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Πρόλογος 

Η  εκπαιδευτική  μεταρρύθμιση  στοχεύει  στη  δημιουργία  ενός  σύγχρονου,  ανθρώπι‐

νου 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, η αλληλεγγύη και η ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη. 

   Είναι  με  ιδιαίτερη  χαρά  και  ικανοποίηση  που  διαπιστώνω  πως  μέσα  από  το                

εκπαιδευτικό υλικό των Θρησκευτικών της Β΄ Δημοτικού όλα τα πιο πάνω, αλλά και 

τα διαχρονικά μηνύματα της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, με κύριο γνώρισμα την 

πράξη της αγάπης και τη φροντίδα για όλο τον κόσμο, μεταφέρονται στα παιδιά με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

   Οι θεματικές ενότητες της Β΄ τάξης αναφέρονται στις σχέσεις των ανθρώπων στην 

οικογένεια και στην ένωση ανθρώπων και Θεού στη μεγάλη οικογένεια των χριστια‐

νών, την Εκκλησία. Αναπτύσσεται, επίσης, η έννοια της αγάπης προς όλους τους αν‐

θρώπους,  αλλά  και  προς  τον  όμορφο  κόσμο,  που  δημιούργησε  ο  Θεός.  Το  βιβλίο 

πραγματεύεται και θέματα από τον εορτολογικό κύκλο της Εκκλησίας, για να μπορέ‐

σουν τα παιδιά να βιώσουν την ιστορία της αποκάλυψης του Θεού στους ανθρώπους. 

  

 Ελπιδοφόρος Νεοκλέους 

Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης    



Όμορφος 

κόσμος 



Σημείω
μα       

            
  

στα πα
ιδιά 

Μικροί μας φίλοι, 

΄Ενα  ταξίδι  σάς περιμένει φέτος στον όμορφό μας κόσμο.  ΄Ενα  ταξίδι        

ευχάριστο, γεμάτο  ιστορίες, προσευχές, εικόνες, ποιήματα, τραγούδια 

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 και πιο χρήσιμοι στους γύρω σας. 

     Θα τα καταφέρετε όταν ακούσετε τη φωνή και γνωρίσετε το θέλημα 

του Χριστού. Τότε θα νιώσετε δίπλα και μέσα σας τον ίδιο τον Υιό του 

Θεού ως φίλο και αδελφό σας.             

                                                                                                              Καλό σας ταξίδι! 

 Ομάδα Θρησκευτικών 
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Εικονίδια 

 
Γράφουμε 

 
Υπογραμμίζουμε 

 

Συζητούμε 

 

Μελετούμε άλλες πηγές 

 

Χρωματίζουμε 

 
Ζωγραφίζουμε 

 
Παίζουμε 

 
Παρατηρούμε 

 
Ψάλλουμε  

 
Κόβουμε 

; 

Δίπλα από κάθε δραστηριότητα υπάρχει ένα από τα πιο κάτω σύμβολα: 





 

 

Μια μικρή οικογένεια 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ	ΕΝΟΤΗΤΑ	



 

  

Η οικογένεια του Χριστού 

12 

Ο  Χριστός  μεγάλωσε  μέσα  στην  οικογένειά  του  με  πολλή  αγάπη  και               

φροντίδα.  Η  Μαρία  και  ο  Ιωσήφ  βρίσκονταν  συνεχώς  στο  πλάι  του,              

δείχνοντάς του πόσο πολύ τον αγαπούσαν.  

Ο Χριστός τούς αγαπούσε το ίδιο και υπάκουε σε αυτά που του έλεγαν. 

Δεν σταμάτησε ποτέ να νοιάζεται γι’ αυτούς. Μέσα στην οικογένεια του 

Χριστού  υπήρχε  η  αληθινή  αγάπη.  Αυτή  η  αγάπη  πρέπει  να  υπάρχει               

μέσα στην κάθε οικογένεια. 

Αγαπούμε και αγαπιόμαστε                              

Εικ. 1 



 

 

1.  Γράφουμε τα ονόματα των μελών της οικογένειας του Χριστού και             
συμπληρώνουμε στο κέντρο αυτό που χαρακτήριζε την οικογένεια. 

Γ 

Δ 
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…………………………………………...  …………………………………………... 

…………………………………………... 

Α _ _ _ _ 

2.  Ο  Χριστός  αγαπούσε  πολύ  τη  μητέρα  του  και  νοιαζόταν  για           
αυτήν.  Ακόμα  και  πάνω  στον  σταυρό  δεν  την  αφήνει  μόνη  της,             
αλλά της δίνει έναν νέο γιο, τον Ιωάννη. Κυκλώνουμε τη λέξη που 
ταιριάζει στη διπλανή εικόνα. 

Σταύρωση 

Υπαπαντή 

Αποκαθήλωση 

Γέννηση 

Εικ. 2 



 

  

4. Βάζουμε σε κύκλο την Παναγία και γράφουμε κάτω από την κάθε ει‐
κόνα το όνομά της, επιλέγοντας από τα παρακάτω: 

Σταύρωση     Υπαπαντή     Αποκαθήλωση     Γέννηση 

3. Η Παναγία αγαπούσε πολύ τον γιο της. Βρισκόταν συνεχώς δίπλα 
του,  ακόμα  και  στις  πιο  δύσκολες  στιγμές. Κυκλώνουμε  τη  λέξη 
που ταιριάζει στη διπλανή εικόνα. 

Σταύρωση 

Υπαπαντή 

Αποκαθήλωση 

Γέννηση  Εικ. 3 

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

Εικ. 4  Εικ. 5 



 

 

Η αγάπη στην οικογένεια 

Η Φιλοθέη είναι έγκυος. Σε λίγες μέρες θα γεννήσει το τρίτο της παιδάκι.   

Ο Σπύρος και η Αντωνία, τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας, είναι πολύ 

χαρούμενα. Ο μπαμπάς Ανδρέας τα αγκαλιάζει με στοργή και τους λέει:      

Η  Αντωνία,  όμως,  με  αγωνία  τον 

ρωτά:  

Τότε η μαμά χαμογελώντας τους λέει: 

15 

Τώρα  που  θα  γεννηθεί  το           

αδελφάκι  σας,  θέλω  να  το       

αγαπάτε  πολύ,  όπως  εσείς               

αγαπάτε ο ένας τον άλλο. 

Εσύ,  όμως,  και  η  μαμά,  θα 

μας αγαπάτε το ίδιο ή θα αγα‐

πάτε περισσότερο το μωράκι; 

΄Οχι, αγάπη μου, μην ανησυχείς. 

Θα σας αγαπάμε όλους το  ίδιο. 

Στην οικογένειά μας θα αγαπά‐

ει ο ένας τον άλλο και κάθε μέ‐

ρα  θα  αγαπιόμαστε  όλοι,  όλο 

και πιο πολύ. 



 

  

1. Χρωματίζουμε τα μπαλόνια, που μιλούν για τις σωστές σχέσεις, που 

υπάρχουν μέσα σε μια οικογένεια.  

Α 

Τα παιδιά αγαπούν 

τους γονείς τους. 

Α 

Οι γονείς φροντί‐

ζουν τα παιδιά   

τους. 

Α 

Οι γονείς τσακώνο‐

νται μεταξύ τους. 
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Δ 

Τα παιδιά πληγώ‐

νουν τους γονείς 

τους. 

Ε 

Τα παιδιά τσακώνο‐

νται μεταξύ τους. 

Γ 

Τα παιδιά παίζουν 

αγαπημένα. 

Ψ 

Τα παιδιά παρακούνε               

τις συμβουλές                                  

των γονιών τους. 

Π 

Τα παιδιά σέβονται 

τους γονείς τους. 

Κ 

Οι γονείς παραμε‐

λούν τα παιδιά   

τους. 

Η 

Οι γονείς είναι                    αγαπημένοι. 



 

 

2.  Γράφουμε  τη  λέξη,  που  σχηματίστηκε  με  τα  μεγάλα  κεφαλαία               

γράμματα  των  χρωματισμένων  μπαλονιών  της  προηγούμενης 

άσκησης.  

3. Ζωγραφίζουμε τη δική μας οικογένεια. 

17 



 

  

Ένα υπέροχο δώρο                                      

18 

 Η Γέννηση της Παναγίας 

1. Γράφουμε τα ονόματα των μελών της οικογένειας της Παναγίας. 

Πριν  από  πάρα  πολλά  χρόνια,  στην 

περιοχή της Γαλιλαίας, ζούσε ένα ευ‐

λογημένο  ζευγάρι,  ο  Ιωακείμ  και  η 

΄Αννα.  ΄Ηταν  καλοί  και  αγαπημένοι 

σύζυγοι.    Είχαν,  όμως,  ένα  μεγάλο 

καημό. Τα χρόνια περνούσαν και δεν 

είχαν αποκτήσει παιδιά. Γεμάτοι πό‐

νο  προσεύχονταν  μέρα  και  νύχτα 

στον Θεό και τον παρακαλούσαν να 

τους χαρίσει ένα παιδάκι.   

  Παρόλο  που  είχαν  πια  γεράσει,  ο  Θεός,  βλέποντας  την  πίστη  τους, 

έστειλε τον άγγελό του και τους είπε: «Ο Θεός άκουσε τις προσευχές σας. 

Θα αποκτήσετε παιδί, για το οποίο θα μιλά όλος ο κόσμος!». Μετά από 

εννέα μήνες, η ΄Αννα γέννησε ένα κοριτσάκι, που το ονόμασαν Μαρία. Η 

γέννηση της μικρής Μαρίας γέμισε το σπίτι τους χαρά.   

  Τη Γέννηση της Παναγίας γιορτάζει η Εκκλησία στις 8 Σεπτεμβρίου. 

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

…………………………………………... 

Εικ. 6 
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2. Γράφουμε τα ονόματα των εικονιζόμενων προσώπων. 

................................ 

................................ 

................................ 

3.   Συζητούμε στην τάξη: 

Α) Ποια  είναι  η  σχέση  των  τριών  προσώπων  της  εικόνας  μεταξύ 

τους; 

Β) Γιατί  η  γέννηση  της  Παναγίας  έφερε  τη  χαρά  όχι  μόνο  στον          

Ιωακείμ και στην  Άννα, αλλά και σε όλο τον κόσμο; 

4.  Κόβουμε τα κομμάτια της σελίδας 95 και τα κολλούμε στη σωστή 

θέση.  

Γέννηση της Παναγίας  Γέννηση του Χριστού 

Εικ. 7 



 

  

5.  Γράφουμε κάτω από κάθε εικόνα την κατάλληλη λεζάντα. 

Η Γέννηση της Παναγίας 

Η Κοίμηση της Παναγίας  Τα Εισόδια της Παναγίας 

Ο Ευαγγελισμός της Παναγίας 

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

Εικ. 4  Εικ. 5 

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

Εικ. 9 Εικ. 8 

Εικ. 10  Εικ. 11 



 

 

Η γέννηση της Αγάπης 

Η μεγάλη μέρα για την οικογένεια του Ανδρέα και της Φιλοθέης έφτασε.    

Η Φιλοθέη είναι έτοιμη να γεννήσει. Ο μπαμπάς παίρνει τη Φιλοθέη στο 

νοσοκομείο και τα παιδιά στο σπίτι του θείου Βασίλη. Ο Σπύρος θέλει να 

γεννήσει η μαμά του αγοράκι, για να παίζουν, όπως λέει, μαζί μπάλα. Η 

Αντωνία, όμως, διαφωνεί και είναι βέβαιη πως σε λίγες μέρες θα δείχνει 

τα καινούρια της παπούτσια στη μικρή της αδελφή. 

Ας προσευχηθούμε όλοι το μωράκι 

μας να έχει υγεία.  

 Σε λίγο το τηλέφωνο κτυπά. Στην άλλη γραμμή βρίσκε‐

ται ο μπαμπάς. Τρισευτυχισμένος ανακοινώνει σε όλους 

πως γεννήθηκε με υγεία η μικρή Αγάπη. 

21 

θεία Αναστασία 

Ο  Θεός  αγαπάει  το  ίδιο  όλα  τα               

παιδιά,  είτε  είναι  αγόρια  είτε          

είναι κορίτσια. 

θείος Βασίλης 



 

  

1. Απαντούμε στην πιο κάτω ερώτηση.  

     Γιατί η Αντωνία ήθελε να γεννήσει η μαμά της κοριτσάκι; 

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

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

2. Ας μπούμε για λίγο στο μυαλό του Σπύρου. Ζωγραφίζουμε πιο κάτω 

πώς φανταζόταν να περνά τις ώρες του με το αδελφάκι του. 

3. Τελικά,  τι  γέννησε η Φιλοθέη; Αγοράκι ή κοριτσάκι; Σημειώνουμε √ 

στο σωστό κουτάκι και γράφουμε δίπλα το όνομα του παιδιού. 
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Περιμένω το μωρό μας 

5. Ο Ανδρέας και η Φιλοθέη αποφάσισαν να δώσουν στο παιδάκι τους 

το όνομα Αγάπη. Πήραν αυτή την απόφαση, αφού διάβασαν για τη 

ζωή της Αγίας Αγάπης. 

Η Αγία Αγάπη ήταν το μικρότερο από τα 

τρία κοριτσάκια της Αγίας Σοφίας.  ΄Ηταν 

ένα πολύ χαρισματικό και γλυκό κορίτσι. 

Ξεχώριζε  για  τον υπάκουό  της  χαρακτή‐

ρα και την αγάπη της στον Χριστό. 

    Σε ηλικία εννέα χρόνων την συνέλαβαν 

μαζί  με  τις  αδελφές  της  και  προσπάθη‐

σαν  να  την  πείσουν  να  αρνηθεί  τον          

Χριστό.  Αυτή  και  οι  αδελφές  της  με            

θάρρος  ομολόγησαν  τη  μεγάλη  τους                   

αγάπη  προς  τον  Χριστό.  ΄Ετσι,  ο  αυτο‐

κράτορας  διέταξε  να  τις  σκοτώσουν.            

Η  μνήμη  της  Αγίας  εορτάζεται  στις  17              

Σεπτεμβρίου.                                     (Συναξάρι)              

Σταυρούλα Πέρικλου 

4. Διαβάζουμε το ποίημα.  
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Η μαμά μες στην κοιλιά της  

έχει μου ’πε ένα μωρό 

κι είναι τόση η χαρά της 

που κι εγώ το λαχταρώ. 

 

Εκεί μέσα μεγαλώνει 

κι η καρδούλα του χτυπά 

τα χεράκια του τ’ απλώνει 

κι όλο θέλει να κλωτσά. 

Κι εγώ, δείτε, κάθε τόσο 

στη μανούλα μου ακουμπώ 

με τ’ αυτιά μου να τον νιώσω 

της καρδιάς του τον παλμό. 

 

 Ω, να ’ρθει, να ’ρθει κοντά μου 

να προσμένω δεν μπορώ. 

Μου ’κλεψε τα λογικά μου 

το μικρό μας το μωρό! 

Εικ. 12 



 

  

Στην αγκαλιά όλων                                      

Η βάπτιση της Αγάπης 

Ξημερώνει Κυριακή. Μια μέρα πολύ ξεχωριστή για την οικογένεια του             

Αντρέα και της Φιλοθέης. Σήμερα, το μεσημέρι, θα γίνει η βάπτιση της                 

νεογέννητής τους κόρης. Με τη Βάπτισή της θα αρχίσει η νέα της ζωή. 

     Το μεσημέρι στον ναό ο πατήρ Ιωάννης σήκωσε το μωράκι ψηλά και 

το  βούτηξε  τρεις  φορές  μέσα  στο  νερό  της  κολυμβήθρας,  λέγοντας            

δυνατά.  «Βαπτίζεται  η  δούλη  του  Θεού  Αγάπη,  εις  το  όνομα  του            

Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.».  Η Αγάπη έγινε  

πια  μέλος  της  Εκκλησίας.  Στη  συνέχεια,  κοινώνησε  το  Σώμα  και  το            

Αίμα του Χριστού και, γεμάτη χαμόγελο και φως, έφυγε με την ευτυχι‐

σμένη της οικογένεια για το σπίτι. 
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Εικ. 13 



 

 

1. Γράφουμε το όνομα, με το οποίο βαπτίστηκαν τα πιο κάτω άτομα. 

2.  Συμπλήρωσε  τα  λόγια  του  ιερέα,  για  να  μάθεις  τι  είπε  όταν  σε               

βάπτιζε. 

«Βαπτίζεται  …..  δούλ…..  του  Θεού  ........................................................,  στο  όνομα 

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

Αμήν.»        

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

…………………………………………... 

3. Βοηθούμε τον Αντρέα και την Αρετή να φτιάξουν την πρόσκληση 

για τη βάπτιση της κόρης τους. 

…………………………………………...  …………………………………………... 
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Τα αντικείμενα της Βάπτισης 

Κολυμβήθρα: Τα παιδιά βαπτίζονται από τον  ιερέα μέ‐

σα στην κολυμβήθρα. Εκεί μέσα τα παιδιά υποδέχονται 

τη ζωή και το φως του Χριστού.  

Νερό:  Το  νερό,  μέσα  στο  οποίο  βαπτίζονται  τα  παι‐

διά,  συμβολίζει  την πηγή  της  ζωής,  που  τα προετοι‐

μάζει για τη νέα τους ζωή ως χριστιανών. 

Λαμπάδα: Συμβολίζει το φως του Χριστού, που θα καθοδη‐

γεί  το παιδί  που  βαπτίζεται  στη  ζωή  του.  Γι’  αυτό  και  το 

μωρό που βαπτίζεται ονομάζεται νεοφώτιστο. 

Σταυρός: Με τον βαπτιστικό του 

σταυρό  το  μωρό  θα  έχει  πάντα 

μαζί του τον Χριστό. 

Βαπτιστικά  ρούχα:  Είναι  λευκά  και  δείχνουν  σε 

όλους  πόσο φωτεινή  είναι  η  καρδιά  του  παιδιού 

που βαπτίζεται. 
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3. Χρωματίζουμε τις οκτώ λέξεις στο κρυπτόλεξο, που σχετίζονται με 

τη  Βάπτιση. 

Κ  Ο  Λ  Υ  Μ  Β  Η  Θ  Ρ  Α 

Π  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Υ  Ρ  Ο  Σ 

Ι  Σ  Μ  Φ  Ο  Ε  Ξ  Ε  Υ  Π 

Β  Α  Π  Τ  Ι  Σ  Η  Ν  Χ  Ν 

Ο  Ξ  Α  Λ  Γ  Ο  Κ  Ο  Α  Ο 

Λ  Κ  Δ  Α  Λ  Ι  Π  Ν  Λ  Ν 

Γ  Ρ  Α  Π  Ρ  Ε  Ι  Ο  Β  Α 

Ν  Ε  Ο  Φ  Ω  Τ  Ι  Σ  Τ  Ο 

1. Αντιστοιχίστε το αντικείμενο με αυτό που συμβολίζει στη Βάπτιση. 

 Συμβολίζει το φως του Χριστού. 

 

 Συμβολίζει  την  πηγή  της  ζωής  που              

προετοιμάζει  το  παιδί  για  τη  νέα  του 

ζωή ως χριστιανού. 

 

 Συμβολίζει τον χώρο, μέσα στον οποίο 

το παιδί υποδέχεται τον Χριστό. 

 

 Συμβολίζει τη σφραγίδα του Χριστού.  

2. Κάτι άλλο που, επίσης, χρησιμοποιείται στη Βάπτιση είναι το ψαλίδι. 

Μπορείτε  να  μαντέψετε  πού  χρησιμοποιείται  και  τι  συμβολίζει;                  

Κάντε μια μικρή έρευνα στο σπίτι, για να μάθετε περισσότερα. 
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Ο Ιωσήφ μοιράζεται με τα αδέλφια του 
Ο Ιωσήφ ήταν το ενδέκατο από τα 

δώδεκα  παιδιά  της  οικογένειας 

του  Ιακώβ.  `Ηταν ένα παιδί φρόνι‐

μο  που  το  υπεραγαπούσαν  οι  γο‐

νείς  του,  κάτι  που  έκανε  τα  αδέλ‐

φια  του  να  τον  ζηλεύουν.  Κάποια              

μέρα,  μάλιστα,  θέλησαν  να  τον 

σκοτώσουν,  γι’  αυτό  και  τον  έριξαν  σ’  ένα  ξερό  πηγάδι.    Στη  συνέχεια, 

όμως,  αποφάσισαν να τον πουλήσουν ως δούλο σε κάποιους  εμπόρους 

που πήγαιναν στην Αίγυπτο.  

     ΄Οταν  μετά  από  χρόνια  τα  αδέλφια 

ξανασυναντήθηκαν,  ο  Ιωσήφ  ήταν     

πια,  χάρη  στη  βοήθεια  του  Θεού,  διοι‐

κητής  στην  Αίγυπτο.  Τα  αδέλφια  του 

πήγαν  κοντά  του,  χωρίς  να  τον  ανα‐

γνωρίσουν,  ζητώντας  να  αγοράσουν 

σιτάρι.  Τότε,  ο  Ιωσήφ,  ξεχνώντας  όλα 

όσα  του  είχαν  κάνει,  τους  συγχώρεσε 

και  τους  αγκάλιασε.  Τους  μοίρασε  το 

σιτάρι και τους κάλεσε να έρθουν να μείνουν όλοι κοντά του, φέρνοντας 

μαζί  και  τον  πατέρα  του,  αφού  η  μητέρα  του  είχε  πεθάνει.  Τότε,  όλοι               

πήγαν  κοντά  στον  αδελφό  τους  και  μοιράστηκαν  μαζί  την  περιουσία 

τους, μα πάνω απ’ όλα τη χαρά και την αγάπη.                            (Γένεση, 36 ‐ 47) 

Μαθαίνουμε να μοιραζόμαστε                           
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Εικ. 14 

Εικ. 15 



 

 

2. Με τη συμπεριφορά του, όμως, ο Ιωσήφ έδειξε σε όλους μια μεγάλη  

αρετή.  Ακολουθούμε  τις  οδηγίες,  για  να  βρούμε  την  αρετή  που 

έβαλε ο Ιωσήφ μέσα στα σακιά με το σιτάρι για τα αδέλφια του. 

Γ 

Α 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

Στο τρίτο σακί έβαλε 

το πρώτο γράμμα, του 

ονόματος του πατέρα 

του. 

Στο δεύτερο σακί έβαλε 

το πρώτο γράμμα του 

τίτλου του βιβλίου    

των Θρησκευτικών. 

Στο  πέμπτο  και  το  τε‐

λευταίο  σακί  έβαλε  το 

πρώτο γράμμα του αλ‐

φαβήτου. 

Στο έκτο σακί έβαλε το 

πρώτο  γράμμα  του  ο‐

νόματος  του  αδελφού 

της Αγάπης.  

1. Βρίσκουμε, χρωματίζουμε και γράφουμε πλάι τις τρεις λέξεις που χα‐

ρακτηρίζουν  τη  συμπεριφορά  των  αδελφιών  του  Ιωσήφ,  όταν  τον 

έριξαν στο πηγάδι. 

; 
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Εικ. 16 

Ζ 
Η  Λ  Α 

Κ  Α  Α Κ  Ι 

Ι  Σ  Ο 
Σ Μ 

Π 

Φ 

Τ Δ 

Ρ 

Ξ  Ο  Ψ 

Ι 

Στο  πρώτο  και  το  έβδομο  σακί 

έβαλε το πρώτο γράμμα του τίτλου 

της καρτέλας της διπλανής σελίδας. 

Στο  τέταρτο  σακί  έβαλε  το 

πρώτο  γράμμα  αντικειμένου 

που  φοράνε  σε  ένα  παιδί, 

που βαπτίζεται. 



 

  

Η χαρά του να μοιράζεσαι 

Η  Αντωνία  αυτές  τις  μέρες  είναι  πολύ  στενοχωρημένη.  Αυτό  το  έχει               

προσέξει ιδιαίτερα η γιαγιά της, η `Αννα. 

‐ Τι έχεις, Αντωνία μου, και είσαι στενοχωρημένη, τη ρώτησε η γιαγιά. 

‐  Δεν  θα  έχω,  πλέον,  το  δικό  μου  δωμάτιο,  είπε  κατσουφιασμένη  η         

Αντωνία. 

‐ Α, κατάλαβα! Σου είπε η μαμά και ο μπα‐

μπάς πως θα μοιραστείς το δωμάτιό σου 

με τη μικρή σου αδερφή! 

‐ Ο Σπύρος γιατί να έχει το δικό του δωμά‐

τιο και κανείς να μην τον ενοχλεί; 

‐  Ναι,  μα  ο  Σπύρος  δεν  θα  έχει  κάποιον   

μαζί του στο δωμάτιο, για να παίζουν και 

να  μιλούν  μαζί.  Δεν  υπάρχει  μεγαλύτερη 

χαρά από το  να μοιραζόμαστε αυτό που 

αγαπάμε,  Αντωνία  μου,  πρόσθεσε  χαμο‐

γελώντας η γιαγιά. 

‐ Αν  είναι  έτσι,  τότε θα μοιραστώ με την 

Αγάπη και τα παιχνίδια και τα ρούχα μου.  

     Εκείνη  τη  στιγμή  άνοιξε  η  πόρτα  και  

μέσα μπήκε η μαμά Φιλοθέη, κρατώντας 

στην αγκαλιά  της  την Αγάπη.  Η Αντωνία 

έτρεξε  να  αγκαλιάσει  την  αδερφή  της. 

΄Εσκασαν  και  οι  δύο  μαζί  ένα  μεγάλο            

χαμόγελο. 
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3. Χρωματίζουμε τα κουτάκια που έχουν μέσα τους τελεία. Διαβάζου‐

με και γράφουμε τη λέξη που σχηματίζεται. 

1. Η Αντωνία  μοιράστηκε  το  δωμάτιό  της  με  την  αδελφή  της  Αγάπη. 

Ζωγραφίζουμε  και  γράφουμε  τρία  πράγματα,  που  θα  μοιραζόμα‐

σταν στην οικογένειά μας με τους γονείς μας ή τα αδέλφια μας. 

2. Συζητούμε στην τάξη τα συναισθήματα που νιώθουμε, όταν μοιρα‐

ζόμαστε κάτι δικό μας με κάποιον άλλο. Γράφουμε τρία από αυτά. 

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

…………………………………………... 

…………………………………………...  …………………………………………...  …………………………………………... 
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Μια μεγάλη οικογένεια 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ	ΕΝΟΤΗΤΑ	

Εικ. 17 



 

  

Εκκλησία: το σώμα του Χριστού 

Η  ζωή  των  χριστιανών  στην                

Εκκλησία  αρχίζει  με  τη  βάπτισή 

τους.  Με  το  Βάπτισμα  γίνονται              

μέλη  της  Εκκλησίας  και  μαθητές 

του Χριστού. 

΄Οταν  οι  χριστιανοί  κοινω‐

νούν το Σώμα και το Αίμα του Χρι‐

στού ενώνονται με τον Θεό και γί‐

νονται αδέλφια μεταξύ τους.  

1 2 

3 4 

         Οι  άνθρωποι,  που  πιστεύουν 

στον  Χριστό  και  ζουν  σύμφωνα 

με  το  θέλημά  του,  ονομάζονται 

χριστιανοί.   

           Οι  χριστιανοί  σχηματίζουν  μια 

καινούργια οικογένεια,  την  Εκκλησία, 

που έχει πατέρα τον Θεό και αδέλφια 

όλους τους ανθρώπους. 

Εικ. 18 

Μια μεγάλη οικογένεια: η Εκκλησία 
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1. Βάζουμε  στο σωστό. 

2. Γράφουμε το όνομα κάτω από κάθε αντικείμενο, που σχετίζεται με 
το Βάπτισμα. 

Αφού είμαστε αδέλφια μεταξύ μας, τότε ... 

ενδιαφερόμαστε ο ένας για τον άλλο.  

νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας. 

μοιραζόμαστε τις χαρές και τις λύπες.  

χρησιμοποιούμε τα χαρίσματά μας για το καλό όλων. 

Άγιο Ποτήριο 

λαβίδα 

πρόσφορο 

κρασί 

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

λάδι κολυμβήθρα 

3. Κυκλώνουμε τα αντικείμενα, που σχετίζονται με τη Θεία Κοινωνία. 
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Ζωγραφίζουμε κι άλλους χριστιανούς ενωμένους με το σώμα του Χρι‐

στού, την Εκκλησία. 

4. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι           

ο Χριστός και μέλη όλοι όσοι είναι βαπτισμένοι. 
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Το σπίτι του Θεού 

Ο  τόπος  στον  οποίο  μαζεύο‐

νται οι χριστιανοί,  για να προσευ‐

χηθούν, ονομάζεται ναός, δηλαδή      

σπίτι. 

Ο  ναός  είναι  το  δεύτερο  σπίτι 

των χριστιανών.  Εκεί, μοιράζονται 

τις χαρές και τις λύπες της ζωής. 

 Κάθε  Κυριακή,  ο  ήχος  της 

καμπάνας  προσκαλεί  όλους,    

παιδιά  και  μεγάλους,  στον  ναό 

για τη Θεία Λειτουργία.  

Ο  ναός  βρίσκεται  στο  κέντρο 

κάθε χωριού ή ενορίας.  

Ο ναός της ενορίας ή του χωριού μου είναι αφιερωμένος  

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

1 2 

3 4 

Εικ. 19 
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2. Τι κάνουμε, όταν μπαίνουμε σε έναν ναό;  

Βάζουμε αριθμούς, για να δείξουμε τη σωστή σειρά.  

Κάνω τον σταυρό 

μου.  
Ανάβω κερί 

στο μανουάλι. 

Προσκυνώ την εικόνα, 

που  βρίσκεται  στο 

προσκυνητάρι. 

3 . Τι βλέπουμε, όταν μπαίνουμε σε έναν ναό; 

  Γράφουμε το όνομα του κάθε αντικειμένου.  

……………………………………… 

Ευαγγέλιο,   καντήλι,   προσκυνητάρι,   μανουάλι 

Εικ. 24  Εικ. 25  Εικ. 26 

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

Εικ. 27 

1. Συζητούμε: 

Στον ναό οι χριστιανοί μοιράζονται τις χαρές και τις λύπες της ζωής. 
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4.  Κόβουμε  τα  κομμάτια  της  σελίδας  95  και  μετά  τα  κολλούμε  στη             

σωστή θέση, για να φτιάξουμε έναν ναό.  
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Προσευχή μικρού 
 

Είμ’ ένα μικρό παιδάκι 

ταπεινό και σε υμνώ. 

Θεέ μου, κάμε η προσευχή μου 

ν' ανεβεί στον ουρανό. 

 

Σαν πατέρα όλου του κόσμου 

σε δοξάζω, σ’ αγαπώ. 

Μα συγχώρα με, αν δεν βρίσκω 

με τι λόγια να στο πω. 

Στέλιος Σπεράντσας 

Ο Θεός ως πατέρας 

Ο Πατέρας όλου του κόσμου 

Να  αισθάνεσαι  σαν  μικρό  παιδί,  

και  τον  Θεό  να  τον  αισθάνεσαι                

Πατέρα σου και να τον παρακαλάς 

για ό,τι έχεις ανάγκη.  

Γέροντα, πώς πρέπει 

να προσεύχομαι; 

Συνομιλία με τον Γέροντα Παϊσιο 

1 

2 

 

 

΄ 
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Εικ. 29 



 

 

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·  

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·  

γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.  

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον  

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·  

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 

 Κυριακή Προσευχή 

Έτσι να προσεύχεστε: 

Μάθε μας να 

προσευχόμαστε, 

Κύριε. 

1. Βάζουμε τις παρακάτω λέξεις στην κατάλληλη θέση. 

    λάθη, γη, σήμερα, ουρανό, βασιλεία 

 Πατέρα μας, που είσαι στον ....……….....……… , ας είναι αγιασμένο το όνομά σου.  

Ας έλθει η ………….…………………. σου.  

Ας γίνει το θέλημά σου στη …….....…… , όπως γίνεται στον ουρανό.  

Εκείνα που μας είναι αναγκαία για να ζήσουμε, δώσε μας τα ....…………………….  . 

Συγχώρεσε τα …….........…… μας, όπως κι εμείς  συγχωρούμε τα λάθη των        

συνανθρώπων μας.  

Και μη μας αφήσεις να πέσουμε στον πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας            

από τον πονηρό. 
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Γ 

2.  Στην  Κυριακή  Προσευχή  ζητάμε  από  τον  Θεό  Πατέρα  μας  να  μας             

δώσει  όσα  πράγματα  μάς  είναι  απαραίτητα  και  αναγκαία,  για  να              

ζήσουμε («τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον»). 

Κυκλώνουμε μερικά από αυτά. 
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Μάντεψε πόσο σ’ αγαπώ 

Ο Ντάνι, το λαγουδάκι, το βράδυ πριν κοιμηθεί, είπε στον πατέρα του:  

‐   Μάντεψε πόσο σ’ αγαπώ. 

‐   Ω, δεν νομίζω ότι μπορώ να μαντέψω, είπε ο πατέρας.  

‐   Τόσο  πολύ,  είπε  ο  Ντάνι  ανοίγοντας  τα  χέρια  του  όσο  πιο  πλατιά 

  μπορούσε.  

Ο πατέρας, όμως που είχε μεγαλύτερα χέρια είπε:  

‐  Εγώ, όμως, αγαπάω εσένα τόooσο πολύ!   

‐  Χμ, αυτό είναι πολύ! Θα ήθελα κι εγώ να είχα τόσο μεγάλα χέρια!  

Ο Ντάνι σκεφτικός κοίταξε τον ουρανό και είπε χαμογελώντας:  

‐  Σ’ αγαπώ μέχρι το φεγγάρι.  

‐  Ω,  αυτό  είναι  πολύ  μακριά,  σκέφτηκε  ο  πατέρας.  ΄Εσκυψε,  φίλησε 

  στο μέτωπο το παιδί του και είπε:  

‐  Εγώ σ’ αγαπώ μέχρι το φεγγάρι – ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΞΑΝΑ! 

(ΜακΜπράτνεϊ, 1994: διασκευή) 

1. Αντιστοιχίζουμε τα λόγια με τις εικόνες.  

«Σ’ αγαπώ μέχρι το φεγγάρι!» 

Εικ. 31  Εικ. 32 

«Σ’ αγαπώ τόσο πολύ!» 
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2. Εσύ τι θα έλεγες στον δικό σου πατέρα, για να του δείξεις πόσο πολύ 

τον αγαπάς; 

    Συνεχίζουμε τις προτάσεις και μετά ζωγραφίζουμε. 

4. Συζητούμε: 

Με ποιον τρόπο δείχνει καθημερινά ο πατέρας την αγάπη του προς 

τα παιδιά του; 

«Σ’ αγαπώ μέχρι ........................... 

…………………………………… 

«Σ’ αγαπώ μέχρι ........................... 

…………………………………… 

3. Αντιστοιχίζουμε τα λόγια με τις εικόνες.  

«Εγώ σ’ αγαπώ μέχρι το      

φεγγάρι – ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΞΑΝΑ!» 

Εικ. 33  Εικ. 34 

«Εγώ, όμως, αγαπάω εσένα                        

τόοοσο πολύ!» 
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Ο Χριστός ως αδελφός 

Εικ. 35 

«Ελάτε,  οι  ευλογημένοι  του  Πατέρα  μου, 

κληρονομήστε  τη  Βασιλεία  του  Θεού,  

επειδή πείνασα και μου δώσατε να φάω, 

δίψασα  και  μου  δώσατε  να  πιω,  ήμουν 

ξένος  και  με  φιλοξενήσατε,  ήμουν  γυ‐

μνός  και  με  ντύσατε,  ασθένησα  και  με 

επισκεφθήκατε,  σε  φυλακή  ήμουν  και 

ήρθατε να με δείτε».  
(Ματθαίος, 25) 

Σε μια παραβολή του ο Χριστός ονομάζει αδελφούς του τους πεινασμέ‐

νους, τους διψασμένους, τους ξένους, τους γυμνούς, τους αρρώστους και 

τους  φυλακισμένους.  Στην  ιστορία  αυτή  μας  διδάσκει  πως  οτιδήποτε 

κάνουμε στους αδελφούς του, το κάνουμε στον ίδιο.  

Οι αδελφοί του Χριστού 

1. Βρίσκουμε στο κρυπτόλεξο και κυκλώνουμε: 

Ποιους θεωρεί αδελφούς του ο Χριστός; 

Β  Π  Ε  Ι  Ν  Α  Σ  Μ  Ε  Ν  Ο  Υ  Σ  Λ  Γ 

Ξ  Ε  Ν  Ο  Υ  Σ  Ω  Δ  Γ  Υ  Μ  Ν  Ο  Υ  Σ 

Π  Ρ  Χ  Δ  Ι  Ψ  Α  Σ  Μ  Ε  Ν  Ο  Υ  Σ  Ζ 

Τ  Ν  Φ  Υ  Λ  Α  Κ  Ι  Σ  Μ  Ε  Ν  Ο  Υ  Σ 

Ψ  Θ  Ρ  Ζ  Α  Ρ  Ρ  Ω  Σ  Τ  Ο  Υ  Σ  Φ  Π 
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2.  Τι  μπορούμε  να  προσφέρουμε  σήμερα  στον  καθένα  από  αυτούς;   

Ενώνουμε τη λέξη με την εικόνα που ταιριάζει.  

πεινασμένοι   διψασμένοι  ξένοι  γυμνοί  άρρωστοι 

Κάποιος  μοναχός  πήγε  στην  πόλη,  για  να  πουλήσει  καλάθια.  Εκεί,            

είδε  έναν φτωχό  που  ήταν  σχεδόν  γυμνός.  Τον  λυπήθηκε  και  του  

χάρισε το σακάκι του. Ο φτωχός, όμως, πήγε και το πούλησε. ΄Οταν 

το έμαθε αυτό ο μοναχός, στενοχωρήθηκε και μετάνιωσε που του 

έδωσε το σακάκι. Το βράδυ παρουσιάστηκε στον μοναχό ‐σε όνειρο‐ 

ο  Χριστός,  φορώντας  το  σακάκι  και  του  λέει:  «Μη  λυπάσαι!  Να,            

φορώ το σακάκι που μου έδωσες!».                                              (Γεροντικό) 

3. Διαβάζουμε την ιστορία. 

4. Κυκλώνουμε: Ποιον πονεμένο αδελφό του βοήθησε ο μοναχός;  

πεινασμένο, διψασμένο, ξένο, γυμνό, άρρωστο, φυλακισμένο 

5. Ζωγραφίζουμε: Τι πρόσφερε ο μοναχός στον φτωχό;  
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Μια ξεχωριστή μέρα του μπαρμπα‐Πανώφ 

1. Ακούμε την ιστορία (βλ. παράρτημα, σελ. 104). 

2. Βάζουμε αριθμούς από το 1 ‐ 5, για να δείξουμε τη σωστή σειρά των            

εικόνων.  

Εικ. 36 
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3. Γράφουμε:  

Ποια πρόσωπα δέχτηκε στο σπίτι του ο μπαρμπα‐Πανώφ;  

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

4. Ζωγραφίζουμε: 

Τι πρόσφερε στο κάθε πρόσωπο ο μπαρμπα‐Πανώφ; 

 

 

 

    

 

 

 

 

      

Στον οδοκαθαριστή  Στη γυναίκα με το παιδί 

5. Μπορείς να θυμηθείς ένα περιστατικό μέσα από το οποίο να φαίνεται 

ότι βοήθησες έναν από τους αδελφούς του Χριστού; 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………..............................................................................................…... 
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Η Παναγία ως μητέρα 

Η Παναγία κοντά στον Χριστό 

1 …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………... 

2 
…………………………………………………………………………. 

3 
…………………………………………………. 

5 

……………………………………………………………………………… 
6 

……………………………………………………………………………

4 
Η εμφάνιση του αναστημένου 

Χριστού στις Μυροφόρες. 

Εικ. 37  Εικ. 38 

Εικ. 39 
Εικ. 40 

Εικ. 41  Εικ. 42 
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1. Γράφουμε κάτω από κάθε εικόνα την κατάλληλη επιγραφή (λεζάντα). 

Η Γέννηση του Χριστού 

Η Ανάληψη  Η Κοίμηση της Παναγίας 

Η Σταύρωση  Η Υπαπαντή 

Η εμφάνιση του αναστημένου Χριστού στις Μυροφόρες 

2. Παρατηρώντας τις εικόνες, βάζουμε τον αριθμό που ταιριάζει στις 

παρακάτω προτάσεις. 

Η  Παναγία  ξάπλωσε  στο  κρεβάτι  της,  σταύρωσε  τα  χέρια  και              

παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της. 

Η Παναγία γέννησε τον Χριστό σε μια σπηλιά. Τον τύλιξε με ρούχινα 

πανιά και τον έβαλε μέσα στη φάτνη. 

Η Παναγία, όταν είδε τον αναστημένο Χριστό, με χαρά έσκυψε και 

τον προσκύνησε.  

Η Παναγία μαζί με τους αποστόλους αποχαιρετά τον Χριστό, καθώς 

ανεβαίνει στους ουρανούς.  

Σαράντα μέρες μετά τη γέννηση του Χριστού, η Παναγία και ο Ιωσήφ 

έφεραν το παιδί στον Ναό για να ευλογηθεί. 
 

Η Παναγία στεκόταν κάτω από τον σταυρό μαζί με τον  Ιωάννη. 

3.  Βάζουμε  στη  σωστή  σειρά  τα  γράμματα,                   

για  να  βρούμε  το  όνομα  της  παρακάτω  

εικόνας  της  Παναγίας.  Χρωματίζουμε  την 

εικόνα. 

Α  Η 
Η  Ο 

Ι  Δ  Γ 
Τ  Ρ 

Ο  _  _  _  _  _  _  _  Α 
Εικ. 43 

4 
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Η Παναγία κοντά μας 

‐ Τώρα πού βρίσκεται η Παναγία, ρωτά   

ο Μάριος. 

‐ Η Παναγία βρίσκεται στον ουρανό, κο‐

ντά στον γιο της, απαντά η δασκάλα.  

‐ Και τι κάνει εκεί, ρωτά η Δέσποινα. 

‐  Από  εκεί  που  βρίσκεται  προσεύχεται 

στον  Χριστό  για  όλους  τους  ανθρώ‐

πους.  Η  Παναγία  δεν  μας  εγκατέλειψε 

με  τον  θάνατό  της,  αλλά  βρίσκεται  δι‐

αρκώς ανάμεσά μας με τα θαύματα που κάνει. Πάντα στέκει κοντά μας, 

μας φροντίζει και μας βοηθά στις ανάγκες και τις αγωνίες μας. Θα σας 

διηγηθώ μια ιστορία που διάβασα πριν λίγες μέρες.  

1. Ακούμε την ιστορία (βλ. παράρτημα, σελ. 107). 

2. Η γυναίκα τρέχει στην εικόνα της Παναγίας και αρχίζει με δάκρυα να 

την  ευχαριστεί,  που  έσωσε  τα  παιδιά  της  από  βέβαιο  θάνατο.            

Συνεχίζουμε την προσευχή. 

Παναγία μου, 
…..........................................................................................................

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

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

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

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

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

….......................................................................................................... 
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3.  Τη  μητέρα  του  Χριστού  την  αισθανόμαστε  σαν  δική  μας  μητέρα,              

γι’  αυτό την τιμούμε και τη γιορτάζουμε πολλές φορές τον χρόνο.  

Κοίμηση        

της Παναγίας 

15 Αυγούστου 

Εισόδια της 

Παναγίας 

2ι Νοεμβρίου 

Ευαγγελισμός              

της Παναγίας 

25 Μαρτίου 

Εγώ  γιορτάζω  στο  τέλος  του 

φθινοπώρου. Θα κεράσω μήλα 

τα  παιδιά της τάξης μου. 

Βρίσκουμε ποια από τις πιο πάνω θεομητορικές εορτές γιορτάζει το κάθε 

παιδί. 

Τα γενέθλια και η γιορτή μου είναι μέσα στην 

άνοιξη.  Γεννήθηκα  τη  μέρα  που  γιορτάζει  η 

Παναγία, γι’ αυτό κι οι γονείς μου μου έδωσαν 

όνομα που σχετίζεται με την Παναγία. 

4. Γράφουμε άλλα ονόματα παιδιών που σχετίζονται με την Παναγία. 

Μάριος, Δέσποινα, …………………………………………………………………………………….... 

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

Εμένα  η  ονομαστική  μου  γιορτή  είναι 

μέσα  στο  καλοκαίρι.  Κάθε  χρόνο            

εκκλησιαζόμαστε  στο  μοναστήρι  της 

Παναγίας της Τροοδίτισσας.  

Μάριος 

Ευαγγελία  

Δέσποινα 

Μερικές από τις γιορτές της Παναγίας είναι: 
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Δύο προστάτες των παιδιών 

 Ο  ΄Αγιος  Στυλιανός  αγαπούσε 

τον  Θεό  και  τους  ανθρώπους. 

΄Εζησε τη ζωή του με προσευχή 

και νηστεία. Ενώθηκε τόσο πο‐

λύ  με  τον  Θεό,  που  άρχισε  να 

κάνει  θαύματα,  για  να  βοηθά 

τους ανθρώπους.  

  Πολλοί  γονείς  έφερναν  τα 

άρρωστα παιδιά τους, για να τα 

κάνει  καλά.  Γυναίκες,  που  δεν 

μπορούσαν  να  κάνουν  παιδιά, 

πήγαιναν κοντά του και  τις θε‐

ράπευε. Μετά τον θάνατό του, 

συνέχισε  με  τη  δύναμη  του 

Θεού να κάνει θαύματα, ιδιαίτερα στα παιδιά.   

     Ο ΄Αγιος Στυλιανός είναι ο προστάτης άγιος των παιδιών, γι’ αυτό εικο‐

νίζεται πάντα με ένα παιδάκι στην αγκαλιά του.  

     Γιορτάζει  στις  26  Νοεμβρίου  και  μαζί  του  όλα  τα  παιδιά  του  κόσμου.                        

                                  (Συναξάρι) 

Ο  Άγιος Στυλιανός 

1.  Υποθέτουμε και γράφουμε:  

        Γιατί ο  Άγιος Στυλιανός ζωγραφίζεται με ένα παιδάκι στην αγκαλιά του; 
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2. Βάζουμε στις σωστές προτάσεις. 

Ο  Άγιος  Στυλιανός  είναι  ο προστάτης άγιος  των παιδιών,  επειδή  .  .  .  

θεράπευε τις γυναίκες που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. 
 

θεράπευε τα άρρωστα παιδιά.  

συνέχισε να κάνει θαύματα στα παιδιά και μετά τον θάνατό του. 

3. Αντιστοιχίζουμε. 

Τρεις Ιεράρχες        Προστάτης των ναυτικών 

΄Αγιος Στυλιανός           Προστάτες των μαθητών 

΄Αγιος Νικόλαος        Προστάτης των παιδιών 

Ελισάβετ 

Τρεις Ιεράρχες        Προστάτης των ναυτικών 

΄Αγιος Στυλιανός           Προστάτες των μαθητών 

΄Αγιος Νικόλαος        Προστάτης των παιδιών 

4. Κυκλώνουμε το βρέφος σε κάθε εικόνα και γράφουμε το όνομά του, 

επιλέγοντας ένα από τα επόμενα: Ιησούς, Μαρία, Ιωάννης. 

Άννα   Ελισάβετ 

Παναγία 

΄Ονομα βρέφους: 

……………………….. 

΄Ονομα βρέφους: 

……………………….. 

΄Ονομα βρέφους  ………………………... 
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     Η Αγία Μαρίνα γεννήθηκε από 

γονείς  που  δεν  ήταν  χριστιανοί. 

΄Οταν  η  Μαρίνα  ήταν  ακόμη      

μικρή, η μητέρα της πέθανε. Ανέ‐

λαβε,  τότε,  να  τη μεγαλώσει μια 

χριστιανή  γυναίκα  που  δίδαξε 

στη  μικρή  Μαρίνα  την  πίστη 

στον  αληθινό  Θεό.  Σε  ηλικία           

δεκαπέντε  χρόνων  η  Μαρίνα            

αποκάλυψε στον πατέρα της ότι 

έγινε  χριστιανή.  Αυτός  θύμωσε 

πάρα πολύ.  

     Πολύ  σύντομα  το  νέο  μαθεύ‐

τηκε  και,  τότε,  ο  έπαρχος             

Ολύμβριος διέταξε να τη βασανί‐

σουν.  Η  Αγία  Μαρίνα  άντεξε  τα 

μαρτύρια,  έχοντας  την  ελπίδα 

της  στον  Χριστό.  Ο  έπαρχος,  βλέποντας  τη  μεγάλη  αγάπη  της  για  τον               

Χριστό, διέταξε τελικά να τη σκοτώσουν. 

        Η Αγία πέθανε μικρή, μόλις δεκαπέντε χρόνων. Για τον λόγο αυτό την 

τιμούμε  ως  προστάτιδα  των  παιδιών.  Οι  μητέρες  στην  Κύπρο  παρακα‐

λούν την Αγία Μαρίνα να προσέχει τα παιδιά τους.                            (Συναξάρι) 

Η Αγία Μαρίνα 

1. Υπογραμμίζουμε στο κείμενο:  

Γιατί η Αγία Μαρίνα τιμάται ως προστάτιδα των παιδιών; 
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2. Οι άγιοι και οι αγίες που μαρτύρησαν σε μικρή ηλικία,  όπως η Αγία 

Μαρίνα,  ονομάζονται  παιδομάρτυρες.  Ελάτε  να  γνωρίσουμε  μερι‐

κούς! Υπογραμμίζουμε το όνομα του παιδομάρτυρα στους τίτλους. 

5.  Φτιάχνουμε  σελιδοδείκτες  με  τους  προστάτες  των  παιδιών                          

(βλ. σελ. 97). 

4.  Η  γιορτή  της Αγίας Μαρίνας πλησιάζει. Ο Ανδρέας και οι  γονείς  του    

ετοιμάζονται,  για  να  επισκεφθούν  το  μοναστήρι  της.  Κυκλώνουμε 

αυτά που θα πάρουν μαζί τους, για να ευχαριστήσουν την  Αγία Μα‐

ρίνα για το θαύμα που έκανε. 

Οι  Άγιοι Ραφαήλ,             

Νικόλαος και Ειρήνη 

Οι  Άγιοι Κήρυκος 

και Ιουλίττα 

Οι Αγίες Σοφία,        

Ελπίδα, Πίστη, Αγάπη 

3. Ακούμε την ιστορία (βλ. παράρτημα, σελ. 110). 
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Διαφορετικοί και αγαπημένοι 

Ο Χριστός έγινε άνθρωπος και έζησε μαζί μας πριν πολλά χρόνια. Μαθαί‐

νουμε για όσα έκανε για μας από αυτά που έγραψαν οι μαθητές του στο 

Ευαγγέλιο.  Ο  Απόστολος  Μάρκος  γράφει  ότι  ο  Χριστός  έφαγε  με  τους               

μαθητές του στο δείπνο του Πάσχα. ΄Υστερα, πήρε ψωμί, το ευλόγησε και 

το  μοίρασε  στους  μαθητές  του  λέγοντάς  τους:  «Πάρτε  και  φάτε,  αυτό          

είναι  το  σώμα  μου».  ΄Υστερα  τους  έδωσε  το  ποτήρι  με  το  κρασί,  ήπιαν      

απ’  αυτό  όλοι  και  τους  είπε:  «Αυτό  είναι  το  αίμα  μου,  που  χύνεται  για           

χάρη όλων των ανθρώπων» (Μάρκος, 14).  

   Ο Απόστολος Παύλος  λέει  ότι  ο  Χριστός  είναι  ένας  και  γινόμαστε  όλοι 

ένα, όταν κοινωνούμε το Σώμα και το Αίμα του. Από τότε, όλοι οι χριστια‐

νοί,  όποτε  τελούμε  τη  Θεία  Λειτουργία  στην  Εκκλησία,  κοινωνούμε  το  

Σώμα και το Αίμα του Χριστού, ενωνόμαστε μαζί του και μεταξύ μας. 

1. Συμπληρώνουμε τα λόγια του Χριστού, όπως τα έγραψε ο Απόστολος 

Μάρκος, με τις πιο κάτω λέξεις. 

φάτε, κρασί, ευλόγησε, σώμα, αίμα 

Ο  Ιησούς  πήρε  ψωμί,  το  ……………………………………….  και  το  μοίρασε  στους 

μαθητές  του  λέγοντάς  τους:  «Πάρτε  και  ………………………,  αυτό  είναι  το 

……………………  μου».  ΄Υστερα  τους  έδωσε  το ποτήρι  με  το ……………………………, 

ήπιαν απ’ αυτό όλοι και τους είπε: «Αυτό είναι το  ……………………………… μου, 

που χύνεται για χάρη όλων των ανθρώπων». 

Η Θεία Λειτουργία μάς ενώνει 
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Το σιτάρι και το σταφύλι 

Το  σιτάρι  το  μαζεύουμε  σπυρί  σπυρί  από  τα  χωράφια.  Το  ένα  εδώ,  το 

άλλο εκεί, στο ’να χωράφι το ένα σπυρί, σ’ άλλο χωράφι το άλλο. Μαζεύ‐

ονται, αλέθονται και γίνονται όλα αλεύρι, για να φτιάξουμε το ψωμί.  

     Το  ίδιο  γίνεται  και  με  το σταφύλι. Μαζεύουμε  τα  τσαμπιά,  στύβουμε 

τις ρόγες και βγάζουμε τον χυμό τους, για να κάνουμε το κρασί. Το ψωμί, 

που το λέμε και πρόσφορο, και το κρασί τα παίρνουμε στον ναό για τη 

Θεία Λειτουργία. Τα προσφέρουμε στον Θεό κι ο Θεός τα κάνει Σώμα και 

Αίμα  του  Χριστού,  για  να  κοινωνήσουμε,  να  ενωθούμε  μαζί  του.                         

                                                             (Γ. Σουρέλλη, 2002, διασκευή) 

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

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

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

2. Βρίσκουμε λέξεις από το κείμενο και τις γράφουμε κάτω από τα σχέδια. 

Σώμα και Αίμα Χριστού 
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Οι χριστιανοί ενώνονται στον ναό 

Το σιτάρι και το σταφύλι μαζεύονται από χωράφια και αμπέλια, αλέθο‐

νται  και  στύβονται,  για  να  γίνουν  ψωμί  και  κρασί.  ΄Ετσι  γίνεται  και  με 

τους χριστιανούς. Ξεκινούν ο καθένας απ’ το σπίτι του, για να  μαζευτούν 

όλοι στον ναό. Είναι διαφορετικοί, μα στον ναό της ενορίας τους ενώνο‐

νται με το Σώμα και το Αίμα του Χριστού και γίνονται όλοι ένα.                                         

                                               (Γ. Σουρέλλη, 2002,  διασκευή) 

1. Σχεδιάζουμε τους χριστιανούς να πηγαίνουν στον ναό. Τους ενώνου‐

με με γραμμές με τον Χριστό και μεταξύ τους. 
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΄Υστερα  από  κάθε  Κοινωνία,  ένιωθα  ακόμη  θεωμένος,  γιατί  μέσα  στο   

σώμα  μου  είχα  το  ίδιο  αίμα  με  τον  Θεό.  ΄Εφερα  τον  Θεό  μέσα  μου. 

΄Ημουνα θεοφόρος.  ΄Ετσι κατάλαβα, γιατί οι πιστοί είναι χαρούμενοι και 

ωραίοι, όταν βγαίνουν από τη Θεία Λειτουργία, όπως τα παιδιά που παί‐

ζουν θέατρο, που τα φωτίζουν τα φώτα της σκηνής. Είναι γιατί φέρουν 

τον Θεό μέσα τους, μέσα στο σώμα τους κι εκείνος τους φωτίζει. ΄Υστερα 

από κάθε Κοινωνία, δεν ένιωθα μόνο παιδί του Θεού, αλλά και αδελφός 

με όλους τους χριστιανούς.  

(Β. Γεωργίου, 2002, διασκευή) 
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Λάβετε φάγετε                                  *    θεοφόροι 

Σιτάρι ‐ αλεύρι ‐ πρόσφορο    *    Αίμα 

Πίετε εξ αυτού πάντες                    *    τούτο εστί το σώμα μου. 

Σταφύλι ‐ χυμός ‐ κρασί           *    Σώμα 

Χριστιανοί                                           *    τούτο εστί το αίμα μου. 

*  

*  

*  

*  

*  

 

 

 

 

 

Θεωμένοι και αδελφωμένοι 

 

2. Ενώνουμε τις λέξεις. 



 

 

61 

 3. Γράφουμε τα λόγια του Χριστού προς τους μαθητές του. Χρωματί‐

ζουμε την αγιογραφία. 
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Επίκαιρα 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ	ΕΝΟΤΗΤΑ	



 

  

Τα Εισόδια της Παναγίας 

Ο Ιωακείμ  και  η  ΄Αννα  ήταν  ένα  πολύ  αγαπημένο  ζευγάρι.  Είχαν,  όμως,      

μεγάλη λύπη, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Γι’ αυτό, προσεύχο‐

νταν στον Θεό καθημερινά να τους χαρίσει ένα παιδί.  

   ΄Οταν είχαν πια γεράσει, ο Θεός έκανε το μεγάλο θαύμα. Η ΄Αννα έμεινε 

έγκυος  και  γέννησε  ένα  κοριτσάκι,  που  το  ονόμασαν Μαρία.  Ο  Ιωακείμ 

και η ΄Αννα ήταν πολύ ευτυχισμένοι και ευχαριστούσαν τον Κύριο για το 

δώρο που  τους  έδωσε.  Του υποσχέθηκαν,  μάλιστα,  πως,  μόλις  η Μαρία 

μεγαλώσει, θα την πάρουν να ζήσει στον Ναό του, μαζί με τους ιερείς. 

   ΄Οταν  η Μαρία  έγινε  τριών  χρόνων,  οι  πιστοί  γονείς  δεν  ξέχασαν  την            

υπόσχεσή  τους προς  τον Θεό.  Οδήγησαν  τη  μικρή Μαρία  στον Ναό  και 

την παρέδωσαν στους  ιερείς. Ο αρχιερέας Ζαχαρίας την έβαλε μέσα στο 

ιερό  του  Ναού.  Εκεί  μεγάλωσε  η  Παναγία  με  προσευχή  και  ησυχία  και    

μάθαινε από τους ιερείς τις εντολές που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους, 

για να μπορούν να ζουν αγαπημένοι.                  

(Ιερή Παράδοση της Εκκλησίας)              
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Η Παναγία στον Ναό 



 

 

3η Μέρα 

1. Γράφουμε τα ονόματα των προσώπων της εικόνας των Εισοδίων. 
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Η ΄Αννα σε βαθιά γεράματα γέννησε ένα κοριτσάκι, τη Μαρία. 
 

Ο Ιωακείμ και η ΄Αννα παρακαλούσαν τον Θεό να τους χαρίσει ένα            

παιδί. 
 

΄Οταν η Παναγία  έγινε τριών χρόνων,  ο  Ιωακείμ και η  ΄Αννα την 

οδήγησαν στον Ναό και την παρέδωσαν στον αρχιερέα Ζαχαρία. 
 

Οι πιστοί γονείς υποσχέθηκαν στον Θεό να αφιερώσουν τη Μαρία 

στον Ναό του, όταν γίνει τριών χρόνων.  

1 

2. Γράφουμε αριθμούς στα τετράγωνα, για να φτιάξουμε την ιστορία. 

…………………….. …………………….. 

……………………..  …………………….. 

Εικ. 59 



 

  

3. Γράφουμε τον τίτλο κάτω από την εικόνα που ταιριάζει. 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………... 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………... 

Η Γέννηση της Παναγίας  Τα Εισόδια της Παναγίας 

4. Χρωματίζουμε την εικόνα, που δείχνει την Αγία  Άννα να προσεύχεται. 
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Εικ. 63 

Η Κοίμηση της Παναγίας 

Εικ. 60  Εικ. 61  Εικ. 62 



 

 

8 Σεπτεμβρίου 

Γέννηση της Παναγίας 

Στο  νησί  μας  υπάρχουν  εκατοντάδες  ναοί,  ξωκλήσια  και  μοναστήρια           

αφιερωμένα  στην  Παναγία.  Ο  λαός  της  Κύπρου  αγαπά  τη  μητέρα  του  

Χριστού  και  γι’  αυτό  έκτισε  τόσα  πολλά  προς  τιμή  της.  Ξεχωρίζουν,                  

ιδιαίτερα,  τα  μοναστήρια  του  Κύκκου,  της  Τροοδίτισσας  και  του                     

Μαχαιρά.  Βρίσκονται  όλα  στην  οροσειρά  του  Τροόδους  και  γιορτάζουν 

τις ακόλουθες μέρες: 

   ΠΚ 

   ΠΤ 

   ΠΜ 

Παναγία και Κύπρος 

1. Χρωματίζουμε τους κύκλους στον χάρτη, που δείχνουν τη θέση κάθε 

μονής.  

 Με μπλε της Παναγίας του Μαχαιρά 

 Με κόκκινο της Παναγίας του Κύκκου 

 Με πράσινο της Παναγίας Τροοδίτισσας  

Ιερά Μονή                              
Παναγίας του Κύκκου 

21 Νοεμβρίου 

Εισόδια της Παναγίας 

Ιερά Μονή                              
Παναγίας του Μαχαιρά 

15 Αυγούστου 

Κοίμηση της Παναγίας 

Ιερά Μονή                            
Παναγίας Τροοδίτισσας 

67 

Εικ. 64 



 

  

6η Μέρα 

2.  Χρωματίζουμε  τους  κύκλους  και  γράφουμε  τα  αρχικά  κάθε  μονής 

πάνω στις γραμμές, όπως στην εργασία 1. Μετά κόβουμε τις εικόνες  

από τη σελίδα 99 και τις κολλούμε εκεί που ταιριάζουν. 

68 



 

 

Ο Απόστολος Ανδρέας 
Ο πρώτος μαθητής του Χριστού 

69 

Ο  Ανδρέας  και  ο  αδελφός  του,  ο  Πέτρος,  ήταν  ψαράδες  στη  λίμνη  της             

Τιβεριάδας.  Μια  μέρα,  ενώ  έριχναν  τα  δίχτυα  τους,  για  να  ψαρέψουν,             

πέρασε ο Χριστός από την όχθη της λίμνης και τους είπε: «Ακολουθήστε 

με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Αμέσως, άφησαν τα δίχτυα και 

τον ακολούθησαν. Τα δύο αδέλφια, μαζί με τους άλλους μαθητές, έμειναν 

μαζί με τον Χριστό τρία ολόκληρα χρόνια. Ο Απόστολος Ανδρέας άκουε 

καθημερινά τη διδασκαλία του, έβλεπε τα θαύματά του και προετοιμαζό‐

ταν, για να τα διδάξει όλα αυτά στους ανθρώπους.  

   ΄Οταν  ο  Χριστός  αναλήφθηκε  στους 

ουρανούς,  όλοι  οι  απόστολοι  ξεκίνη‐

σαν  να  διδάσκουν  τα  λόγια  του          

Χριστού  σε  πολλές  πόλεις.  Ο  Απόστο‐

λος  Ανδρέας  δίδαξε  περισσότερο  σε 

πόλεις  της Ελλάδας και  ιδιαίτερα στην 

Πάτρα.  Εκεί,  έκανε  πολλά  θαύματα, 

γιατρεύοντας  ανθρώπους  που  υπέφε‐

ραν.  Πολλοί  ειδωλολάτρες  έγιναν  χρι‐

στιανοί  και  αυτό  εξόργισε  τόσο  πολύ 

τον  ανθύπατο  Αιγεάτη,  που  τον  συνέ‐

λαβε και τον σταύρωσε.         (Συναξάρι) 
Εικ. 65 

1. Συζητούμε στην τάξη τα λόγια του Χριστού:  

«Ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων.»  
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2.  Συμπληρώνουμε  τα  κενά  στο  κείμενο,  ψαρεύοντας  με  τα  δίχτυα         

λέξεις, που θα βρούμε μέσα στη λίμνη της Τιβεριάδας. 

Ο  Απόστολος  Ανδρέας  και  ο  αδελφός  του,  ο  Απόστολος  ………………..………. , 

ήταν ψαράδες στη λίμνη της …………………...…………... . Μια μέρα, ενώ έριχναν τα 

δίχτυά τους για να ψαρέψουν, πέρασε ο …………………………...……... από την όχθη 

της  λίμνης  και  τους  είπε:  «Ακολουθήστε  με  και  θα  σας  κάνω  ψαράδες 

………………………..».  Πραγματικά,  ο  ………………….…………..  Ανδρέας  κήρυξε  τον  λόγο 

του Χριστού σε πολλούς ανθρώπους. Δίδαξε περισσότερο σε πόλεις της 

Ελλάδας και  ιδιαίτερα στην ……………………..……….. . Εκεί έκανε πολλά θαύματα, 

γιατρεύοντας ανθρώπους που υπέφεραν. 

Χριστός 

Ανδρέας 

Βηθλεέμ 

ανθρώπων 

ψαριών 

Πάτρα 

Αθήνα 

Πέτρος 

Τιβεριάδας 

Απόστολος 

3.  Ανακαλύπτουμε  πώς  ονομάστηκε  ο  Απόστολος  Ανδρέας,  επειδή 

ήταν ο πρώτος μαθητής του Χριστού. Για να το βρούμε, γράφουμε 

το γράμμα του αλφαβήτου που ακολουθεί κάθε φορά. 

Π  Ψ  Σ  Ξ  Ι  Κ  Ζ  Σ  Ξ  Ρ Ο 

_  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _ 
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Το θαύμα του Αποστόλου Ανδρέα 

Πριν πολλά χρόνια στην Τουρκία, μια χριστι‐

ανή μητέρα έχασε τον γιο της Παντελή. Τον 

δεκατριάχρονο γιο της τον βρήκαν οι Τούρ‐

κοι,  του  φόρεσαν  τούρκικα  ρούχα  και  τον 

έστειλαν  στον  στρατό.   Η  μάνα  του Μαρία 

τον  έψαχνε  παντού,  μα  δεν  τον  έβρισκε.  

Κάθε  μέρα  έκλαιγε  και  παρακαλούσε  τον 

Θεό  και  τους  αγίους  να  κάνουν  ένα  θαύμα 

και να βρουν το παιδί της.      

      Μετά από αρκετά χρόνια,  είδε στο όνειρό της  τον Απόστολο Ανδρέα,             

ο οποίος της είπε να πάρει το καράβι και να πάει στο μοναστήρι του στην 

Κύπρο και εκεί θα βρει τον γιο της. Η Μαρία πήρε το καράβι και ξεκίνησε 

για την Κύπρο.  ΄Οταν πλησίασαν στο μοναστήρι,  η Μαρία άρχισε να λέει  

σ’ αυτούς που ταξίδευαν μαζί της ότι πήγαινε να προσκυνήσει, για να τη 

βοηθήσει ο `Αγιος, να βρει τον γιο της. ΄Ενας νεαρός Τούρκος, που πήγαινε 

κι αυτός στην Κύπρο για δουλειές, άρχισε, τότε, να τη ρωτά για τον άντρα 

της, τα παιδιά της και το όνομα του γιου της, που χάθηκε. Μόλις άκουσε 

το  όνομα  Παντελής,  αγκά‐

λιασε τη Μαρία και της απο‐

κάλυψε  ότι  αυτός  είναι  ο   

γιος  της.  Μάνα  και  γιος      

κατέβηκαν  χαρούμενοι  στο     

μοναστήρι  και  δόξασαν  τον 

Θεό  και  τον  Απόστολο                

Ανδρέα  για  το  θαύμα  που 

είχε κάνει.                                  (Κ. Κοκκινόφτας, Η Μονή του Αποστόλου Ανδρέα, 2009) 

Εικ. 66 

Εικ. 67 
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1. Συμπληρώνουμε τη μεσοστιχίδα, που δείχνει πώς ονομάζεται ο `Αγιος 

Ανδρέας, επειδή δίδαξε τα λόγια του Χριστού στους ανθρώπους.  

    1    Α           

  2      Π           

        Ο           

        Σ           

  5      Τ           

    6    Ο           

        Λ           

        Σ           

        Ο           

 

 

3 

4 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

7 

8 

 

1.  Το όνομα της μητέρας που έχασε τον γιο της. 

2.  Το νησί που βρίσκεται το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. 

3.  Ο αδελφός του Αποστόλου Ανδρέα. 

4.  Το  επάγγελμα  που  είχε  ο  Απόστολος    

Ανδρέας. 

5.  Πόλη  στην  οποία  δίδαξε  ο  Απόστολος 

Ανδρέας. 

6.  Χώρα στην οποία η Μαρία έχασε τον γιο 

της. 

7.  Το όνομα του παιδιού της Μαρίας. 

8.  Ο Απόστολος Ανδρέας πίστεψε στα λό‐

για του και τα δίδαξε στους ανθρώπους. 

9.  Υπήρχε κτισμένο στην Κύπρο προς τιμή του Αποστόλου Ανδρέα, στο 

οποίο πήγε η Μαρία, για να βρει τον γιο της. 

2. Ακούμε  το  τραγούδι που  γράφτηκε  για  το θαύμα του Αποστόλου 

Ανδρέα.  

Εικ. 68:  Ο Παντελής  με  τη  μη‐
τέρα του 
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3.  Διαβάζουμε  λίγα  λόγια  για  το  μοναστήρι  του  Αποστόλου  Ανδρέα 

στην κατεχόμενη Κύπρο. 

Το  μοναστήρι  του  Αποστόλου  Ανδρέα  είναι  κτισμένο  στην  περιοχή  της 

Καρπασίας. Προσκυνητές απ’ όλα τα µέρη πήγαιναν εκεί, όταν γιόρταζε 

κάθε 30 Νοεµβρίου και κάθε 15 Αυγούστου. Στη χάρη του προσκυνούσαν 

τόσο ΄Ελληνες όσο και Τούρκοι.    

     Σύμφωνα  με  την  παράδοση,  ο  Απόστολος  Ανδρέας  είχε  αποβιβαστεί 

στο  μέρος  όπου  είναι  κτισμένο  το  μοναστήρι,  όταν  το  καράβι,  με  το              

οποίο  ταξίδευε,  αναγκάστηκε  να  σταθμεύσει  σε  ένα  διπλανό  λιμανάκι.     

Εκεί ο Απόστολος δημιούργησε πηγή στον βράχο, το σημερινό αγίασμα, 

και προσέφερε νερό στους διψασμένους ταξιδιώτες. Στην ίδια τοποθεσία  

κτίστηκε αργότερα το μοναστήρι.  

     Σήμερα,  όμως,  το  μοναστήρι          

είναι κατεχόμενο από τα τούρκικα 

στρατεύματα  και  βρίσκεται  σε  κα‐

κή  κατάσταση.  Η  Εκκλησία  της     

Κύπρου  προσπαθεί  με  διάφορους 

τρόπους να το συντηρήσει. 

(Κυπριακή παράδοση) 

 

4. Χρωματίζουμε στον χάρτη της Κύπρου το μέρος που βρίσκεται το            

μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. 

Εικ. 69 



 

  

Εκείνες  τις  ημέρες  ο  βασιλιάς                

έδωσε διαταγή να γραφτούν σε κατά‐

λογο  όλοι  οι  κάτοικοι  της  Παλαιστί‐

νης. ΄Ολοι, λοιπόν, πήγαιναν στην πα‐

τρίδα τους. Ο Ιωσήφ με τη Μαρία ξεκί‐

νησαν  από  τη  Ναζαρέτ  για  να    πάνε 

στη  Βηθλεέμ.  Η  Μαρία  ήταν  έγκυος 

και ήλθε ο καιρός να γεννήσει. Δεν εί‐

χαν βρει, όμως, τόπο να μείνουν κι έτσι αναγκάστηκαν να μείνουν σε μια 

σπηλιά. Η Παναγία γέννησε τον Ιησού, τον τύλιξε φτωχικά και τον έβαλε 

να κοιμηθεί μέσα στη φάτνη* των ζώων. Πλήθος αγγέλων έψαλλαν:  

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.» 

φάτνη*: το παχνί, ο χώρος στον οποίο τρώει ένα ζώο. 

Χριστός γεννάται ... 

1.  Βάζουμε  σε  σειρά  τις  λέξεις,  για  να  σχηματίσουμε  τον  ύμνο  που 
έψαλλαν οι άγγελοι. 

Δόξα 

Δόξα εν υψίστοις  ______________ 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

εν 

υψίστοις 
Θεώ 

και 

επί 

ειρήνη 
γης 

εν 
ανθρώποις 

ευδοκία 
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Εικ. 70 

Εικ. 71 

Η Γέννηση του Χριστού 



 

 

Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί που φύ‐

λαγαν το κοπάδι τους. Σε αυτούς παρουσιάστη‐

κε άγγελος Κυρίου και τους είπε: «Μη φοβάστε! 

Σας  φέρνω  ευχάριστα  νέα.  Σήμερα,  στην  πόλη 

γεννήθηκε  για  σας  Σωτήρας.  Πηγαίνετε  και  θα 

βρείτε το βρέφος ξαπλωμένο μέσα στη φάτνη». 

Οι βοσκοί έτρεξαν αμέσως και βρήκαν τη Μαρία, 

τον Ιωσήφ και το βρέφος στο παχνί. Προσκύνη‐

σαν τον Χριστό και στη συνέχεια γύρισαν πίσω, ευχαριστώντας τον Θεό 

για όλα όσα είδαν και άκουσαν. (Λουκάς 2) 

Η προσκύνηση των βοσκών 
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2.  Γράφουμε τις λέξεις φάτνη και σπηλιά στην κατάλληλη θέση:  

_________ 

_________ 

΄Αγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε στους βοσκούς και τους είπε να 

πάνε να προσκυνήσουν τον Χριστό.  

Οι βοσκοί φύλαγαν τα πρόβατά τους έξω στα χωράφια. 

Οι  βοσκοί  έτρεξαν  αμέσως  και  βρήκαν  το  βρέφος  ξαπλωμένο   

μέσα στη φάτνη.  

Οι βοσκοί προσκύνησαν τον Χριστό. 

1 

3.  Γράφουμε αριθμούς στα τετράγωνα, για να δείξουμε τη σειρά που 

έγιναν τα γεγονότα. 

Εικ. 72 



 

  

Μετά  από  καιρό,  έφτασαν  στα  Ιεροσόλυμα 

σοφοί  Μάγοι  από  την  Ανατολή.  Ακολουθού‐

σαν το αστέρι που ανέτειλε, μόλις γεννήθηκε 

ο  Χριστός.  Το  αστέρι  προχωρούσε  μπροστά 

τους,  μέχρι  που  σταμάτησε  στον  τόπο  όπου 

βρισκόταν το παιδί.  ΄Οταν μπήκαν στο σπίτι, 

είδαν τον Χριστό με τη Μαρία, τη  μητέρα του, 

κι  έπεσαν  στη  γη  και  τον  προσκύνησαν. 

΄Υστερα,  άνοιξαν  τους  θησαυρούς  τους  και 

του πρόσφεραν δώρα. (Ματθαίος 2) 

Η προσκύνηση των Μάγων 

5. Ζωγραφίζουμε το αστέρι, που οδήγησε τους Μάγους στον Χριστό.  

4. Γράφουμε τα δώρα που έφεραν οι Μάγοι στον Χριστό. 

λ _  _  _  _  _ 

Εικ.74 

χ _  _  _  _  _  _ 

σ _  _  _  _  _ 

Εικ. 73 
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Η Χριστίνα περιμένει με αγωνία τα φετινά 

Χριστούγεννα.  

‐  Γιατί  θέλεις  τόσο  πολύ  να  έρθουν  τα                

Χριστούγεννα, τη ρώτησε η μητέρα. 

‐ Επειδή είναι η γιορτή μου και θα πάρω το 

ποδήλατο, που μου υποσχεθήκατε με τον 

μπαμπά. 

‐  Χριστούγεννα,  όμως,  δεν  είναι  μόνο  τα 

δώρα, Χριστίνα μου. 

Χριστούγεννα είναι ... 

Χριστούγεννα  είναι  η  γέννηση  του  Χριστού  από  την               

Παναγία σε μια …………………………..…….. . 

Χριστούγεννα είναι οι ………………………..…………., που υμνούσαν 

και δοξολογούσαν τον Θεό. 

Χριστούγεννα  είναι  οι  ………………………………..……, που  έτρεξαν 

αμέσως να προσκυνήσουν τον Χριστό. 

Χριστούγεννα είναι οι ………………………...…… από την Ανατολή, 

που πρόσφεραν δώρα στον Χριστό. 

‐ Τι άλλο είναι τα Χριστούγεννα, ρώτησε με απορία η μικρή. 

Χριστούγεννα  είναι  το  ………………...……………….,  που  φάνηκε 

πάνω από τη σπηλιά. 
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Μαμά, είναι και κάτι άλλο όμως τα Χριστούγεννα! 

Χριστούγεννα είναι να σηκω‐

θείς νωρίς το πρωί και να                     

πας στον ……………..….. για τη                

χριστουγεννιάτικη Λειτουργία. 

Χριστούγεννα είναι να              

κοινωνήσεις το ………………... και 

το ……………………..  του Χριστού. 

Χριστούγεννα είναι να                               

επισκεφτείς …………………………………… 

  ……………………………………………………….…… 

Χριστούγεννα είναι                                

……………………………………………………………

……………………………………………….…..………. 

Χριστούγεννα είναι να                               

προσφέρεις ….………………………………… 

  ……………………………………………………….…… 
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Μπροστά στον νεογέννητο Χριστό  

Τι να σου προσφέρουμε, Χριστέ; 

Τι να σου προσφέρουμε, Χριστέ, που φανερώθηκες στη γη ως άνθρωπος 

για  εμάς; Διότι  το κάθε δημιούργημα,  που  εσύ  έπλασες,  σου προσφέρει 

την ευχαριστία του· οι ΄Αγγελοι τον ύμνο, οι ουρανοί το αστέρι, οι Μάγοι 

τα  δώρα,  οι  βοσκοί  τον  θαυμασμό  τους,  η  γη  τη  σπηλιά,  η  έρημος  τη 

φάτνη· κι εμείς οι άνθρωποι τη μητέρα σου, την Παναγία· Εσύ που είσαι              

ο Θεός, ελέησέ μας.                                            Από τον εσπερινό των Χριστουγέννων 

1. Ακούμε τον ύμνο. 

Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς; 

ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, τὴν εὐχαριστίαν σοι 

προσάγει·  οἱ Ἄγγελοι  τὸν ὕμνον,  οἱ  οὐρανοὶ  τὸν Ἀστέρα,  οἱ  Μάγοι  τὰ 

δῶρα, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνην· 

ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον· ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς. 
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2. Συμπληρώνουμε, έτσι, ώστε καθένα από τα δημιουργήματα του Θεού 

να προσφέρει το δικό του «ευχαριστώ» στον νεογέννητο Χριστό.  

Οι  _ _ _ _ _
 _ _,             

          

τον ύμνο .
 

Οι βοσκοί,               
        

τον _ _ _ _ _ _ _ _ τ
ους. 

Η γη, τη σπ
ηλιά. 

Η έρημος, τη φάτνη. 

Οι ουρανοί,                       

το _ _ _ _ _ _ . 

Οι Μάγοι, 
τα _ _ _ _.                          

Κι εμείς οι άνθρωποι, τη μητέρα 

σου, …………………………...…………………….…  
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Χριστίνα:   Εμείς τι δώρο να προσφέρουμε, παιδιά, στον νεογέννητο Χρι‐

στό, που για χάρη μας έγινε άνθρωπος;  

Ανδρέας:   Εγώ θα του προσφέρω το ποδήλατό μου. 

Μάριος:   Κι εγώ θα του χαρίσω ένα κουτί σοκολάτες. 

Ελένη:  Θα του δώσω μερικά από τα ρούχα μου. 

Στυλιανός:  Εγώ θα του αγοράσω ένα ζευγάρι παπουτσάκια. 

Δασκάλα:  Μπράβο  σας,  παιδιά  μου!  Ο  Χριστός  θέλει  μόνο  ένα  «δώρο» 

από μας, την καρδιά μας, για να την καθαρίσει και να τη γεμί‐

σει με τη χάρη του.  ΄Ετσι, θα γίνουμε άνθρωποι αγάπης προς 

τον Θεό και τους συνανθρώπους μας. Καθετί  που θα προσφέ‐

ρουμε  στον  πονεμένο  συνάνθρωπό  μας,  το  προσφέρουμε 

στον ίδιο τον Χριστό. 

Δέξου, Χριστέ, το δώρο μας 

1.  Τα  παιδιά  της  παρέας  προσφέρουν  τα  δώρα  τους.  Κόβουμε  και              

κολλούμε τα σωστά δώρα που πρόσφεραν τα παιδιά στον Χριστό 

(βλ. παράρτημα, σελ.101). 

Εμείς  τι  δώρο  να  προσφέρουμε, 

παιδιά,  στον  νεογέννητο  Χριστό, 

που για χάρη μας έγινε άνθρωπος; 

Χριστίνα 

Αντρέας 
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Μάριος  Ελένη 

Στυλιανός 

2. Ελάτε παιδιά να προσφέρουμε κι εμείς τα δικά μας δώρα.                                    

Ζωγραφίζουμε τα δώρα, που θα προσφέρουμε στον Χριστό. 
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Τα Θεοφάνεια 

  Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος από μικρός ζούσε μόνος 

στην έρημο της Παλαιστίνης. Ερχόταν συχνά στον 

Ιορδάνη  ποταμό,  βάπτιζε  τους  ανθρώπους  και 

τους  ζητούσε  να  αλλάξουν  τρόπο  ζωής  και  να    

γίνουν καλύτεροι. ΄Ελεγε σε όλους ότι προετοιμά‐

ζει τον δρόμο, για να έρθει ο Χριστός στη γη.  

   Μια μέρα, ο Χριστός πήγε στον Ιορδάνη ποταμό 

και  ζήτησε από τον  Ιωάννη να τον βαφτίσει. Ο  Ιωάννης κατάλαβε ότι ο 

Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και δέχτηκε να το κάνει. Μόλις ο Χριστός 

βυθίστηκε στο νερό, σηκώθηκε αμέσως πάνω. Τότε, άνοιξαν οι ουρανοί. 

Το ΄Αγιο Πνεύμα ήρθε με μορφή περιστεριού και στάθηκε από πάνω του 

ενώ ακουγόταν η φωνή του Θεού Πατέρα να λέει: «Αυτός είναι ο Υιός μου 

ο αγαπητός». 

   Τη μέρα εκείνη, ο Θεός φανερώθηκε στους ανθρώπους: ο Πατέρας, με 

τη φωνή από τους ουρανούς, ο Υιός, που βαφτιζόταν στον Ιορδάνη ποτα‐

μό και το ΄Αγιο Πνεύμα, που στάθηκε πάνω από τον Χριστό σαν περιστέ‐

ρι.  Γι’  αυτό  από  τότε  ονομάζουμε  τη  μεγάλη  αυτή  γιορτή  Θεοφάνεια,         

δηλαδή φανέρωση του Θεού.                                                                 (Ματθαίος, 3) 

1. Γράφουμε √ στις σωστές και Χ στις λανθασμένες προτάσεις. 

Η Βάπτιση του Χριστού 

Α)  Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ζούσε στην έρημο της Κύπρου. 

Β) Ο Ιωάννης προετοίμαζε τον δρόμο για τον ερχομό του Χριστού. 

Γ)  Στη Βάφτιση φανερώθηκαν τα τρία πρόσωπα της Αγία Τριάδας:                            

ο Πατέρας, ο Υιός και ο Ιωάννης. 

Δ) Το ΄Αγιο Πνεύμα είναι ένα άσπρο περιστέρι. 

Ε) Τη γιορτή της βάπτισης του Χριστού την ονομάζουμε Θεοφάνεια,      

γιατί ο Θεός φανερώθηκε στους ανθρώπους. 
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 2.  Χρωματίζουμε  τα  πρόσωπα  της  Αγίας  Τριάδας.  Μετά  γράφουμε            

αριστερά  τι  φαίνεται  ζωγραφισμένο  και  δεξιά  το  όνομα  του              

προσώπου.  

3. Γράφουμε στις γραμμές τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας:                

Τι φαίνεται ζωγραφισμένο; 

Χριστός, μορφή περιστεριού, 

ημικύκλιο με ακτίνες 

Πώς λέγονται τα πρόσωπα; 

Πατέρας, Υιός,  Άγιο Πνεύμα 
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   Η  Εκκλησία  γιορτάζει  κάθε  χρόνο  τη  βάπτιση  του  Χριστού  λίγες            

μέρες  μετά  τα  Χριστούγεννα,  στις  6  Ιανουαρίου.  Αυτή  τη  μέρα  γίνεται              

Αγιασμός μαζί με τη Θεία Λειτουργία. ΄Ολοι οι χριστιανοί πίνουν αγιασμέ‐

νο νερό και γεμίζουν μπουκάλες για το σπίτι τους.  

     ΄Οπου  υπάρχει  θάλασσα,  οι  πιστοί  πηγαίνουν  να  ρίξουν  τον  σταυρό. 

΄Ετσι,  αγιάζονται  τα  νερά  κι  όλη  η  φύση.  Πολλοί  νέοι  περιμένουν  τη     

στιγμή που ο ιερέας θα ρίξει τον σταυρό στη θάλασσα, για να βουτήξουν 

να  τον  πιάσουν.  Το  θεωρούν  μεγάλη  τιμή  να  τον  βγάλουν  πρώτοι  από 

τον  βυθό.  Ο  ιερέας  ψάλλει  τον  γνωστό  ύμνο  «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου 

σου Κύριε...»  και  όλος  ο  κόσμος  χαίρεται  την  όμορφη  γιορτή.  Αυτή         

γίνεται  σε  πολλές  πόλεις  και  χωριά  της  Κύπρου,  που  βρίσκονται  κοντά 

στη θάλασσα. 

      Τα  Θεοφάνεια  τα  λέμε  και                  

Φώτα,  γιατί  στα  παλιά  χρόνια 

αυτή  τη  μέρα  βαφτίζονταν 

πολλοί  χριστιανοί  μαζί  κι  ο 

ναός  γέμιζε  με  φως  από  τις          

αναμμένες λαμπάδες που κρα‐

τούσαν. 

1. Τα Θεοφάνεια ή τα Φώτα, όπως αλλιώς τα λέμε, τα γιορτάζουμε στις 

6  Ιανουαρίου. Υπογραμμίζουμε  τα  ονόματα  αυτών  που  γιορτάζουν 

αυτή τη μέρα. 

Η γιορτή των Θεοφανείων 

Θεοφάνης,  Αντρέας,  Φάνης,  Ελένη,  Θεοφανία,  Ιορδάνης,  Χρίστος, 

Μαρία,  Φωτεινή,  Φαίδρα,  Φανούριος,  Φωτούλα,  Φώτος,  Αδάμος, 

Δέσποινα, Φώτης, Φάνη.  
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Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη          

προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητὸν 

σὲ Υἱὸν ὀνομάζουσα, καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει  περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ 

λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας 

δόξα σοι. 

3.  Γράφουμε,  με  τη βοήθεια  των αριθμών της  εικόνας,  τις  λέξεις που 

ταιριάζουν στο απολυτίκιο: Πατέρα, περιστεριού, Χριστέ, Ιορδάνη. 

1 

2 

3 

4 

΄Οταν βαφτιζόσουν, Κύριε, στον (1) ……………………………… , φανερωνόταν 

στους ανθρώπους η Αγία Τριάδα. Η φωνή του  (2) ………………………….. σε 

ονόμαζε  αγαπητό  του  Υιό  και  το  ΄Αγιο  Πνεύμα  σε  μορφή                        

(3) ………………..……..……….. βεβαίωνε ότι είσαι Υιός του Θεού. Δόξα σε σένα 

(4) ………………………..  Θεέ μας που φανερώθηκες και φώτισες τον κόσμο. 

2. Διαβάζουμε και ψάλλουμε το απολυτίκιο της γιορτής. 
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Οι Τρεις Ιεράρχες 

Οι `Αγιοι των Γραμμάτων 

Στις 30 του Γενάρη είναι μια ξεχωριστή γιορτή για τα σχολεία. Είναι η γιορ‐

τή  των  Τριών  Ιεραρχών.  Τη  λέμε  και  γιορτή  των  Γραμμάτων,  επειδή  οι 

Τρεις Ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης 

ο  Χρυσόστομος, αγάπησαν πολύ τα γράμματα. 

 

 

 

 

 

 

     Πολύ  μορφωμένοι  και  οι  τρεις,  αφιέρωσαν  τη  ζωή  τους  στον  Χριστό 

και τα ελληνικά γράμματα.  `Εγραψαν πολλά βιβλία και υπερασπίστηκαν 

τη χριστιανική πίστη σε δύσκολους καιρούς.  

     Οι τρεις `Αγιοι έζησαν σχεδόν την ίδια εποχή. ΄Ηταν άνθρωποι ταπεινοί, 

που αγαπούσαν πολύ τους συνανθρώπους τους.  `Ο,τι  είχαν το πρόσφε‐

ραν στους φτωχούς και σε όσους είχαν ανάγκη.   

     Ο Βασίλειος ίδρυσε νοσοκομεία, ορφανοτροφεία και σχολεία. Για το σπου‐

δαίο του έργο η Εκκλησία τον ονόμασε Μέγα. 

     Ο Ιωάννης είχε το χάρισμα να μιλά πολύ όμορφα και γι’ αυτό ονομάστηκε 

Χρυσόστομος. 

     Ο Γρηγόριος δίδαξε τους ανθρώπους ότι ο Χριστός είναι Θεός, γι’ αυτό και 

ονομάστηκε Θεολόγος. 
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2. Συμπληρώστε τα κενά του πιο κάτω κειμένου, αφού μελετήσετε 

και πάλι το κείμενο στη διπλανή σελίδα.   

1. Αντιστοιχίζουμε  τα  πρόσωπα  των  Τριών  Ιεραρχών  με  τα  ονόματά 

τους και με τα λόγια που είπε ο καθένας. 

Μέγας Βασίλειος  Γρηγόριος ο Θεολόγος  Ιωάννης ο Χρυσόστομος 

«Οι  γονείς  που 

έφεραν στον κόσμο 

τα παιδιά τους πρέ‐

πει  να  φροντίζουν, 

ώστε  αυτά  να              

μορφώνονται». 

Μ. Βασίλειος 

«Στολίστε τις ψυχές 

των παιδιών με την 

κατάλληλη  μόρφω‐

ση και όλα τα άλλα 

θα ακολουθήσουν». 

Γρ. Θεολόγος 

«Οι  γονείς  που  δεν  φροντί‐

ζουν  για  τη  μόρφωση  των 

παιδιών  τους  θεωρούνται 

φονιάδες,  γιατί    η  μόρφωση 

είναι  εκείνη που θα καλλιερ‐

γήσει την ψυχή του παιδιού». 

Ιω. Χρυσόστομος 

Η  γιορτή  των  Τριών  Ιεραρχών  εορτάζεται  στις …………………………………….…………… . 

Η γιορτή τους ονομάζεται και γιορτή των …………………………………….…………… . ,  γιατί  

και οι τρεις αγάπησαν πολύ τα γράμματα. Ο Βασίλειος για το μεγάλο του 

έργο ονομάστηκε από την Εκκλησία …………………….. Ο Ιωάννης, καθώς είχε το 

χάρισμα  να  μιλά  πολύ  όμορφα,  ονομάστηκε  …………………………………….……………   .               

Ο  Γρηγόριος  ονομάστηκε …………………………………….………………..,  γιατί  μίλησε  πολύ 

στους ανθρώπους για τον αληθινό Θεό. 
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3. Συμπληρώνουμε το σταυρόλεξο των Τριών Ιεραρχών.  

1                 2          4 

                   

                3   

                   

    2               

                   

3                   

                   

4                   

      5             

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1.  Τα γιορτάζουμε στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών. 

2.  Αυτόν ονόμασε η Εκκλησία Μέγα, για τα μεγάλα του έργα. 

3.  Μιλούσε πολύ όμορφα. 

4.  Είναι κλειστά την ημέρα της εορτής των Τριών Ιεραρχών. 

5.  `Ετσι ονόμασε η Εκκλησία τον Γρηγόριο, επειδή μίλησε πολύ για τον 
Θεό. 

ΚΑΘΕΤΑ 

1.  `Επεισε τους ανθρώπους ότι ο Χριστός είναι Θεός. 

2.  `Ετσι ονομάστηκε ο Βασίλειος, για τα σπουδαία έργα που έφτιαξε. 

3.  Αυτόν αγάπησαν πολύ και οι Τρεις Ιεράρχες. 

4.  Τον  ονόμασαν  έτσι,  γιατί  μιλούσε πολύ όμορφα,  σαν  να  έσταζε  το 
στόμα του χρυσάφι. 

4.  Οι  Τρεις  Ιεράρχες  γιορτάζουν  μαζί  στις  30  του  Γενάρη.  Κάντε  μια  

μικρή έρευνα στο σπίτι, για να βρείτε πότε γιορτάζει ο κάθε `Αγιος 

ξεχωριστά.  
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Η γιορτή των Γραμμάτων 

Κάθε  χρόνο  στο  σχολείο  μας  γιορτάζουμε  τη  γιορτή  των  Γραμμάτων.           

Είναι μια ξεχωριστή μέρα για μας τα παιδιά. Θυμόμαστε τρεις μεγάλους 

δασκάλους, τους Τρεις  Ιεράρχες, που μας έδειξαν, γιατί πρέπει να πηγαί‐

νουμε στο σχολείο. Φέτος είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί θα συμμετά‐

σχω  στη  γιορτή.  Μαζί  με  τους  συμμαθητές  μου  θα  απαγγείλω  ένα 

όμορφο ποίημα. Για δείτε το κι εσείς! 

Ύμνος στους Τρεις Ιεράρχες 

Των Τριών Ιεραρχών τη γιορτή 

ας γιορτάσουμε αδέλφια και πάλι, 

στη θρησκεία μας είναι αυτή 

 των Γραμμάτων ημέρα μεγάλη. 

 

Οι τρεις `Αγιοι δω κάπου γυρνούν, 

τα παιδιά με στοργή συντροφεύουν, 

σ’ όλα φως να χαρίσουν ποθούν, 

σ’ όλα φως να χαρίσουν γυρεύουν. 

 

Κι ας ζητήσουμε τώρα κι εμείς 

απ’ τα δώματα πάνω τα θεία, 

να σκορπίσουν στη γη και οι τρεις 

μιαν ακτίδα απ’ την άγια σοφία.  

 

Της σοφίας αυτής τ’ άγιο φως 

θαν’ ακοίμητο μες στην ψυχή μας, 

θα ’ναι πάντα για μας θησαυρός 

και καλός οδηγός στη ζωή μας. 

 

                                                      Κώστας Παπαδημητρίου 
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1. Συζητούμε στην τάξη και  γράφουμε δύο λόγους,  για τους οποίους 

πηγαίνουμε στο σχολείο και μαθαίνουμε γράμματα. 

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

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

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

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

2. Λύνουμε το αίνιγμα. Διαβάζουμε το ποίημα της Θέτης Χορτιάτη και 

συμπληρώνουμε τα κενά, για να βρούμε τον τίτλο του ποιήματος. 

Με το δώρο του νουνού μου 

ταξιδεύω με το νου μου, 

πάει σαν πύραυλος, σαν πλοίο 

κι είναι μόνο ένα …………….. 

 

Μια στη γη, μια στους πλανήτες, 

μ’ αστροναύτες ή με δύτες, 

καύσιμα έχω φαντασία,  

με μαγεύει η Ασία. 

Στην Αμερική τα χάνω, 

στρίβω το τιμόνι απάνω, 

γκολ! κλοτσώ τον ήλιο τόπι, 

προσγειώνομαι Ευρώπη. 

 

Φως και γέλια οι σελίδες 

με σελιδοδείχτη αχτίδες, 

το ταξίδι μεγαλείο 

κι είναι μόνο ένα …………….! 

……………………………………... 

3. Γράφουμε γιατί κρατάει το βιβλίο ανάποδα. 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………... 

`Ανθρωπος αγράμματος,  

ξύλον απελέκητο! Λαϊκή Παροιμία 
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Παράρτημα εικόνων 



 

 



 

 

Το σπίτι του Θεού (Εργασία 4, σελ. 39)  
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Ένα υπέροχο δώρο (Εργασία 4, σελ. 19)  
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Δύο προστάτες των παιδιών (Εργασία 5, σελ. 56)  
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 Ιερά Μονή Παναγίας του Κύκκου 

Ιερά Μονή Παναγίας του Μαχαιρά 

Ιερά Μονή Παναγίας Τροοδίτισσας 

Κυκκώτισσα 

Τροοδίτισσα 

Μαχαιριώτισσα 

Η Παναγία στην Κύπρο (Εργασία 2, σελ. 68) 
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Δέξου, Χριστέ, το δώρο μας (Εργασία 1, σελ. 81) 
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Παράρτημα κειμένων 



 

 

Μια ξεχωριστή μέρα του μπαρμπα‐Πανώφ 

Πριν από πάρα πολλά χρόνια ζούσε ένας γέρος τσαγκάρης. Το όνομά του 

ήταν Πανώφ.  Ο  μπαρμπα‐Πανώφ δεν  ήταν  πλούσιος.  ΄Ολη  η  περιουσία 

του ήταν ένα μικρό δωμάτιο, που έβλεπε στον δρόμο του χωριού. Η γυ‐

ναίκα του είχε πεθάνει πριν από πολλά χρόνια και τα παιδιά του είχαν πια 

μεγαλώσει και είχαν φύγει από το σπίτι του. Δεν είχε πια κανένα κοντά 

του. 

     Είναι βράδυ παραμονής Χριστουγέννων. Ο μοναχικός ηλικιωμένος τσα‐

γκάρης  μπαρμπα‐Πανώφ  κατεβάζει  από  το  ψηλό  ράφι  το  παλιό  καφέ              

βιβλίο, κάθεται στην αναπαυτική πολυθρόνα του και αρχίζει να διαβάζει. 

Διαβάζει από το βιβλίο την ιστορία της γέννησης του Χριστού, την ιστορία 

δηλαδή των Χριστουγέννων. Καθώς διαβάζει, διάφορες σκέψεις περνούν 

από το μυαλό του. Πόσο θα ήθελε να πρόσφερε ο ίδιος καταφύγιο στον 

Ιωσήφ, τη Μαρία και τον νεογέννητο Χριστό! Διαβάζοντας, όμως, για τους 

τρεις μάγους και τα πολύτιμα δώρα που έφεραν στον Χριστό, σκέφτεται 

με λύπη πως, αν ο Χριστός ερχόταν στο σπίτι του, ο ίδιος δεν θα είχε τίπο‐

τα να του δώσει. 

     Ξαφνικά, ένα χαμόγελο ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του και τα μάτια 

του  λάμπουν.  Σηκώνεται  από  την  πολυθρόνα  του,  πηγαίνει  στο  ψηλό              

ράφι  και  βρίσκει  ένα σκονισμένο κουτί.  Το ανοίγει  και  βγάζει  από μέσα 

ένα ζευγάρι παιδικά παπούτσια. ΄Ηταν στ’ αλήθεια τα ωραιότερα παπού‐

τσια που είχε ποτέ κάνει! Αυτά θα του έδινε, αν ερχόταν στο σπίτι του! 

Με την επιθυμία, λοιπόν, να τον επισκεπτόταν ο Χριστός και να του έδινε 

το δώρο του, ο μπαρμπα‐Πανώφ αποκοιμήθηκε. Ακούει τότε τον Χριστό 

Ο Χριστός ως αδελφός (Εργασία 1, σελ. 47) 
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να  του  λέει:  «Μπαρμπα‐Πανώφ,  έχεις  την  επιθυμία  να  με  δεις,  να  έλθω 

στο  μαγαζάκι  σου  και  να  μου προσφέρεις  κάποιο  δώρο.  Αύριο,  λοιπόν, 

από το πρωί μέχρι το βράδυ να κοιτάζεις έξω στον δρόμο και θα με δεις 

να έρχομαι. Πρόσεξε να με αναγνωρίσεις!» 

     Χριστούγεννα!  Ο  μπαρμπα‐Πανώφ  ετοιμάζεται  γρήγορα  και  βγαίνει  

από  το  σπίτι  του  να  πάει  στον  ναό  του  χωριού  για  τη  Λειτουργία  των                  

Χριστουγέννων.  ΄Οταν  επιστρέφει,  κάθεται  στην  πολυθρόνα  του  και                

περιμένει  με  ανυπομονησία  την  επίσκεψη  του  Χριστού.  Κοιτάζει                     

συνεχώς από το παράθυρο, στέκει στην πόρτα, ψάχνει με το βλέμμα, μα 

μόνο χωριανούς του βλέπει, τους οποίους χαιρετά με καλοσύνη. 

     Καθώς  περιμένει  με  αγωνία  να  συναντήσει  τον  Χριστό,  προσφέρει                

φιλοξενία  και  ζεστασιά  σε  διάφορους περαστικούς.  Πρώτα  δέχεται  στο 

σπίτι του τον γέρο οδοκαθαριστή που εργάζεται μέσα στην παγωνιά και 

του δίνει να πιει ένα φλιτζάνι καφέ, για να ζεσταθεί. Στη συνέχεια φιλοξε‐

νεί  μια  νέα  κουρασμένη  γυναίκα  με  ένα  βρέφος  στην  αγκαλιά.                        

Ο  μπαρμπα‐Πανώφ  τους  προσφέρει  φαγητό  και  παίρνει  στην  αγκαλιά 

του το μικρό παιδί. Βλέπει τα γυμνά ποδαράκια του μωρού και συγκινεί‐

ται. Αμέσως, σηκώνεται από την πολυθρόνα του, παίρνει το κουτί από το 

ράφι, βγάζει τα παπουτσάκια που προόριζε για τον Χριστό και τα χαρίζει 

στο  μικρό  παιδί. Η  γυναίκα  τον  ευχαρίστησε  πάρα  πολύ,  πήρε  το  παιδί 

στην αγκαλιά της και έφυγε.  

     Ο μπαρμπα‐Πανώφ στάθηκε και πάλι στο παράθυρο και κοιτούσε να 

δει  τον  Χριστό.  Οι  ώρες  περνούσαν  και  οι  άνθρωποι  πηγαινοέρχονταν 

στον  δρόμο.  ΄Ολους  τους  χαιρετούσε  ο  μπαρμπα‐Πανώφ.  ΄Αλλους  τους 

χαμογελούσε  και  στους  ζητιάνους  έδινε  κάποιο  νόμισμα  ή  ένα  κομμάτι 

ψωμί.  Ο  Χριστός,  όμως,  δεν  φαινόταν  να  έρχεται.  Ο  μπαρμπα‐Πανώφ 
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ήταν πολύ λυπημένος. Με βαριά καρδιά κάθισε στην πολυθρόνα του και 

σκέφτηκε πως όλα τελικά ήταν μόνο ένα όνειρο. Τότε ακούγεται η φωνή 

του  Χριστού,  για  να  του αποκαλύψει:  «Εγώ  είμαι  που πεινούσα και  μου    

έδωσες να φάω. Διψούσα και μου έδωσες να πιω. Κρύωνα και με πήρες 

μέσα και με ζέστανες…  ΄Ολοι αυτοί οι άνθρωποι που βοήθησες σήμερα, 

ήμουνα  Εγώ!  Εμένα  βοήθησες.  Εμένα  δέχθηκες  σήμερα,  μπαρμπα‐

Πανώφ!»  

 «Ω, Θεέ μου», σιγομουρμούρισε ο γερο‐τσαγκάρης με μάτια που έλαμπαν 

από χαρά και ευτυχία. «΄Ηρθε τελικά! ΄Ηταν εδώ, λοιπόν, όλη τη μέρα!» 

(Ρ. Σάιλλενς, Εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας Εκκλησίας της Ελλάδος, 1991) 
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Η Παναγία ως μητέρα (Εργασία 1, σελ. 51) 

Η Θεοτόκος είναι ταχεία βοηθός μας  

΄Ηταν  κάποτε  μια  πολύ  πιστή  γυναίκα,  που  μεγάλωνε  μόνη  της  τα  δυο  

μικρά παιδιά  της  από  τότε που ο  άνδρας  της  σκοτώθηκε στον πόλεμο.  

Εκείνη  λοιπόν  είχε  μεγάλη  αγάπη  στην  Παναγία  μας  και  την  τιμούσε              

καθημερινά, διαβάζοντας διάφορες προσευχές μπροστά στην εικόνα της. 

Είχε  μάθει  και  στα  παιδιά  της  να  κάνουν  τον  σταυρό  τους,  να  λένε  το 

«Πάτερ ημών…» και μερικές σύντομες προσευχές προς την Παναγία μας. 

     Κάποτε όμως τα παιδάκια τη ρώτησαν για την εικόνα της Παναγίας: 

‐ Μανούλα, ποια είναι η κυρία που βλέπουμε στην εικόνα; 

‐ Η αληθινή σας Μητέρα. 

‐ Μα εσύ δεν είσαι η αληθινή μας μητέρα; 

‐  ΄Οχι,  παιδιά μου. Η αληθινή σας Μητέρα,  η Παναγία,  είναι στους ουρα‐

νούς. 

‐ Και το παιδάκι που κρατά στην αγκαλιά της ποιο είναι; 

‐  Είναι  το  παιδί  της,  ο  Χριστός.  Ο  Θεός  μας,  που  καταδέχτηκε  να  γίνει 

άνθρωπος, να ζήσει μαζί μας και να σταυρωθεί, για να χαρίσει τη σωτηρία 

σε όλους μας. 

Με  αυτά  τα  απλά  λόγια  που  έβγαιναν  μέσα  από  την  καρδιά  της                 

δίδασκε η μάνα τα παιδάκια για την αληθινή τους Μητέρα και τον Ιησού 

Χριστό. 

΄Ετσι,  το πρώτο πράγμα που έκαναν τα μικρά παιδιά κάθε πρωί που 

ξυπνούσαν, ήταν να μιλήσουν με τη Μητέρα τους, την Παναγία. Πήγαιναν 

λοιπόν μπροστά στην εικόνα της κι έλεγαν όσες προσευχές γνώριζαν. 

Κάποια μέρα όμως που η πονεμένη αυτή γυναίκα έπρεπε να πάει στο 
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χωράφι της για να θερίσει,  δεν  έβρισκε κάποιον να προσέχει  τα παιδιά. 

΄Ετσι λοιπόν ετοίμασε το φαγητό τους και ύστερα τα κάλεσε, για να τους 

δώσει οδηγίες: 

‐ Εσείς, παιδιά μου, θα κάτσετε ήσυχα στο σπίτι κι εγώ θα πάω στο χωρά‐

φι να θερίσω, γιατί με περιμένει πολλή δουλειά. 

‐ Κι εμείς με ποιον θα μείνουμε, μανούλα; 

‐ Να, θα μείνετε με τη Μητέρα σας! τους είπε δείχνοντας την εικόνα της 

Παναγίας, που πάνω από αυτήν άναβε συνεχώς ένα καντηλάκι. Η Μητέρα 

σας  να  ξέρετε  πως  είναι  συνεχώς  μαζί  σας  και  σας  προστατεύει.  Αλλά 

όμως, θα πρέπει κι εσείς να προσέχετε, να είστε καλά παιδιά. Και για ό,τι 

χρειαστείτε, προσευχηθείτε με την καρδιά σας, παρακαλέστε την κι εκεί‐

νη θα τρέξει να σας βοηθήσει. 

     Αυτά τους είπε και αμέσως μετά πήγε μπροστά στην εικόνα και παρα‐

κάλεσε την Παναγία να προστατεύει τα παιδιά της: 

‐ Σε θερμοπαρακαλώ, Παναγία μου, σκέπασέ τα με τη χάρη σου, διότι δεν 

είναι δικά μου, δικά σου είναι! 

     Τα  παιδιά  υποσχέθηκαν  στη  μητέρα  τους  ότι  θα  κάθονταν  φρόνιμα 

στο  σπίτι,  περιμένοντάς  τη  μέχρι  να  επιστρέψει.  Η  φτωχή  γυναίκα,           

αφού φίλησε τα παιδιά της, κλείδωσε το σπίτι κι έφυγε γρήγορα για το 

χωράφι. 

     Τα παιδάκια άρχισαν το παιχνίδι. Πολύ σύντομα ξέχασαν τις συμβου‐

λές της μανούλας τους και άρχισαν να παίζουν με τη φωτιά. Το κακό δεν 

άργησε  να  γίνει.  Η  φωτιά  απλώθηκε  σε  όλο  το  σπίτι.  Φοβισμένα  τα              

παιδιά,  έτρεξαν προς  την  εικόνα  της Παναγίας.  Την  αγκάλιαζαν  και  την 

παρακαλούσαν  θερμά:  «Μανούλα,  Μανούλα,  βοήθησέ  μας!  Φωτιά  …         

108 



 

 

Φωτιά … Πήραμε φωτιά! Σε ικετεύουμε, Μανούλα, βοήθησέ μας!». 

     ΄Ηταν  μεσημέρι  και  η  ζέστη  αφόρητη.  Το  σπίτι  καιγόταν.  Οι  γείτονες 

προσπαθούσαν  να  σβήσουν  τη  φωτιά  με  όποιο  τρόπο  μπορούσαν.             

Κάποιος  έτρεξε  στο  χωράφι  να  ενημερώσει  τη  μητέρα  των  παιδιών. 

΄Εντρομη η καημένη, φεύγει τρέχοντας για το σπίτι της. Με θρήνους και 

σπαρακτικές  κραυγές  πλησιάζει  στο  σπίτι  της,  κάνοντας  σαν  τρελή.                     

Κάποιοι όμως έτρεξαν να την καθησυχάσουν: 

‐ Μη φοβάσαι, γυναίκα! Η Παναγία φύλαξε τα παιδιά σου. ΄Ελα να δεις. 

Φτάνει ακριβώς έξω από το σπίτι της και βλέπει όλο τον κόσμο να στέκε‐

ται έκπληκτος μπροστά στο θαύμα. Το σπίτι είχε καεί όλο, εκτός από την 

πλευρά στην οποία βρισκόταν η εικόνα της Παναγίας. Τα παιδάκια στέκο‐

νταν γύρω από την εικόνα, την κρατούσαν και φώναζαν: 

Μανούλα, Μανούλα! Φωτιά! Πήραμε φωτιααά!!! 

     Η γυναίκα τρέχει στην εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου και αρχίζει με 

δάκρυα να την ευχαριστεί, που έσωσε τα παιδιά της από βέβαιο θάνατο.  

(Γέρων Κλεόπας Ηλίας, Η Θεοτόκος είναι ταχεία βοηθός μας, 2012, Σταμούλη)  
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Το θαύμα της Αγίας Μαρίνας στον μικρό Ανδρέα 
 

Μια οικογένεια από την Κύπρο ζούσε τη δική της αγωνία. Το παιδί τους,         

ο  μικρός  Ανδρέας,  έπασχε  από  λευχαιμία  κι  έπρεπε  να  ταξιδέψει  στην            

Αμερική, για να κάνει μια πολύ σοβαρή εγχείρηση. Οι γονείς του Ανδρέα 

τηλεφώνησαν  στο  μοναστήρι  της  Αγίας  Μαρίνας,  για  να  ζητήσουν  τη       

βοήθειά της. 

  O μικρός Ανδρέας, αφού έκανε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις στην 

Αμερική,  ετοιμαζόταν να μπει στο χειρουργείο.  Λίγη ώρα πριν αρχίσει η 

εγχείρηση, παρουσιάστηκε στον γιατρό που θα έκανε την εγχείρηση μια 

γυναίκα. Η άγνωστη κυρία του είπε πως είναι γιατρός και τον παρακάλεσε 

να την αφήσει να παρακολουθήσει την εγχείρηση. Ο γιατρός της είπε να 

γράψει το όνομά της στη γραμματεία και στη συνέχεια της επέτρεψε να 

μπει μαζί του στο χειρουργείο.  

  Η εγχείρηση άρχισε. Η άγνωστη γιατρός, όχι απλώς παρακολουθού‐

σε, αλλά έδινε και οδηγίες πώς έπρεπε να προχωρήσει η επέμβαση. ΄Ολα 

πήγαν καλά κι ο γιατρός, αφού την ευχαρίστησε, βγήκε από το χειρουρ‐

γείο. Μόλις τον είδαν οι γονείς του μικρού Ανδρέα, έτρεξαν κοντά του για 

να  μάθουν  πώς  πήγε  η  εγχείρηση.  «΄Ολα  πήγαν  πολύ  καλά! Δεν  μπορώ 

όμως να καταλάβω. Αφού είχατε μια τέτοια γιατρό για το παιδί σας, γιατί 

ήλθατε σε μένα;» τους είπε. Οι γονείς έκπληκτοι του απάντησαν ότι δεν 

είχαν φέρει  κάποια  γιατρό.  Ο  χειρουργός,  όμως,  επέμενε  και  τους  είπε, 

μάλιστα, πως η άγνωστη αυτή γιατρός βγήκε πρώτη από το χειρουργείο, 

ενώ ο ίδιος έμεινε για λίγο μέσα με την υπόλοιπη ιατρική ομάδα. Οι γονείς 

του παιδιού έψαχναν μάταια για να τη βρουν. Η γιατρός όμως είχε εξαφα‐

Δύο προστάτες των παιδιών (Εργασία 3, σελ. 56) 
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νισθεί. Πήγαν στη γραμματεία, για να ζητήσουν τα στοιχεία της προκειμέ‐

νου να την  ευχαριστήσουν. Πίστευαν πως  ίσως κάποια γιατρός από την 

Ελλάδα ή την Κύπρο, ταξίδεψε στις Η.Π.Α. για να βοηθήσει στην εγχείρη‐

ση.  Με  έκπληξη  διαπίστωσαν  πως  η  άγνωστη  γυναίκα  ιατρός  είχε  υπο‐

γράψει με το όνομα «Μαρίνα».  Στέκονταν για αρκετή ώρα σιωπηλοί.  Τα 

δάκρυα ευγνωμοσύνης και χαράς πλημμύρισαν τα μάτια τους. Από τότε 

έβαλαν ως τάμα να επισκέπτονται το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας οικο‐

γενειακώς, την ημέρα της γιορτής της στις 17 Ιουλίου. 

www.athos.gr  
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