φορούν στο μέτωπο. 

2. Συμπληρώνουμε.  
(χέρι, κόκκινο, καλάμι,  

κοροϊδεύουν) 
Του φορούν έναν ………………. 

μανδύα και του δίνουν ένα καλά-

μι στο δεξί του ……...……….. 

Τον ………………… λέγοντας 

«Χαίρε, βασιλιά των Ιουδαίων». 

Μετά, παίρνουν το …….…….. 

και τον κτυπούν. 

3. Γράφουμε κάτω από κάθε εικόνα τη λέξη που ταιριάζει:                             

Σύλληψη, Προσευχή, Κοροϊδία, Δίκη. 

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

………………………………………………………                                         …………………………………………………. 
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Εικ. 17 



 

 

1. Συμπληρώνουμε. 

(κλαίει, κουβαλήσει, Χριστό, σταυρό) 

Στον δρόμο βρίσκουν κάποιον Σίμωνα και τον αναγκάζουν να 

………………... τον ………. .. Πίσω από τον  ………….. ακολουθεί  πολύς  

κόσμος που …………....  . 

Μετά τις κοροϊδίες, οι στρατιώτες φορτώνουν στον Χριστό τον ξύλινο 

σταυρό. Τον οδηγούν έξω από την Ιερουσαλήμ, σε ένα μέρος που λεγό-

ταν Γολγοθάς,  για να τον σταυρώσουν.  

Η σταύρωση και η ταφή του Χριστού 

   Πάνω στον λόφο του  Γολγοθά  σταυρώνουν τον Χριστό. Κοντά στον 

σταυρό στέκεται η μητέρα του, η Παναγία.    Μαζί της είναι και ο μαθητής 

του Ιωάννης.    

   Μόλις ο Χριστός πεθαίνει, γίνεται ένας μεγάλος σεισμός και πολλοί               

πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι αληθινά ο γιος του Θεού.                  

(Λουκάς, 23  Ιωάννης, 19) 
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Εικ. 18 



 

 

(τάφο, σεντόνι, Ιωσήφ,  Παναγία, σώμα)  

Δύο μαθητές του Χριστού, ο …………………. και ο Νικόδημος, μαζί με 

την …………………. και άλλες γυναίκες κατεβάζουν το ……………. του 

από τον σταυρό. Το τυλίγουν μέσα σε ένα καθαρό ………………... και το 

τοποθετούν μέσα σε έναν καινούριο ………………... 
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2. Συμπληρώνουμε. 

4. Χρωματίζουμε τη σταύρωση του Χριστού. 

3. Βάζουμε σε σειρά τις λέξεις, για να φτιάξουμε την πρόταση. 

Θεού, Ο, είναι, Χριστός, ο, γιος, του 

 

………………………………………………………………………….…. 

Εικ. 19 



 

 

2. Συμπληρώνουμε. 

1. Συμπληρώνουμε. 

Η ανάσταση του Χριστού 

Μετά την ταφή του Χριστού, οι μαθήτριές του αγοράζουν αρώματα και 

πηγαίνουν να αλείψουν το σώμα του. Μόλις φθάνουν μπροστά στον           

τάφο, βλέπουν με έκπληξη ότι είναι ανοικτός. Πάνω στη βαριά πέτρα           

κάθεται ένας άγγελος, που τους λέει: 

(Γαλιλαία, πηγαίνετε, Ιησού, Αναστήθηκε) 

«Μη φοβάστε! Ζητάτε τον ……………….. ,τον 

εσταυρωμένο; ………….………….. ! Δεν είναι  

εδώ. Να,   άδειος  ο  τάφος  που  τον   έβαλαν.    

Άλλά  ...…………………….. και πέστε στους 

μαθητές του ότι θα σας συναντήσει στη 

………………...». 

   Τότε, τρέχουν χαρούμενες, για να βρουν τους αποστόλους.  Ενώ προχω-

ρούν, βλέπουν μπροστά τους τον ίδιο τον Χριστό, που τις χαιρετά και 

τους λέει: «Μη φοβάστε! Πηγαίνετε και πέστε στους μαθητές μου να            

πάνε στη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν». Οι μαθήτριες βρίσκουν τον Πέτρο 

και τον Ιωάννη και τους λένε ότι ο Χριστός αναστήθηκε. 

 

(τυλιγμένος, μαθητές, αναστήθηκε) 

Τρέχουν, τότε, μαζί οι δύο ………………...   

προς τον τάφο.  Και όταν φτάνουν εκεί, βλέ-

πουν μέσα μόνο τα σεντόνια, με τα οποία 

ήταν ………………………. ο Χριστός. Και κα-

ταλαβαίνουν ότι ο Χριστός …………………... 
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Εικ. 20 

Εικ. 21 



 

 

3. Χρωματίζουμε την εικόνα της Ανάστασης.  

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,  

θανάτῳ θάνατον πατήσας,  

καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,  

ζωὴν χαρισάμενος! 
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4. Ψάλλουμε τον ύμνο. 

Εικ. 22 



 

 

Σ Ρ Δ Ε Ι Π Ν Ο Φ Σ 

Α Υ Π Ο Δ Ο Χ Η Τ Π 

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η Γ Σ 

Π Α Σ Τ Α Υ Ρ Ω Σ Η 

Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η Μ Β 

Τ Ο Τ Σ Υ Λ Λ Η Ψ Η 

Δ Ρ Γ Ο Τ Ε Ρ Α Δ Ο 

Α Υ Ρ Ε Μ Α Δ Ι Κ Η 

Κ Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Β Μ 

5. Χρωματίζουμε στο κρυπτόλεξο οχτώ λέξεις, που μάθαμε από την 

πορεία του Χριστού προς την Ανάσταση. Μετά, γράφουμε κάθε             

λέξη κάτω από την εικόνα που ταιριάζει. 

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

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

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

Ανάσταση 

Χριστός Άνέστη, ρούχα όμορφα φοράμε γιορτινά. 

Χριστός Άνέστη, δίνουμε αγάπη και φιλιά. 

Χριστός Άνέστη ακούγεται, τσουγκρίζουμε τ’ αυγά. 

Χριστός Άνέστη και η χαρά ανέτειλε ξανά. 

 

Χριστός Άνέστη παντού θ’ ακουστεί. 

Σ’ ανατολή και δύση θα αρχίσει η γιορτή, 

τσουγκρίσματα και γέλια, αγάπη και χαρά, 

γινόμαστε για πάντα του Θεού παιδιά. 

Μαρίνα Παλιάκη-Μπόκια 

  

Χριστός Άνέστη!    Χριστός Άνέστη!      

Άληθώς Άνέστη!Άληθώς Άνέστη!  

39 

Εικ.23 Εικ.24 
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Γιορτάζουμε στην εκκλησία της ενορίας μας  

΄Ολη την πορεία του Χριστού προς τη Σταύρωση και την Άνάσταση τη  

θυμόμαστε κάθε χρόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα. Στις εκκλησίες μας ζούμε 

αυτά που έπαθε ο Χριστός για μας και μαθαίνουμε πόσο μας αγαπά.              

Ιδιαίτερα από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα όλοι 

οι πιστοί χριστιανοί πάνε στην εκκλησία. Εκεί ζούνε ξανά τα πάθη και 

την ανάσταση του Χριστού: 

Τη Μεγάλη Πέμπτη: το Δείπνο, την Προσευχή, τη Σύλληψη, τη Δίκη και τη 

Σταύρωση. 

Τη Μεγάλη Παρασκευή: την Ταφή. 

Το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα: την Ανάσταση. 

Μεγάλη Παρασκευή •   • Άληθώς Άνέστη! 

Χριστός Άνέστη! • • Ταφή 

Κοινωνούμε • • Δείπνο, Δίκη, Σταύρωση 

Μεγάλη Πέμπτη • • ο γιος του Θεού 

Κυριακή του Πάσχα • • Σώμα και Άίμα Χριστού 

Ο Χριστός είναι • • Άνάσταση 

6. Ενώνουμε τις λέξεις, για να θυμηθούμε όσα μάθαμε για το Πάσχα. 



 

 

Αγάπη σημαίνει μοίρασμα 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
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Προσεύχομαι για όλους 

Από τη Θεία Λειτουργία 

Κύριε, σε παρακαλούμε  

τους αδελφούς μας που ταξιδεύουν στη 

θάλασσα, την ξηρά και τον αέρα να             

συνοδεύσεις�,� 

τις χήρες να προστατέψεις�, 

τα ορφανά να υπερασπιστείς,� 

τους αιχμαλώτους να ελευθερώσεις,� 

τους αρρώστους να θεραπεύσεις��...� 

Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου 

1. Βρίσκουμε και υπογραμμίζουμε τους ανθρώπους, για τους οποίους 

λέγονται οι πιο πάνω προσευχές. 

Προσευχή 

Παναγιά μου, Παναγίτσα,  

που έχεις τον Χριστό αγκαλίτσα 

πάρε στη χρυσή ποδιά σου  

τα παιδιά της γης, κοντά σου, 

άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, 

όλα του Χριστού αδερφάκια 

δίπλα στον Χριστό να τα έχεις 

να μπορείς να τα προσέχεις. 

Θέτη Χορτιάτη 

Α 

Β 

Εικ. 25 



 

 
43 

2. Συζητούμε και γράφουμε στις εικόνες.  

Ποιους άλλους ανθρώπους μπορούμε να 

βάλουμε στην προσευχή μας; 

   3. Μελετούμε τα λόγια του Γέροντα και συνεχίζουμε την προσευχή. 

Στην προσευχή μας θα 

παρακαλέσουμε για … 

«Η ψυχή σας να λέει την ευχή, 

“Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με” 

για όλες σας τις σκέψεις,                              

για όλα και για όλους». 

                                            ΄Άγιος Πορφύριος 

  

  

Εικ. 26 

Κύριε Ιησού Χριστέ,  

…………………………………………………….…… 

 

……………………………………………………….… 

 

………………………………………………… 

 

……………………………………………………. 

 

…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………..  

……………………………………………………..…… 
 

………………………………………………………..… 
 

………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………. 
 

………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………  
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Προσευχή 

Θεέ μου, 

Δώσε μου φώτιση να σε γνωρίσω 

Δώσε μου δύναμη να σ’ αγαπήσω 

Δώσε μου θέληση να μη μισήσω 

ούτε μου φίλο, ούτε μου εχθρό. 

Κυριάκος Κύπαρης 

Ποιες πράξεις μας αξίζουν 

όσο η προσευχή; 

1. Γράφουμε στη σκάλα εκείνα, που μας βοηθούν να ανεβούμε κοντά 

στον Θεό. 

πιστεύω 

πιστεύω 

κάνω παρέα 

φροντίζω κουτσομπολεύω 

ζηλεύω 

αγαπώ 

προσεύχομαι 

παρηγορώ 

βοηθώ 

Προσεύχομαι και αγαπώ 



 

 

 3. Ζωγραφίζουμε μια εικόνα, για να δείξουμε τη δύναμη της προσευ-

χής, όπως την εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. 

45 

4. Βρίσκουμε τις λέξεις που είναι κρυμμένες, βάζοντας γράμματα 

στις εικόνες με τη βοήθεια του μυστικού κώδικα. 

Α Π Χ Ε Η Ρ Ο Σ Υ Γ Ο 

           

        =      

              

2. Εξηγούμε: Τι μπορεί να πετύχει αυτός/αυτή που προσεύχεται,   σύμ-

φωνα με τον Ά́γιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο; 

Για την προσευχή 
 

Με την προσευχή μπορείς να πετάξεις, 

να διαπεράσεις τους ουρανούς και να 

βρεθείς κοντά στον Θεό. 

΄Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 

 

Εικ. 27 
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Αναγνωρίζω τα λάθη μου και αλλάζω 

Ο Χριστός περνούσε από την πόλη Ιεριχώ. Εκεί έμενε ο Ζακχαίος, που η 

δουλειά του ήταν να μαζεύει φόρους από τον κόσμο. ΄Επαιρνε περισσότε-

ρα χρήματα απ’ όσα έπρεπε και έτσι πλούτισε.   

     ΄Οταν άκουσε ότι ήρθε ο Χριστός, ήθελε να τον δει. ΄Ηταν, όμως,                   

κοντός και ο κόσμος πολύς. Δεν μπορούσε να δει τίποτα. ΄Ετρεξε κι                 

ανέβηκε σε ένα δέντρο, για να βλέπει καλύτερα τον Χριστό, που θα                 

περνούσε. Μόλις έφτασε ο Χριστός εκεί κοντά, είδε τον Ζακχαίο, και του 

είπε: «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, γιατί σήμερα θα μείνω στο σπίτι σου». 

΄Ολοι στην πόλη διαμαρτύρονταν κι έλεγαν: «Ο Ζακχαίος κάνει αμαρτίες. 

Ο Χριστός δεν πρέπει να μείνει στο σπίτι του!».�Ο Ζακχαίος, όμως, είπε 

στον Χριστό: «Κύριε, έκανα αδικίες. ΄Επαιρνα περισσότερα χρήματα              

απ’ όσα έπρεπε. Θέλω να διορθώσω τα λάθη μου». Ο Χριστός, τότε, του 

είπε:� «Σήμερα είναι μια ευτυχισμένη μέρα για σένα και την οικογένειά 

σου. Ο Θεός χαίρεται, γιατί άλλαξες τον τρόπο που σκέφτεσαι και ζεις». 

����������������������(Λουκάς, 19) 

Εικ. 28 

Η ιστορία του Ζακχαίου 
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     1. Ενώνουμε τα λόγια με τα πρόσωπα σύμφωνα με την ιστορία. 

Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, γιατί σήμερα θα 

μείνω στο σπίτι σου. 

Ο Ζακχαίος κάνει αμαρτίες. Ο Χριστός δεν 

πρέπει να μείνει στο σπίτι του. 

 3. Συζητούμε την ιστορία και χρωματίζουμε τον δρόμο που θα                  

οδηγήσει τον Γιώργο στα φιλαράκια του. 

Κύριε, έκανα αδικίες. Έπαιρνα περισσότερα 

χρήματα απ’ όσα έπρεπε. 

        2. Γράφουμε τα λόγια του Ζακχαίου που δείχνουν ότι μετάνιωσε. 

Θέλω   _ _    _ _ _ _ _ _ _ _    _ _     _ _ _ _    _ _ _. 

Σα 

ζητώ
 

συγ γνώ
 μ

η
 

. 

Εκανα ΄ 

λά
 

Θος. 

. 

Τα  παι  δια
  

χνί 

μ
ο

εί-

για
   

όλ
ου

Θα 

τα
 

μοιρ
αστ ζόμα 

Τα θέλω όλ

δικά 

μου. 

ς 

Μ
η

 ν
 

τε ζε 

αγ
-

«Ο Γιώργος δεν θέλει να αγγίξει κανένας τα παιχνίδια του, γιατί φοβά-

ται μήπως του τα χαλάσουν. Κάθε φορά που κάποια παιδιά έρχονται 

να παίξουν, τα διώχνει. ΄Οταν, όμως, μένει χωρίς φίλους και φίλες,             

καταλαβαίνει το λάθος του.» 

τα παιχνίδια μου. 
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Συγχωρώ και γινόμαστε φίλοι 

Η ιστορία του Ιωσήφ 

 1. Ακούμε την ιστορία (βλ. παράρτημα, σελ. 72). 

Ο Ιωσήφ μπήκε φυλακή, μετά 

από άδικες κατηγορίες. 

Ο Ιωσήφ εξήγησε το παράξενο όνειρο, 

που είδε ο βασιλιάς της Αιγύπτου. 

Ο Ιωσήφ πουλιέται από τα          

αδέλφια του σε εμπόρους. 

 1 

«Μη φοβάστε, σας αγαπώ και θα σας 

φροντίζω μαζί με τις οικογένειές σας». 

Ο Ιωσήφ συγχώρεσε τα αδέλφια του 

και έζησαν όλοι μαζί ευτυχισμένοι. 

Τα αδέλφια του Ιωσήφ πήγαν στην 

Αίγυπτο, για να αγοράσουν σιτάρι. 
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 2. Βάζουμε αριθμούς στις εικόνες, για να δείξουμε τη σωστή τους σειρά. 

 3. Βάζουμε √ στις σωστές απαντήσεις. 

Β) Τα αδέλφια του τον πούλησαν, επειδή... 

        χρειάζονταν χρήματα 

        τον ζήλευαν 

Γ) Πώς συμπεριφέρθηκε ο Ιωσήφ στα αδέλφια του; 

 τα τιμώρησε                                              τα φρόντισε 

 τα συγχώρεσε                                          τα έδιωξε                                                   

Ά) Ο Ιωσήφ ήταν: 

 ευγενικός και πρόθυμος 

 αγενής και ζηλιάρης 

 4. Ο Ιωσήφ συγχώρεσε και υποδέχτηκε τα αδέλφια του στην Αίγυπτο.  

Γράφουμε τι μπορεί να τους είπε. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 5. Ζωγραφίζουμε μια σκηνή από την ιστορία του Ιωσήφ. 
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Το χαρτζιλίκι του Φίλιππου και της Μαρίας 

Ο Φίλιππος και η Μαρία έφυγαν από το σπίτι πολύ χαρούμενοι, γιατί οι 

γονείς τους τούς έδωσαν χαρτζιλίκι και με αυτό θα αγόραζαν από ένα 

παιχνίδι από το κατάστημα της γειτονιάς τους. Μα καθώς πήγαιναν, τους 

ρίχτηκαν δύο κλέφτες και τους πήραν τα χρήματά τους.  

 Τα παιδιά έβαλαν τις φωνές και οι κλέφτες έτρεξαν να φύγουν, αλλά 

δεν πρόσεξαν τη μοτοσικλέτα, που έστριβε από τη γωνιά. Παρέσυρε τον 

έναν από τους δύο. Ο άλλος έφυγε, το ίδιο και η μοτοσικλέτα. 

 Ο Φίλιππος έτρεξε στο σπίτι και τηλεφώνησε στις Πρώτες Βοήθειες. 

Η Μαρία έμεινε κοντά στον χτυπημένο. Μάζεψε, μάλιστα, τα χρήματα, 

αυτά που μόλις τους είχανε αρπάξει και βρίσκονταν σκορπισμένα στον 

δρόμο και τα έβαλε προσεκτικά στην τσέπη του.  

 ΄Οταν έφτασε το ασθενοφόρο λέξη, δεν είπε για ό,τι προηγήθηκε. 

΄Ηταν τόσο φοβερό αυτό που ακολούθησε, που ο Φίλιππος και η Μαρία 

με κόπο συγκρατούσανε τα δάκρυά τους.  

(Ζ. Κανάβα, Το αλφαβητάρι της Κυριακής, Αποστολική Διακονία, 2002) 

 1. Συνεχίζουμε την ιστορία. 

Και τώρα τι 

θα κάνουμε; Φίλιππος 

Μαρία 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

Εικ. 29 



 

 
51 

2. Συζητούμε: Τι θα κάναμε σε κάθε περίπτωση; 

Ο καλύτερός σου φίλος 

έσπασε το δώρο που 

σου έφερε ο νονός το 

Πάσχα. 

Ο πατέρας σου, παρόλο που 

υποσχέθηκε, δεν σε άφησε να 

πας στα γενέθλια της συμμα-

θήτριάς σου. 

Η δασκάλα σού μίλησε              

απότομα, όταν διέκοψες  

το μάθημα για μια απορία. 

 4. Προσευχή. 

 3. Ο Χριστός πάνω στον Σταυρό παρακάλεσε τον Πατέρα του να      

συγχωρέσει αυτούς που τον σταύρωσαν.  
 

Γράφουμε τα λόγια του Χριστού με μικρά γράμματα. 

ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ ΤΟΥΣ, ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ, 

ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ. 

……………………………………

……………………………………

……………………………………
Εικ. 30 

 
Θεέ μου, συγχώρα με, σε παρακαλώ,  

για λόγια κακά που ’πα σε φίλο μου καλό. 

Κουράγιο δώσε μου, συγγνώμη να ζητήσω 

και άσχημα ποτέ να μην ξαναμιλήσω. 
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Μοιράζομαι με όλους 

Μια παράξενη σούπα 

Κάποτε ήταν ένας στρατιώτης και γύρισε από τον πόλεμο πεινασμένος. 

Χτύπησε όλες τις πόρτες ενός χωριού για φαγητό, αλλά κανένας δεν 

ήθελε να του δώσει κάτι να φάει. 

     Κάποια στιγμή, είδε μερικά παιδιά να παίζουν και πήγε κοντά τους. 

«Ποιος είσαι«, τον ρώτησαν. «Είμαι στρατιώτης και γύρισα από τον          

πόλεμο. Πεινάω τόσο πολύ, που θα έτρωγα ακόμα και πετρόσουπα», 

τους απάντησε. «Τι είναι η πετρόσουπα», απόρησαν τα παιδιά. Ο στρα-

τιώτης τότε τα ρώτησε: «Μήπως έχει κανείς σας μια κατσαρόλα και μια 

κουτάλα». «Στο σπίτι έχουμε μια τεράστια, πάω να τη φέρω», είπε ένα  

κοριτσάκι. Τη γέμισαν με νερό, μάζεψαν πέτρες, τις έπλυναν και τις 

έβαλαν μέσα. Αναψαν τη φωτιά και ανακάτευαν τη σούπα. 

     ΄Υστερα από λίγο, ο στρατιώτης τη δοκίμασε και είπε: «Μμμ, ωραία     

είναι, αλλά χρειάζεται και λίγο αλάτι». «΄Εχουμε στο σπίτι, πάω να         

φέρω», είπε ένα αγόρι. 

     Ο στρατιώτης ανακάτεψε άλλη μια φορά το νερό και είπε: «Μμμ, πολύ 

καλή, αλλά αν είχε και λίγο κοτόπουλο…». ΄Ενα άλλο αγόρι πετάχτηκε: 

«΄Εχουμε κοτόπουλο στο σπίτι» και έτρεξε να το φέρει. 

     Σιγά σιγά ο στρατιώτης τους είπε τι χρειαζόταν η πετρόσουπα και τα 

παιδιά έφεραν ψωμί, ρεβίθια, πατάτες, λάδι, καρότα … μέχρι που ο 

στρατιώτης δοκίμασε τη σούπα και είπε: «Μμμ, αυτή είναι πετρόσουπα! 

Πηγαίνετε σε όλα τα σπίτια και πείτε σε όλους να έρθουν να φάνε από 

την πετρόσουπά μας…».                        .         (Τζον Μουθ, Πετρόσουπα, διασκευή) 
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      3. Ποίημα. 

��Παράξενο πράγμα η καρδιά.  

΄Οσο πιο πολύ τη σπαταλάς γι’ αγάπη και για καλοσύνη                                                   

τόσο και βρίσκεις πιο πολλή πως έχει μείνει.�����������������������������������������������������������������������

Κώστας Μόντης 

 2. Η συνταγή της αγάπης:  

Γράφουμε ποια άλλα «υλικά» χρειάζεται η αγάπη, για να φέρει 

τους ανθρώπους πιο κοντά. 

1. Γράφουμε τα υλικά στις κατσαρόλες,                

που έβαλαν τα παιδιά στη σούπα. 

Υλικά: 
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Πολλοί άνθρωποι ακολουθού-

σαν τον Χριστό, όπου κι αν        

πήγαινε. Μια μέρα, πήγαν           

σ’ έναν έρημο τόπο, όπου είχε 

πάει και ο Χριστός με τους δώδε-

κα μαθητές του. Μιλούσε στον 

κόσμο για την αγάπη του Θεού 

και θεράπευσε πολλούς αρρώ-

στους.   

    Αργά το απόγευμα, οι μαθητές 

πήγαν στον Χριστό και του είπαν: «Ο τόπος είναι ερημικός και η ώρα πε-

ρασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάει στα χωριά, για να αγοράσει τρόφιμα». 

�����Ο Χριστός, όμως, τους είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν, δώστε τους 

εσείς να φάνε».�Οι μαθητές του λένε: «Δεν έχουμε εδώ, παρά μόνο πέντε 

ψωμιά και δύο ψάρια».� Τότε, ο Χριστός τούς είπε: «Φροντίστε να καθί-

σουν κάτω οι άνθρωποι για φαγητό».  

     Ο Χριστός πήρε τα ψωμιά και τα ψάρια και, αφού ευχαρίστησε τον         

Πατέρα του με μια προσευχή, τα ευλόγησε. ΄Υστερα, τα έκοψε σε κομμά-

τια και τα έδωσε στους μαθητές του, να τα μοιράσουν στον κόσμο.  

     ΄Εφαγαν όλοι και χόρτασαν. Ο Χριστός είπε στους μαθητές του: 

«Μαζέψτε τα κομμάτια που περίσσεψαν, για να μην πάει τίποτα χαμένο». 

Γέμισαν δώδεκα κοφίνια από τα περισσεύματα. Αυτοί που έφαγαν ήταν 

πέντε χιλιάδες άντρες και επιπλέον οι γυναίκες και τα παιδιά τους. 

(Ματθαίος, 14 • Ιωάννης, 6) 

Εικ. 31 

Ένα θαύμα του Χριστού 
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      1. Χρωματίζουμε τον τίτλο που ταιριάζει στο θαύμα του Χριστού. 

Ο Χριστός προσθέτει τα ψωμιά και τα ψάρια 

Ο Χριστός αφαιρεί τα ψωμιά και τα ψάρια 

Ο Χριστός πολλαπλασιάζει τα ψωμιά και τα ψάρια 

      2. Κυκλώνουμε τη σωστή απάντηση.  
 

 
① Πόσα ψωμιά ευλόγησε ο Χριστός; 

10 = Φ,     2 = Χ,     5 = Ψ,     3 = Ω,  

② Πόσα ψάρια ευλόγησε ο Χριστός; 

       2 = Ω,      3 = Α,     10 = Β,     5 = Γ 

③ Πόσα κοφίνια περίσσεψαν; 

       5 = Λ,      12 = Μ,     11 = Ν,     8 = Ξ 

④ Πόσοι ήταν οι μαθητές του Χριστού; 

       9 = Ζ,      10 = Η,     11 = Θ,     12 = Ι            

:…:…:…:... 

3. Σχεδιάζουμε ψωμιά και ψάρια στα κοφίνια. 

Ποια λέξη σχηματίστηκε από τις σωστές απαντήσεις; 



 

 

          Πώς προσφέρουμε; 

Ο Χριστός και οι μαθητές του βρίσκονταν έξω από τον Ναό. Εκεί,                  

οι άνθρωποι έκαναν εισφορές σε κουτί για τους φτωχούς. Μερικοί πλού-

σιοι, μάλιστα, το έκαναν με τρόπο επιδεικτικό. 

     Μια φτωχή χήρα γυναίκα έδωσε μόνο δύο λεπτά*. Ο Χριστός είπε 

στους μαθητές του: «Είδατε αυτή τη φτωχή γυναίκα;� ΄Εδωσε περισσότε-

ρα απ’ όσα έριξαν οι άλλοι.�΄Ολοι έριξαν από αυτά που τους περισσεύουν,  

ενώ αυτή έριξε όλα όσα είχε, δηλαδή όλη την περιουσία της». 

(Μάρκος, 12 • Λουκάς, 21) 
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Η Φωτεινή έσπασε το πόδι της στον 

αγώνα που είχε. Γι’ αυτό, το διάλειμμα 

πρέπει να μείνει στην τάξη… 

1. Συζητούμε τις πιο κάτω ιστορίες. 

Η Ελιάνα έτρεχε στο 

διάλειμμα και της έπεσε το 

φαγητό της. Δεν έχει χρήματα 

να ψωνίσει από το κυλικείο…  

λεπτά*: μικρά χάλκινα νομίσματα 

Ο Χριστός είπε στους μαθητές: 

«΄Οταν δίνεις βοήθεια, να την προσφέρεις τόσο  

αθόρυβα, ώστε να μη γνωρίζει το αριστερό σου  

χέρι τι καλό κάνει το δεξί σου».               (Ματθαίος, 6) 

Το δίλεπτο της χήρας 

Εικ. 32 
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2. Παίρνουμε ρόλους και παρουσιάζουμε τη συνέχεια των πιο              

πάνω ιστοριών με το ζευγάρι ή την ομάδα μας.  

  1.  Α   Π      

   2. Π  Ρ      

   3. Α  Ο      

4. Ε     Σ      

     5. Φ      

6. Χ     Ο      

   7. Χ  Ρ      

Β      Α     8. 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Το πιο όμορφο συναίσθημα που μπορούμε να νιώσουμε. 

2. ΄Οταν δούμε ένα παιδάκι να κάθεται μόνο του, μπορούμε να πάμε να 

του κάνουμε ... 

3. Με αυτό τον τρόπο πρέπει να προσφέρουμε στους άλλους και όχι να 

καυχιόμαστε. 

4. Κάθε Κυριακή οι πιστοί πηγαίνουν εκεί και προσεύχονται. 

5. Η αληθινή ... είναι θησαυρός. 

6. Αυτός θυσιάστηκε για χάρη όλων των ανθρώπων. 

7. ΄Οταν προσφέρουμε, νιώθουμε μεγάλη ... 

8. Προσφορά σημαίνει δίνω ... στους άλλους. 

3. Συμπληρώνουμε την ακροστιχίδα της προσφοράς. 



 

 



 

 

Επίκαιρα  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
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Ο ευαγγελισμός της Θεοτόκου 

Στη Ναζαρέτ ζούσε μια πολύ ξεχωριστή κόρη, η Μαρία. Μια μέρα, εμφανί-

στηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και της είπε: «Χαίρε, εσύ που είσαι η πιο           

ευλογημένη από όλες τις γυναίκες». Η Μαρία, όταν άκουσε τα λόγια αυτά, 

φοβήθηκε. Τότε, ο Αρχάγγελος της είπε: «Μη φοβάσαι, Μαρία! Θα μείνεις 

έγκυος. Θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού». Η Μαρία ρώτησε 

τον ΄Αγγελο με απορία: «Μα πώς θα γίνει αυτό, αφού δεν έχω άντρα;» Κι 

εκείνος της απάντησε: «Το ΄Αγιο Πνεύμα θα έρθει πάνω σου και η δύναμη 

του Θεού θα σε σκεπάσει». Η Μαρία, τότε, του είπε:  «Ας γίνει το θέλημα 

του Θεού».                                                                                                                   (Λουκάς, 1) 

1. Μελετούμε την εικόνα και γράφουμε τα ονόματα των προσώπων. 

Εικ.33 

Η επίσκεψη του Αγγέλου 

 



 

 

• • • 
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2. Ταιριάζουμε την εικόνα με τη λέξη. 

Γέννηση Εισόδια Ευαγγελισμός 

3. Βρίσκουμε στο κρυπτόλεξο τέσσερα ονόματα της Παναγίας. 

Τ Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α 

Θ Ο Π Μ Α Ρ Ι Α Ε 

Ζ Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Σ 

Ο Δ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α 

Θεοτόκε Παρθένε, Χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία,  

ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, εὐλογημένη, σὺ ἐν γυναιξί, 

καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, ὅτι 

Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

5. Ακούμε τον ύμνο. 

• • • 

Μήτηρ Θεού 

4. Ακούμε το τραγούδι «Παναγία». Γράφουμε άλλα ονόματά της. 

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

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

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

Εικ.34 Εικ.35 

Εικ.36 
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Ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη 

Πριν πολλά χρόνια ζούσε στην Κωνσταντινούπολη ένας σπουδαίος               

βασιλιάς, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, 

η Αγία Ελένη, ήταν πιστή χριστιανή. ΄Ηθελε πάρα πολύ να βρει τον                

ξύλινο σταυρό του Χριστού, που κανείς δεν ήξερε πού βρισκόταν. Πήγε, 

λοιπόν, στα Ιεροσόλυμα, όπου σταυρώθηκε ο Χριστός. ΄Όταν έφτασε, 

άρχισε να ψάχνει για τον σταυρό, μέχρι 

που βρήκε τον λόφο του Γολγοθά. ΄Εβαλε 

τότε τους στρατιώτες να σκάψουν κι 

ύστερα από πολλές προσπάθειες              

βρήκαν τον σταυρό. Ό πατριάρχης σήκω-

σε πάνω τον σταυρό και πολύς κόσμος 

ήρθε χαρούμενος και τον προσκύνησε. Η 

Αγία Ελένη έκοψε ένα κομμάτι από το          

Τίμιο Ξύλο και ξεκίνησε με το καράβι για 

την πατρίδα της.                                 (Συναξάρι) 

Εικ. 37 

Εικ. 38 



 

 

΄ 
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2. Γράφουμε κάθε πρόταση κάτω από την εικόνα που ταιριάζει. 

Όι άντρες σκάβουν, για να βρουν τον Τίμιο Σταυρό. 

Ό Τίμιος Σταυρός υψώνεται. 

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

3. Διηγούμαστε την ιστορία της Αγίας Ελένης στο ζευγάρι μας και   

μετά στην τάξη. 

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

     1. Γράφουμε στη θέση των εικόνων τη λέξη που ταιριάζει. 

Η        ______  __________ πήγε στα Ιεροσόλυμα, για να βρει τον 

______________                         του  _______________. ΄Εβαλε τους                                                          

_______________ να σκάψουν κι ύστερα από πολλές προσπάθειες 

τον βρήκαν. Πολύς   ______________  ήρθε τότε χαρούμενος και 

τον προσκύνησε. 

Είμαστε πολύ χαρούμενοι  αυτές τις μέρες! Οι Ά́γιοί μας γιορτάζουν 

στις 21 Μαϊου. 

Εικ. 39 Εικ. 40 



 

 

Η Αγία Ελένη, ενώ ταξίδευε για την Κωνσταντινούπολη, σταμάτησε με 

το καράβι της στην Κύπρο. Όι στρατιώτες έστησαν τις σκηνές τους στην 

παραλία κι αποκοιμήθηκαν. Το πρωί, όμως, ο σταυρός έλειπε. ΄Όπου κι 

αν έψαξαν, δεν τον βρήκαν. Ξαφνικά, κάποιος φώναξε ότι στο ψηλό 

βουνό πίσω τους κάτι έλαμπε και φώτιζε την περιοχή. Ανέβηκαν γρήγο-

ρα στο βουνό κι είδαν ότι έλαμπε ο σταυρός.  

     Τότε, η Αγία Ελένη χαρούμενη έκτισε εκεί μια εκκλησία κι άφησε              

μέσα ένα κομμάτι από τον σταυρό του Χριστού. Το βουνό εκείνο               

ονομάστηκε Σταυροβούνι. Αργότερα, κτίστηκε εκεί μοναστήρι, που              

υπάρχει μέχρι σήμερα.                                 (Παράδοση της Εκκλησίας της Κύπρου) 

(βουνό, σταυρό, εκκλησία, Σταυροβούνι) 
 

Η Αγία Ελένη έκτισε                           πάνω στο βουνό κι άφησε εκεί 

ένα κομμάτι από τον                 του Χριστού.  

Το                 εκείνο ονομάστηκε                                         .                                                                           

1. Συμπληρώνουμε τις προτάσεις με τις λέξεις της παρένθεσης. 

«Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον 

τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι 

κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ σὸν 

φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα». 
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2. Ψάλλουμε το απολυτίκιο του Τιμίου Σταυρού. 

Η Αγία Ελένη στην Κύπρο 



 

 

 

«Είμαι μια γάτα από τις πολλές που ζουν στο μοναστήρι του Αγίου           

Νικολάου στη Λεμεσό. Είμαστε όλες περήφανες, γιατί οι γιαγιάδες μας 

αγωνίστηκαν για την Κύπρο. ΄Όταν κάποτε η Αγία Ελένη πέρασε από 

το νησί, είδε ότι ήταν έρημο και γεμάτο φίδια. Βλέπετε, δεν είχε βρέξει 

για πολλά χρόνια και το νησί υπέφερε. ΄Εστειλε, τότε, με καράβι             

πολλές γάτες στη Λεμεσό. Όι γιαγιάδες μου άρχισαν να σκοτώνουν τα 

φίδια. Μετά από λίγο καιρό, το νησί μας καθάρισε από τα φίδια.  

     Αργότερα, έβρεξε τόσο πολύ που τα φυτά και τα ζώα ζωντάνεψαν. 

Όι άνθρωποι χαρούμενοι ευχαριστούσαν 

τον Θεό για τη βοήθειά του. Στη Λεμεσό 

κτίστηκε το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου 

των Γάτων, όπως ονομάστηκε. Από τότε 

ζούμε στο μοναστήρι μαζί με τις μοναχές, 

που μας φροντίζουν με αγάπη».  

 2. Ζωγραφίζουμε το βουνό με 

τον σταυρό. 
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…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………... 

Μια περήφανη γάτα 

      1. Συζητούμε και γράφουμε:  

Πώς νομίζετε ότι βοηθά η γάτα              

σήμερα τις μοναχές στο μοναστήρι; 



 

 

Ο Χριστός ανεβαίνει στον Πατέρα του                 

Ό Χριστός, μετά την ανάστασή του, συναντήθηκε αρκετές φορές με τους 

μαθητές του. Μια μέρα, τους είπε: «Πηγαίνετε σε όλα τα μέρη της γης και 

διδάξετε στους ανθρώπους αυτά που σας έμαθα. ΄Ύστερα να τους βαπτί-

ζετε στο όνομα του Πατρός και του Ύιού και του Αγίου Πνεύματος». 

     Σαράντα μέρες μετά την ανάστασή του, ο Χριστός μαζί με τους μαθητές 

του βρίσκονταν σε ένα βουνό. Εκεί, τους υποσχέθηκε ότι, τώρα που                      

πηγαίνει στον Πατέρα του, θα τους στείλει το ΄Αγιο Πνεύμα. Μετά, σήκω-

σε τα χέρια και τους ευλόγησε. Ενώ τους ευλογούσε, άρχισε να υψώνεται 

σιγά σιγά από τη γη και να ανεβαίνει στον ουρανό. ΄Ενα φωτεινό σύννεφο 

τον σκέπασε και τον ανέβασε κοντά στον Πατέρα του. 

     Μετά την ανάληψη του Χριστού, οι μαθητές του γύρισαν χαρούμενοι 

στα Ιεροσόλυμα. Περίμεναν το ΄Αγιο Πνεύμα να φωτίσει τις καρδιές τους. 

                                                                   (Μάρκος, 16 • Λουκάς, 24 ) 

Η ανάληψη του Χριστού 
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Εικ. 41 



 

 

1. Συμπληρώνουμε τις προτάσεις με λέξεις από το κείμενο. 

Ό Χριστός, μετά την _______________ του,  είπε στους μαθητές του:     

«Πηγαίνετε σε όλα τα μέρη της γης και _________________ όλους τους    

ανθρώπους αυτά που σας έμαθα». Μετά, τους υποσχέθηκε ότι θα τους 

στείλει το ________  __________ . Τους ευλόγησε και σιγά σιγά αναλήφ-

θηκε στον _____________ κοντά στον Πατέρα του. 
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     3. Χρωματίζουμε τον Χριστό μέσα στη φωτεινή νεφέλη που τον                     

σκέπασε.  

Εικ. 42 

 2. Γράφουμε αυτά που δίδαξαν οι μαθητές του Χριστού στον κόσμο. 
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Η γιορτή της Νεφέλης 

Σήμερα στο σχολείο μας συζητούσαμε για 

το πότε γιορτάζει το κάθε παιδί. Την αρχή 

έκανε η Ελένη, που γιόρταζε στις 21 Μαΐου, 

μέρα γιορτής του Μεγάλου Κωνσταντίνου 

και της Αγίας Ελένης. Μας είπαν κι άλλοι πό-

τε γιορτάζουν, μέχρι που ακούσαμε το παράπονο της Νε-

φέλης: «Εγώ νομίζω δεν έχω γιορτή. Δεν ξέρω καμιά Αγία 

Νεφέλη».  

   Κανείς μας δεν ήξερε τέτοια Αγία, γι’ αυτό ρωτήσαμε τη  

δασκάλα μας.    

- Και βέβαια έχεις γιορτή,, Νεφέλη μου, και μάλιστα            

μεγάλη. Γιορτάζεις τη μέρα της ανάληψης του Χριστού.    

Τότε, που μια φωτεινή νεφέλη ανέβασε τον Χριστό στους 

ουρανούς, της είπε η δασκάλα. 

- Και πότε γιορτάζουμε την Ανάληψη, κυρία, ρώτησε η      

Νεφέλη.  

- Σαράντα μέρες μετά το Πάσχα, απάντησε η δασκάλα.  

- Ωραία κυρία! Θα κοιτάξω στο ημερολόγιο πότε γιορτάσα-

με το Πάσχα, θα προσθέσω σαράντα μέρες κι αύριο θα σας 

πω την ημερομηνία της γιορτής μου.  Και τότε, θα κεράσω 

εγώ! 

Εικ. 43 
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1. Η Εκκλησία, πέραν από τις γιορτές των αγίων, γιορτάζει και πολλά 

γεγονότα της ζωής του Χριστού. Ενώνουμε το γεγονός με την                  

εικόνα. 

Γέννηση Βάφτιση Ανάληψη Ανάσταση 

      2. Γράφουμε σε χρονική σειρά τα γεγονότα της ζωής του Χριστού              

βάζοντας τις λέξεις: Ανάληψη, Γέννηση, Ανάσταση, Βάφτιση. 

 3. Κυκλώνουμε στο ημερολόγιο της φετινής χρονιάς το Πάσχα και 

μετά την Ανάληψη, που γιορτάζει η Νεφέλη.   

Απρίλιος 2014  

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

Μάιος 2014  

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Εικ. 44 Εικ. 45 Εικ. 46 



 

 



 

 

Παράρτημα κειμένων 
και εικόνων 



 

 

Η ιστορία του Ιωσήφ 

Πριν πολλά χρόνια ζούσε ο Ιακώβ με τα δώδεκα παιδιά του, που ήταν όλα 

αγόρια. 

     Τα παιδιά του ήταν πολύ όμορφα και εργατικά. ΄Όταν μεγάλωσαν, όμως, 

ο Ιωσήφ ξεχώριζε από τα αδέλφια του. ΄Ήταν ευγενικός, πρόθυμος και υπά-

κουος στον πατέρα του. Τα άλλα αδέλφια άρχισαν να τον ζηλεύουν και να 

σκέφτονται κακά για τον Ιωσήφ. 

     Από τη ζήλια τους τα μεγάλα αδέλφια πούλησαν τον Ιωσήφ σε κάποιους 

εμπόρους, που πήγαιναν σε άλλη χώρα, την Αίγυπτο. Τα αδέλφια του είπαν 

ψέματα στον πατέρα τους ότι, τάχα, τον Ιωσήφ τον έφαγαν άγρια θηρία.           

Ό Ιακώβ λυπήθηκε και έκλαψε πολύ. Δεν έχασε, όμως, την πίστη του. 

     Όι έμποροι πούλησαν τον Ιωσήφ σε κάποιο Αιγύπτιο πλούσιο. Ό πλούσιος 

μετά από άδικες κατηγορίες τον έβαλε φυλακή. Εκεί, ο Ιωσήφ συνέχισε να 

είναι καλότροπος κι ευγενικός, αλλά κυρίως πιστός στον αληθινό Θεό. 

     Στην Αίγυπτο, ο Ιωσήφ εξήγησε δύο παράξενα όνειρα που είδε ο                     

βασιλιάς της χώρας. Αυτός τον ευχαρίστησε και τον ελευθέρωσε. Μετά τον 

διόρισε κυβερνήτη της Αιγύπτου. 

     Ή Αίγυπτος ήταν πολύ πλούσια χώρα σε σιτάρι. Στη χώρα της οικογένειας 

του Ιωσήφ, όμως, δεν υπήρχε καθόλου σιτάρι. ΄Ετσι, τα αδέλφια του πήγαν 

να αγοράσουν από την Αίγυπτο.  

     ΄Όταν συνάντησαν τον Ιωσήφ ως κυβερνήτη, δεν τον αναγνώρισαν.           

Ό Ιωσήφ, όμως, τους γνώρισε και με έξυπνο τρόπο τους έστειλε να             

φέρουν και τον πατέρα τους. Αυτός χάρηκε πάρα πολύ που βρήκε το            

χαμένο του παιδί. 

     Τα αδέλφια φοβούνταν ότι ο Ιωσήφ θα τους τιμωρούσε για το κακό που 

του έκαναν. Αυτός, όμως, τους συγχώρεσε και τους είπε: 

     «Μη φοβάστε, εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού. Μπορεί εσείς να σκεφτήκα-

τε κακά εναντίον μου, εγώ, όμως, σας αγαπώ και θα σας φροντίσω             

μαζί με τις οικογένειές σας». 

     Κι έζησαν όλα τα αδέλφια μαζί ευτυχισμένα στην Αίγυπτο για πολλά               

χρόνια. .                                                                                 (Αποσπάσματα, Γένεσις 35 – 47) 

Αγάπη σημαίνει μοίρασμα: Συγχωρώ και γινόμαστε φίλοι, εργ. 1, σελ. 48 
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Ζωή με αγάπη: Το πανηγύρι της ενορίας μου, εργασία 2, σελ. 23 
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Πηγές 



 

 

΄ 

Πηγές εικονιστικού υλικού 

Το εικονιστικό υλικό του βιβλίου, που δεν είναι αριθμημένο, ανήκει στο αρχείο της Υπηρεσίας            
Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. ΄Όσες φωτογραφίες έχουν το 
διακριτικό (*) ανήκουν σε μητροπόλεις και στο φωτογραφικό αρχείο της Υπηρεσίας Ανάπτυξης 
Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 
 

Εικ. 1, σελ. 12: Φως Φαναριού, Όι θρησκευτικοί ηγέτες της Φιλανδίας στο Φανάρι (2011, Φεβρου-

αρίου 28). Ανάκληση Ιούλιος 3, 2012 από: http://fanarion.blogspot.com/2011_02_01_archive.html 

Εικ. 2, σελ. 13: Καθολικό Ιεράς Μονής Αγίου Ήρακλειδίου, Πολιτικό, Λευκωσία. Αρχείο Ιεράς  

Μητρόπολης Ταμασού και Όρεινής. 

Εικ. 3, 4, σελ. 14, 17: Αρχείο φωτογράφου Γιώργου Μάου (περιλαμβάνονται κι όλες οι φωτογρα-

φίες των σελίδων 14 και 15). 

Εικ. 5, σελ. 20: Όρθοδοξία - Παράδεισος, Ό ΄Αγιος Αντώνιος ο Μέγας. Ανάκληση Μάιος 15, 2012 

από http://oparadeisos.wordpress.com/category/ 

Εικ. 6, σελ. 22: Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος, Με λαμπρότητα πανηγύρισε η Ενορία των Παμμεγί-

στων Ταξιαρχών Χαλκίδος (2011, Νοέμβριος 8). Ανάκληση Μάιος 15, 2012 από http://

www.imchalkidos.gr/anakoinosi.asp?pageID=294&anakoinosiID=488&katigoriaID=182  

Εικ. 7, 8, 9, σελ. 22: Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού και Όρεινής. 

Εικ. 10, σελ. 25: Παλιάκη - Μπόκια, Μ. και Παλιάκη - Ιεραπετρίτη, Ε. (2009). Γιορτάζω - Τραγουδώ 

- Παίζω - Δημιουργώ, 3 (σελ. 27). Αθήνα: ΄Αθως - Παιδικά. Εικονογράφηση: Αγγελική Δελεχά,       

Βάσια Μαγαράκη. 

Εικ. 11*,12*, 14*, 15*, 16*, 17*, 18*, 20*, 21*, σελ. 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36: Βαϊοφόρος, Μυστικός 

Δείπνος, Προσευχή, Προδοσία, Δίκη, Εμπαιγμός, Σταύρωση, τοιχογραφίες ιερού ναού            

Σταυρού Αγιασμάτι, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου. 

Εικ. 19 σελ. 35: Χριστός Εσταυρωμένος, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού. 

Εικ. 22, σελ. 37: Ανάσταση, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου. 

Εικ. 23, 24, σελ. 39: Σταύρωση, Ανάσταση, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου. 

Εικ. 25, σελ. 42: Ή Μεταμόρφωση του Σωτήρος, τοιχογραφία, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης                    

Λεμεσού. 

Εικ. 26, σελ. 43: Παλιάκη - Μπόκια, Μ. και Παλιάκη - Ιεραπετρίτη, Ε. (2009). Γιορτάζω - Τραγου-

δώ - Παίζω - Δημιουργώ, 2 (σελ. 10). Αθήνα: ΄Αθως Παιδικά. Εικονογράφηση: Αγγελική Δελε-

χά, Βάσια Μαγαράκη. 

Εικ. 27, σελ. 45: ΄Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τοιχογραφία, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης                   

Λεμεσού. 

Εικ. 28, σελ. 46: Ή συνάντηση του Ιησού με τον Ζακχαίο, τοιχογραφία, Αρχείο Ιεράς Μητρόπο-

λης Λεμεσού. 

Εικόνες, σελ. 48: Watts, M. (2003). Εικονογραφημένη Βίβλος για παιδιά (σελ. 52, 55, 57, 61, 67, 

70). Λευκωσία: Power Publishing. Εικονογράφηση: Helen Cann. 

Εικ. 29, σελ. 5ο: Κανάβα, Ζ. (2002). Το αλφαβητάρι της Κυριακής (σελ. 166). Αθήνα: Αποστολική 

Διακονία. Εικονογράφηση: Χρήστος Δήμος. 
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Εικ. 30, σελ. 51: Ή Σταύρωση, τοιχογραφία, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού. 

Εικ. 31, σελ. 54: Παλιάκη - Μπόκια, Μ. και Παλιάκη - Ιεραπετρίτη, Ε. (2009). Γιορτάζω - Τραγου-

δώ - Παίζω - Δημιουργώ, 3 (σελ. 16). Αθήνα: ΄Αθως - Παιδικά. (Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου Αγίου 

Όρους, Καθολικό Μονής, Αγιογράφος: Τζώρτζη). 

Εικ. 32, σελ. 56: Χριστός Ευλογών, τοιχογραφία Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Μέσα Ποτα-

μός, Λεμεσός. Αρχείο ομώνυμης Μονής. 

Εικ. 33, σελ. 60: Ό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, φορητή εικόνα, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης 

Μόρφου. 

Εικ. 34, 35, σελ. 61: Ή γέννηση της Παναγίας, Τα εισόδια της Παναγίας, τοιχογραφίες ιερού 

ναού Σταυρού Αγιασμάτι, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου. 

Εικ. 36, σελ. 61: Παναγία, τοιχογραφία, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού. 

Εικ. 37, σελ. 62: Ό ΄Αγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, τοιχογραφία, Αρχείο Ιεράς Μητρόπο-

λης Μόρφου. 

Εικ. 38, σελ. 62: Ή ΄Υψωση του Τιμίου Σταυρού, φορητή εικόνα, Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμο-

νος Αχεράς, Λευκωσία. Αρχείο Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων. 

Εικ. 39, 40, σελ. 63: Τοιχογραφίες, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου. 

Εικ. 41* (επαν. εικ. σελ. 69), 42, σελ. 66, 67: Ή ανάληψη του Χριστού, τοιχογραφία ιερού ναού 

Σταυρού Αγιασμάτι, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου. 

Εικ. 43, σελ. 68: Ό Χριστός κατά την Ανάληψη, τοιχογραφία Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου, 

Πάφος. Αρχείο ομώνυμης Μονής. 

Εικ. 44*, 45*, 46*, σελ. 69: Γέννηση του Χριστού, Ανάσταση, Βάπτιση του Χριστού, τοιχογρα-

φίες ιερού ναού Παναγίας Ασίνου, Λευκωσία.  
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