
Θ
ρησκευτικά                             Β΄ Δημοτικού             Μ

έρος  B΄                                Όμορφος Κόσμος  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Β΄ Δημοτικού
Μέρος B΄

Θρησκευτικά

  

             
ΌΜορφος 

Κόσμος

                 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ COVER B BMEROS.indd   1 2/17/16   11:46 AM



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Θρησκευτικά 

B΄ Δημοτικού (Μέρος Β΄) 

΄Ομορφος κόσμος 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 



Θρησκευτικά Β΄ Δημοτικού 
 

΄Ομορφος κόσμος (Μέρος Β΄) 

 
Στο εξώφυλλο χρησιμοποιήθηκε ανακυκλωμένο χαρτί σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, προερχόμενο από 

διαχείριση απορριμμάτων χαρτιού. Το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από υπεύθυνη διαχείριση δασών. 

Απαγορεύεται  η  αναπαραγωγή  οποιουδήποτε  τμήματος  αυτού  του  βιβλίου,  που  καλύπτεται  από  δικαιώματα 

(copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Τα πνευματικά δικαιώματα του εικονιστικού υλικού ανήκουν στους δημιουρ‐

γούς τους. 

Ευχαριστίες στις Ιερές Μητροπόλεις και Μονές της Κύπρου, το Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου Γ΄, τον αγιογράφο Γιώργο Πέτρου και τον καλλιτέχνη Λαζαρή Αργυρού για την παραχώρηση του εικονι‐

στικού υλικού.  

Εικόνα εξωφύλλου: Χριστός Ευλογών, τοιχογραφία Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Μέσα Ποταμός, Λεμεσός.  

              ΄Αγγελοι, τοιχογραφία Ιερού Ναού Παναγίας Παντάνασσας Καθολικής, Λεμεσός. 

 

Α΄  ΄Εκδοση 2013 (Δοκιμαστική) 

Β΄  ΄Εκδοση 2016 (Αναθεωρημένη) 

 

Εκτύπωση: Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας 

ISBN:  978‐9963‐0‐1583‐2 

© ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Συγγραφική ομάδα:            Μαρία Αργυρού, Τάσος Γεωργίου,                                                                                                 

π. Χρήστος Ηρακλέους, Β.Δ., π. Παναγιώτης Ντουρής, Β.Δ. 

Λειτουργοί Γραφείου Αναλυτικών Προγραμμάτων (Ομάδα Θρησκευτικών) 
 

Εποπτεία:                                Ανδρέας Θεοδωρίδης, Επιθεωρητής  Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Εικονογράφηση:                   Τάσος Γεωργίου, Λειτουργός Γραφείου Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σχεδιασμός ‐ 

Επιμέλεια έκδοσης:             
Μαρία Αργυρού, Λειτουργός Γραφείου Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Γλωσσική επιμέλεια:           Μαριάννα Χριστόφια ‐ Παλάτου, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων 

Σχεδιασμός εξωφύλλου:   Μιχάλης Θεοχαρίδης, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων 

Συντονισμός έκδοσης:        Χρίστος Παρπούνας, Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων 



Πρόλογος 

Η  εκπαιδευτική  μεταρρύθμιση  στοχεύει  στη  δημιουργία  ενός  σύγχρονου,  ανθρώπι‐

νου και δημοκρατικού σχολείου. Συγκεκριμένα, με την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και 

δημιουργικότητας,  οι  μαθητές/τριες αναμένεται  να αποκτήσουν βασικές κομβικές  ι‐

κανότητες 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 γύρω 

από την αγάπη, τη φροντίδα, την εργασία και τη φιλοξενία για όλους. Αναπτύσσεται, 

επίσης, η έννοια της φιλίας προς όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως χαρακτηριστι‐

κών,  αλλά  κυρίως  με  γνώμονα  τις  αξίες  της  συγγνώμης  και  της  συγχώρεσης.              

Επιπλέον, παρουσιάζεται ο όμορφος κόσμος, που δημιούργησε ο Θεός, με την ευθύνη 

που έχουμε για τη φροντίδα του και την ευχαριστία μας προς τον Θεό, που μας χάρι‐

σε τις ομορφιές του κόσμου. Το βιβλίο πραγματεύεται και θέματα από τον εορτολογι‐

κό    κύκλο  της  Εκκλησίας,  για  να μπορέσουν  τα παιδιά  να βιώσουν  την  ιστορία  της  

αποκάλυψης του Θεού στους ανθρώπους. 

    

  Ελπιδοφόρος Νεοκλέους 

Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης 
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Σημείω
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στα πα
ιδιά 

Μικροί μας φίλοι, 

Το ταξίδι στον όμορφό μας κόσμο συνεχίζεται.  ΄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,  αν  νιώσετε  δίπλα  και  μέσα  σας  τον  ίδιο  τον            

Χριστό ως φίλο και αδελφό σας.  

Καλό σας ταξίδι! 

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

 
Γράφουμε    Ζωγραφίζουμε 

 
Υπογραμμίζουμε    Παίζουμε 

 

Συζητούμε    Παρατηρούμε 

 

Μελετούμε άλλες πηγές    Ψάλλουμε  

 

Χρωματίζουμε    Κόβουμε 

; 



 

  

Η χαρά της αγάπης 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ	ΕΝΟΤΗΤΑ	



 

 

Καρδιά που αγαπά όλους 
Η παραβολή του Καλού Σαμαρείτη 

Κάποτε  ο  Χριστός  θέλησε  να  δείξει  στους  ανθρώπους  πώς  πρέπει  να      

συμπεριφέρονται στους συνανθρώπους τους. Τους διηγήθηκε, τότε, αυτή 

την παραβολή:  

«Κάποιος  άνθρωπος  πήγαινε  από 

την  πόλη  Ιερουσαλήμ  στην  Ιεριχώ. 

Στον  δρόμο  βρέθηκε  μπροστά  σε    

ληστές. Τον κτύπησαν, τον έκλεψαν 

κι  έφυγαν,  αφήνοντάς  τον  μισοπε‐

θαμένο. Μετά από λίγο, πέρασε από 

κοντά  του  ένας  ιερέας  του  μωσαϊκού  νόμου,  ο  οποίος  τον  είδε  και  τον 

προσπέρασε. ΄Υστερα, πέρασε από εκεί ένας Λευίτης*, που τον είδε κι αυ‐

τός και τον προσπέρασε. Κάποιος Σαμαρείτης, όμως, που περνούσε από 

τον δρόμο, μόλις τον είδε, τον λυπήθηκε. Πλησίασε, έβαλε λάδι και κρασί 

πάνω στις πληγές του και τις έδεσε. Τον ανέβασε πάνω στο ζώο του, τον 

έφερε σ’  ένα πανδοχείο* και τον περιποιήθηκε. Την επόμενη μέρα, πριν 

φύγει,  έβγαλε  δυο  δηνάρια*,  τα  έδωσε  στον  πανδοχέα  και  του  είπε: 

“Φρόντισέ τον.  ΄Ο,τι ξοδέψεις επιπλέον θα σου το ξεπληρώσω, όταν ξα‐

ναρθώ”».                                                                                                          (Λουκάς, 10) 

1. Υπογραμμίζουμε στο κείμενο και γράφουμε ποιοι ήταν οι τρεις που 

πέρασαν από τον τόπο που βρισκόταν ο πληγωμένος άνθρωπος.   

Εικ. 1 

Λευίτης*:  βοηθός του ιερέα  πανδοχείο*:  χώρος διανυκτέρευσης  δηνάρια*:  νομίσματα  
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                                                           Αγάπη     

2. Υπογραμμίζουμε στο κείμενο όλα όσα έκανε ο Σαμαρείτης για τον 

πληγωμένο.  

Φρόντισες, παιδάκι μου, 

χέρια πληγωμένα; 

Σκούπισες και στέγνωσες  

μάτια δακρυσμένα; 

Άπλωσες το χέρι σου 

σ’ έναν πεινασμένο 

κι ένιωσες ανάλαφρο, 

τρισευτυχισμένο; 

Αγαπάς πολύ 

κι ώρα σου καλή! 

3. Διαβάζουμε το ποίημα. 

4. Σχεδιάζω το περίγραμμα της παλάμης μου. Μετά γράφω μέσα πράγ‐

ματα  που  μπορώ  να  κάνω  με  τα  χέρια  μου,  για  να  βοηθώ  και  να            

κάνω τους συνανθρώπους μου να νιώθουν καλύτερα.  

Αντρέας Κωνσταντινίδης 
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Το μυστικό του Γιώργου 

΄Αφωνη άφησε τη δασκάλα της Β΄ τάξης σε δημοτικό σχολείο κοινότητας 

των Κοκκινοχωριών ένας μαθητής της, ο Γιώργος, όταν αυτή ανακάλυψε 

το μυστικό του.  

     Ο Γιώργος έμαθε ότι ο πατέρας ενός φίλου του δεν είχε δουλειά κι έτσι 

δεν  είχαν  αρκετά  χρήματα,  για  να  του  ετοιμάζουν  σάντουιτς  για  το              

σχολείο. ΄Οταν ο Γιώργος πήγε σπίτι, ζήτησε από τη μητέρα του να μοιρά‐

ζει  στη  μέση  το  σάντουιτς,  για  να  το  τρώει  πιο  εύκολα.  Από  εκείνη  τη        

μέρα,  ο Γιώργος  έδινε  κάθε  μέρα  το  μισό  σάντουιτς  στον φίλο  του  και             

κάθονταν κι έτρωγαν μαζί. Η δασκάλα πρόσεξε ότι αυτό γινόταν καθημε‐

ρινά  και  τους  ρώτησε,  γιατί  τρώνε  πάντα  μαζί  από  το  ίδιο  σάντουιτς.              

Τότε, ο Γιώργος της αποκάλυψε το μυστικό του. Η δασκάλα έσφιξε στην 

αγκαλιά της τους δύο μαθητές της λέγοντάς τους πόσο ωραίο είναι αυτό 

που κάνουν. Η δασκάλα μάς είπε ότι νιώθει μεγάλη χαρά που έχει στην 

τάξη της έναν μαθητή όπως τον Γιώργο. 

(΄Αρθρο σε κυπριακή εφημερίδα, 17 Μαρτίου 2012) 

1.  Ζωγραφίζουμε  πράγματα  που  μπορούμε  να  μοιραστούμε  με  άλλα 

παιδιά. 
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Η Χαρά και το ατύχημα της Ευαγγελίας 

Μια μέρα την ώρα του διαλείμματος στο σχολείο, ένα κορίτσι, 

που  το  έλεγαν  Ευαγγελία,  έπεσε  κάτω  και  κτύπησε  άσχημα.  

Από  εκεί  περνούσε  εκείνη  τη  στιγμή  μια  συμμαθήτρια  της                 

Ευαγγελίας,  η  Χαρά,  που  έπαιζε  κυνηγητό  με  τις  φίλες  της. 

΄Οταν  είδε  την  Ευαγγελία  πεσμένη  κάτω  να  κλαίει,  πήγε  αμέ‐

σως κοντά της.   Η Ευαγγελία την παρακάλεσε να τη βοηθήσει 

να πάει στις βρύσες, για να πλυθεί.  

     Αν,  όμως,  η  Χαρά  βοηθούσε  την  Ευαγγελία,  θα  έχανε  το                 

κυνηγητό με τις φίλες της και το διάλειμμά της. Τότε η Χαρά … 

Τότε η Χαρά  

1. Διαβάζουμε την ιστορία των παιδιών και δίνουμε ένα δικό μας τέλος.  

13 

;  2. Λύνουμε τον μυστικό κώδικα των παιδιών και βρίσκουμε: 

Τι μπορεί να προσφέρει η Χαρά στην Ευαγγελία; 

Α  Γ  Π  Η  Σ  Υ  Μ  Ο  Ν  Ι  Β 

                  

Θ 



Ε 

 





_ _ _
 _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _  

   
_ _ _ _ _ _ _   



 

 

14 

Καρδιά που νοιάζεται για όλους 

Ο  Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων 

Ο  ΄Αγιος  Ιωάννης  γεννήθηκε  στην  

πόλη  της  Αμαθούντας*.  Από  μικρός 

αγαπούσε  πολύ  τον  Χριστό  και  την 

Εκκλησία.     

     ΄Οταν  μεγάλωσε,  έγινε  Πατριάρ‐

χης στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. 

Και  τι  δεν  έκανε  στην  πόλη  αυτή  ο 

΄Αγιος,  για  να  ανακουφίσει  τους 

φτωχούς  και  πονεμένους  ανθρώ‐

πους! ΄Εχτισε  νοσοκομεία, πτωχοκο‐

μεία,  ξενώνες,  ορφανοτροφεία.  Για 

όλους  νοιαζόταν,  ακόμα  κι  αν  δεν 

ήταν  χριστιανοί.  Για  όλους  έτρεχε. 

Μόνο τον εαυτό του ξέχναγε, αφού ο ίδιος ζούσε πολύ φτωχικά.  

Πολύ  σύντομα  έγινε  γνωστός  σε  όλες  τις  φτωχογειτονιές  της                     

Αλεξάνδρειας. Οι πράξεις αγάπης και φιλανθρωπίας προς τους φτωχούς 

και πονεμένους ανθρώπους τού χάρισαν το επώνυμο Ελεήμων.  

Μετά από πολλές περιπέτειες, ο Ιωάννης επέστρεψε στην Αμαθούντα, 

όπου  και  πέθανε  σε  ηλικία  80  χρόνων.  Η  Εκκλησία  τον  γιορτάζει  στις                  

12  Νοεμβρίου.  Ο  ΄Αγιος Ιωάννης  ο  Ελεήμων  είναι  ο πολιούχος  ΄Αγιος  της 

Λεμεσού.                                                                                                                

(Συναξάρι) 

   Αμαθούντα*:  παλιά Λεμεσός 

Εικ. 2 



 

  

ευγενικός 

1. Γράφουμε  τις  λέξεις πάνω στα κτήρια που  έκτισε  ο  Άγιος  Ιωάννης, 

για να βοηθήσει τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. 

2.  Όλες αυτές οι πράξεις αγάπης και 

ελεημοσύνης  προς  τους  φτωχούς 

και  πονεμένους  ανθρώπους  τού 

χάρισαν το επώνυμο...  

3.  Κυκλώνουμε  τις  λέξεις  που 

έχουν  το  ίδιο  περίπου  νόημα 

με τη λέξη ελεήμονας. 

φιλάνθρωπος 

απάνθρωπος  συμπονετικός 

φιλοχρήματος 
15 

4.  Χρωματίζουμε  τον  Άγιο 

Ιωάννη,  τον  Άγιο  της                    

ελεημοσύνης. 

Εικ. 3 εγωιστής 
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Δώσε αγάπη σε εκείνον που πονά 

«Στη  χθεσινή  μας  συνεδρία  αποφασίσαμε  να 

κάνουμε  διάφορες  δραστηριότητες,  για  να     

βοηθήσουμε τις άπορες οικογένειες της ενορίας 

μας.  Στις  τάξεις μαζί με τις δασκάλες και τους 

δασκάλους  μας  μπορούμε  να  εισηγηθούμε    

τρόπους με τους οποίους ο καθένας μας μπορεί 

να δώσει αγάπη σε αυτόν που πονά, όπως λένε 

και οι στίχοι του τραγουδιού «Δώσε αγάπη».  

Τα παιδιά του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου 

ΔΩΣΕ ΑΓΑΠΗ 

                   

 

 

1. Τραγουδούμε. 

2. Προτείνουμε  τρόπους  με  τους  οποίους  μπορούμε  να  βοηθήσουμε 

τις άπορες οικογένειες της ενορίας μας. 

1.  Αν θες αλήθεια να κάνεις κάτι 

και να σκορπίσεις τη χαρά, 

απ’ την καρδιά σου ένα κομμάτι, 

να δώσεις σε όλα τα παιδιά. 

4.  Αν θες αλήθεια να κάνεις κάτι 

για να έρθει γιατρειά, 

απ’ την καρδιά σου ένα κομμάτι 

δώσε σε εκείνον που πονά. 

           
2.  Αν θες να κάνεις κάτι μεγάλο, 

αν θες να κάνεις κάτι καλό, 

να κάνεις κάτι για τον άλλο, 

κάτι για τον Θεό. 

5.  Αν θες να κάνεις κάτι μεγάλο, 

αν θες να κάνεις κάτι καλό, 

να κάνεις κάτι για τον άλλο, 

κάτι για τον Θεό. 

           
3.  Δώσε αγάπη σ’ όλο τον κόσμο, 

δώσε αγάπη σ’ όλη τη γη, 

δώσε αγάπη εδώ στη Δύση, 

δώσε αγάπη στην Ανατολή. 

Δώσε αγάπη σ’ όλο τον κόσμο, 

δώσε αγάπη σε κάθε γωνιά, 

δώσε αγάπη εκεί στον Νότο, 

δώσε αγάπη και στον Βορρά. 

6.  Δώσε αγάπη σ’ όλο τον κόσμο, 

δώσε αγάπη σ’ όλη τη γη, 

δώσε αγάπη εδώ στη Δύση, 

δώσε αγάπη στην Ανατολή. 

Δώσε αγάπη σ’ όλο τον κόσμο, 

δώσε αγάπη σε κάθε γωνιά, 

δώσε αγάπη εκεί στον Νότο, 

δώσε αγάπη και στον Βορρά. 

        
 

Ορθόδοξη Μοναχή 



 

  

17 

4. Τα παιδιά της τάξης γράφουν ένα μήνυμα αγάπης στην οικογένεια 

που θα παραλάβει το πακέτο. 

Αγαπημένη μας οικογένεια, 
 

 

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

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

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

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

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

3.  Τα  παιδιά  της  τάξης  ετοιμάζουν  ένα  πακέτο  αγάπης,  για  να  το                

παραδώσουν στο Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο.  

    Τι θα βάλουν μέσα άραγε; 



 

 

Καρδιά που εργάζεται για όλους 

Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος 

Ο  Παύλος  ήταν  ένας  πολύ  μορφωμένος              

Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη. Δεν           

γνώριζε,  όμως,  τον  Χριστό,  γι’  αυτό  μαζί 

με  άλλους  Ιουδαίους  συλλάμβανε  και              

φυλάκιζε τους χριστιανούς.       

     Μια μέρα του μίλησε ο ίδιος ο Χριστός. 

Ο  Παύλος  πίστεψε  ότι  πράγματι  ο          

Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Βαφτίστη‐

κε, τότε, χριστιανός κι άρχισε να μιλά σε 

όλους  για  τον  αληθινό  Θεό.  Τόσο  πολύ  

αγαπούσε τους ανθρώπους, που ταξίδευε σε πολλές χώρες και τους δίδα‐

σκε.  Η  διδασκαλία  έγινε  η  εργασία  του,  μέχρι  το  τέλος  της  ζωής  του. 

΄Οπου  κι  αν  πήγαινε,  δεν  περίμενε  να  τον  φροντίζουν  οι  χριστιανοί. 

΄Εφτιαχνε σκηνές,  εργαζόμενος μέρα και νύχτα,  για να μη γίνεται βάρος 

σε κανέναν. ΄Ετσι κέρδιζε το ψωμί του. ΄Ελεγε, μάλιστα, ότι: «΄Οποιος δεν 

θέλει να εργάζεται, να μην τρώει κιόλας. ΄Ολοι πρέπει να εργάζονται, για 

να κερδίζουν το ψωμί τους». 

                      (Πράξεις των Αποστόλων, 9) 

1.  Υπογραμμίζουμε  τα  ρήματα  της  πρώτης  παραγράφου,  που  μας     

δείχνουν  τι  έκανε  ο  Απόστολος  Παύλος  στους  χριστιανούς,  πριν     

γνωρίσει τον Χριστό.  

Εικ. 4 
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2. Κρυπτόλεξο: 

Α) Γράφουμε τις λέξεις που υπογραμμίσαμε στα κενά τετράγωνα του 

κρυπτόλεξου. 

Β) Βρίσκουμε στο κρυπτόλεξο τα επτά ρήματα που μας δείχνουν τι 

έκανε ο Απόστολος Παύλος μετά που γνώρισε τον Χριστό. 

*  Ποια  εργασία  έκανε  ο  Απόστολος  Παύλος  για  όλους  τους            
ανθρώπους; 

  α. Συλλάμβανε και φυλάκιζε χριστιανούς 

β. Δίδασκε για τον Χριστό 

γ. Ζύμωνε και έψηνε ψωμί 
 

*    Ποια  εργασία  έκανε  ο Απόστολος Παύλος,  για  να  κερδίζει  το 
ψωμί του; 

α.  Έκτιζε σπίτια 

β.  Έφτιαχνε σκηνές 

γ. Ψάρευε 

3. Υπογραμμίζουμε το σωστό:  

Ο  Π  Ι  Σ  Τ  Ε  Ψ  Ε  Κ  Ω 

Β  Α  Φ  Τ  Ι  Σ  Τ  Η  Κ  Ε 

Α                          Δ 

Α  Γ  Α  Π  Ο  Υ  Σ  Ε  Κ  Ε 

Π  Ο  Τ  Α  Ξ  Ι  Δ  Ε  Υ  Ε 

                             

Ν  Α  Δ  Ι  Δ  Α  Σ  Κ  Ε  Σ 

Φ  Ε  Ρ  Γ  Α  Ζ  Ο  Τ  Α  Ν 

Α  Κ  Ε  Ρ  Δ  Ι  Ζ  Ε  Μ  Α 
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4. Συμπληρώνουμε και συζητούμε τις φράσεις που είπε ο Απόστολος 
Παύλος. 

Όποιος δεν θέλει να εργάζεται, ………………………..........................……………….. 

Όλοι πρέπει να εργάζονται, …………………………………............................………… 
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Ο Αντρέας μαθαίνει για την εργασία 

Ο  Αντρέας  χάζευε  τον  κύριο  Γιώργο  με  τον  γιο 

του,  τον Φίλιππο,  που  είχαν  έρθει  για  να  κλαδέ‐

ψουν  τον  κήπο  του.  Σκέφτηκε  να  πάει  να  τους 

χαιρετήσει κι έπιασαν κουβέντα. 

‐ Φίλιππε,  δεν κουράζεσαι με  τόση δουλειά;  Εγώ 

δεν αντέχω. Μόλις δουλέψω λίγο, βαριέμαι… 

‐ Είσαι αμάθητος, γι’ αυτό.  

‐  ΄Ολα,  παιδί  μου,  είναι  μια  καλή  συνήθεια,  λέει  ο  κύριος Γιώργος.  Στην  

αρχή, ο Φίλιππος ερχόταν μαζί μου,  για να μου κάνει παρέα και να μου 

δίνει κανένα εργαλείο. Σιγά σιγά, όμως, ξεθάρρεψε.  ΄Αρχισε να κάνει και 

μόνος του κάποιες δουλειές.  

‐ Και τα μαθήματα του σχολείου πότε τα κάνεις Φίλιππε; ρωτά ο Αντρέας. 

‐ Δόξα τω Θεώ, όλα τα προ‐

λαβαίνω.  Από  τότε  που 

άρχισα  να  δουλεύω  έχω    

γίνει πιο δυνατός. Η καλοπέ‐

ραση  σε  χαλαρώνει,  σε     

κάνει τεμπέλη. 

‐  Πιο μεγάλη αρρώστια από 

την τεμπελιά δεν έχει, συμπληρώνει ο κύριος Γιώργος, ενώ η δουλειά εί‐

ναι υγεία!    ΄Οταν δουλεύει το σώμα, δουλεύει και το μυαλό. Κι όταν μά‐

θεις να εργάζεσαι, τότε μπορείς να βοηθάς κι όποιον σε χρειάζεται. 

     Ο  Αντρέας  έμεινε  για  λίγο  σκεφτικός.  Ποτέ  δεν  σκέφτηκε  ότι  όταν             

εργαζόμαστε βοηθούμε τον εαυτό μας αλλά και τους συνανθρώπους μας. 

 

Εικ. 6 

Εικ. 5 

(Μυρσίνη Βιγγοπούλου, Από την εσύπολη στην ουρανούπολη, διασκευή) 
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1. Γράφουμε τα ρήματα που ταιριάζουν δίπλα από το όνομα κάθε παιδιού. 

αντέχει,  κουράζεται,  κάθεται,  δουλεύει,  χαζεύει,  κλαδεύει,              

τεμπελιάζει, προλαβαίνει, χαλαρώνει, βοηθά, δυναμώνει, εργάζεται. 

Αντρέας 

Φίλιππος 

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

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

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

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

2. Συμπληρώνουμε τις ακόλουθες φράσεις και τις συζητούμε. 

Α)  «Η  δουλειά  είναι  υγεία!  Όταν  δουλεύει  το  σώμα,  ……………………..  

……………….……………………………………………………………………………..…...………». 

Β) « Όταν μάθεις να εργάζεσαι, τότε ………………..………..........……………………. 

……………………………………………………………………….………………………..………...». 

3. Ο  Άγιος  Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει  για  την  εργατικότητα 

του Αποστόλου Παύλου. 

«Ο Απόστολος Παύλος εργαζόταν συνεχώς, όχι μόνον την ημέρα, 

αλλ’ ακόμη και τη νύχτα. Αυτό λέει και ο ίδιος: “εργαζόμασταν            

νύχτα και μέρα, για να μη δυσκολεύουμε κανέναν από σας”. Και δεν 

εργαζόταν απλώς για ευχαρίστηση και ψυχαγωγία…, αλλά κοπίαζε 

τόσο πολύ, για να μπορέσει να βοηθήσει και άλλους». 

4. Γράφω τις εργασίες που μπορώ να κάνω, για να βοηθήσω τον εαυτό 
μου και τους συνανθρώπους μου. 

Εγώ  μπορώ να  



 

 

Καρδιά που φιλοξενεί όλους 

Μια  μέρα,  ο  Αβραάμ  καθόταν  μπροστά  στη  σκηνή  του  κάτω  από  μια            

βελανιδιά.  ΄Ηταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι άνδρες 

περπατούσαν στον δρόμο. Μόλις τους είδε, σηκώθηκε αμέσως κι έτρεξε 

να  τους  συναντήσει.  Τους  προσκύνησε,  σκύβοντας  ως  τη  γη,  και  τους          

είπε:  «Σας  προσκαλώ  για φαγητό.  ΄Υστερα,  συνεχίζετε  τον  δρόμο  σας».  

Εκείνοι απάντησαν: «Κάνε όπως είπες». 

     Οι άνδρες τον ακολούθησαν και κάθισαν κάτω από το δέντρο.  ΄Οταν 

το φαγητό ήταν  έτοιμο,  ο Αβραάμ και  η  γυναίκα  του,  η  Σάρρα,  το πρό‐

σφεραν στους επισκέπτες τους μαζί με γάλα και βούτυρο. Αφού έφαγαν 

οι τρεις ξένοι, ευχαρίστησαν τον Αβραάμ και τη Σάρρα για τη φιλοξενία κι 

έφυγαν.     (Γένεση, 18) 

Ο Αβραάμ και η Σάρρα 

1. Βάζουμε  στα σωστά. 
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Προσκάλεσαν τους επισκέπτες για φαγητό. 

΄Εδιωξαν τους τρεις άνδρες. 

Πρόσφεραν στους επισκέπτες γάλα και βούτυρο. 

Υποδέχτηκαν τους ξένους. 

Περιποιήθηκαν τους τρεις άγνωστους άνδρες.  

Δεν έδωσαν σημασία στους ξένους. 

Ο Αβραάμ και η Σάρρα ... 



 

  

2. Παρατηρούμε και γράφουμε τα μυστικά της εικόνας. 

Γύρω από  το  τραπέζι  κάθονται 

τρεις ………………..……...…… .  

Οι  τρεις άγγελοι συμβολίζουν  τα 

τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας:                

………………..…………...,  ………………..……….  και                

………………..…     ………………..………….. . 

Πίσω από τους αγγέλους βρίσκονται 

ο ………………..………... και η ………………..……………...  .  

Τι δείχνει η στάση του Αβραάμ και της Σάρρας; 

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

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

Τι κρατούν στα χέρια τους;

………………..………………………………………………………  

«Μην ξεχνάτε τη φιλοξενία...»  

                                      Προς Εβραίους επιστολή Αποστόλου Παύλου, 13 

«Να είστε φιλόξενοι μεταξύ σας...»  

                                                        Α΄ Επιστολή Αποστόλου Πέτρου, 4 

3. Μελετούμε άλλες πηγές. 

Εικ. 7 

Εικ. 8 

Εικ. 9 
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4. Συμπληρώνουμε τη μεσοστιχίδα της φιλοξενίας. 

            1.   Φ               

      2.         Ι               

        3.      Λ               

          4.    Ο               

            5.   Ξ               

          6.     Ε               

      7.        Ν               

  8.            Ι               

          9.    Α               

 

1. Ο Αβραάμ προσκάλεσε τους τρεις ξένους για ... 

2. Ο Αβραάμ … τους είδε, έτρεξε να τους συναντήσει.  

3. Ο Αβραάμ έφερε … από τα πρόβατά του. 

4. Μαζί με το γάλα πρόσφεραν και … 

5. Οι τρεις … ήταν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. 

6. Η σκηνή του Αβραάμ και της Σάρρας βρισκόταν κάτω από μια … 

7. Η Σάρρα βρισκόταν μέσα στη … 

8. Οι τρεις ξένοι … τον Αβραάμ και τη Σάρρα κι έφυγαν. 

9. Η γυναίκα του Αβραάμ ήταν η … 
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5. Γράφουμε λέξεις που μας έρχονται στο μυαλό ακούοντας τη λέξη 

φιλοξενία. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 



 

  

΄Ενα παιδί,  για να είναι  ευτυχι‐

σμένο,  χρειάζεται  χαμόγελο,  

ζεστή  αγκαλιά,  λίγη  σημασία 

και  πολλή  πολλή  αγάπη.                  

Δυστυχώς,  αυτές  τις  μέρες              

χαράς  και  αγάπης,  κάποια               

παιδιά  βρίσκονται  στις  παιδι‐

κές  στέγες  και  δεν  έχουν  την 

ευκαιρία  να  ζήσουν  ζεστές                  

οικογενειακές στιγμές.  

    Οι  Υπηρεσίες  Κοινωνικής    

Ευημερίας σάς καλούν να γίνε‐

τε  ανάδοχοι  γονείς.  Ανάδοχος 

γονιός μπορεί  να  γίνει  ο  καθέ‐

νας  αρκεί  να  έχει  μέσα  του 

πολλή  πολλή    αγάπη,  για  να 

προσθέσει  στο  τραπέζι  του 

άλλο ένα πιάτο    για τον μικρό 

του ξένο.  

Αγάπη, αγκαλιά, χαμόγελο … 

1. Μόλις έχετε διαβάσει την ανακοίνωση στην εφημερίδα. Αποφασίζε‐

τε  να  ζητήσετε  από  τους  γονείς  σας  να  κάνουν  αίτηση  στις                 

Υπηρεσίες  Κοινωνικής  Ευημερίας,  για  να φιλοξενήσετε  ένα  από  τα 

παιδιά που βρίσκονται στην Παιδική Στέγη το Σαββατοκύριακο.  

                     Τι θα τους λέγατε, για να τους πείσετε; 

Τι θα λέγατε …  

Νομίζω …                   

γιατί …  

Πιστεύω …  

διότι …   

    Θα ήταν ωραία …   

Είναι σημαντικό …  

(΄Αρθρο σε κυπριακή εφημερίδα, 25 Δεκ. 2005)  
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2.  Μπράβο  σας,  τα  καταφέρατε!  Το  Σαββατοκύριακο  ένα  νέο  παιδί                       

θα φιλοξενηθεί στο σπίτι σας. 

Α) Τι να σκέφτεται ο καινούριος σας φίλος; Γράφουμε τις σκέψεις του. 

Β) Ζωγραφίζουμε τα φαγητά στο τραπέζι της οικογένειας. 

3.  Πώς  θα  θέλατε  να  περάσετε  το  Σαββατοκύριακο  μαζί  με  τον/την 

καινούριο/α  σας  φίλο/η;  Να  καταγράψετε  μερικές  από  τις                         

δραστηριότητες που προγραμματίζετε να κάνετε. 

Το ημερολόγιό μου 

………………………………….

…………………………………

…………………………………

…………………………………. 

 

Εικ. 10 

Σάββατο  Κυριακή 
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Φίλος και φίλη με όλους και όλες 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ	ΕΝΟΤΗΤΑ	



 

  

Φίλος και φίλη με όλους και όλες 

Οι φίλοι μου και εγώ 

Ο Νικόλας έχει τρεις ξεχωριστούς φίλους, 

τον  Ζήνωνα,  τον  Ξένιο  και  τη  Μαρίνα.            

Μαζί  τους  πήγαινε  κάθε  μέρα  στο                         

σχολείο,  έπαιζαν  στη  γειτονιά,  έκαναν 

βόλτα με τα ποδήλατά τους. 

     Κάθε  Καθαρά  Δευτέρα  πετούσαν  τους 

χαρταετούς  τους  στα  χωράφια  και  μετά 

έτρωγαν  με  τις  οικογένειές  τους  νηστίσι‐

μα φαγητά. ΄Ομως, αυτή τη χρονιά ο Νικό‐

λας  αρρώστησε  με  ανοιξιάτικη  γρίπη.              

Φέτος  τι  θα  έκαναν;  Τους  έλειπε  ο φίλος 

τους ... 

     Στην  αρχή  σκέφτηκαν  να  πετάξουν  τους  χαρταετούς  μόνοι  τους. 

΄Ομως,  δεν  τους  άρεσε  πολύ  η  ιδέα.  Προτίμησαν  να  αφήσουν  τους               

χρωματιστούς  χαρταετούς  και  να  πάνε  στο  σπίτι  του φίλου  τους. Με            

μπόλικα  βιβλία  στο  χέρι,  πήγαν  στο  σπίτι  του Νικόλα.  Κάθισαν  δίπλα 

του και του κράτησαν συντροφιά όλο το απόγευμα. Και τι δεν θυμήθη‐

καν… Ποδηλατοδρομίες, εκδρομές, κρυφτό, κυνήγι κρυμμένου θησαυ‐

ρού… 

      Οι γονείς του Νικόλα κέρασαν χαλβά στα παιδιά και ο μπαμπάς τούς 

διάβασε όμορφες ιστορίες, που μιλούσαν για τη φιλία.    

     Πόσους φίλους είχε ο Νικόλας; 

Τι παιχνίδια έπαιζε η παρέα; 

Ποια δώρα πήραν οι φίλοι στον Νικόλα; 

1. Απαντούμε τις ερωτήσεις. 

28 



 

 

2. Συζητούμε:  

      Τι πρόσφεραν οι φίλοι στον Νικόλα;  

3.  Τα  φιλαράκια  θα  ετοιμάσουν,  για  τον  Νικόλα,  μια  διαφορετική 

τούρτα από τις άλλες. ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΟΤΟΥΡΤΑ! Θα βοηθήσουμε;  

      α) Ποια υλικά (συστατικά) θα έχει η συνταγή;  

      β) Με ποιους τρόπους θα φτιάξουμε τη φιλικότουρτα; 

ΥΛΙΚΑ 
 

σεβασμός,…..…………………………………………....
………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΛΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 

Οι καλοί φίλοι ακούν ο ένας τον άλλο. 

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

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

4.  Γράφουμε  το  μήνυμα,  που  ετοίμασαν  τα φιλαράκια  στον Νικόλα 

πάνω στον χαρταετό και του δίνουμε χρώμα.         

5. Τα παιδιά κρατούν συντροφιά στο κορίτσι.            
Βάζουμε δικό μας τίτλο στον                                                     
πίνακα.  

……………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………. 

Γιώργου Ιακωβίδη (1900) 
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1.  Διαβάζουμε  τις  ιστορίες,  που  είπε  ο  πατέρας  του  Νικόλα  στα                  
παιδιά, από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.   

4η Μέρα 

Κάποτε  ο  λαός  του  Ισραήλ  κινδύνεψε        

από  εχθρούς.  Ο  Δαβίδ  πολέμησε  και              

βοήθησε  τους  Ισραηλίτες  να  νικήσουν.    

Τότε,  ο  βασιλιάς  του  Ισραήλ  τον  ζήλεψε 

και  ήθελε  να  τον  σκοτώσει.    Ο  γιος  του    

βασιλιά,  Ιωνάθαν,  γλίτωσε  τον  Δαβίδ  και 

μαζί  έδωσαν  την  υπόσχεση:  «Θα  είμαστε         

πάντοτε  φίλοι,  ό,τι  κι  αν  συμβεί».                       

            (Α΄ Βασιλείων, 18 ‐ 20) 

Άλλες ιστορίες φιλίας 

Α 

Ο φίλος του Χριστού, Λάζαρος, αρρώστη‐

σε  και  οι  αδελφές  του  προσκάλεσαν  τον 

Χριστό,  για  να  τον  κάνει  καλά.  ΄Οταν  ο  

Χριστός  έφτασε  στο  χωριό  τους,  ο  Λάζα‐

ρος είχε ήδη πεθάνει. Ο Χριστός λυπήθηκε 

και  δάκρυσε.  Πήγε  στον  τάφο  του  Λαζά‐

ρου,  προσευχήθηκε  και  κάλεσε  τον  φίλο 

του  να  βγει  έξω.  Ο  Λάζαρος  αναστήθηκε 

και αντίκρισε τον αγαπημένο του φίλο. 

                                                                (Ιωάννης, 11) 

Β 

;  2. Κυκλώνουμε τα γράμματα της κρυμμένης λέξης των ιστοριών. 

Ρ 

Α 

Τ  Φ 

Ε  Β 

Ι 

Υ 
Λ 

Κ 

Χ  Ι 

Ο 
Ψ 
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Εικ. 12 

Εικ. 13 



 

 

3. Ενώνουμε τα ονόματα, που είναι φίλοι μεταξύ τους. 

Δαβίδ     Ιωνάθαν 

Νικόλας    Λάζαρος  

Χριστός   Ζήνωνας  

 

 

 

 

 

 

  

 

4. Τι έκαναν οι φίλοι στις ιστορίες; Γράφουμε τι νομίζουμε ότι έκαναν 

τα φιλαράκια του Νικόλα στη δύσκολή του στιγμή. 

Α) Ο Δαβίδ και ο Ιωνάθαν             

υποσχέθηκαν: 

Β) Ο Χριστός, όταν έμαθε για 

τον φίλο του Λάζαρο: 

«Θα είμαστε πάντοτε φίλοι, 

ό,τι κι αν συμβεί». 

Λυπήθηκε, δάκρυσε, προσευ‐

χήθηκε, συνάντησε, ανάστησε. 

Ο Νικόλας και τα φιλαράκια του 

Ο Νικόλας και οι φίλοι του  

μπορεί να  υποσχέθηκαν: 

«……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………….. 

Τα φιλαράκια, όταν έμαθαν ότι 

ο Νικόλας είναι άρρωστος, …….. 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………... 

5.  Χρωματίζουμε  τις  λέξεις  που  ταιριάζουν  με  τη  φιλία.  Στα  κενά 

μπαλόνια γράφουμε κι άλλες λέξεις της φιλίας. 
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  συντροφιά 
 θυμός   καλοσύνη 

αλήθεια 
 μίσος   αγκαλιά 

   

 



 

  

Κοντά στους φίλους που μας χρειάζονται 

Η παρέα μεγαλώνει 

Καθώς  ο  μπαμπάς  του  Νικόλα  έλεγε  στα  παιδιά  ιστορίες  για  τη  φιλία, 

χτύπησε το κουδούνι. Ο Ξένιος έτρεξε να ανοίξει την πόρτα. Η Ιωάννα! Η 

γειτονοπούλα του Νικόλα, που πάει στο ίδιο σχολείο με τα παιδιά της πα‐

ρέας, ήθελε να παίξει μαζί τους.  

     Ο Ξένιος τής έκανε νόημα να ανεβούνε πάνω στο δωμάτιο. Η  Ιωάννα 

τον ακολούθησε, για να βρει τον Ζήνωνα και τη Μαρίνα γύρω από το κρε‐

βάτι  του Νικόλα.  ΄Ολοι  την  χαιρέτησαν!  Ο  πατέρας  τής  είπε  με  καθαρή 

και σταθερή φωνή: «Ο Νικόλας είναι άρρωστος και του κρατάμε συντρο‐

φιά». Η Ιωάννα δεν ακούει, όμως, όλοι ξέρουν τον τρόπο να επικοινωνούν 

μαζί  της.  Ο  Νικόλας  την  κοίταξε  στο  πρόσωπο  και  της  είπε  αργά: 

«Χαίρομαι  που  ήρθες  στην  παρέα  μας».  Η  Ιωάννα 

τον  ακούμπησε  στον  ώμο  για  συμπαράσταση.  Η   

Μαρίνα  άνοιξε  το  παράθυρο,  για  να  μπει  καθαρός 

αέρας,  και  όλοι  στρώθηκαν  στο  χαλί,  για  να            

απολαύσουν μια  νέα ιστορία φιλίας… 

1. Βάζουμε √ στα λόγια των παιδιών, που δείχνουν πώς θα βοηθήσουν 
την Ιωάννα να παίξει μαζί τους. 

΄Οταν της μιλώ, την κοιτάζω στο πρόσωπο, για να διαβά‐

ζει τα χείλη μου. 

Της μιλώ καθαρά με σταθερό ρυθμό. 

Τη σκουντώ με δύναμη, ώστε να με δει καθώς της μιλώ. 

Της φωνάζω δυνατά, ώστε να με ακούσει. 
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Για τα παιδιά 
Τα παιδιά, που δεν μπορούνε να μιλήσουνε σωστά 

κι όμως, σου χαμογελούνε, είναι άνθρωποι κι αυτά. 

Μα και εκείνα, που μιλάνε με τα χέρια μοναχά 

και στα χείλη σε κοιτάνε, είναι άνθρωποι κι αυτά. 

Δώσε και εσύ την ψυχή, την καρδιά σου, 

νιώσε πως είναι και εκείνα παιδιά σου. 

Φίλιππος Νικολάου 

2. Ακούμε και μαθαίνουμε το τραγούδι. 

Σ΄ αγαπώ 

4. Στέλνουμε το δικό μας μήνυμα αγάπης προς τα παιδιά του τραγουδιού. 
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……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

3.  Σχηματίζουμε το όνομά μας στη νοηματική γλώσσα. ; 
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Ο Χριστός, ο παράλυτος και οι φίλοι του παράλυτου 

Μια μέρα ο Χριστός πήγε στην πόλη Καπερναούμ. Δίδασκε σε κάποιο σπί‐

τι, όπου συγκεντρώθηκαν πολλοί και δεν υπήρχε χώρος ούτε και έξω από 

την πόρτα.   

     Σε  λίγο  έφτασαν  τέσσερις  άντρες,  που  κουβαλούσαν  σε  ένα  κρεβάτι 

έναν παράλυτο.  ΄Οσο,  όμως,  και αν προσπάθησαν οι φίλοι  του παράλυ‐

του  να  πλησιάσουν  τον  Χριστό,  δεν  τα  κατάφεραν.  Τότε,  οι  τέσσερις           

φίλοι ανέβηκαν στη στέγη του σπιτιού και άνοιξαν μια τρύπα πάνω από 

τον τόπο που βρισκόταν ο Χριστός. ΄Εδεσαν τον παράλυτο και τον κατέ‐

βασαν με το κρεβάτι του μπροστά στον Χριστό. 

     ΄Οταν ο Χριστός είδε την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Παιδί μου, 

σου συγχωρούνται οι αμαρτίες. Σήκω, πάρε το κρεβάτι και περπάτα».  

     ΄Ολοι θαύμαζαν και δόξαζαν τον Θεό λέγοντας: «Ποτέ δεν έχουμε ξανα‐

δεί τέτοια πράγματα, μέχρι σήμερα».                                                      

(Μάρκος, 2) 

Εικ. 14 



 

 

        Οι φίλοι                                     για με και στον                              με παίρνουν.                                

Κι όταν                                   συναντούν, στη στέγη                                     .                                       

Οι φίλοι νοιάζονται για μένα 

1. Η παρέα μεγαλώνει … Πέρασε και η γιαγιά να δει τον εγγονό της. 

΄Οταν  άκουσε  την  ιστορία  του  παράλυτου,  είπε  στα  παιδιά  ένα  
ποίημα.  Ο  Ζήνωνας  έγραψε  το  ποίημα,  αλλά  ξέχασε  κάποιες            
σημαντικές λέξεις.  

Γράφουμε τις λέξεις εκεί που ταιριάζουν. 

νοιάζονται  ανεβαίνουν  Χριστό  σχοινί εμπόδια  αγάπη 

«Ευχαριστώ που μου έσωσες και σώμα και ψυχή!».          

                              Τρύπα ανοίγουν διάπλατα, με δένουν με                                        

και την                                  του Χριστού δέχομαι στη στιγμή.                                                   

2. Μικροί δημοσιογράφοι: Αν συναντούσαμε σήμερα τους φίλους του 

παράλυτου,  τι  θα μας  έλεγαν για  τις δυσκολίες που συνάντησαν,              

μέχρι να οδηγήσουν τον φίλο τους στον Χριστό;    

Γράφουμε την ερώτηση και την απάντηση. 

Ερώτηση:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Απάντηση:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Της παρέας ιστορίες 

Τα παιδιά της παρέας θυμούνται περιστατικά, που συνέβηκαν στο σχολείο, 

και μιλούν για αυτά: 

Πριν  λίγες  μέρες  στο  σχολείο,  κάποιος  έσκισε  το 

μπουφάν  του  Σεμπάστιαν.  Ο  Σεμπάστιαν  και              

ο  Γιώργος  άρχισαν  να  τσακώνονται  και  μετά 

μπλεχτήκαμε  στον  καβγά  και  άλλα  αγόρια  και 

κορίτσια.  Όλα εναντίον του Σεμπάστιαν ... 
Ζήνωνας 

Τότε, η γιαγιά μπήκε στην κουβέντα με βροχή τις ερωτήσεις! 

· Ποιος ήταν ο λόγος του τσακωμού; 

· Πώς νομίζεις ότι ένιωσε ο Σεμπάστιαν, που όλοι ήταν εναντίον του; 

·  Ακόμα  κι  αν  ο  Σεμπάστιαν  ήταν  εκείνος  που  άρχισε  τον  καβγά,                       

πιστεύεις ότι τα υπόλοιπα παιδιά θα έπρεπε να πάρουν μέρος; 

·  Πώς  νομίζεις  ότι  αισθάνθηκε  ο  Σεμπάστιαν,  όταν  είδε                                

το μπουφάν του σκισμένο;  Γιαγιά  

Ο  Σεμπάστιαν  είναι  φίλος  μου.  Όταν  ήρθε  από 

τη χώρα του, κάθισε μαζί μου και τον βοηθούσα, 

όποτε  με  χρειαζόταν.  Όμως,  τότε  με  το  μπου‐

φάν, δεν  μπλέχτηκα καθόλου στον καβγά...  
Μαρίνα 

Ο πατέρας προσπάθησε να πείσει τα παιδιά για τη φιλία μέσα από λόγια 

του Χριστού (Ματθαίος, 7): 

πατέρας 

« Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι, τα ίδια να κάνετε 

κι εσείς σε αυτούς». 
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1.  Συζητούμε  τις  ερωτήσεις  της  γιαγιάς  για  το περιστατικό με  τον 

Σεμπάστιαν και τα υπόλοιπα παιδιά. 

Προσπάθησα  

να είμαι καλός             

φίλος με           

κάποιον                   

όταν... 

Κάθισα και 

άκουσα τον                  

φίλο μου όταν... 

Μ’ αρέσει   

όταν ο φίλος 

μου μοιράζε‐

ται... 

΄Οταν είμαι  

λυπημένος, 

αγκαλιάζω 

τον φίλο μου 

και... 

Στήριξα τον φίλο 

μου όταν ... 

 

Μ’ αρέσει να 

είμαι με τους 

φίλους μου 

και να... 

1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

ΤΟ ΔΩΡΟ 
ΤΗΣ                    

ΦΙΛΙΑΣ 

;  3. Λέμε στον/στη διπλανό/ή έναν αριθμό και συνεχίζει την πρόταση 

της φιλίας που ταιριάζει.  

2. Ο πατέρας μίλησε με λίγα λόγια στα παιδιά για την αληθινή φιλία.  

Γράφουμε τι κάνει ένας καλός και τι κάνει ένας κακός φίλος. 

Ένας καλός φίλος...  Ένας κακός φίλος... 

   

   

   

4. Γράφουμε μια από τις προτάσεις που είπαμε στον/στη διπλανό/ή μας. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Πώς θα γίνω φίλος και φίλη;                             

Μετανιώνω και φιλιώνω 

«Επιτέλους,  η  γρίπη  πέρασε  και  ο  Νικόλας  απέκτησε  ξανά  τη  διάθεσή 

του. Περιορισμένος στο σπίτι το απόγευμα,  έψαχνε στη βιβλιοθήκη των 

γονιών του. Η ματιά του έπεσε σε ένα βιβλίο με τίτλο «Οι παραβολές του 

Χριστού».  ΄Ανοιξε το βιβλίο και διάβασε την πιο κάτω παραβολή: 

«΄Ηταν  ένας  πατέρας  και  είχε  δύο    

γιους.  Μια  μέρα  ο  μικρότερος  γιος   

ζήτησε από τον πατέρα του την περι‐

ουσία που  του αναλογούσε κι  έφυγε 

από  το  σπίτι.  Περνούσε  τη  ζωή  του 

με  γλέντια  και  χαρές,  ώσπου  του      

τελείωσαν  τα  χρήματα  κι  έτσι           

αναγκάστηκε  να  τρώει  φαγητό  των 

ζώων.  ΄Ωσπου,  κάποια  στιγμή        

σκέφτηκε τι είχε και πώς κατάντησε. 

Κατάλαβε  το  λάθος  του  και  γύρισε 

πίσω στον πατέρα του.  

    Του ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του και τον παρακάλεσε να 

τον  δεχθεί  πίσω στο  σπίτι,  έστω  και  σαν  υπηρέτη.  Ο  πατέρας  του  τον 

συγχώρησε και πρόσταξε τους υπηρέτες να τον ντύσουν με τα καλύτερα 

ρούχα,  να  ετοιμάσουν  τα  καλύτερα φαγητά  και  να  κάνουν μια μεγάλη 

γιορτή για την επιστροφή του γιου του».   

Εικ. 15 
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  1   2  3 

1. Κόβουμε τις εικόνες από το παράρτημα  (σελ. 83),  για να δείξουμε 
τον δρόμο της μετάνοιας. 

3. Ο Νικόλας συζητά με τη μητέρα του την ιστορία και τη ρωτά: 

Ζητάς συγγνώμη από κάποιον που πλήγωσες; 

Από ποιους ζητάς συγγνώμη; 

Πώς ζητάς συγγνώμη; 

Πώς νιώθεις, όταν ζητάς συγγνώμη; 

Ρωτούμε κι εμείς τον/τη διπλανό/ή μας και συζητούμε. 

2. Γράφουμε αριθμούς, για να δείξουμε τα στάδια της συγγνώμης. 

Σκέφτομαι το λάθος μου.  

Αναγνωρίζω ότι έκανα λάθος. 

Βρίσκω τρόπο να πω συγγνώμη.  

Αλλάζω τρόπο ζωής. 

4. Προσευχή. 

Χριστέ  μου, βοήθησέ με  

να ̕ναι οι πράξεις μου σωστές. 

Τα σφάλματά μου, φώτισέ με       

να ̕ναι  λιγότερα από χτες. 

Να ̕χω καρδούλα περιβόλι                      

με καλοσύνη περισσή,                    

να μ’ αγαπούν οι γύρω μου όλοι, 

Χριστέ να μ’ αγαπάς κι εσύ. 

Ντίνα Χατζηνικολάου 



 

  

Ο εγωιστής γίγαντας 
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Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο, τα παιδιά πήγαιναν, για να παίξουν 

στον  κήπο    ενός  γίγαντα,  που  έλειπε  σε  ταξίδι.  Μια  μέρα  επέστρεψε  ο    

γίγαντας και όταν είδε τα παιδιά στον κήπο του, θύμωσε πολύ. Φώναξε 

τότε:  «Ο  κήπος  είναι  δικός  μου.  Φύγετε  από  εδώ».  Μετά,  έχτισε  τοίχο    

γύρω από τον κήπο και έγραψε μια πινακίδα: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ. 

     Τα παιδιά δεν ήξεραν τώρα πού να παίξουν. ΄Εψαχναν χώρο για παιχνί‐

δι, μα δεν έβρισκαν. Γι’ αυτό ήταν πολύ λυπημένα.  

    ΄Οταν ήρθε η άνοιξη, στον κήπο του γίγαντα έμενε ακόμα ο χειμώνας.  

Ούτε η άνοιξη ήρθε,  ούτε το καλοκαίρι ήρθε,  ούτε το φθινόπωρο ήρθε. 

΄Ετσι, στον κήπο του γίγαντα ήταν πάντα χειμώνας.  

     ΄Ενα  πρωί,  που  ο  γίγαντας  ήταν  στο  κρεβάτι  του,  άκουσε  μια  γλυκιά 

μουσική. Σηκώθηκε να δει. ΄Ηταν ένα σπουργιτάκι, που τραγουδούσε στο 

παράθυρό του. Του φάνηκε σαν την πιο όμορφη μουσική. 

‐ Πιστεύω πως ήρθε επιτέλους η άνοιξη, είπε και σηκώθηκε να δει από το 

παράθυρο. 

Από  ένα άνοιγμα στον τοίχο,  είχαν μπει  τα παιδιά στον κήπο και κάθο‐

νταν στα κλαδιά των δέντρων.  ΄Ηταν τόσο χαρούμενα. Τα πουλάκια πε‐

τούσαν  και  κελαηδούσαν.  Τα  λουλούδια  άνθιζαν.  ΄Ηταν  όλα    τόσο 

όμορφα. ΄Οταν το είδε αυτό ο γίγαντας, αναστέναξε λέγοντας: 

‐Πόσο εγωιστής ήμουνα. Με ένοιαζε μόνο ο εαυτός μου. Θα γκρεμίσω τον 

τοίχο. Ο κήπος μου από σήμερα θα είναι τόπος παιχνιδιού.  

     Κατέβηκε στον κήπο και με ένα τσεκούρι γκρέμισε τον τοίχο.  

‐ Ο κήπος είναι δικός σας παιδιά μου, είπε ο γίγαντας. 

     ΄Οταν ο κόσμος πήγαινε στην αγορά, έβλεπε τον γίγαντα να παίζει με 

τα παιδιά στον πιο όμορφο κήπο, που είχαν δει ως τότε.  

(΄Οσκαρ Ουάιλντ, Ιστορίες για παιδιά, διασκευή) 



 

 

Εικ. 16 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 1   2 

 3 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

1. Γράφουμε προτάσεις κάτω από τις εικόνες, για να δείξουμε την 
αλλαγή στη συμπεριφορά του γίγαντα. 

 4 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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3. Γράφουμε επίθετα για τον γίγαντα. 

Στην αρχή της ιστορίας  Στο τέλος της ιστορίας 

κακόκαρδος,…………...……………………………. 

………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………. 

καλόκαρδος,…………...……………………………. 

………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………. 

2. Ο δρόμος της μετάνοιας για τον γίγαντα. Ενώνουμε ό,τι ταιριάζει. 
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ς 

5. Χρωματίζουμε. 

4. Ανακαλύπτουμε και γράφουμε στα φύλλα, αυτά που κέρδισε στο 
τέλος ο γίγαντας. 

«Πόσο εγωιστής ήμουνα.               

Με ένοιαζε μόνο ο εαυτός 

μου».  

Διόρθωσε το λάθος του. 

 

 

«Ο κήπος είναι δικός μου. 

Φύγετε από εδώ»  

Κατάλαβε το λάθος του. 

«Ο κήπος είναι δικό σας, 

παιδιά μου». 

΄Εκανε λάθος. 
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Γιορτάζουμε το Πάσχα 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ	ΕΝΟΤΗΤΑ	



 

 

΄ 

Η Βαϊοφόρος 

Μετά  την  Ανάσταση  του  Λαζάρου,  ο  Χριστός  περπατούσε  με  τους              

μαθητές του προς τα Ιεροσόλυμα. ΄Οταν πλησίασαν στην πόλη, ο Χριστός 

τούς ζήτησε να του φέρουν ένα γαϊδουράκι. 

     ΄Οταν εκείνοι το έφεραν, έστρωσαν στην πλάτη του τα ρούχα τους κι 

ανέβασαν  επάνω  τον  Κύριο.  Μετά,  προχώρησαν  όλοι  μαζί  προς  τα                   

Ιεροσόλυμα. Εκεί βρίσκονταν πολλοί προσκυνητές.  

     Μόλις  οι  άνθρωποι  έμαθαν  ότι  έρχεται  ο  Χριστός,  έτρεξαν  να  τον            

υποδεχτούν.  Πολλοί  απ’  αυτούς  έστρωναν  τα  ρούχα  τους  στον  δρόμο. 

΄Αλλοι  έκοβαν κλαδιά από  τα δέντρα και  τα  έριχναν στη  γη,  για  να  τον  

τιμήσουν. 

     Ανάμεσά τους ήταν πολλά 

παιδιά,  που  με  την  καθαρή 

τους καρδιά είχαν αναγνωρί‐

σει τον Χριστό. 

     ΄Οσοι περπατούσαν μπρο‐

στά  και  όσοι  ακολουθούσαν 

από  πίσω  φώναζαν  λέγο‐

ντας:  

«Ὡσαννὰ ἐν τοῖς 

ὑψίστοις,  

εὐλογημένος                     

ὁ ἐρχόμενος,  

ἐν ὀνόματι Κυρίου». 

(Μάρκος, 11) 

Εικ. 17 

Η Κυριακή των Βαϊων 
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Γ) Τον ακολουθούν οι δώδεκα  _ _ _ _ _ _ _ του.   

1. Παρατηρούμε τα μυστικά της εικόνας. Συμπληρώνουμε τις λέξεις. 

Α) Ο Χριστός μπαίνει στα Ιεροσόλυμα καθισμένος 

σε ένα _  _  _  _  _  _  _  _  _  _. 

Β)  Παιδιά  στρώνουν  τα    _  _  _  _  _  και             

ρίχνουν _ _ _ _ _ _ . 

Δ)  ΄Αντρες,  γυναίκες  και  παιδιά         

τρέχουν να τον _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

2. Στην εικόνα της Βαϊοφόρου πιο ζωηρά από όλους υποδέχονται τον 

Χριστό τα παιδιά. Συζητούμε και γράφουμε:  

Αν ήμασταν εκεί, τι θα λέγαμε μαζί με τα παιδιά; 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Εικ. 18 
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……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Την Κυριακή των Βαΐων γιορτάζουμε την υποδοχή που έκανε ο κό‐

σμος στον Χριστό. Παίρνουμε στον ναό κλαδάκια ελιάς και τα αφή‐

νουμε για σαράντα μέρες. Γι’ αυτό τη λένε και «Κυριακή της Ελιάς». 

3. Με ποιον τρόπο γιορτάζουμε σήμερα την είσοδο του Χριστού στα               

    Ιεροσόλυμα; 



 

 

΄ 

5.  Γράφουμε:  Τι  θα  μπορούσαμε  να  κάνουμε  για  τη  Δάφνη,  για  να                     

περάσει όμορφα την Κυριακή των Βαϊων;   

 4. Συζητούμε και γράφουμε.  

«Αφήστε                                   

τα _ _ _ _ _ _ και                     

μην τα εμποδίζετε να 

έρθουν σε _ _ _ _,                      

γιατί σε αυτά ανήκει                

η Βασιλεία των _ _ _ _ _ _ _». 
 

                         (Ματθαίος, 19) 

Η  Δάφνη  έκανε  εγχείρηση  και  χρειάζεται  να                 

μείνει  στο  νοσοκομείο  για  λίγες  μέρες.  Δεν  θα                   

μπορέσει  να  πάει  στον  ναό  την  Κυριακή  της      

Ελιάς, που είναι η γιορτή της.  

Η Δάφνη γιορτάζει στο νοσοκομείο 

Τι είχε πει ο Χριστός στους μαθητές του για τα παιδιά;  

Κάνουμε  επίσκεψη  στο  νοσο‐

κομείο  και  της  αφηγούμαστε                   

τι ζήσαμε στον ναό. 

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………….... 

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………….... 

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………….... 
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Εικ. 19 



 

 

Μεγάλη Εβδομάδα                                     

Ο  Χριστός  θα  γιόρταζε  το  Πάσχα  με  τους  μαθητές  του.  Γι’  αυτό  πήγαν            

σ’ ένα σπίτι, για να φάνε μαζί για τελευταία φορά.  

     Σηκώθηκε  από  το  τραπέζι,  έβαλε  νερό  στη  λεκάνη,  έπλυνε  τα  πόδια 

των μαθητών του και τα σκούπισε.  

     ΄Οταν ο Χριστός τελείωσε, πήρε πάλι τη θέση του στο τραπέζι και τους 

είπε: «Καταλαβαίνετε τι έκανα για σας; Αφού εγώ, ο Κύριος και Δάσκαλός 

σας, σας έπλυνα τα πόδια, το ίδιο πρέπει να κάνετε κι εσείς μεταξύ σας». 

                                                                          (Ιωάννης, 13) 

1. Συζητούμε:  

Τι έδειξε ο Χριστός με τις πράξεις του προς τους μαθητές του;  

ταπείνωση 

αγάπη 

αλληλοβοήθεια 

προσφορά 

εμπιστοσύνη 

χαρά 

φιλία 

συνεργασία 

Εικ. 20 

Ο Χριστός πλένει τα πόδια των μαθητών του 
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Ο Χριστός  και  οι  μαθητές  του  ήταν στο  τραπέζι  κι  έτρωγαν.  Τότε,  τους  

είπε: «Αλήθεια σας λέω, κάποιος από σας, που τρώει μαζί μου, θα με προ‐

δώσει». Οι μαθητές κοίταζαν ο ένας τον άλλο με απορία, χωρίς να ξέρουν 

για  ποιον  μιλά.  Ο  Ιωάννης  έσκυψε  προς  τον  Χριστό  και  τον  ρώτησε: 

«Κύριε, ποιος είναι;». Ο Χριστός απάντησε: «Είναι εκείνος που βουτάει το 

ψωμί μαζί μου στην ίδια πιατέλα». Κι όταν ο Ιούδας πήρε το ψωμί, ο Χρι‐

στός του είπε: «΄Ο,τι έχεις να κάνεις, κάνε το γρήγορα». Κι ο Ιούδας έφυγε 

μέσα στη νύχτα.          

     Ενώ  έτρωγαν,  ο  Χριστός  πήρε  το  ψωμί,  το  ευλόγησε  και  το  έκοψε                   

κομμάτια. Το έδωσε στους μαθητές του και είπε: «Πάρτε και φάτε, αυτό 

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

και  είπε: «Πιείτε όλοι από αυτό,  γιατί  είναι  το αίμα μου».  Το δείπνο του 

Χριστού με τους μαθητές του τελείωσε με ψαλμούς.   

(Ιωάννης, 13 •  Ματθαίος, 26)        

Εικ. 21 

Ο Μυστικός Δείπνος 
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 1. Γράφουμε τα λόγια του Χριστού προς τους μαθητές του. Χρωματί‐

ζουμε την αγιογραφία. 

Πάρτε ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

Πιείτε ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………... 

2. Κυκλώνουμε το  ιερό αντικείμενο που ταιριάζει με το μυστήριο της                

Θείας  Κοινωνίας,  το  οποίο  παρέδωσε  για  πρώτη  φορά  ο  Χριστός 

στον Μυστικό Δείπνο. 

«Λάβετε, φάγετε,                                  

τοῦτο ἐστι τὸ σῶμα μου. 

Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες,                        

τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου». 
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Τα πάθη του Χριστού                              

Μετά  τον  Μυστικό  Δείπνο,  ο  Χριστός  

πήγε  στο  ΄Ορος  των  Ελαιών,  για  να     

προσευχηθεί.  ΄Υστερα  από  λίγο  στο 

όρος  έφτασε  και  ο  Ιούδας  μαζί  με          

αρκετούς στρατιώτες και πολύ κόσμο. Ο    

Ιούδας,  αφού  φίλησε  τον  Χριστό,  τον  

παρέδωσε  στους  στρατιώτες,  οι  οποίοι 

τον συνέλαβαν. 

     Οι στρατιώτες πήραν τον Χριστό στον 

ρωμαίο  διοικητή  Πόντιο  Πιλάτο,  ο        

οποίος τον καταδίκασε σε θάνατο πάνω 

στον σταυρό. 

     Οι  στρατιώτες  κορόιδευαν  και        

κτυπούσαν τον Χριστό. Τον μαστίγωσαν 

και  του  έβαλαν  ένα  στεφάνι  από           

αγκάθια  στο  κεφάλι.  ΄Υστερα,  του       

φόρεσαν  έναν  κόκκινο  μανδύα  και  του 

έδωσαν  ένα  καλάμι,  για  να  μοιάζει  σαν 

βασιλιάς.  Τέλος,  του  φόρτωσαν  έναν  

βαρύ  ξύλινο  σταυρό,  για  να  τον  ανεβά‐

σει στον Γολγοθά.                                      

Από την προδοσία στον Γολγοθά 
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Εικ. 22 

Εικ. 25 

Εικ. 23 

Εικ. 24 



 

 

1. Γράφουμε κάτω από κάθε εικόνα το πάθος του Χριστού που εικονίζεται.  

…………………………..……………………….

…………………………………………………… 

………………………….…...…...…………. 

………………………………………………………

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

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

2. Βάζουμε αριθμούς, για να δείξουμε τη σειρά των γεγονότων. 
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Προδοσία και Σύλληψη  

Σταύρωση  

Δίκη  

Πορεία προς τον Γολγοθά 

Εμπαιγμός (κοροϊδία) 

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

Εικ. 25 

Εικ. 26 



 

 

3. Συμπληρώνουμε τα κενά στο παρακάτω κείμενο με λέξεις από τον               
πάπυρο.  

5.  Χρωματίζουμε στο κρυπτόλεξο τις  εννιά  λέξεις,  που φανερώνουν 

τα πάθη του Χριστού.  

Το  βράδυ  της  Μεγάλης  Πέμπτης  στον  ναό              

ζούμε τα ………………………. του Χριστού.  

Τη μέρα αυτή θυμόμαστε την ……………………………….. του 

Ιούδα  και  τη ………………..……….……..  του  Χριστού  από  τους 

ρωμαίους στρατιώτες.  

Οι  στρατιώτες  φόρτωσαν  τον  ………………...………  στον 

Χριστό, για να τον μεταφέρει στον ………………....……………  .   

σταυρό 

σύλληψη 

πάθη 

προδοσία  

Γολγοθά 

4. Συνεχίζουμε τις προτάσεις. 

Του έβαλαν……………….………………………………………...……...

……………………………………………………………………………………….. 

Του έδωσαν………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Του φόρεσαν…………………………………………………...……….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Σ  Κ  Α  Γ  Κ  Α  Θ   Ι  Α 

Τ  Λ  Π  Α  Ο  Κ  Σ  Λ  Π 

Α  Υ  Ρ  Ι  Ρ  Ι  Τ  Ο  Ε 

Υ  Π  Ο  Ν  Ο  Σ  Α  Γ  Κ 

Ρ  Ψ  Δ  Ζ   Ι  Η  Υ  Β  Α 

Ο  Γ  Ο  Ξ  Δ  Κ  Ρ  Α  Λ 

Μ  Α  Σ  Τ   Ι  Γ  Ω  Μ  Α 

Τ  Δ   Ι  Ω  Α  Λ  Σ  Ο  Μ 

Σ  Χ  Α  Δ   Ι  Κ  Η  Μ   Ι 
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Ο Χριστός σταυρώθηκε στον Γολγοθά, έναν 

λόφο  έξω από  τα Ιεροσόλυμα. Οι  στρατιώ‐

τες συνέχεια τον κορόιδευαν και  τον κατη‐

γορούσαν.  Ο  Χριστός,  όμως,  πάνω  στον 

σταυρό  ζητούσε  από  τον  Πατέρα  του  να 

τους συγχωρήσει. 

     Κάτω  από  τον  σταυρό  βρισκόταν  η                

Μαρία, η μητέρα του Χριστού και ο Ιωάννης, 

ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Βλέπο‐

ντας  ο  Ιησούς  από  τον  σταυρό  τον  Ιωάννη 

μαζί με τη μητέρα του της λέει: «Μητέρα, να ο γιος σου». Και γυρνώντας 

προς  τον Ιωάννη  του λέει: «Ιωάννη,  να η μητέρα σου».  Τότε,  ο Ιωάννης    

ανέλαβε να φροντίζει τη μητέρα του Χριστού. 

  ΄Οταν ο Χριστός πέθανε, έγινε μεγάλος σεισμός. Πολλοί, βλέποντας 

αυτά  τα  γεγονότα,  πίστεψαν  πως  ο  Χριστός  ήταν  αληθινά  ο  γιος  του 

Θεού.                                                                                               (Λουκάς, 23  • Ιωάννης, 19) 

Β) Τι θέλει να διδάξει ο Χριστός στους 

ανθρώπους με αυτό που έκανε; 

1. Συζητούμε. 

Α)  Πώς  αντιμετώπισε  ο  Χριστός 

όλους αυτούς που τον κορόιδευαν 

και στο τέλος τον σταύρωσαν;  
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Η Σταύρωση 

Εικ. 27 

Εικ. 28 



 

 

 2. Χρωματίζουμε τη σωστή απάντηση. 

Α) Πώς ονομαζόταν ο λόφος, στον 

οποίο σταυρώθηκε ο Ιησούς; 

Σινά 

Γεθσημανή 

Γολγοθάς 

Β)  Τι  ζητούσε  ο  Χριστός  από  τον 

Πατέρα  του  για  όλους  αυτούς 

που τον είχαν σταυρώσει; 

Να τους τιμωρήσει           

Να τους συγχωρήσει 

Να τους εκδικηθεί                   

Δ)  Τι  συνέβηκε  στη  γη,  μόλις  ο               

Χριστός πέθανε στον σταυρό; 

πυρκαγιά 

σεισμός 

πλημμύρα 

Γ) Σε ποιον ο Χριστός είπε να 

φροντίζει τη μητέρα του; 

Ιωσήφ 

Ιάκωβο 

Ιωάννη 

3. Συμπληρώνουμε τη μεσοστιχίδα της Σταύρωσης. 

1.  Ο  λόφος,  όπου  σταυρώθηκε  ο                          

Ιησούς. 

2. Ο ρωμαίος διοικητής που καταδίκασε 

τον Χριστό σε σταυρικό θάνατο. 

3. Το όνομα της μητέρας του Χριστού. 

4.  Η  πόλη,  έξω  από  την  οποία,                      

σταυρώθηκε ο Χριστός. 

5. Με αυτά σταύρωσαν τον Χριστό. 

6.  Αυτοί  φόρτωσαν  τον  ξύλινο  σταυρό 

στον Χριστό. 

7. Συνέβηκε, όταν ο Χριστός πέθανε. 

8. Ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. 

1  Γ              Σ       

      2  Π        Τ       

            3  Μ  Α       

4  Ι              Υ       

          5  Κ    Ρ       

  6  Σ            Ω       

        7  Σ      Σ       

    8  Ι          Η       
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This is a good place to briefly, but effec vely, 

describe your product or services. 

       4. Συμπληρώνουμε το υπόλοιπο σκηνικό της Σταύρωσης. 
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 Τριαντάφυλλα και κρίνα και παιδιά, 

ευλαβικά μπροστά του υποκλιθείτε. 

Κι αν σήμερα σταυρώνεται η χαρά  

μεθαύριο ανάσταση θα δείτε. 

Αντρέας Κωνσταντινίδης 

5. Ποίημα: Τι καλεί ο ποιητής τα λουλούδια και τα παιδιά να κάνουν; 



 

 

«Μετά  τη  Σταύρωση,  δύο  μαθητές  του    Χριστού,  ο 

Ιωσήφ  και  ο  Νικόδημος,  κατέβασαν  το  σώμα  του  

από  τον  σταυρό,  για  να  το  θάψουν.  Οι  μαθητές        

τύλιξαν  το  σώμα  του  Ιησού  σ’  ένα  καθαρό  σεντόνι 

και  το  τοποθέτησαν  σ’  έναν  καινούριο    τάφο,  που 

ήταν σκαλισμένος μέσα σε βράχο».    (Ιωάννης, 19)  

     Κάθε  Μεγάλη  Παρασκευή  πρωί,  ζούμε  στους 

ναούς την αποκαθήλωση του Χριστού. Το  κατέβα‐

σμά  του,  δηλαδή,  από  τον  σταυρό  και  την             

τοποθέτησή  του  μέσα  στον  Επιτάφιο,  ο  οποίος 

συμβολίζει τον τάφο του.  

     Ο Επιτάφιος στολίζεται με ευωδιαστά και πανέ‐

μορφα λουλούδια από γυναίκες και παιδιά. Γύρω από τον Επιτάφιο,  το 

βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, ψάλλουν όλοι τα Εγκώμια. Περιμένουν 

με λαχτάρα τη μέρα της Ανάστασης.   

«Αἱ γενεαί πᾶσαι,                       

ὕμνον τῇ Ταφῇ σου,                        

προσφέρουσι Χριστέ μου». 

 

Ἰωσὴφ κηδεύει, σὺν τῷ     

Νικοδήμῳ, νεκροπρεπῶς 

τὸν Κτίστην. 

Εγκώμια 

Όλες οι γενιές                         

προσφέρουν, Χριστέ μου,     

ύμνο στην ταφή σου.  
 

 

 

Ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος  

θάβουν όπως πρέπει 

τον Κτίστη του κόσμου.  

         2. Συζητούμε: 
Ποια  γεγονότα  θυμόμαστε  στον  ναό  στις  ακολουθίες  της                   

Αποκαθήλωσης και του Επιταφίου; 

1. Ψάλλουμε. 

Η Ταφή 
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Εικ. 29 

Εικ. 30 



 

 

3. Γράφουμε Σωστό ή Λάθος στις προτάσεις. 

Οι μαθητές του Ιησού έθαψαν τον δάσκαλό τους σε 

έναν παλιό τάφο, στον οποίο είχαν θαφτεί και άλλοι 

νεκροί. 

Γύρω  από  τον  Επιτάφιο,  το  βράδυ  της  Μεγάλης                    

Παρασκευής, οι πιστοί ψάλλουν τα Εγκώμια. 

Ο Επιτάφιος συμβολίζει τον τάφο του Χριστού. 

…………………………

…………………………

…………………………

5.  Στολίζουμε  τον  Επιτάφιο.  Μετά  τοποθετούμε  την  εικόνα  του                

Επιταφίου (βλ. παράρτημα, σελ. 83). 
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4. Γράφουμε αριθμούς στα τετράγωνα, για να δείξουμε τη σειρά που 

έγιναν τα γεγονότα. 

Οι μαθητές του Χριστού τυλίγουν το σώμα του σε ένα σεντόνι 

και το τοποθετούν στον τάφο. 

Ο Χριστός πεθαίνει πάνω στον σταυρό.                           

Ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος κατεβάζουν το σώμα του Χριστού 

από τον σταυρό. 

……

……

……

Εικ. 31 



 

 

Η Ανάσταση                                             

Τρεις μέρες μετά την ταφή του Ιησού, οι μυροφόρες γυναίκες, θέλησαν 

να επισκεφθούν τον τάφο του. Μόλις έφτασαν εκεί,  ξαφνιάστηκαν. Ο 

τάφος  ήταν  ανοικτός  κι  ένας  άγγελος  καθόταν  έξω  από  αυτόν.  «Μη           

φοβάστε», τους είπε ο άγγελος. «Ο Χριστός δεν είναι εδώ. Αναστήθηκε. 

Ελάτε να δείτε το μέρος που τον έβαλαν». 

     Οι Μυροφόρες είδαν πως ο τάφος ήταν άδειος. Ο Χριστός αναστήθη‐

κε! Τότε, έτρεξαν χαρούμενες να πουν τα ευχάριστα νέα στους μαθητές. 

Στον δρόμο συνάντησαν τον Χριστό και τον προσκύνησαν. Εκείνος τους 

είπε:  «Χαίρετε!  Πείτε  στους  μαθητές  μου  να  πάνε  στη Γαλιλαία  και  θα 

τους συναντήσω εκεί».                                                       (Μάρκος, 16 • Ματθαίος, 18) 

             1. Συζητούμε. 

Ποιες έμαθαν πρώτες την είδηση της ανάστασης του Χριστού; 

Τι έδειξε με την ανάστασή του ο Χριστός στους ανθρώπους; 
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Χριστός Ανέστη 

Εικ. 32 



 

 

2. Γράφουμε τα λόγια του αγγέλου και του Χριστού στις Μυροφόρες.  

4.  Φτιάχνουμε  μια  πασχαλινή  κάρτα  και  γράφουμε  σε  αυτήν  τις                  

κατάλληλες ευχές (εικόνες στο παράρτημα, σελ. 85). 

Καλή χρο
νιά! 

Αληθώς Ανέστη! 

Καλό Πάσχα! 

Χαρούμενα Χριστούγεννα! 

Χριστός Ανέστη! 

Ευτυχισμέ
νος ο 

νέος χρόν
ος! 

  3. Ψάλλουμε τις αναστάσιμες προσευχές. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………...…………………………... 
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«Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ 

τάφου καθὼς προεῖπεν,  

ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν  

καὶ μέγα ἔλεος.» 

«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, 

θανάτῳ θάνατον πατήσας 

καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι 

ζωὴν χαρισάμενος.» 

Εικ. 33 

Εικ. 34 



 

 



 

 

΄Ομορφος κόσμος 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ	ΕΝΟΤΗΤΑ	



 

  

Η Γη, το μεγάλο μας σπίτι 

                           Η δημιουργία του κόσμου 

Ο κόσμος  που  ζούμε  είναι ένα  πραγματικό στολίδι.   

Πριν πολλά χρόνια, όμως, αυτός ο κόσμος δεν υπήρχε.  

Ο Θεός έφτιαξε αυτόν τον κόσμο  από  τη  μεγάλη  του  αγάπη. 

Για να τον φτιάξει, χρειάστηκε έξι μεγάλα χρονικά διαστήματα, 

που η Αγία Γραφή τα ονομάζει «ημέρες». 

Την  πρώτη  μέρα  ο  Θεός  χώρισε  το  σκοτάδι  από  το  φως                                

κι έκανε την η _ _ _ _ και τη ν _ _ _ _. 

Τη δεύτερη μέρα ο Θεός έφτιαξε τον καταγάλανο ο _ _ _ _ _. 

Την  τρίτη  μέρα  δημιούργησε  την  ξ _ _ _,   τις  θ _ _ _ _ _ _ _,   τις                    

λ _ _ _ _ _ και τα π _ _ _ _ _ _. Η γη γέμισε με πράσινο χ _ _ _ _ _ _,                      

με πολλά φυτά και με δ _ _ _ _ _, που έκαναν ωραία φρούτα. 

Την τέταρτη μέρα ο Θεός δημιούργησε τον ή _ _ _, τη σ _ _ _ _ _  και 

τα α _ _ _ _ _ _ , για να φωτίζουν τον ουρανό. 

Την πέμπτη μέρα ο Θεός έφτιαξε όλα τα ψ _ _ _ _ και τα π _ _ _ _ _.  

Την έκτη μέρα γέμισε τη γη με όλα τα ζ _ _ που ζουν στην ξηρά. Αυτή 

την ημέρα ο Θεός δημιούργησε και τον ά _ _ _ _ _ _. 

Χαρούμενος και πολύ  ικανοποιημένος για τα όμορφα έργα του,  την 

έβδομη μέρα ξεκουράστηκε.                                                                             (Γένεση, 1) 

ουρανό 

χορτάρι  ξηρά 

 

ποτάμια 

δέντρα  

ημέρα 

 

λίμνες 

πουλιά 

αστέρια 

 
άνθρωπο 

 

σελήνη 

ψάρια 

ήλιο 

ζώα 

 

θάλασσες 
νύχτα 

Εικ. 35 
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1.  Επιλέγουμε τη λέξη που ταιριάζει σε καθένα γράμμα του κειμένου, 
για να μάθουμε πώς ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο.  

2. Μελετούμε το κείμενο και εντοπίζουμε τι άλλο δημιούργησε ο Θεός 
την  καθεμιά  από  τις  πιο  κάτω  μέρες.  Σχεδιάζουμε  κάτι  από  αυτά 
στο διπλανό κουτί. 

4η Μέρα 

Γ 

5η Μέρα 

Δ 
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  1.                         

2.                         

3.                      
  

4.                   
  

5.                
  

3. Συμπληρώνουμε την πιο κάτω ακροστιχίδα, για να μάθουμε με ποιο 
υλικό  έφτιαξε  ο  Θεός  τον  κόσμο.  Διαβάζουμε  τα  χρωματισμένα    
κουτάκια. 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. Το πιο τέλειο δημιούργημα του Θεού. 

2. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, τον άντρα και τη … 

3. Τα έφτιαξε ο Θεός την τέταρτη μέρα της Δημιουργίας,  για να φωτί‐

ζουν τη νύχτα. 

4. Δημιουργήθηκαν μαζί με τα ψάρια την πέμπτη μέρα της Δημιουργίας. 

5. Τον έφτιαξε ο Θεός, για να φωτίζει την ημέρα. 



 

  

Μικροί δημιουργοί 

Από  τη  Β΄  τάξη  του  σχολείου  μου  ακούγεται  τις  τελευταίες  μέρες                    

φασαρία.  Τα  παιδιά,  μαζί  με  τη  δασκάλα  τους,  κατασκευάζουν                       

συνεχώς  διάφορα  πράγματα.  ΄Εδωσαν  και  στην  εβδομάδα  ένα                          

παράξενο όνομα. «Εβδομάδα δημιουργικότητας» την ονόμασαν. Κάποια 

παιδιά  ζωγραφίζουν  σε  μεγάλα  χαρτόνια,  ενώ  κάποια  άλλα  παίρνουν 

στα  χέρια  τους  τον  πηλό  και  του  δίνουν  σχήμα.  Μια  μικρή  ομάδα                      

σκαλίζει  στον  κήπο  του  σχολείου,  για  να  φυτέψει  μικρά  δεντράκια.                 

Μάλιστα,  αποφάσισαν  να  τα  ποτίζουν  καθημερινά,  μέχρι  να  μεγαλώ‐

σουν.   

     Τρία παιδιά, που ξεχωρίζουν στη ζωγραφική, ανέλαβαν να ζωγραφί‐

σουν  σ’  έναν  μεγάλο  τοίχο  του  σχολείου  τον  όμορφό  μας  κόσμο.                   

Ο  Ιωσήφ  με  μαεστρία  βάζει  τις  τελευταίες  του  κίτρινες  πινελιές  στον             

λαμπερό  ήλιο.  Η  Μπιάνκα  προσθέτει  έντονα  χρώματα  στα  άνθη  των 

λουλουδιών κι η ΄Αννα χαϊδεύει τη χαίτη του λιονταριού, που ζωγράφισε 

πριν από λίγο. ΄Ολα τα παιδιά φαίνονται χαρούμενα. Είναι ευχαριστημέ‐

να και ικανοποιημένα από τα έργα τους. Κι η δασκάλα τους, με το χαμό‐

γελο  στα  χείλη,  τους  φωνάζει:  «Μπράβο,  μικροί  μου  δημιουργοί!              

Κάντε ένα διάλειμμα να ξεκουραστείτε και συνεχίζουμε με παιχνίδι στο    

γήπεδο».  

ΧΑΡΑ  ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΛΥΠΗ  ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ 

1.  Χρωματίζουμε  τα  συναισθήματα  που  ένιωσαν  τα  παιδιά,  όταν             
τελείωσαν τα έργα τους.  
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Εργασία 
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2.  Συζητούμε  στην  τάξη  τις  ομοιότητες  που  υπάρχουν  ανάμεσα  στη 

δημιουργία  του  κόσμου  από  τον  Θεό  και  σ’  αυτή  των  μαθητών.              

Το πιο κάτω μοτίβο της δημιουργίας θα μας βοηθήσει.  

4. Διαβάζουμε το πιο κάτω ποίημα και συμπληρώνουμε την κατάλλη‐

λη λέξη, για να δώσουμε απάντηση στο αίνιγμα.  

Αγάπη  Προσφορά  Ξεκούραση 

5. Φτιάχνουμε τη δική μας δημιουργία. Ζωγραφίζουμε τον δικό μας 

όμορφο κόσμο, όπως τον θέλουμε να είναι.  

Το αίνιγμα 
Ρωτούν ξαναρωτούν 

τα παιδιά ρωτούν 

το αίνιγμα να βρουν 

και να πουν, να πουν. 

Ποιος τον κόσμο έπλασε  

κι ομορφιές τον γέμισε; 

Ποιος τον ήλιο, ποιος; 

Ο καλός _ _ _ _ 

Ρωτούν ξαναρωτούν 

τα παιδιά ρωτούν  

το αίνιγμα να βρουν 

και να πουν, να πουν. 

Ποιος μας χάρισε το φως 

κι έλαμψε ο ουρανός; 

Ποιος τ’ αστέρια, ποιος; 

Ο καλός _ _ _ _ 

Θεοκλής Κουγιάλης 

3.  Γράφουμε  όλα  όσα  δημιούργησαν  τα  παιδιά  στην  «Εβδομάδα           

δημιουργικότητας»: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………...  



 

  

Οι ομορφιές του κόσμου 

                              Η Δημιουργία υμνεί τον Θεό 

Ευλογήστε τον Κύριο όλα τα δημιουργήματα.                                                    

Υμνήστε και δοξάστε τον Κύριο για πάντα.                                                       

Κι εσείς ΄Αγγελοι του Θεού, και οι ουρανοί, ευλογήστε, υμνήστε και 

δοξάστε τον Θεό και τώρα και πάντοτε. 

Ο ήλιος και το φεγγάρι, τα άστρα του ουρανού, η βροχή και η δροσιά 

και όλοι οι άνεμοι υμνήστε και δοξάστε τον Κύριο. 

Η φωτιά και η λάβα, η παγωνιά και ο καύσωνας, οι χιονοθύελλες,                      

οι πάγοι και το ψύχος, η ομίχλη και τα χιόνια, οι αστραπές και τα 

σύννεφα, υμνήστε και δοξάστε τον Θεό. 

Το φως και το σκοτάδι, οι νύχτες και οι μέρες, η γη, τα όρη και τα 

βουνά και όλα όσα φυτρώνουν στη γη, ευλογήστε τον Θεό. 

Πηγές, θάλασσα και ποταμοί κι εσείς ψάρια, μεγάλα και μικρά, και 

πουλιά του ουρανού και άγρια και ήμερα ζώα,                                                    

υμνήστε και δοξάσατε τον Θεό και τώρα και πάντοτε. 

΄Ολοι οι άνθρωποι υμνήστε και δοξάστε τον Κύριο. 

  

Εικ. 36 
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1.  Υπογραμμίζουμε  στο  κείμενο  όσους  κάλεσαν  οι  Τρεις  Παίδες,  να          

ευχαριστήσουν και να δοξάσουν τον Θεό. 

2.  Γράφουμε  κάποιους  από  αυτούς  στα  φτερά  των  πεταλούδων  και 

χρωματίζουμε τις πεταλούδες. 

3. Διαβάζουμε το πιο κάτω ποίημα και γράφουμε δίπλα ένα δικό μας 

ποίημα ή μια προσευχή. Ευχαριστούμε τον Θεό, για τον κόσμο που 

μας έφτιαξε και για τα όσα καλά μας προσφέρει καθημερινά. 

Θεούλη μου, Σ’ ευχαριστώ 

Θεούλη μου, Σ’ ευχαριστώ 

για τα καλά που μου’ χεις δώσει, 

για τους καλούς μου τους γονείς 

για την αγάπη τους την τόση. 

Σ’ ευχαριστώ για τα βουνά, 

τη θάλασσα, τον ήλιο σου, τα δάση, 

για τα πουλάκια που κελαηδούν 

κι ό,τι ομορφαίνει γύρω μας την πλάση. 

Σ’ ευχαριστώ για την αγάπη σου, 

που αληθινά τέλος δεν έχει 

και για τον άγγελο που μου’ στειλες 

κάθε στιγμή να με προσέχει. 

(Σταυρούλα Πέρικλου, 1998) 

 

………………………………………………………...……. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 
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Ο  καρπός  μου  ευλογήθηκε  από  τον                

Χριστό κι έγινε αίμα του. 

Κι ο δικός μου με την ευλογία 

του έγινε σώμα του. 

Με  το λάδι μου ανάβουν τα 

καντήλια στην εκκλησία. 

Η φύση υπηρετεί και δοξολογεί τον Θεό 

π_ _ _ _ _  

σ_ _ _ _ _ _ 

σ_ _ _ _ _  

ε_ _ _  

1. Γράφουμε τις λέξεις που ταιριάζουν με το κείμενο και την εικόνα. 

Εικ. 37 

Εικ. 38 

Εικ. 39 
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Μέσα  στα  καθαρά  μου  νερά  

βαφτίστηκε ο Χριστός. 

Εικ. 40 



 

 

2. Ενώνουμε αυτά που ταιριάζουν: 

 Πού χρησιμοποιείται σήμερα το ψωμί, το λάδι, το κρασί και το νερό 
στη λατρεία της Εκκλησίας; 

3.  Παρατηρούμε  την  εικόνα  της  Γέννησης  του  Χριστού  και                           
γράφουμε δίπλα πώς η φύση συμμετέχει στη Γέννησή του. 

 

Η γη πρόσφερε …………….. 

……………………………….. 

Τα ζώα πρόσφεραν ………… 

……………………………….. 

Με το νερό ………………….. 

……………………………….. 

ψωμί       

λάδι         

κρασί      

νερό        

Εικ. 41 

πρόσφορο 

 ΄Αγιο Ποτήριο 

 καντήλι 

 κολυμβήθρα 
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Ο ουρανός πρόσφερε ……….. 

………………………………… 



 

  

Φροντίζουμε το μεγάλο μας «σπίτι» 

Ο Θεός ετοίμασε όλο το «σπίτι», το εφοδία‐

σε  με  όλα  τα  απαραίτητα  και  τότε  μόνο 

έβαλε τον άνθρωπο να κατοικήσει.  ΄Ολα τα 

δημιουργήματα  που  έπλασε  ο  Θεός  ήταν     

ωραία  και  ευλογημένα.  ΄Επειτα,  έδωσε  την    

πιο κάτω εντολή στους ανθρώπους:     

«Να εργάζεστε και                                                                   

να φυλάγετε τον κόσμο».  (Γένεση, 2) 

Εικ. 42  

Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει σε μια επιστολή του προς τους κατοίκους 

της Κορίνθου:                   

«Εμείς οι άνθρωποι συνεργαζό‐

μαστε με τον Θεό. Είμαστε    

συμμέτοχοι και συνδημιουργοί». 

(Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή, 3) 

1. Γράφουμε την εντολή του Θεού με άλλα ρήματα, χωρίς να αλλάζει το 

νόημα. 

Με αγάπη και συνεργασία 
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Εικ. 43 

Να _______________ και να _________________ τον κόσμο. 

2. Κυκλώνουμε τις λέξεις που δείχνουν ότι φροντίζουμε τον κόσμο. 

συνεργαζόμασ
τε  συμμετέχουμε 

συνδημιουργούμε  προσέχουμε 

σπαταλούμε 

καταστρέφουμε 



 

 

Αίνιγμα 3: 
Μην πετάμε μακριά  

ό,τι γίνεται ξανά. 

΄Ενας  παράξενος  άνθρωπος,  για  τους  κατοίκους  της  πόλης 

«Σκουπιδιστάν»,  ο  Φυσησοφός,  είπε  τα  πιο  κάτω  τρία  αινίγματα  στους 

αρχηγούς της βρώμικης πόλης (Κώστας Μάγος, Σκουπιδιστάν, 2007).   

Λίγα είναι αρκετά,   

για να ζήσουμε καλά. 

Αίνιγμα 1: 
Ν’ αποφεύγουμε               

αυτά που είναι                  

μόνο για μια φορά. 

Αίνιγμα 2: 

3. Μπορούμε να βοηθήσουμε στη σωστή διαχείριση των σκουπιδιών; 
Ας λύσουμε πρώτα τα αινίγματα.  

5. Χρωματίζουμε το μεγάλο μας «σπίτι» χωρίς σκουπίδια.  

4.  ΄Ωρα για δοκιμασία: Βάζουμε στη σωστή σειρά τις πράξεις, για να 

μειώσουμε τα σκουπίδια στο σπίτι και στο σχολείο.   

Επαναχρησιμοποιώ 

Μειώνω 

Ανακυκλώνω 

Εικ. 44 

Εικ. 45 
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μ_ _ _ _ ω  ε_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ω  α_ _ _ _ _ _ _ _ ω 



 

  

Ο    ΄Αγιος  Σιλουανός  δεν  αγαπούσε  μόνο  τους  ανθρώ‐

πους,  αλλά  και  όλη  την  κτίση  του  Θεού.  Κοιτούσε  τον  

γαλανό ουρανό και τα κατάλευκα σύννεφα κι έλεγε: 

‐ Πόσο μεγάλος είναι ο Κύριός μας και πόσο όμορφα τα 

έφτιαξε όλα! Η δόξα του είναι φανερή σε όλα όσα μας περιβάλλουν. Εμείς 

το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τα φροντίζουμε με αγάπη και με 

χαρά  και  να  τον  δοξάζουμε  για  τα  πλούσια  δώρα  του.  Η  καρδιά,  που 

έμαθε ν’  αγαπά,  λυπάται  για όλη την κτίση,  ακόμη και  για  ένα πράσινο 

φύλλο που κόβεται χωρίς να υπάρχει ανάγκη. 

     Ο Θεός εμπιστεύτηκε στον άνθρωπο την κτίση, για να την καλλιεργεί 

και  να  τη  φροντίζει.  Ο  ΄Αγιος  Σιλουανός  εργαζόταν  ακούραστα.  Πάντα             

χαρούμενος,  φύτευε  φυτά,  έσπερνε  σπόρους,  μάζευε  τους  καρπούς,               

θέριζε, ψάρευε, έκοβε ξύλα στο δάσος και τ’ αποθήκευε, για να καίνε στα 

τζάκια του μοναστηριού στο ΄Αγιο Ορος. 

Ο  Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης: μια καρδιά γεμάτη αγάπη  
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1. Γράφουμε τα λόγια του Αγίου, που δοξολογούν τον Θεό για την κτίση. 

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………... 

Εικ. 46 

(Ιερά Μονή Χρυσοπηγής Χανίων, Σταλαγματιές της αγάπης του Θεού, 2007) 



 

 

2. Σχολιάζουμε: Ο   Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης λυπόταν «...ακόμη και 

για ένα πράσινο φύλλο που κόβεται χωρίς να υπάρχει ανάγκη».  

4.  Ο  Άγιος  Σιλουανός  έζησε  στο  μοναστήρι  του  Αγίου  Παντελεήμονα 

στο  Άγιο  ΄Ορος στην Ελλάδα. Εκεί έδειχνε με πράξεις την αγάπη του 

για το περιβάλλον. 

Τι κάνουμε εμείς για να φροντίσουμε το περιβάλλον στο:  

 

σπίτι  σχολείο 
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;  3.  Βρίσκουμε τον δρόμο για  το «σπίτι»  μας,  αφού κάνουμε κι  εμείς, 

όπως τον  Άγιο Σιλουανό, πράξεις αγάπης για το περιβάλλον.  
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5.  Παρατηρούμε  το  περιβάλλον  στις  πιο  κάτω  εικόνες  που  δείχνουν              

μοναστήρια της Κύπρου.  

Α) Γιατί τα μοναστήρια είναι χτισμένα σε τέτοιες περιοχές; 

Εικ. 50: Μονή Αγίου Νεοφύτου 

Εικ. 49: Μονή Παναγίας Μαχαιρά Εικ. 48: Μονή Παναγίας του Κύκκου 

Εικ. 51: Μονή Τιμίου Προδρόμου 
Μέσα Ποταμός 

Β) Με βάση τις πιο κάτω εικόνες και ετικέτες, ποια είναι μια από τις ασχολί‐

ες (διακονήματα) των μοναχών; 

Εικ. 52 

Εικ. 53 
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Οι  μοναχοί  ασχολούνται  με  την  καλλιέργεια  και  το  μάζεμα  βοτάνων.                     

Στο κρυπτόλεξο θα «μυρίσεις» τα έξι βότανα που φαίνονται στις ετικέτες. 

Α  Θ  Ε  Τ  Ψ  Μ  Ζ  Ι  Π 

Δ  Υ  Ο  Σ  Μ  Ο  Σ  Ρ  Θ 

Λ  Μ  Σ  Π  Ψ  Ζ  Ε  Β  Μ 

Τ  Α  Θ  Α  Ξ  Μ  Ε  Ι  Γ 

Κ  Ρ  Υ  Τ  Ε  Μ  Θ  Α  Τ 

Ρ  Ι  Γ  Ζ  Ν  Η  Ο  Ρ  Τ 

Ε  Π  Χ  Ι  Θ  Τ  Θ  Ε  Τ 

Τ  Ρ  Ι  Α  Ν  Τ  Α  Φ  Υ 

Μ  Β  Γ 

Π  Ο  Δ 

Υ  Τ  Ι 

Μ  Α  Κ 

Ε  Ν  Γ 

Θ  Ω  Δ 

Υ  Ν  Α 

Λ  Λ  Ο 

Γ  Λ  Υ  Κ  Α  Ν  Ι  Σ  Ο  Σ  Λ  Ξ 

6. Κυκλώνουμε στο κρυπτόλεξο. 

7. Χρωματίζουμε το περιβάλλον και τη Μονή της Παναγίας του Κύκκου. 
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Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος 

Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπρά‐

σινα δάση της Ιρλανδίας μια πανέμορφη βασιλοπούλα. Το όνομά της ήταν 

Μελανγκέλ και ζούσε με τους γονείς της σ’ έναν μεγάλο πύργο. 

     ΄Ολοι την αγαπούσαν από μικρή. ΄Ηταν γεμάτη καλοσύνη και απ’ όπου 

κι  αν  περνούσε,  σκορπούσε  γύρω  της  χαρά.  ΄Ολους  τους  βοηθούσε  με 

προθυμία και για όλους είχε κάτι καλό να πει. 

    Η  πιο  μεγάλη,  όμως,  αγάπη  της  Μελανγκέλ  ήταν  ο  Θεός.  Σε  εκείνον              

επιθυμούσε να αφιερώσει τη ζωή της. Αποφάσισε να αφήσει τα πλούτη 

και να πάει να ζήσει σε μια σπηλιά μέσα στο δάσος της Ουαλίας. Ο άγιος 

τρόπος  ζωής  της  έκανε  τα  ζώα και  τα πουλιά  να  την πλησιάζουν  χωρίς 

φόβο. Εκείνη τα φρόντιζε με αγάπη και μοιραζόταν μαζί τους το λιγοστό 

φαγητό της. 

     Μια μέρα, ένας πρίγκιπας της περιοχής βγήκε για κυνήγι με τα σκυλιά 

του στα μέρη που  ζούσε η Μελανγκέλ.  Κυνηγώντας  έναν  λαγό,  έφτασε 

μαζί  με  τα  σκυλιά  στο  μέρος  που  συνήθιζε  η  Αγία  να  προσεύχεται.                      

Ο λαγός έτρεξε και κρύφτηκε κάτω από τα ρούχα της, για να φυλαχτεί. 

Τα σκυλιά, παρόλο που το αφεντικό τους τα διέταξε, δεν μπορούσαν να                    

κουνηθούν, για να βρουν τον λαγό.   

     Ο πρίγκιπας απορημένος πλησίασε τη Μελανγκέλ και της είπε:  

Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα 
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«Ποια είσαι εσύ; Τι ζητάς εδώ; Δεν το ξέρεις ότι ο τόπος αυτός είναι δικός 

μου; Και τι έκανες στα σκυλιά μου και δεν μπορούν να κουνηθούν;»  

     Τότε εκείνη του μίλησε για τον Δημιουργό του κόσμου και τον προστά‐

τη όλων των αδύναμων πλασμάτων, όπως ήταν ο μικρός λαγός. Του είπε        

πόσο μεγάλη ήταν η επιθυμία της να πλησιάσουν όλοι οι άνθρωποι τον 

Χριστό. 

     Ο πρίγκιπας θαύμασε τα λόγια της Μελανγκέλ και της έδωσε τον τόπο 

για να χτιστεί εκκλησία. Σήμερα, πολλοί προσκυνητές επισκέπτονται την 

περιοχή και χαίρονται την ομορφιά, τη χάρη και την ευλογία του περιβάλ‐

λοντος.  

1. Υπογραμμίζουμε στο κείμενο:  

     Πώς ημέρευε τα ζώα η Αγία Μελανγκέλ; 

2. Η Αγία Μελανγκέλ έζησε αρμονικά με τα άγρια ζώα.  

«Για να είσαι κυνηγός… δεν αρκεί να διαθέτεις άδεια, όπλο 

και σκύλο … αλλά κυρίως σεβασμό, συνείδηση και γνώση 

για τη φύση».                              (Κυνηγετική Ομοσπονδία) 

Α) Συζητούμε την πιο κάτω άποψη ομάδας κυνηγών. 

Β)  Αναλαμβάνουμε  κι  εμείς  δράση,  προστατεύοντας  τα  ζώα  της               
περιοχής μας. Καταγράφουμε τις ιδέες μας. 

 Φωλιά για τα πουλιά 

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

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

(Ιερά Μονή Χρυσοπηγής, Σταλαγματιές της αγάπης του Θεού, 2007) 
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(Φ. Τσάμπρα, Ζ. Σκαλίδη, Ξουτ, 2003) 

Δεν  ήταν  ακόμα  τριών  μηνών,  όταν  ο  Ξουτ,  ένα  σκυλάκι  άγνωστης            

ράτσας, βρέθηκε πεταμένο στον δρόμο. ΄Ενιωσε λίγα βιαστικά χάδια από 

τα πρώτα του αφεντικά, όταν μια χειμωνιάτικη μέρα, που δεν θυμόταν 

να  έκανε κάτι κακό, τον έβγαλαν από το σπίτι. Μάλλον είχε μεγαλώσει… 

     Τριγυρνούσε στους δρόμους της πόλης κι έπειτα από λίγο πίστεψε ότι 

τον έλεγαν Ξουτ. Οι περαστικοί, που πλησίαζε το σκυλάκι, το αποκαλού‐

σαν έτσι και με τον καιρό δεν άκουγε σε κανένα άλλο όνομα. 

     ΄Ομως,  το σκυλάκι, ο Ξουτ δεν είχε χάσει ακόμα το κουράγιο του και 

περίμενε να βρει φίλο ή έστω αφεντικό. Ο Ξουτ, που αγαπούσε τους αν‐

θρώπους, ακολουθούσε αυτούς που του έδιναν ένα κόκαλο, μια αγκαλιά, 

ένα σπιτάκι. Στο τέλος, όμως, έβρισκαν πάντα μια δικαιολογία για να τον     

διώξουν.  

     Ο Ξουτ πήρε τη μεγάλη απόφαση: θα έβρισκε μόνος του τον φίλο που 

θα γινόταν πιστός σύντροφός του. Μετά από μήνες περιπλάνησης στους 

δρόμους της πόλης, ο Ξουτ είδε ξαφ‐

νικά  μπροστά  του  έναν  άνθρωπο 

που  χρειαζόταν  τη  βοήθειά  του.           

Ο  άνθρωπος  δεν  έβλεπε,  ήταν                    

τυφλός.  Το σκυλάκι έτρεξε,  τον τρά‐

βηξε  από  την  μπλούζα  και  τον  βοή‐

θησε  να  περάσει  τον  δρόμο  απένα‐

ντι. Το χάδι του τυφλού ήταν για τον 

Ξουτ σαν μαγικό άγγιγμα.  Επιτέλους 

βρήκε την αγάπη που του έλειψε τό‐

σο πολύ! Από τότε οι δυο τους έγιναν 

αχώριστοι.  ΄Εγινε  ο  ένας  για  τον 

άλλον  πιστός  σύντροφος  και  φίλος 

για μια ολόκληρη ζωή. 

Ο Ξουτ ψάχνει για φίλο 

Εικ. 57 



 

 

1. Βάζουμε  στη σωστή απάντηση. 

   Γιατί το σκυλάκι είχε το όνομα «Ξουτ»; 

;  3. Λύνουμε τον μυστικό κώδικα του Ξουτ και βρίσκουμε:  

Τι περιμένει ο Ξουτ από τους ανθρώπους; 

Α  Γ  Δ  Ι  Κ  Λ  Ο  Π  Σ  Τ  Χ 

                     

 
_ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ 


 

_ _ _ _ _
 _ _ 


 

_ _ _ _  

2. Συζητούμε: 

Για ποιους λόγους πιστεύουμε ότι έδιωχναν μακριά τον Ξουτ; 

4. Μελετούμε άλλες πηγές. 

5.  Βάζουμε  σε  σειρά  αυτούς  που  πρέπει  να  δίνει  την  αγάπη  του  ο 
άνθρωπος:  ανθρώπους, ζώα, Θεό. 

 

Εικ. 58 
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«Ο άνθρωπος πρέπει να δίνει την αγάπη του πρώτα 

στον Θεό, έπειτα στους ανθρώπους και αυτό που 

περισσεύει στα ζώα και στη φύση. Όπως εμείς            

ζητούμε βοήθεια από τον Θεό, έτσι κι αυτά ζητούν 

βοήθεια από τον άνθρωπο. Γι’ αυτό ο άνθρωπος 

πρέπει να τα αγαπά, γιατί αυτά δεν περιμένουν άλλο 

παράδεισο». (΄Αγιος Παΐσιος)  
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Είναι εύκολο όνομα, με μια συλλαβή. 

΄Ετσι το ονόμασαν τα πρώτα του αφεντικά. 

΄Ολοι το έδιωχναν από κοντά τους, φωνάζοντάς του «ξουτ». 

Εικ. 59 



 

  



 

 

Παράρτημα εικόνων 



 

 



 

 

83 

Πώς θα γίνω φίλος και φίλη; (Εργασία 1, σελ. 39)                            

Τα πάθη του Χριστού (Εργασία 5, σελ. 57)                               
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Η Ανάσταση (Εργασία 4, σελ. 59)                               
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Εικ.  12, σελ. 30: Watts, M.  (2003). Εικονογραφημένη Βίβλος για παιδιά. Δαβίδ και Ιωνά‐

θαν (σελ. 129). Λευκωσία:  Power Publishing. Εικονογράφηση: Helen Cann. 

Εικ. 13, σελ. 30: Η ανάσταση του Λαζάρου, τοιχογραφία, Ιερός Ναός Σταυρός Αγιασμά‐

τι, Πλατανιστάσα. Αρχείο Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων. 

Εικ. 14, σελ. 34: Το θαύμα του παραλυτικού στην Καπερναούμ, τοιχογραφία, Αρχείο 

Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού. 

Εικ. 15, σελ. 38: Ο στοργικός πατέρας, Φώτης Κόντογλου. 

Εικ. 16, σελ. 41: Ουάιλντ, Ο. (1888). Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας κι άλλες ιστορίες. Ο εγωι‐

στής  γίγαντας,  (μτφρ.  Ζ.  Βαλάση,  1990).  Αθήνα:  Μίνωας.  Εικονογράφηση:  Dom 

Mansell. 

Εικ. Εξώφυλλου θεματικής ενότητας «Γιορτάζουμε το Πάσχα»: Χριστός ευλογών, τοι‐

χογραφία  Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Μέσα Ποταμός, Λεμεσός. Αρχείο ομώ‐

νυμης μονής. 

Εικ. 17, σελ. 44: Η Βαϊοφόρος, φορητή εικόνα, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου. 
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Εικ. 18, σελ. 45: Η Βαϊοφόρος, τοιχογραφία,  Ιερός Ναός Σταυρός Αγιασμάτι, Πλατανι‐

στάσα. Αρχείο Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων. 

Εικ. 19, σελ. 46: Ο Ιησούς και τα παιδιά, τοιχογραφία Ιεράς Μονής Κύκκου. Αρχείο Υπη‐

ρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων. 

Εικ. 20, 21, 22, 23, 24, σελ. 47‐51: Νιπτήρας • Μυστικός Δείπνος • Προδοσία • Δίκη • Ε‐
μπαιγμός,  τοιχογραφίες,  Ιερός  Ναός  Σταυρός  Αγιασμάτι,  Πλατανιστάσα.  Αρχείο 

Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων. 

Εικ.  25,  σελ.  51:  Πορεία  προς  τον  Γολγοθά,  τοιχογραφία,  Αρχείο  Ιεράς Μητρόπολης 

Μόρφου. 

Εικ. 26, σελ. 51: Σταύρωση, τοιχογραφία, Ιερός Ναός Παναγίας Ασίνου, Λευκωσία. Αρ‐

χείο Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων. 

Εικ. 27, σελ. 53: Σταύρωση, φορητή εικόνα, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου. 

Εικ. 28, σελ. 53: Σταύρωση, τοιχογραφία, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού. 

Εικ. 29, σελ. 56: Αποκαθήλωση, τοιχογραφία, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου. 

Εικ. 30, σελ. 56: Επιτάφιος θρήνος, τοιχογραφία, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου. 

Εικ. 31, σελ. 57: Συλλογή Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. ΄Εργο τέχνης της μαθή‐

τριας Ελένης Χατζηνικολάου (Στ΄). Ο επιτάφιος, Δημοτικό Κερύνειας 1970 ‐ 1975. 

Εικ. 32, 34, σελ. 58, 59: Ανάσταση • Μη μου άπτου, Αρχείο  Ιεράς Μητρόπολης Λεμε‐
σού. 

Εικ.  33,  σελ.  59:  Κυριακή  των  Μυροφόρων,  τοιχογραφία,  Ιερός  Ναός  Σταυρός             

Αγιασμάτι, Πλατανιστάσα. Αρχείο Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων. 

Εικ.  Εξώφυλλου θεματικής  ενότητας «΄Ομορφος  κόσμος»:  Χριστός Παντοκράτορας, 

τοιχογραφία,  Ιερός Ναός Παναγίας Ασίνου, Λευκωσία. Αρχείο Υπηρεσίας Ανάπτυ‐

ξης Προγραμμάτων. Λ. Αργυρού, Πουλιά, ψηφιδωτό.  

Εικ.  35,  σελ.  62:  Ανάληψη  (λεπτομέρεια  τοιχογραφίας),  Αρχείο  Ιεράς  Μητρόπολης 

Μόρφου. 

Εικ. 46 και σελ. 72 (αντίστοιχα): Ιερά Μονή Χρυσοπηγής, (2007). Σταλαγματιές της αγά‐

πης του Θεού: οι ΄Αγιοι και το Περιβάλλον. Χανιά.  Εικονογράφηση:  Ιερά Μονή Χρυ‐

σοπηγής. 

Εικ. 38, σελ. 68: Ε. Καϊσάρη, Τα στάχυα που χορεύουν στους κάμπους του Πολιτικού, Πε‐

ριφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ταμασού (Δ΄), 2012. 

Εικ. 40, σελ. 68: Η βάπτιση του Χριστού, τοιχογραφία, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Λε‐

μεσού. 

Εικ. 41, σελ. 69: Η γέννηση του Χριστού, φορητή εικόνα, Αρχείο Γιώργου Πέτρου. 

Εικ. 42, σελ. 70: Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεου (2006). Επο‐

πτική Κατήχηση, έκδοση Γ΄, (σελ. 3).  Λειβαδιά: Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου. 

Εικονογραφημένα σκίτσα: Γιάννης Γερεμτζές. 
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Εικ. 44, 45, σελ. 71: Μάγος, Κ. (2007). Σκουπιδιστάν, σσ. 23,26. Αθήνα: Πατάκη. Εικονο‐

γράφηση: Σόλης Μπαρκής.  

Εικ. 47, σελ. 73: Παλιάκη ‐ Μπόκια, Μ. και Παλιάκη ‐ Ιεραπετρίτη, Ε. (2009). Γιορτάζω ‐ 

Τραγουδώ ‐ Παίζω ‐ Δημιουργώ, 2 (σελ. 10). Αθήνα: ΄Αθως Παιδικά. Εικονογράφηση: 

Αγγελική Δελεχά, Βάσια Μαγαράκη. 

Εικ. 48, σελ. 74: Αρχείο Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου, εκδόθηκε στο: Εικών Ανεσπέ‐

ρου Φωτός, 2010, σελ. 45, Πολιτιστικό Ιδρυμα Ιεράς Μονής Κύκκου. 

Εικ. 49, σελ. 74: Πανοραμική φωτογραφία Μονής, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού 

και Ορεινής. 

Εικ. 50, σελ. 74: Πανοραμική φωτογραφία Μονής, Αρχείο Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύ‐

του. 

Εικ. 51‐53 και  ετικέτες, σελ. 74: Αρχείο  Ιεράς Μονής Τιμίου Σταυρού, Μέσα Ποταμός, 

Λεμεσός. 

Εικ. 54,  σελ. 75:  Σκίτσο Αθηνάς Ταρσούλη,  εκδόθηκε στο:  Εικών Ανεσπέρου Φωτός, 

2010, σελ. 227, Πολιτιστικό Ιδρυμα Ιεράς Μονής Κύκκου. 

Εικ. 55, σελ. 76:  Ιερά Μονή Χρυσοπηγής, (2007). Σταλαγματιές της αγάπης του Θεού: οι 

΄Αγιοι και το Περιβάλλον,  σσ.  38‐39.  Χανιά.  Εικονογράφηση:  Ιερά Μονή  Χρυσοπη‐

γής. 

Εικ. 57 και 58 σελ. 78 και 79 (αντίστοιχα): Τσάμπρα, Φ. ‐ Σκαλίδη, Ζ. (2003). Ξουτ, σ. 29. 

Αθήνα: Μικρή Μίλητος. Εικονογράφηση: Λίζα Ηλιού. 

Εικ. 59, σελ. 79:  Ιερά Μονή Χρυσοπηγής, (2007). Σταλαγματιές της αγάπης του Θεού: 

οι ΄Αγιοι και το Περιβάλλον, σελ. 97. Χανιά. Εικονογράφηση:  Ιερά Μονή Χρυσοπη‐

γής. 
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Εικ. Νυμφίου, σελ. 52: Metropolis of Chicago, ΙΔΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ (2010, Μάρτιος 29). Α‐

νάκληση  Απρίλιος  2,  2012  από  http://chicago.goarch.org/

articles/2010/3/29/113895238272.html 

Εικ. 36,  σελ. 66:  Μπαζίνας, Σ. (2012, Απρίλιος 17). Το Γένος ως οι τρεις παίδες εν 

τη  καμίνω.  Ανάκληση  Ιανουάριος  12,  2013  από:  http://

thriskeftika.blogspot.com/2012/04/blog‐post_7489.html 

Εικ. 37,  σελ. 68:  Jean  Trimbach,  Bestand:Gewurztraminer  ‐  raisins  sur  pied  de 

vigne.  Retrieved  January  20,  2013  from:  http://en.wikipedia.org/wiki/

File:Gewurztraminer_‐_raisins_sur_pied_de_vigne.jpg 

Εικ. 39,  σελ. 68:  ΄Ενα μπουκάλι λάδι για όσους το έχουν ανάγκη (2012, Νοέμβριος 

28).  Ανάκληση  Ιανουάριος  20,  2013  από:  http://

vironassolidarity.wordpress.com/2012/11/28/ 

Εικ. 56,  σελ. 77:  Νεκρός  για  τον  κόσμο,  St. Melangell,  the Righteous Abbess of 

Wales  (2012,  Μάιος  27).  Ανάκληση  Ιανουάριος  13,  2013  από:  http://o‐

nekros.blogspot.com/2012/05/st‐melangell‐righteous‐abbess‐of‐wales.html 
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