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Ελπιδοφόρος Νεοκλέους
Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης
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Μικροί μας φίλοι,
Το ταξίδι στον όμορφό μας κόσμο συνεχίζεται. ΄Ενα ταξίδι ευχάριστο,
γεμάτο ιστορίες, προσευχές, εικόνες, ποιήματα, τραγούδια και
παιχνίδια.
Θα γνωρίσετε όμορφες ιστορίες από τη ζωή πολλών ανθρώπων,
που έζησαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και αγάπησαν όλους
τους ανθρώπους σαν αδέλφια τους. Θα ταξιδέψετε μέσα από τούτο το
βιβλίο, για να γίνετε πιο έξυπνοι στο μυαλό, πιο δυνατοί στην πίστη
και πιο χρήσιμοι στους γύρω σας.
Θα τα καταφέρετε, αν νιώσετε δίπλα και μέσα σας τον ίδιο τον
Χριστό ως φίλο και αδελφό σας. Ακούστε τη φωνή του, κάντε το
θέλημά του και ξεκινάμε!
Καλό σας ταξίδι!
Ομάδα Εκπαιδευτικών Θρησκευτικών
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Δίπλα από κάθε δραστηριότητα υπάρχει ένα από τα πιο κάτω σύμβολα:

Γράφουμε
Υπογραμμίζουμε
Συζητούμε
Μελετούμε άλλες πηγές
Χρωματίζουμε
Ζωγραφίζουμε

;

Παίζουμε
Παρατηρούμε
Ψάλλουμε
Κόβουμε

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Αδέλφια στη γειτονιά

Η γειτονιά μου:
διαφορετικοί και αγαπημένοι
Εκκλησία: μια μεγάλη κοινωνία αγάπης
Η Καινή Διαθήκη γράφει για τον
αδελφικό τρόπο ζωής των χριστιανών που ζούσαν στα Ιεροσόλυμα:
«΄Όλοι όσοι είχαν πιστέψει στον Χριστό είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Κανένας δεν
θεωρούσε ότι κάτι που είχε ήταν δικό του, αλλά
όλα ήταν για όλους. Όι Απόστολοι κήρυτταν και
βεβαίωναν με μεγάλη πειστικότητα ότι ο Χριστός
είχε αναστηθεί. Και ο Θεός έδινε σε όλους πλούσια
τη χάρη του. Δεν υπήρχε ούτε ένας ανάμεσά τους
που να στερείται τα απαραίτητα».
(Πράξεις Αποστόλων, 4)
Τότε...

1. Κυκλώνουμε τις λέξεις που ταιριάζουν με
την Εκκλησία ως μια μεγάλη κοινωνία
αγάπης.

.

Σήμερα..

Οι άνθρωποι που πιστεύουν
στον Χριστό ονομάζονται
xριστιανοί και σχηματίζουν μια κοινωνία αγάπης που λέγεται Εκκλησία. Επειδή νιώθουν παιδιά του Θεού, νιώθουν και αδέλφια
μεταξύ τους. ΄Ετσι, συμπεριφέρονται ο ένας
στον άλλο ως αδέλφια. Γι’ αυτό αγαπούν ο
ένας τον άλλο και προσπαθούν να μοιράζονται ό,τι μπορούν μεταξύ τους. Με τον
τρόπο αυτό γίνεται η ζωή όλων καλύτερη.
2. Συζητούμε: Τα παιδιά της πιο κάτω
παρέας μοιράζονται τη χαρά του
παιχνιδιού.
Εμείς τι μοιραζόμαστε μεταξύ μας;

μοναξιά

α
αδέλφι
αγαπη
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α
Εκκλησί
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Εικ. 1

Μοι

ζό

στε

3. Φτιάχνουμε πρόταση με τη λέξη της εργασίας 2 στο πιο κάτω πλαίσιο.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Η ζωή μέσα από την πρώτη κοινότητα των χριστιανών

Οι χριστιανοί μαζεύονταν, για να προσευχηθούν μαζί, να υμνήσουν τον Θεό
και να γνωριστούν ακόμη καλύτερα.
Μετά, κάθονταν σε κοινό τραπέζι, στο
οποίο ο καθένας έφερνε ό,τι μπορούσε,
για να το μοιραστεί με τους άλλους.
΄Ετσι, οι συγκεντρώσεις αυτές ονομάστηκαν αγάπες, αφού κύριο χαρακτηριΕικ. 2
στικό τους ήταν η αγάπη.
Οι χριστιανοί, επειδή αγαπούν ο ένας
τον άλλο, θα πρέπει να μοιράζονται τα πάντα: τα χρήματα και τα πράγματά τους, τον χρόνο και
τη στοργή τους, τις δυσκολίες και τις επιτυχίες τους. ΄Οταν μοιράζονται τη χαρά τους, αυτή αυξάνεται. ΄Οταν μοιράζονται τη λύπη τους, αυτή μειώνεται.
Με τον τρόπο αυτό κι εμείς ως χριστιανοί μπορούμε να ζήσουμε το θαύμα της αγάπης. ΄Οσο
περισσότερο δίνουμε, τόσο περισσότερο πλούσιοι γινόμαστε. ΄Οσο περισσότερους αγαπάμε,
τόσο περισσότερο ομορφαίνει η ζωή μας.

1. Οι πρώτοι χριστιανοί είχαν τα δικά
τους σύμβολα. Το σύμβολο ΙΧΘΥΣ
έκρυβε το όνομα του Χριστού.
Συμπληρώνουμε το αρκτικόλεξο με
τις λέξεις.

2. Γράφουμε συνθήματα χρησιμοποιώντας φράσεις από το κείμενο για την αξία του μοιράσματος στη ζωή μας. Η πινακίδα του σχολείου μας μπορεί να τα φιλοξενήσει.

Εικ. 3
Χριστός

Θεού

Ι

Χ

Σωτήρ

Θ

Υ

Ιησούς

Υιός

Σ
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Γειτονιά: μια μικρή κοινωνία αγάπης
Την αγάπη τους οι χριστιανοί δεν την κρατούν μόνο για τον
εαυτό τους, αλλά την προσφέρουν προς όλους τους ανθρώπους. ΄Ετσι, την προσφέρουν και προς τους γείτονες
και τις γειτόνισσές τους. Στη γειτονιά χαιρόμαστε όταν δημιουργούνται σχέσεις φιλίας και συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και αλληλεγγύης μεταξύ όλων των γειτόνων. Μια γειτονιά μπορεί να γίνει μια αγκαλιά, όταν οι άνθρωποι σε αυτή είναι αγαπημένοι. Κι όταν έχει στο κέντρο της έναν ναό,
τότε έχει και του Χριστού την ευλογία.

1. Συνεργαζόμαστε: Μέσα από ποιες πράξεις θα ζήσουμε ως κοινωνία αγάπης στη γειτονιά μας;
Συζητούμε και συμπληρώνουμε τις φράσεις του παζλ.
Ανταλλάζουμε...

Βοηθούμε όποτε

Συμμετέχουμε...

μας χρειάζονται.

Προσφέρουμε...

Χαιρετούμε...

Φροντίζουμε...

Ενδιαφερόμαστε...

Σεβόμαστε...
Κουβεντιάζουμε...
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Στη γειτονιά του Γελαστού και του Αγέλαστου
Σε μια γειτονιά ζούσαν δύο εντελώς αντίθετοι χαρακτήρες. Ο ένας πάντα γελαστός, αστείος, ευγενικός και καλοσυνάτος κι ο άλλος πάντα ιδιότροπος, αγέλαστος και κακότροπος. Ο δεύτερος κανένα δεν καλούσε στο σπίτι του και με κανένα δεν έκανε παρέα. ΄Ωσπου τον κάλεσε μια μέρα ο Γελαστός στο σπίτι του κι εκεί, μέσα από έξυπνες και επεισοδιακές συζητήσεις, κατάφερε να τον πείσει
να κάνει… εγχείριση και να αφαιρέσει το… στερητικό του α. ΄Ετσι από… Αγέλαστος έγινε κι αυτός
Γελαστός, κοινωνικός και καλοσυνάτος.
Αγγελική Βαρελά, Γελαστός κι Αγέλαστος (διασκευή)

1. Τι πρόσφερε ο Γελαστός
στον γείτονά του;

2. Παίζουμε με το στερητικό α: Διαβάζουμε την οδηγία και
κάνουμε αλλαγές στα επίθετα.
Βοηθούμε να κάνουν…
εγχείριση οι δύσκολοι
φίλοι της γειτονιάς μας.

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

Αν αφαιρέσουν το α τους,
θα γίνουν καλύτεροι και
πιο φιλικοί.
άδικος

……………..

αγέλαστη

…………………

απρόθυμη

………………...

ασυγύριστος
αφιλόξενος

……………………...
…………………..

Ο Γελαστός έλεγε: «Το γέλιο, για να είναι αποτελεσματικό, πρέπει να είναι καυτό, να ζεσταίνει
την καρδιά. Τα γέλια τα βάζω σε ζεστά μέρη, σ’ ένα τρυφερό γράμμα, σε μια έξυπνη αφιέρωση, σ’ ένα φιλικό μήνυμα, σ’ ένα παιδικό λεύκωμα, στο πουπουλένιο μαξιλάρι ενός μωρού…».

3. Ζωγραφίζουμε τα μέρη στα οποία θα βάλουμε τα γέλια, για να ζεστάνουμε τις καρδιές των
ανθρώπων. Ο Γελαστός πιο πάνω μάς έδωσε κάποιες ιδέες.
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Μια ιστορία αγάπης στη γειτονιά
1. Ο Βαγγέλης, ένα γειτονόπουλό μας, είναι πολύ στενοχωρημένος, γιατί μόλις
πρόσφατα πέθανε ο παππούς του.

2. Κάποιες στιγμές τού έρχεται να
κλάψει από τον πόνο που νιώθει για
την απώλεια του παππού του.
Γιάννης
Χαρά

3. Θα θέλαμε άραγε να μοιραστούμε τον πόνο του Βαγγέλη
αυτή τη δύσκολη ώρα;

Αρης

Ελένη

4. Αν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή
του δεν θέλουμε να τον βοηθήσουμε, τότε πότε θα τον βοηθήσουμε;

1. Συζητούμε για την ιστορία, μελετούμε άλλες πηγές και απαντούμε στο ερώτημα.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Τι μπορούν να κάνουν οι γείτονες για τον Βαγγέλη;
A) Μελετούμε τις πιο κάτω πηγές για να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα.
Ολα όσα θέλετε
να σας κάνουν
οι άνθρωποι,
τα ίδια να κάνετε
και εσείς σε αυτούς.
(Ματθαίος, 7)

Γείτονα έχεις,
Θεόν έχεις.
(Παροιμία)

Εικ. 4

Εικ. 5

Πάμπλο Πικάσο, Χέρια με λουλούδια (1958)

B) Γράφουμε τη δική μας άποψη για το πιο
πάνω ερώτημα.
Ο Βαγγέλης απαντά στα φιλαράκια του
Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση σε αυτή τη
δύσκολη στιγμή που έχασα τον παππού μου.
΄Ενιωσα τι σημαίνει να είσαι φίλος, μα και γείτονας μαζί, στις λύπες και στις χαρές. Νιώθω πως
δεν είμαι μόνος κι ο πόνος μου λιγοστεύει.
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Ο Βαγγέλης θυμάται τις ιστορίες του παππού
«Θα ’θελα πολύ να μοιραστώ μαζί σας κάποιες ιστορίες που έζησα με τον παππού. Μια από
αυτές έχει να κάνει με τον πίνακα που έχουμε στο σαλόνι. ΄Οταν ρώτησα τον παππού “Τι κάνουν οι
άνθρωποι αυτής της γειτονιάς σ’ αυτόν τον πίνακα;” τότε ξεκίνησε την ιστορία του...
Μια μέρα που έβρεχε ασταμάτητα και το ποτάμι ξεχείλισε, αρκετά σπίτια γέμισαν νερά και
λάσπες. Ο κόσμος ένιωθε φοβερά απογοητευμένος και λυπημένος που καταστράφηκαν τα σπίτια
του. Ξαφνικά ήρθε το μήνυμα: “΄Ολοι μαζί σαν ένας άνθρωπος να φτιάξουμε ξανά τα σπίτια και τη
γειτονιά μας”. ΄Ετσι, όλο το χωριό, άντρες και γυναίκες, έβαλαν τον σταυρό τους και ξεκίνησαν να
δώσουν ξανά ζωή στο χωριό τους. Τη συνέχεια της ιστορίας τη δίνει ο πίνακας...»

Εικ. 6

Λαζαρής Αργυρού, Χτίστες (1994)

2. Συζητούμε: Ποιες πράξεις έκαναν οι άνθρωποι της γειτονιάς, για να αντιμετωπίσουν μαζί την
καταστροφή;
3. Χρωματίζουμε τις αξίες που βρίσκονται στην εικόνα και θα πρέπει να τις προσφέρει ένας
χριστιανός ή μια χριστιανή στους ανθρώπους της γειτονιάς του/της.
Γράφουμε τι άλλο χρειάζεται να έχει η γειτονιά, για να ονομάζεται κοινωνία αγάπης.

Απέχθεια

Κατανόηση

Απόρριψη

Αλληλεγγύη
Καλοσύνη

Μοίρασμα
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Η γειτονιά μου: Αρμένιοι και Μαρωνίτες
Αγαπάμε όλους;

Στη γειτονιά μας κατοικούν
πολλοί άνθρωποι.

΄Αρης

Γιάννης
Γιάννης

΄Ολους πρέπει να τους αγαπούμε;
Χαρά

Στο ερώτημα αυτό μας βοηθά να απαντήσουμε η παραβολή
του Καλού Σαμαρείτη, την οποία είπε ο Χριστός.

Η παραβολή του Καλού Σαμαρείτη
«Κάποιος δάσκαλος του νόμου, θέλοντας να
φέρει σε δύσκολη θέση τον Χριστό, τον ρώτησε: “Δάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή;”. Ο Χριστός τον ρώτησε:
“Τι λέει ο νόμος;”. Εκείνος απάντησε: “Να αγαπάς τον Θεό με όλη σου την καρδιά, με όλη
σου την ψυχή, με όλη σου τη δύναμη και με
όλο σου τον νου. Και να αγαπάς τον πλησίον
σου όπως τον εαυτό σου”. “Πολύ σωστά,
απάντησες”, του είπε ο Χριστός. “Αυτό κάνε
και θα ζήσεις”. Ο νομοδιδάσκαλος, όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, είπε
στον Χριστό: “Και ποιος είναι ο πλησίον μου;”.
Πήρε, τότε, αφορμή ο Χριστός και είπε:
Κάποιος άνθρωπος, πηγαίνοντας από τα
Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ, έπεσε πάνω σε
ληστές. Αυτοί, αφού του πήραν ό,τι είχε, τον
τραυμάτισαν και έφυγαν αφήνοντάς τον
μισοπεθαμένο. Από εκεί έτυχε να περνά και
ένας ιερέας που είδε τον τραυματία, αλλά τον
προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Το
ίδιο έκανε και ένας Λευίτης που πέρασε από
εκεί. Παρόλο που τον είδε, τον προσπέρασε
χωρίς να του δώσει σημασία. Κάποιος, όμως,
Σαμαρείτης, που ταξίδευε με το γαϊδούρι του,
ήρθε κοντά στον τραυματία, τον είδε και τον
σπλαχνίστηκε. Πήγε κοντά του, άλειψε τις
πληγές του με λάδι και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα, τον ανέβασε στο δικό του ζώο,
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τον οδήγησε στο πανδοχείο και φρόντισε γι’
αυτόν. Την άλλη μέρα φεύγοντας έδωσε δύο
δηνάρια στον πανδοχέα και του είπε:
“Φρόντισέ τον και ό,τι παραπάνω ξοδέψεις
εγώ, όταν ξαναπεράσω, θα σε ξεπληρώσω”.
- Ποιος, λοιπόν, από αυτούς τους τρεις, κατά
τη γνώμη σου, αποδείχτηκε πλησίον εκείνου
που έπεσε θύμα των ληστών; ρώτησε ο
Χριστός.
- Εκείνος που τον σπλαχνίστηκε, απάντησε ο
νομοδιδάσκαλος.
- Πήγαινε και να κάνεις και εσύ το ίδιο, του είπε ο Χριστός.»
(Λουκάς, 10)

Εικ. 7

1. Ξεκλειδώνουμε την ιστορία: Ο Γιάννης και η Ελένη εξήγησαν την παραβολή του Καλού Σαμαρείτη. Εμείς τι έχουμε να προσθέσουμε;
Ο νομικός ρώτησε τον Χριστό να του πει
ποιος είναι ο πλησίον, ποιον δηλαδή πρέπει να αγαπά.

……………………………………………
Γιάννης

……………………………………………
……………………………………………

Ελένη

Ο Χριστός δίδαξε τον νομικό να γίνεται ο
ίδιος πλησίον για τον καθένα. Δηλαδή, ο
ίδιος να αγαπά κάθε συνάνθρωπό του.

……………………………………………
…………………………………………….

Η δική μας σκέψη
2. Συζητούμε τα νέα ερωτήματα (διλήμματα) των παιδιών της ομάδας. Καταγράφουμε το δικό
μας ερώτημα.
Ποια πράγματα πρόσφερε ο
Σαμαρείτης στον πληγωμένο; Θα μπορούσε να προσφέρει λιγότερα;

Αν ο πληγωμένος ανήκε σε
διαφορετική θρησκεία από
αυτή του Σαμαρείτη, θα
έπρεπε να τον βοηθήσει;

3. Εκφράζουμε την άποψή μας για την πιο
κάτω ιστορία και απαντούμε.

Αν ο Σαμαρείτης ήξερε ότι πριν από
αυτόν, δυο άλλοι άνθρωποι, πέρασαν απ’ εκεί αλλά δεν είχαν βοηθήσει τον πληγωμένο, αυτός θα
άλλαζε γνώμη ή θα έπρεπε να τον
βοηθήσει;

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

4. Χρωματίζουμε

τη

σκηνή

από

παραβολή του Καλού Σαμαρείτη.

«Στο διπλανό σπίτι μένει μόνος ένας γέροντας.
Η γυναίκα του έχει πεθάνει, παιδιά δεν έκαναν
και οι συγγενείς του είναι σε άλλη πόλη. ΄Ετσι,
σχεδόν, όλη μέρα είναι μόνος του».

Τι θα μπορούσες να κάνεις,
ίσως μαζί με την οικογένειά σου, για τον γείτονα,
προκειμένου να μοιάσεις
στον Καλό Σαμαρείτη;
Εικ. 8
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την

Αρμένιοι και Αρμένισσες
«Μετά από διωγμούς και σφαγές, κάποιοι από τους
Αρμένιους και τις Αρμένισσες που κατάφεραν να επιζήσουν
κατέφυγαν στην Κύπρο, για να σωθούν. ΄Οχι μόνο βρήκαν
καταφύγιο και προστασία από τους Κύπριους, αλλά και στήριξη από το κράτος, για να διατηρηθεί η αρμενική
γλώσσα, η ιστορία και η κουλτούρα τους. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα να θεωρήσουν την Κύπρο σαν νέα τους
πατρίδα και με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω ολόψυχα
τον κυπριακό λαό και το κυπριακό κράτος για τη φιλοξενία
και την αγάπη που έδειξαν».
Εικ. 9
Μνημείο Αρμενικής Γενοκτονίας (1915-1923) με
οστεοφυλάκια που περιέχουν οστά των μαρτύρων των σφαγών, Λευκωσία.

(Επετειακό Αφιέρωμα ΡΙΚ «Η παρουσία των Αρμενίων στην Κύπρο», Βαρτκές
Μαχτεσιάν, Εκπρόσωπος Αρμενίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων)

1. Εντοπίζουμε πληροφορίες μέσα από το πιο πάνω μήνυμα του εκπροσώπου της
αρμενικής κοινότητας και κυκλώνουμε τις σωστές απαντήσεις.
α) Οι Αρμένιοι και οι Αρμένισσες κατέφυγαν
στην Κύπρο τη χρονική περίοδο 1915-1923, γιατί
στον τόπο που έμεναν:
* δεν είχαν δουλειά,

β) Η συμπεριφορά που έδειξε ο κυπριακός λαός
προς την αρμενική κοινότητα χαρακτηρίζεται
από:
* φροντίδα,
* αδιαφορία,

* υπήρχαν διωγμοί,

* αγάπη,

* επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες.

* υποδοχή.

2. Συζητούμε για το πιο κάτω απόσπασμα της επιστολής του Αποστόλου Παύλου:
Μπορούμε να το εφαρμόσουμε και σε ποιες περιπτώσεις;
3. Συμπληρώνουμε την ακροστιχίδα της
ΚΥΠΡΟΥ.

Ο Απόστολος Παύλος έγραψε σε μια επιστολή
προς τους κατοίκους της Ρώμης:

1

Κ

2

Υ

3

Π

4

Ρ

5

Ο

«Μέσα από τη φιλία να γίνεστε στοργικοί. Να
γίνεστε βοηθοί στις ανάγκες των χριστιανών
και να επιδιώκετε τη φιλοξενία. Να χαίρεστε
με αυτούς που χαίρονται και να κλαίτε με
αυτούς που κλαίνε».

6

Σ

(Προς Ρωμαίους επιστολή, 12: 10,13,15).

1. Αυτό βρήκαν στην Κύπρο οι Αρμένιοι. 2. ΄Αλλη λέξη για το καλωσόρισμα. 3. Αυτό ένιωσαν στην
Κύπρο οι Αρμένιοι 4. Σ’ αυτούς απευθύνεται το απόσπασμα της επιστολής του Αποστόλου Παύλου.
5. ΄Ετσι ευχαριστεί ο κ. Μαχτεσιάν τον λαό και το κράτος της Κύπρου. 6. ΄Ετσι πρέπει να είμαστε με
τους φίλους κατά τον Απόστολο Παύλο.

20

Εκκλησίες των Αρμενίων στην Κύπρο

Εικ. 13

Εικ. 12
Εικ. 10
Λευκωσία:
εκκλησία της Σουρπ
Αστβατζατζίν (Παναγίας)

Εικ. 11
Λεμεσός:
εκκλησία του Σουρπ Κεβόρκ (Αγίου Γεωργίου)

Διαβάζουμε και γνωρίζουμε καλύτερα την αρμενική κοινότητα της
Κύπρου.
Πώς γιορτάζουν τα Χριστούγεννα;

Λάρνακα:
εκκλησία του Σουρπ Στεπανός
(Αγίου Στεφάνου)

Εικ. 14

΄Αρης

«Στις 5 Ιανουαρίου, παραμονή των Χριστουγέννων για τους Αρμενίους, τελείται Θεία Λειτουργία, όπου μαθητές και μαθήτριες διαβάζουν αποσπάσματα από επιστολές των Αποστόλων.
Παιδιά συμμετέχουν ενεργά στη Λειτουργία
ντυμένα με άμφια, κρατώντας εξαπτέρυγα και
κεριά, και η τετράφωνη χορωδία της Εκκλησίας
ψάλλει ύμνους για τη μεγάλη γιορτή.
Μετά τη Λειτουργία, ομάδες παιδιών
αναγγέλλουν τη γέννηση του Χριστού με κάλαντα από σπίτι σε σπίτι, όπου συγγενείς έχουν
μαζευτεί για δείπνο. Ανάμεσα στους ύμνους και
τα τραγούδια είναι και το παραδοσιακό
“Χορούρτ Μετζ” (Το Μεγάλο Μυστήριο) που
αναφέρεται στη γέννηση του Χριστού.
Παραδοσιακά αρμένικα φαγητά για το δείπνο
είναι το ψάρι και η σούπα.
Το πρωί στις 6 Ιανουαρίου, τελείται λειτουργία στον ναό και ο ιερέας ή Αρχιεπίσκοπος κάνει αγιασμό του νερού, που συμβολίζει τη βάφτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό. ΄Ενα
μικρό αγόρι στέκεται δίπλα από την κολυμβήθρα, κρατώντας έναν σταυρό στο χέρι και παριστάνει τον ανάδοχο του Ιησού. Ο ιερέας
έχοντας μύρο σε δισκοπότηρο με σχήμα περιστεριού, σύμβολο του Αγίου Πνεύματος, κάνει
τον γύρο της εκκλησίας, πράξη που συμβολίζει

Κατεχόμενη Λευκωσία:
Παλαιά εκκλησία της Σουρπ
Αστβατζατζίν (Παναγίας)

Αμμόχωστος:
εκκλησία της Παναγίας του
Καντσβώρ (Καλούσας)

Εικ. 15
Κατεχόμενη Χαλεύκα:
Αρμενομονάστηρο
(Μακαραβάνκ)

την περιήγηση του Χριστού στη γη. Στο τέλος,
οι πιστοί παίρνουν αγιασμένο νερό και ασπάζονται ο ένας τον άλλο, λέγοντας: “Κριστός χαριάβ ι μερελότς” και “Τσεζί μεζί μετζ αβετίς” (“Ό Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς”
και “Μεγάλο μαντάτο για εσάς και για εμάς”).
Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς γιορτάζεται
από τους Αρμενίους οικογενειακά στα σπίτια
και ο ΄Αγιος Βασίλης φέρνει τα δώρα στις 12 τα
μεσάνυχτα και τα μοιράζει με την αλλαγή του
χρόνου.
Το γιορτινό τραπέζι είναι στρωμένο με πλούσιο νηστίσιμο φαγητό, κρασί αλλά και μπόλικους ξηρούς καρπούς και ρόδια, που συμβολίζουν την καρποφορία και την αφθονία. Ως επιδόρπιο, τρώνε ένα γλυκό που λέγεται “ανούς
απούρ” και φτιάχνεται με σιτάρι, ξηρούς καρπούς, μπαχαρικά και ζάχαρη.
΄Εχοντας υπόψη τη χρονική σειρά με την οποία γιορτάζονται τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, η ευχή που κάνουν οι Αρμένιοι, λοιπόν, είναι: “Σνορχαβόρ Νορ Νταρί γιεβ Σουρπ
Τζενούντ”, δηλαδή “Ευτυχισμένος ο Νέος Χρόνος και τα ΄Αγια Χριστούγεννα”».
(Κείμενο από το Δημοτικό Σχολείο Ναρέκ Λευκωσίας, 2011)

1. Συζητούμε με το ζευγάρι μας για τις συνήθειες της δικής μας οικογένειας, ενορίας, κοινότητας, χώρας για τη γιορτή των Χριστουγέννων. Εντοπίζουμε ομοιότητες και διαφορές.
2. Ζωγραφίζουμε γιορτινές στιγμές με αγαπημένα μας πρόσωπα.
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Μαρωνίτες και Μαρωνίτισσες
Γράμμα από παιδιά προς παιδιά
Αγαπητοί μας φίλοι,
Είμαστε έξι παιδιά της Γ΄ τάξης του Δημοτικού
Σχολείου «΄Αγιος Μάρωνας» και σας γράφουμε,
για να μας γνωρίσετε καλύτερα. Καταγόμαστε
από τα τέσσερα μαρωνίτικα, κατεχόμενα από
το 1974 χωριά μας: τον Κορμακίτη, τον Ασώματο, την Αγία Μαρίνα και την Καρπάσια, αλλά κι
από τον Λίβανο και τη Βουλγαρία. Στο σχολείο
μας έχουμε παιδιά κι από άλλες χώρες κι αυτό
είναι πάρα πολύ όμορφο, διότι μαθαίνουμε γι’
άλλους πολιτισμούς, γλώσσες, ήθη κι έθιμα.
Μαθαίνουμε, έτσι, πως ο κόσμος μας είναι ένα
ψηφιδωτό από διάφορες κουλτούρες, που μόνο με αυτοσεβασμό κι αλληλοσεβασμό μπορεί
να επιβιώσει μέσα στον χρόνο.
Τα περισσότερα παιδιά του σχολείου μας
είναι μαρωνιτόπαιδα, είναι δηλαδή Καθολικοί
Χριστιανοί με χώρα προέλευσης των προγόνων τους τον σημερινό Λίβανο, τότε Μεγάλη
Συρία, απ’ όπου είχαν έρθει στην Κύπρο
γύρω στον 7ο με 8ο αιώνα μ.Χ. Οι Μαρωνίτες
πήραν το όνομά τους από τον ΄Αγιο Μάρωνα,
που έζησε γύρω στον 4ο αιώνα μ.Χ. στα
βουνά της Συρίας. Το σχολείο μας, επίσης, πήρε
το όνομά του από αυτόν κι έτσι, δίπλα από το
σχολείο μας, εδώ, στην Ανθούπολη της Λευκωσίας, έχουμε και την εκκλησία του Αγίου
Μάρωνα, στην οποία εκκλησιαζόμαστε συχνά.
΄Οπως σας αναφέραμε στην αρχή, οι περισσότεροι καταγόμαστε από τα τέσσερα μαρωνί-

τικα, κατεχόμενα μας χωριά, όπου πηγαίνουμε
πολύ συχνά μαζί με τους γονείς μας, διότι τα
αγαπάμε. Στον Κορμακίτη και στην Καρπάσια,
πολλών από εμάς ζουν οι παππούδες και οι
γιαγιάδες μας, οι οποίοι από το 1974 παρέμειναν εκεί εγκλωβισμένοι. Ξέρετε ότι στον
Κορμακίτη, που είναι το μεγαλύτερο από τα
μαρωνίτικα χωριά, οι κάτοικοι μιλούν, από
τότε που ήρθαν από τη Μεγάλη Συρία, μια αραβική γλώσσα που περιέχει αραμαϊκές λέξεις;
Αραμαϊκή ήταν η γλώσσα που μιλούσε ο Χριστός. Η γλώσσα μας σήμερα κινδυνεύει με
αφανισμό από τον χάρτη των γλωσσών του
κόσμου. Ε, λοιπόν, ναι! Αυτή τη γλώσσα, την
Κυπριακή Μαρωνίτικη Αραβική, προσπαθούμε
σήμερα να τη διασώσουμε. Μακάρι να τα καταφέρουμε!
Ελπίζουμε μέσα από τις πιο πάνω γραμμές
να μας γνωρίσατε κάπως. Σας προσκαλούμε να
έρθετε, όποτε θέλετε, στο σχολείο μας, για να
γνωριστούμε καλύτερα!
Με εκτίμηση,
΄Εμιλη, Αλβέρτος, Ελένη, Κριστιάν, Γιώργος, Ιωσηφίνα

Δημοτικό Σχολείο Άγιος Μάρωνας

1. Συζητούμε: Τι θα θέλαμε να γνωρίζουν τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Μάρωνα
για το δικό μας σχολείο;
2. Λύνουμε το σταυρόλεξο, για να γνωρίσουμε καλύτερα αυτά τα παιδιά.
1 Μ
2

Α

3

Ρ

4
5

Ω
Ν

6 Α
7

Σ

1. Τα περισσότερα παιδιά ανήκουν στη … κοινότητα. 2. Το θρήσκευμα των Μαρωνιτών. 3. ΄Ενα
από τα κατεχόμενα μαρωνίτικα χωριά. 4. Το
όνομα ενός από τα παιδιά που έγραψαν το
γράμμα. 5. Η χώρα καταγωγής των Μαρωνιτών
(σημερινή ονομασία). 6. Η περιοχή που διαμένουν μετά το 1974 οι περισσότεροι Μαρωνίτες.
7. Κινδυνεύει να αφανιστεί από τη μαρωνίτικη
κοινότητα.

22 3. Εντοπίζουμε στον χάρτη της Κύπρου τα κατεχόμενα μαρωνίτικα χωριά (βλ. σελ. 23).

Προστάτες ΄Αγιοι και Αγίες των Μαρωνιτών της Κύπρου

Εικ. 16
Ό ΄Αγιος Μάρωνας
(Ανθούπολη)

Εικ. 17

Εικ. 18

Ό ΄Αγιος Γεώργιος
(Κορμακίτης)

΄Αρης

Εικ. 20

Εικ. 19

Τίμιος Σταυρός
(Καρπάσια)

Ό Αρχάγγελος Μιχαήλ
(Ασώματος)

Η Αγία Μαρίνα
(Αγία Μαρίνα)

Μέσα από εφημερίδες γνωρίζουμε για τους
Μαρωνίτες που ζουν εγκλωβισμένοι στα χωριά τους.

1. Μελετούμε τις πηγές και συζητούμε: Πώς σκέφτονται για τον τόπο που ζουν;
ναι
τόπος μας εί
Πηγή 1: «Ο
ευώσουμε την
δ
α
Ν
ς.
ο
φ
ρ
ο
όμ
τον
αιδιά μας να
καιρία στα π
πήι να τον αγα
γνωρίσουν κα
ιη
ι η ιστορία κα
σουν, γιατί είνα
ς».
παράδοσή του
μα,
Κοινοτικό
Εφημερίδα:
.
Απρ.2011, σελ.16

Βή

Πηγή 2: «΄Εζησ
α όλα τα δεινά
του πολέμου,
αλλά ο ΄Αγιο
ς
Γεώργιος ήταν
πάντα δίπλα σ
ε
μένα και την ο
ικογένειά μου»
.
Εφημερ

ίδα:
Κοινοτικό
Σεπτ.2010, σελ.
16.

Βήμα,

Πηγή 3: «Ε
πέστρεψα σ
τον
Κορμακίτη, γι
ατί αγαπώ τη
γη
και την κοινό
τητά μου».

Εφημερίδα:

Κοινοτικό
16.

Αυγ.2010, σελ.

Βήμα,

2. Κάνουμε τη δική μας έρευνα ρωτώντας μέλη της οικογένειάς μας για το πώς σκέφτονται για
τον τόπο τους.
3. Διαβάζουμε την ομιλία και συζητούμε.
Στην κατεχόμενη Μόρφου τελέστηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2010 εσπερινός για τη γιορτή του Αγίου Μάμα από
τον Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο. Σε αυτή τη γιορτή παρευρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος των Μαρωνιτών Κύπρου Ιωσήφ Σουέηφ, ο οποίος διάβασε και τα πιο κάτω λόγια:

ΚΕΡΥΝΕΙΑ

ΜΟΡΦΟΥ

«Αγαπητέ αδελφέ Νεόφυτε, αγαπητά εν Χριστώ
αδέλφια, πολλές ευχές για την εορτή του
Αγίου Μάμα, ευχές για την κωμόπολη της
Μόρφου, τη χώρα μας και τη φιλία μας εν
Χριστώ Ιησού. Μακάρι ο Κύριος να μας φωτίζει, ώστε να βαδίζουμε πάντοτε προς την ενότητα μέσα στην αγάπη, (…)ώστε με την αγνότητα της καρδιάς των παιδιών του Θεού να
οικοδομήσουμε μαζί την ειρήνη». Αμήν.
Γραμματεία Αρχιεπισκοπής Μαρωνιτών Κύπρου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
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Η γειτονιά μου: Λατίνοι και Τουρκοκύπριοι
Στην παραβολή του Καλού Σαμαρείτη που είπε ο Χριστός, μου έκαναν εντύπωση
τα λόγια του Σαμαρείτη που είπε στον πανδοχέα φεύγοντας: “Φρόντισέ τον και ό,τι
παραπάνω ξοδέψεις, εγώ όταν ξαναπεράσω θα σε πληρώσω”.

Άρης

Χαρά

Ελένη

Γιάννης

΄Ομως κάποτε σκέφτομαι: “Αν δίνω ό,τι έχω, στο τέλος
δεν θα γίνω εγώ φτωχότερη;”.
Αναρωτιέμαι: “Μπορούν τα διάφορα αγαθά να αρκέσουν
για όλους τους ανθρώπους;”.

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μάς βοηθά στον προβληματισμό μας,
αναφέροντας το πιο κάτω θαύμα που έκανε ο Χριστός.

Φτάνουν και περισσεύουν
«Ο Χριστός κήρυττε για τη Βασιλεία του Θεού και θεράπευε όσους είχαν ανάγκη από θεραπεία.
΄Αρχισε, όμως, να νυχτώνει. Οι δώδεκα μαθητές του πήγαν κοντά του και του είπαν: “Στείλε τον
κόσμο να πάει στα γύρω χωριά να βρει στέγη και φαγητό, γιατί εδώ είμαστε στην ερημιά”. Ο Χριστός τους είπε: “Δώστε τους εσείς να φάνε”. Εκείνοι απάντησαν: “Δεν έχουμε παρά μόνο πέντε
ψωμιά και δύο ψάρια, εκτός και αν πάμε εμείς να αγοράσουμε φαγητό για όλο αυτό τον κόσμο”.
΄Ηταν περίπου πέντε χιλιάδες μόνο οι άνδρες. Ο Χριστός είπε, τότε, στους μαθητές του: “Βάλτε
τους να καθίσουν κάτω ανά ομάδες, για να φάνε”. ΄Ετσι έκαναν και τους έβαλαν όλους να καθίσουν για να φάνε. Ο Χριστός πήρε, τότε, τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια, έστρεψε το βλέμμα
του στον ουρανό, τα ευλόγησε, τα έκοψε σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές του να τα μοιράσουν στον κόσμο. ΄Εφαγαν όλοι τους και χόρτασαν και περίσσεψαν δώδεκα κοφίνια».
(Λουκάς, 9)

1. Προβληματισμός: Αυτό το θαύμα μπορεί να γίνεται στη γειτονιά μας; Μέσα από ποιους τρόπους; Εκφράζουμε την άποψή μας με όποιο τρόπο θέλουμε.

Εικ. 21
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Μέσα από τη ζωή μας...
«Εσύ έχεις ένα παιγνίδι που δεν έχει το γειτονόπουλό σου
και του αρέσει πολύ. Αυτό έχει ένα παιγνίδι που δεν έχεις
εσύ και σου αρέσει πολύ.»

2. Διαβάζουμε, συζητούμε και εκφράζουμε τις δικές μας σκέψεις.

Χαρά

Γιάννης

Αν το γειτονόπουλό μου έχει παραπάνω παιγνίδια από μένα, θα
ήθελα να μοιραζόμαστε τα παιγνίδια μας;

Αν εγώ έχω παραπάνω παιγνίδια
από το γειτονόπουλό μου, θα
ήθελα να μοιραζόμαστε τα παιγνίδια μας;

Άρης

΄Όταν μοιραζόμαστε τα παιγνίδια μας
με κάποιο παιδί, κερδίζουμε κάτι
περισσότερο από το απλό παιγνίδι;
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………...

Το δικό μου ερώτημα

3. Διαβάζουμε την πιο κάτω παραβολή του χαμένου προβάτου που είπε ο Χριστός.

Εικ. 22

Ένας καλός βοσκός είχε εκατό πρόβατα. Καθημερινά τα φρόντιζε,
τα βοσκούσε, τα νοιαζόταν, τ’ αγαπούσε. Μια μέρα έχασε το ένα
από τα πρόβατά του. Ανήσυχος ο βοσκός άφησε τα ενενήντα εννέα
σε ένα ερημικό μέρος κι έτρεξε να βρει το ένα που χάθηκε. Κι όταν
το βρήκε, το ’βαλε στοργικά γεμάτος ικανοποίηση στους ώμους του
και χαρούμενος γύρισε στο σπίτι του. Τότε, προσκάλεσε τους φίλους
και τους γείτονές του και τους είπε: “Ελάτε να χαρείτε κι εσείς μαζί
μου, διότι βρήκα το χαμένο μου πρόβατο”.
(Λουκάς, 15)

4. Υπογραμμίζουμε: Ποιους κάλεσε ο βοσκός για να μοιραστούν τη χαρά του;
Συζητούμε: Γιατί μοιράστηκε τη χαρά του με αυτούς;

Αυτή η ιστορία είναι μια παραβολή, δηλαδή άλλα λέει κι άλλα εννοεί.

Συζητούμε ποιος είναι ο καλός βοσκός, ποιο είναι το χαμένο πρόβατο και ποιοι
οι φίλοι και οι γείτονες που μοιράστηκε τη χαρά τους.
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Λατίνοι και Λατίνες
Πηγή 1 (απόσπασμα από ιστορικό βιβλίο):

«Στόχος της λατινικής κοινότητας παραμένει όπως η κοινότητα συνεχίσει να είναι ενεργό μέλος της
κυπριακής κοινωνίας. Το μόνο που τους διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους Κύπριους είναι ότι οι
Λατίνοι είναι καθολικοί στο θρήσκευμα».
(Μπ. Μαντοβάνη & Σ. Μπερώ, Όι Λατίνοι της Κύπρου, σελ. 213)

Μπορείς να μου δείξεις μνημεία
που να θυμίζουν την παρουσία
των Λατίνων στην Κύπρο.
Χαρά

Γιάννης

Σε ένα ιστορικό περιοδικό διάβασα ότι: “Στα 378 χρόνια της κυριαρχίας
τους οι Φράγκοι και οι Ενετοί έκτισαν πολλά εκκλησιαστικά, διοικητικά
και στρατιωτικά μνημεία στην Κύπρο” (Πηγή 2). Κοίταξε πιο κάτω
κάποια παραδείγματα μνημείων...

Εικ. 23

Εικ. 24

Αββαείο του Μπέλλα-Πάις
(μοναστήρι), Κερύνεια

Γεφύρι του Τζιελεφού, Δάσος Πάφου

Εικ. 25
Κάστρο Κολοσσίου, Λεμεσός

Θέλετε να γνωρίσουμε ένα θρησκευτικό
έθιμο των Λατίνων της Κύπρου...
Ελένη

Λιτανεία Λατίνων καθολικών για την Παναγία
Ο μήνας Μάιος είναι για τους καθολικούς παγκοσμίως αφιερωμένος στην Παναγία.
Μέσα στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παναγία, οι Λατίνοι της Λεμεσού εδώ και χρόνια συναθροίζονται κάθε τελευταία Κυριακή του Μάη στη Σχολή της Αγίας Μαρίας. Από εκεί ξεκινά η λιτανεία, διασχίζοντας τις οδούς Αγίου Ανδρέου και Ιερουσαλήμ και καταλήγει στη λατινική καθολική
εκκλησία Αγίας Αικατερίνης στον παραλιακό δρόμο.
Κατά την περιφορά του αγάλματος της Παναγίας συμμετέχουν αρκετοί Λατίνοι-καθολικοί μαζί
με τους ιερείς. Το άγαλμα βαστάζουν τέσσερις κοπέλες στον ώμο τους, οι οποίες εναλλάσσονται
στη διάρκεια της πορείας με άλλες εθελόντριες.
Κατά την είσοδό τους στον ναό, το άγαλμα υποδέχονται νεαρές με ροδοπέταλα και φύλλα
δάφνης. Τέλος, στο κεφάλι της Παναγίας τοποθετείται μια πολύ όμορφη κορώνα.
(Μπενίτο Μαντοβάνη, Εκπρόσωπος των Λατίνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 2012)
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Άρης

Εικ. 26
Λευκωσία:
εκκλησία Τιμίου Σταυρού
(κοντά στην Πύλη Πάφου,
Πράσινη Γραμμή)

Στην ιστοσελίδα της λατινικής κοινότητας της Κύπρου
www.latincatholicsofcyprus.com εντόπισα πληροφορίες για τον
εκκλησιασμό των Λατίνων στις πιο κάτω εκκλησίες:

Εικ. 27

Εικ. 28

Εικ. 29

Λεμεσός:
εκκλησία Αγίας Αικατερίνης
(παραλιακός δρόμος)

Λάρνακα
εκκλησία Παναγίας των
Χαρίτων

Πάφος
εκκλησία Χρυσοπολίτισσας
(παραχωρήθηκε από την ορθόδοξη εκκλησία)

Η προσφορά της λατινικής κοινότητας προς τον συνάνθρωπο
Πηγή 3: «Οι δραστηριότητες της λατινικής κοινότητας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, πάντοτε με σκοπό τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπό μας. Διοργανώνονται διάφορες φιλανθρωπικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, εκθέσεις έργων τέχνης, αθλητικά γεγονότα κ.λπ.). Στη Λευκωσία και
στη Λεμεσό τα καταφύγια ξένων εργαζομένων του Αγίου Ιωσήφ και του Αγίου Φραγκίσκου, αντίστοιχα, προσφέρουν στους ξένους εργαζόμενους χώρους συγκέντρωσης, κουζίνες, εστιατόρια, χώρους αναψυχής και προστασία, ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας και καταγωγής».
(Α.Μ. Χατζηλύρας, Όι Λατίνοι της Κύπρου, σελ. 20)

1. Απαντούμε στην ερώτηση:
Ποιος είναι ο σκοπός των δραστηριοτήτων της λατινικής κοινότητας σύμφωνα με το πιο πάνω
απόσπασμα;
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...…
2. Συμπληρώνουμε την ακροστιχίδα της ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
1. Κάνουν μια τέτοια οι Λατίνοι κάθε τέλος του Μάη.

1

Π

2

Α

3

Ν

4

Α

5

Γ

Αγία έχει τη δική του/της. 6. Αυτοί προπορεύονται

6

Ι

της πομπής. 7. ΄Ονομα Αγίας, στης οποίας τον ναό

7

Α

καταλήγει η πορεία με το άγαλμα.

2. Στο όνομα του Αγίου... είναι η οδός από όπου περνά η λιτανεία των Λατίνων. 3. Αυτές πετούν ροδοπέταλα κατά την είσοδο της πορείας στον ναό.
4. ΄Αλλο όνομα για τα λουλούδια. 5. Κάθε ΄Αγιος ή
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Τουρκοκύπριοι και Τουρκοκύπριες
Ανάμεσα στις ομάδες που γνωρίσαμε, οι οποίες ζουν
στην Κύπρο, είναι και η τουρκοκυπριακή κοινότητα.
Γιάννης

Κοίταξε αυτό τον πίνακα
και διάβασε τη λεζάντα του.
Μπορείς να δεις τέτοιες
σκηνές κοινής δουλειάς και
σήμερα;

Άρης

Χαρά

Αν δεις ακόμα πιο προσεκτικά, θα παρατηρήσεις ότι
στο χωριό, στο βάθος,
υπάρχει εκκλησία και τζαμί.

Εικ. 30
Λαζαρής Αργυρού, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι στο θέρος (1987)

1. Συζητούμε στην τάξη για το περιεχόμενο του πιο πάνω έργου τέχνης.
Ποιοι είναι, τι κάνουν, τι άραγε να συζητούν μεταξύ τους;
2. Διαβάζουμε το κείμενο και το συγκρίνουμε με το θέμα του πιο πάνω πίνακα.

Στη γειτονιά μου την παλιά
Γεννήθηκα σε μια όμορφη παραλιακή πόλη, που απλώνεται νωχελικά στις νότιες ακτές του
νησιού μας. Η Μεσόγειος τής γλείφει τα πόδια και ο ΄Ολυμπος τής στέλνει με τον άνεμο τα χαιρετίσματά του.
Στην πόλη μου τα καμπαναριά κι οι μιναρέδες στέκονταν αδελφωμένα, κοιτούσαν την πόλη «αφ’ υψηλού» και την είχαν υπό τη σκέπη τους. Κι ο παπάς κι ο χότζας καλημερίζονταν
στην αγορά.
Μεγάλωσα σε μια μικρή γειτονιά, που τη μοιραζόμαστε με τους Τούρκους. Το στενό
δρομάκι μας, με τα κολλητά σπιτάκια, ήταν ευτυχισμένο. Γιατί η χαρά του ενός, μα και η λύπη
του, δρασκέλαε το τοιχάκι που χώριζε τα σπίτια μας κι έμπαινε στην αυλή του άλλου. Ζούσαμε
αγαπημένοι και μονοιασμένοι.
Οι άντρες, ΄Ελληνες και Τούρκοι, κάθονταν στον καφενέ, όπου ρουφούσαν ο ένας τον
καφέ κι ο άλλος τον ναργιλέ του. Μιλούσαν για τα βάσανα της ζωής, τις αναδουλειές, το φτωχό μεροκάματο, το λιγοστό φαι. Κι ο ένας έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός» κι ο άλλος «Δόξα να ‘χει ο
Αλλάχ»… Κι οι καρδιές ζεσταίνονταν κι η ζωή κυλούσε αμέριμνα και ευτυχισμένα.
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΄Ελλη Βενιζέλου, Στη μυρωδιά του γιασεμιού (απόσπασμα)

Η κοινότητα των Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο
Η κοινότητα των Τουρκοκυπρίων συνυπάρχει με
τους Ελληνοκύπριους στην Κύπρο τους τελευταίους
πέντε αιώνες. Οι Τουρκοκύπριοι μιλούν την τουρκική γλώσσα και είναι στο θρήσκευμα μουσουλμάνοι.
Οι Τουρκοκύπριοι ζούσαν μαζί με τους Ελληνοκύπριους μέχρι το 1974. Μετά την εισβολή των Τούρκων, το 1974, σχεδόν όλοι μετακινήθηκαν προς τις
κατεχόμενες περιοχές. Σήμερα επισκέπτονται τις
Εικ. 31
περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία και
ιδιαίτερα τα θρησκευτικά τους τεμένη, όπως τον Ο Τεκκές της Χάλα Σουλτάν ή Τεκκές της Ουμ
Τεκκέ της Χαλά Σουλτάν στη Λάρνακα.
Χαράμ. (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών)

Προσκύνημα Τουρκοκυπρίων στο τέμενος Χαλά Σουλτάν Τεκκέ
Πέραν των χιλίων προσκυνητών δέχτηκε σήμερα, πρώτη μέρα του νέου έτους σύμφωνα με το
ισλαμικό ημερολόγιο, το τέμενος Ουμ Χαράμ Χαλά Σουλτάν στη Λάρνακα.
Οι προσκυνητές έφτασαν στη Λάρνακα λίγο πριν το μεσημέρι για να παρακολουθήσουν
τελετή, προϊσταμένου του Μουφτή της Κύπρου Ταλίπ Αταλάι, ο οποίος σε δηλώσεις του μετά
το πέρας της τελετής εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, τη
σουηδική πρεσβεία και όλους όσοι συνέβαλαν με τον δικό τους τρόπο στην πραγματοποίηση
του σημερινού προσκυνήματος. «Το σημερινό γεγονός αποδεικνύει πως άνθρωποι διαφορετικής πίστης μπορούν να συνυπάρξουν και να ζήσουν ειρηνικά στον ίδιο χώρο με ανεκτικότητα», σημείωσε. (...)
Γύρω στις 15.30 οι προσκυνητές, μέσα σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας, αναχώρησαν με 25
λεωφορεία, επιστρέφοντας στα κατεχόμενα.
(Νοέμβριος 2014, Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων)
1. Συζητούμε στην τάξη για:
-Τη γλώσσα, τη θρησκεία και τις περιοχές που ζουν σήμερα οι Τουρκοκύπριοι.
- Τη δήλωση του Μουφτή της Κύπρου Ταλίπ Αταλάι.

Εικ. 32
Μπουγιούκ Χάνι. Ο Μουζαφέρ Πασάς έκτισε αυτό το χάνι το 15711572 για τους ξένους. Το κτήριο αποτελείται από 67 δωμάτια και
μία εσωτερική αυλή στην οποία βρίσκεται ένα οκτάγωνο τζαμί
κτισμένο πάνω σε ένα ντεπόζιτο νερού. (Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών)
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Η γειτονιά μου: μια οικογένεια από
άλλη χώρα εγκαθίσταται στη γειτονιά
Προβληματισμός: Μελετούμε τα τρία κείμενα και συγκρίνουμε τους λόγους που ανάγκασαν τα πρόσωπα να φύγουν από τη χώρα τους. Υπογραμμίζουμε λέξεις και φράσεις.

Κείμενο 1: Η φυγή του Χριστού στην Αίγυπτο
Αφού πέρασε λίγος καιρός μετά τη γέννηση του Χριστού και αφού προσκύνησαν οι βοσκοί και οι
Μάγοι, η ζωή του Χριστού έμπαινε σε κίνδυνο από αυτούς που ένιωθαν ότι έχαναν την εξουσία
τους. Τότε… «Εμφανίστηκε ένας άγγελος Κυρίου στον Ιωσήφ, στ’ όνειρό του, και του είπε: "Σήκω,
πάρε μαζί σου το παιδί και τη μητέρα του και φύγε στην Αίγυπτο και μείνε εκεί ώσπου να σε ειδοποιήσω, γιατί ο Ηρώδης πρόκειται να αναζητήσει το παιδί με σκοπό να το σκοτώσει". Σηκώθηκε
τότε εκείνος, πήρε το παιδί και τη μητέρα του μέσα στη νύχτα και αναχώρησε στην Αίγυπτο, όπου
κι έμεινε ως τον θάνατο του Ηρώδη».
(Ματθαίος, 2)
Κείμενο 2: Η Φαουζέγια φεύγει
΄Οταν έβγαινε η Φαουζέγια στην αυλή του σπιτιού της στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, το χελιδόνι
καθόταν σε ένα χαμηλό κλαράκι. Εκείνη πλησίαζε, του χάιδευε το άσπρο φτερό και του έλεγε
ιστορίες για τους δυο τους. ΄Οταν είχε αλλάξει η εποχή κι ο φίλος της έπρεπε να μεταναστεύσει, η
Φαουζέγια είχε αποφασίσει να γράφει τις ιστορίες μέχρι εκείνος να γυρίσει… Και να που όλα
άλλαξαν ξαφνικά κι ήταν εκείνη που έπρεπε να φύγει για την ξενιτιά. Μια μέρα ο μπαμπάς είπε:
“Πρέπει να φύγουμε, να πάμε στην Ελλάδα για να δουλέψω”… Τα λόγια του, ψαλίδι, έκοψαν τα
ευτυχισμένα χρόνια. ΄Ολα στην Ελλάδα ήταν τόσο διαφορετικά…
Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Κι οι ιστορίες μεταναστεύουν (2009)
Κείμενο 3: Φεύγοντας από την Κύπρο
“Φεύγουμε κυρία από την Κύπρο. Ο πατέρας μου, ένα χρόνο τώρα, δεν έχει δουλειά”, είπε η ΄Ελλη
στη δασκάλα. Στον νου μου περνά κείνο το τραγικό καλοκαίρι που ’φερε τη συμφορά. Το σχολείο
μου που γέμισε κυνηγημένα πουλιά με πληγωμένα φτερά… Εμένα, η ΄Ελλη ήρθε να με αποχαιρετίσει το απόγευμα στο σπίτι με μια μικρή γλάστρα βασιλικό στο χέρι. Το μικρό διαμέρισμα γέμισε με
τη νοσταλγία του αγαπημένου χωριού μου. Θυμήθηκα όλα τα αγαπημένα χωριά που τόσο βάρβαρα πάτησαν και σκλάβωσαν οι ξένοι. Σκέφτηκα το μίσος που τόσο εύκολα έφερε τούτους τους ξένους. Σκέφτηκα πως αν σκορπίσουμε την αγάπη τόσο εύκολα όσο σκορπίσαμε το μίσος, αν ανοίξουμε τις καρδιές μας για όλους, μπορεί να ξαναβρούν το χαμόγελό τους.
Μαρία Πυλιώτου, Χαρούμενοι χαρταετοί (1976)
1. Τι δεν λένε τα κείμενα; Ας υποθέσουμε τι συνέβηκε, μπαίνοντας στη θέση του άλλου...
Φεύγοντας από τη χώρα τους, τα
πρόσωπα των κειμένων πήραν
μαζί τους...
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2. Συζητούμε.
Αν ήμασταν στη θέση των προσώπων που αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα τους, ποια πράγματα και ποια συναισθήματα θα παίρναμε μαζί μας;
3. Ας υποθέσουμε τι συνέβηκε όταν έφτασε η Αγία Οικογένεια στην Αίγυπτο.
Πώς νομίζετε ότι ήταν η συμπεριφορά των γειτόνων προς την οικογένεια του Χριστού;

Πώς νομίζετε συμπεριφέρονταν τα παιδιά
της Αιγύπτου στον μικρό Χριστό;

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………...

…………………………………………………...

4. Συζητούμε το θέμα της αγιογραφίας, του έργου τέχνης και της φωτογραφίας. Γράφουμε λεζάντες.

Εικ. 33

Εικ. 35

Εικ. 34

5. Χωριζόμαστε σε δυο ομάδες και συζητούμε τα ερωτήματα των παιδιών.

Γιάννης

Πώς νιώθει ένας πρόσφυγας,
που αναγκάζεται να φύγει από
το σπίτι και τη γειτονιά του;

Χαρά

Πώς νιώθει ένας πρόσφυγας,
όταν φτάνει σε μια άλλη χώρα;

6. ΄Ενα προσφυγόπουλο της Κύπρου μιλά για την εμπειρία του… Τι μπορεί να λέει;
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Εγκατάσταση στη γειτονιά
Προβληματισμός: Ποιες δυσκολίες συναντούν οι άνθρωποι, που μεταναστεύουν, όταν φτάνουν σε ένα
άλλο μέρος; Μελετούμε τις πιο κάτω πηγές, για να μας βοηθήσουν στον προβληματισμό.
Πηγή 1: Ιστορία ζωής…
Εδώ και πολλές μέρες υπάρχει μια πινακίδα στο διπλανό μας σπίτι: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. ΄Ολοι άρχισαν ν’
ανησυχούν για το ποιος μπορεί να είναι ο νέος γείτονας. “Κι αν έχουν πολλά παιδιά και κάνουν
φασαρία;”, είπε ο Φάνης. “Κι αν έχουν σκυλιά και κάνουν θόρυβο κι ακαθαρσίες;”, είπε η Τασία. Κι
αν μαγειρεύουν με έντονες μυρωδιές και μας ενοχλούν;”, είπε η Σοφία.
Ξαφνικά, μια μέρα, η πινακίδα έφυγε κι ένα φορτηγό ήρθε να ξεφορτώσει στο σπίτι. Οι
άνθρωποι της γειτονιάς κοίταζαν περίεργα πίσω από τα
παντζούρια. Κανένας δεν μπόρεσε να καταλάβει ποιοι και
πόσοι ήταν στ’ αλήθεια οι καινούριοι ένοικοι. Τη νύχτα όλοι
κοιμήθηκαν ανήσυχα, όπως και τις επόμενες νύχτες...

Πηγή 2:
Πηγή 3:
η,
ώμ
.
ν
γ
το..
Συγ γεμά
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είν

Σήμερα ήρθε στο σχολείο ένα
κορίτσι, αλλά δεν μας φαίνεται
και πολύ καλό. Δεν μιλάει ούτε
λέξη Ελληνικά!

Εικ. 36
1. Από τις πηγές στη ζωή μας… Συζητούμε τα ερωτήματα των παιδιών και φτιάχνουμε το δικό
μας σκίτσο.

Πώς νιώθει ένας μετανάστης,
μόλις εγκατασταθεί σε μια
ξένη χώρα;

Γιάννης

Χαρά
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Πώς νομίζεις ότι νιώθει ένα παιδί, όταν αρχίσει να πηγαίνει σε
σχολείο της χώρας που τον
υποδέχεται;

Προβληματισμός: Με ποιον τρόπο αντιμετωπίστηκε ο Χριστός από τους ανθρώπους (Πηγή 1)και με
ποιον ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι κρατούμενοι από τους κατοίκους της Μελίτης όπου ναυάγησαν (Πηγή 2); Συγκρίνουμε.

΄Ενας ύμνος της Εκκλησίας
΄Οταν ο Χριστός πέθανε στον σταυρό, ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία πήγε στον Πιλάτο και ζήτησε το
σώμα του για να το θάψει.
Η Εκκλησία μας σε ύμνο του Μεγάλου Σαββάτου βάζει τον Ιωσήφ να λέει στον Πιλάτο:

Πηγή 1:

«...Δώσε μου τούτον τον ξένο, που από βρέφος σαν
ξένος φιλοξενήθηκε στον κόσμο.
Δώσε μου τούτον τον ξένο, που τα αδέλφια του από μίσος τον θανάτωσαν σαν ξένο.
Δώσε μου τούτον τον ξένο, που ήξερε να φιλοξενεί
τους φτωχούς και τους ξένους.
Δώσε μου τούτον τον ξένο, για να κρύψω σε τάφο,
που σαν ξένος δεν έχει πού να γύρει το κεφάλι...»

Εικ. 37

Ο Απόστολος Παύλος στη Μελίτη
Στις Πράξεις των Αποστόλων, σε ένα βιβλίο, δηλαδή, της Καινής Διαθήκης, αναφέρεται το πιο κάτω περιστατικό από την ιεραποστολική δραστηριότητα του Αποστόλου Παύλου.
Το πλοίο με τον Απόστολο Παύλο και άλλους κρατούμενους, που πήγαινε προς τη Ρώμη,
ναυάγησε. ΄Ολοι οι άνθρωποι μπόρεσαν και βγήκαν σώοι στη στεριά. Τότε, κατάλαβαν ότι το νησί,
στο οποίο βρέθηκαν, ονομαζόταν Μελίτη (σημερινή Μάλτα).

Πηγή 2:

«Οι κάτοικοι του νησιού μάς δέχθηκαν όλους πολύ φιλικά προσφέροντάς μας ξεχωριστή φιλοξενία. Άναψαν φωτιά και μας προσκάλεσαν
όλους, γιατί είχε αρχίσει να βρέχει και ήταν κρύο… Κοντά σε εκείνη
την περιοχή υπήρχαν κτήματα που ανήκαν στον άρχοντα του νησιού,
που λεγόταν Πόπλιος. Αυτός μας δέχτηκε και με καλοσύνη μάς φιλοξένησε τρεις μέρες… Παραμείναμε στη Μελίτη για τρεις μήνες και
όταν επρόκειτο να αναχωρήσουμε, οι κάτοικοι μάς εφοδίασαν με όλα
τα απαραίτητα αγαθά για το ταξίδι μας».
(Πράξεις 27, 28)
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Μαζί στη γειτονιά
Διαβάζουμε μερικές άλλες απόψεις για το τι σημαίνει ξένος, φιλοξενία, γειτονιά.
Συζητούμε: Τι εννοεί ο Χριστός λέγοντας σε όλους μας τα πιο κάτω λόγια;

«Πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω,
ήμουν ξένος και με καλωσορίσατε στα σπίτια σας».
“Ξένος ήμην και συνηγάγετέ με”. (Ματθαίος, 25)
Εικ. 38
1.Τι έγινε στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου και των άλλων ναυαγών, όταν πείνασαν, δίψασαν και βρέθηκαν ξένοι σε ξένη γη; Γράφουμε τι τους πρόσφεραν οι κάτοικοι της Μελίτης.

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

Ο γείτονας
Μου είπε ένα λεξικό

Άρης

΄Ακουσα τον παπα-Φώτη στην
ενορία μας, να λέει ότι είναι
μεγάλη αρετή η φιλοξενία.

πως γείτονας είναι αυτός
που ’χει το σπίτι κολλητό
με το δικό μου.

Ελένη

“Από την αρχαία ακόμα εποχή μέχρι σήμερα ξένος σημαίνει φίλος κι επισκέπτης
μαζί”, διάβασα σε ένα βιβλίο.

Κι ένα βιβλίο του σχολείου
είπε πως όταν κατοικούν
μαζί ανθρώπινες ζωές
τότε τους λέμε γείτονες.

Ο ξένος
Χαίρε, ξένε! Δεν ρωτάμε τι είσαι.

Μα ο παππούς μου ο σοφός

Αν είσαι Φίλος, σε καλωσορίζουμε με την καρδιά μας και

λέει πως γείτος είν’ αυτός

το χέρι μας.

που στου σπιτιού σου τον καημό

Αν είσαι ΄Αγνωστος, θα πάψεις να είσαι.

είναι για σένα… σαν Θεός.

Αν είσαι Εχθρός, η αγάπη μας θα σε κατακτήσει.

34

Ελένη Χατζημιχαήλ

΄Αρθουρ Γκίτερμαν

2. Ο Χριστός μάς καλεί να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους της γειτονιάς. Γράφουμε κάτω
από κάθε εικόνα την πράξη αγάπης που βλέπουμε να απευθύνεται σε αυτούς.

Εικ. 39

3. Διαβάζουμε ξανά την πηγή 1 στη σελίδα 26. Πιο κάτω δίνεται η συνέχεια της ιστορίας.

Ιστορία ζωής (η συνέχεια)
΄Ενα πρωί το αυτοκίνητο του Φάνη δεν ξεκινούσε, όσο κι αν ξεφύσησε αρκετές φορές. Κι η
πόρτα της Τασίας σφήνωσε και δεν άνοιγε με τίποτα. Οι δυο καινούριοι γείτονες προθυμοποιήθηκαν με χαμόγελο να βοηθήσουν. ΄Ηταν καλοί τεχνίτες. Αφού τελείωσαν, κάθισαν όλοι μαζί στο
σπίτι της Τασίας για καφέ. ΄Εφερε κι η Σοφία τα κουλουράκια της από δίπλα. ΄Εφεραν και οι νέοι
γείτονες μια παραδοσιακή τους πίτα. Μίλησαν, συζήτησαν, γέλασαν, γνωρίστηκαν όλοι μεταξύ
τους… ΄Ηταν το πιο όμορφο και ανθρώπινο πρωινό με τον Ιβάν και τον Σάσια! Σίγουρα θ’ ακολουθούσαν κι άλλα...
4. Συζητούμε:
Ποιες αλλαγές είδαμε στον Φάνη, στην
Τασία και στη Σοφία από την αρχή της
ιστορίας μέχρι το τέλος;

Πώς πιθανόν να ένιωθαν οι καινούριοι
γείτονες αρχικά στη γειτονιά και πώς
στη συνέχεια;

Τι έφερε τους ανθρώπους της γειτονιάς πιο κοντά;

5. ΄Ωρα για θέατρο. Κάνουμε αναπαράσταση της πιο πάνω ιστορίας.
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Η γειτονιά μου γιορτάζει
Το ’ξερες ότι οι άνθρωποι που είχαν το ίδιο όνομα σε ένα
χωριό της Κύπρου έκαναν κοινές ετοιμασίες για την ονομαστική
τους γιορτή; Ας διαβάσουμε παρακάτω...

Χαρά

Η γιορτή του Χρυσοσώτηρα στην Ακανθού
«Το μήνυμα σκόρπισε σε όλες τις γειτονιές: Η γιορτή του Χρυσοσώτηρα, του προστάτη του
χωριού Ακανθού, θα γινόταν στο σπίτι της Σωτήρας… Ποιας από όλες τις δεκάδες που είχαν
τ’ όνομά του, μη ρωτάς, όλοι το ’μαθαν με μιας. Οι δρόμοι για το σπίτι γνωστοί και τα ξωπόρτια
ανοικτά.
Στο σπίτι της Σωτήρας ήταν ήδη στημένα η μεγάλη βούρνα και το χαρτζί
έτοιμα να υποδεχτούν την προσφορά ενός ολόκληρου χωριού. Οι Ακαθιώτισσες κρατώντας τα απαραίτητα, ανηφόριζαν ή κατηφόριζαν κατά τη γειτονιά
του ευλογημένου σπιτιού. Κουβαλούσαν τους καρπούς της γης τους: ρόδι,
σουσάμι, αμυγδαλόκουνες, αλεύρι, σιτάρι, σταφίδες, λάδι και κρασί. Περπατούσαν σοβαρές σαν να κουβαλούσαν θησαυρό: ήταν γιορτάραινες.
Μπαίνοντας στο σπίτι, η σπιτονοικοκυρά τις υποδεχόταν με ξεχωριστή
τιμή κι έσμιγε την προσφορά της καρδιάς τους «ένα» με των άλλων.
Ανασκουμπώνονταν, αφού έκαναν τον σταυρό τους, κι ο Θεός λες κι ήταν
δίπλα τους, ευλογώντας τούτη την κοινή προσφορά. ΄Αλλες αναλάμβαναν τα
Εικ. 40
κόλλυβα, άλλες τον φούρνο, μια παρέα το ζύμωμα κι άλλες το άσπρισμα της
αμυγδαλόκουνας. ΄Ολες είχαν πολλά να κάμουν τούτη την ξεχωριστή μέρα,
παραμονή του Χρυσοσώτηρα.
Η νοικοκυρά, που δεν προλάβαινε να παραστέκεται σε όλες, θα ’χε τον πρώτο λόγο στο στόλισμα του πανεριού-τσέστου με τα κόλλυβα και στο φτιάξιμο
του άρτου. Το ζύμωμα των άρτων συνόδευαν προσευχές και ένα κερί αναμμένο που φώτιζε με τον δικό του τρόπο τούτη τη μέρα.
Ακόμα και τα παιδιά της γειτονιάς είχαν την τιμητική τους τούτη την ώρα.
Κουβαλούσαν νερό από τη βρύση, έβαζαν ξύλα στη φωτιά, μάζευαν κλαδιά για
τον φούρνο, έκαναν κάθε θέλημα. Η πλερωμή τους ήταν ένα ξεχωριστό σε σχήμα κουλούρι, το ζεμπυλούδι, ένα για το κάθε παιδί κι η μεγάλη χαρά της προσφοράς για τον Σωτήρα τους.
Κι όταν ερχόταν η ώρα για τον εσπερινό της γιορτής, τα πανέρια γέμιζαν από τα αγαθά της κοινής προσφοράς, που με ιδιαίτερη αγάπη ετοίμασαν οι Ακανθιώτισσες. Στην εκκλησία έπαιρναν τα
πέντε πρόσφορα, το πεντάρτι, τα κόλλυβα, την πίττα, το λάδι, το κρασί, τη μερρέχα για το ράντισμα με ροδόσταγμα όλων των πιστών,
καθώς και το καπνιστήρι που θα συνόδευε με το θυμιάμά του το ράντισμα.
΄Οταν το φως θα αποχαιρετούσε τη
μέρα, οι γιορτάραινες θα έψαλλαν μαζί
με τον ιερέα στον Σωτήρα για να ευλογήσει τα αγαθά που όλοι πρόσφεραν
για τη γιορτή της κοινότητάς τους στις
6 τ’ Αυγούστου, μέρα της Μεταμόρφωσης του Χριστού».
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Εικ. 41

Ελένη Χατζημιχαήλ, Τον σίτον, τον οίνον και το
έλαιον… (διασκευή)

1. Ποια ονόματα γιορτάζουν στις 6 Αυγούστου, μέρα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος;

Ετοίμασα μια λίστα
με τα πρόσωπα που
γιορτάζουν στις 6
Αυγούστου.

Σωφρόνιος

Σωτήρης

Σοφοκλής

Σωκράτης
Χαραλαμπία

Σωτηρούλα
Γιάννης

Σώτος
Σώτια

Χρυσάνθη

Σπύρος

Μπέρδεψες τα ονόματα
φαίνεται! Του Χρυ-σο-σώτη-ρος είναι η γιορτή!

Άρης

2. Τα παιδιά της παρέας ήθελαν να γίνουν κι αυτά γιορτάρηδες. Αποφάσισαν να μαζέψουν τα
υλικά που χρειάζονται, για να τα ενώσουν με τους άλλους. ΄Ομως, ξέχασαν κάποια υλικά.
Μπορούμε να τους βοηθήσουμε;

Υλικά για την κοινή γιορτή
ρόδια
σουσάμι
αμυγδαλόκουνες
αλεύρι
σιτάρι

3. Σήμερα που όλες οι γιορτάραινες της Ακανθούς σκόρπισαν στην προσφυγιά, γράφουμε μια
προσευχή στον Χρυσοσώτηρα, με την οποία να τον παρακαλούν για την επόμενη γιορτή.

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………
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Η Μεταμόρφωση του Χριστού
«Ο Χριστός πήρε τρεις από τους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και ανέβηκαν σ’ ένα ψηλό βουνό. Ξαφνικά, μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Κι έλαμψε το πρόσωπό του σαν
ήλιος. Τα ρούχα του έγιναν λευκά σαν το φως. Δίπλα του παρουσιάστηκαν ο Μωυσής κι ο Ηλίας οι οποίοι συνομιλούσαν μαζί του.
Ο Πέτρος συνεπαρμένος φώναξε “Κύριε, τι καλά θα είναι να μείνουμε όλοι εδώ και να φτιάξουμε τρεις σκηνές, μια για σένα, μια
για τον Ηλία και μια για τον Μωυσή;”. Ξαφνικά μια ολόφωτη νεφέΕικ. 42 λη τους σκέπασε, οι μαθητές έπεσαν στο χώμα και μια φωνή από
τον ουρανό ακούστηκε: “Αυτός είναι ο υιός μου ο αγαπητός…
αυτού να ακούετε”. Ο Χριστός ύστερα άγγιξε τους μαθητές και τους είπε: “Σηκωθείτε, μη φοβάστε”. Οι μαθητές σηκώθηκαν, αλλά δεν είδαν κανέναν από τους προφήτες.»
(Ματθαίος, 17)

Ελένη

Γιατί μεταμορφώθηκε ο
Χριστός στο βουνό μπροστά
στους μαθητές του;

Χαρά

΄Ισως για να τους δώσει θάρρος. Βλέποντας
τη θεϊκή του δόξα θα έμεναν σταθεροί στην
πίστη τους, όταν θα σταυρωνόταν.

5. Ενώνουμε με μια γραμμή στο καλάθι της κοινής γιορτής μόνο εκείνες τις πράξεις που
βοηθούν τους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά.
υποδοχή

αδιαφορία

ζύμωμα
προσφορά
τεμπελιά

κουβάλημα

αποστροφή
αγάπη

συνεργασία

αποξένωση
συνεορτασμός

6. Γράφουμε κι άλλες εκκλησίες της Κύπρου που έχουν α΄ συνθετικό το ίδιο με τον Χρυσοσώτηρα.

Χρυσαλινιώτισσα
Χρυσοπολίτισσα
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Χρυσελεούσα

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

7. Η Σώτια ετοιμάζεται να γιορτάσει την ονομαστική της γιορτή. Θα καλέσει τα φιλαράκια της
από το σχολείο και τη γειτονιά. Μπορούμε να τη βοηθήσουμε να γράψει την πρόσκληση;

βατ

Σάβ

υγο
6Α

Εικ. 43

ο

ου
ύστ

ΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 4

Πρόσκληση

8. Τα φιλαράκια της Σώτιας θέλουν να τη βοηθήσουν να ετοιμαστεί για τη γιορτή της. Γράφουμε τι θα μπορούσε να προσφέρει το κάθε φιλαράκι στη Σώτια που γιορτάζει.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Τα Πάθη και η Ανάσταση του Χριστού

Πορεία προς το Πάθος
Ο Νιπτήρας και ο Μυστικός Δείπνος
Πλησιάζει η γιορτή του Πάσχα. Ο Χριστός και οι μαθητές του
πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα. Εκεί μαζεύονται σ’ ένα σπίτι, για
να δειπνήσουν μαζί για τελευταία φορά. Προτού αρχίσουν το
φαγητό, ο Χριστός βάζει νερό σε μια λεκάνη, πλένει τα πόδια
των μαθητών του και μετά τα σκουπίζει.
΄Οταν τελειώνει, γυρίζει προς τους μαθητές του και τους
λέει: «Αν είστε φίλοι μου, να κάνετε ό,τι κάνω εγώ για σας! Να
Εικ. 44 αγαπάτε και να βοηθάτε ο ένας τον άλλο». (Ιωάννης, 13)
Ο Χριστός και οι μαθητές του τρώνε για τελευταία
φορά μαζί. «Αλήθεια σας λέω, κάποιος από σας θα με
προδώσει», τους λέει ο Χριστός. Οι μαθητές κοιτάζουν απορημένοι ο ένας τον άλλο. Ο Ιωάννης σκύβει
τότε προς τον Χριστό και τον ρωτά: «Κύριε, ποιος
από εμάς θα σε προδώσει;» Ο Χριστός του απαντά:
«Εκείνος στον οποίο θα δώσω ένα κομμάτι ψωμί,
αφού το βουτήξω στο πιάτο». Παίρνει τότε ένα κομμάτι ψωμί, το βουτάει στο πιάτο και το δίνει στον
Ιούδα. «΄Ο,τι έχεις να κάνεις, κάνε το γρήγορα», του
αναφέρει ο Χριστός. Ο Ιούδας παίρνει το ψωμί και
Εικ. 45
φεύγει μέσα στη νύχτα.
Στη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου και αφού ο Ιούδας είχε αποχωρήσει, ο Χριστός
παίρνει το ψωμί, το ευλογεί και το κόβει σε κομμάτια. Στη συνέχεια το μοιράζει στους
μαθητές του λέγοντας: «Πάρτε και φάτε, αυτό είναι το σώμα μου». ΄Ύστερα παίρνει το
ποτήρι με το κρασί, τους το δίνει και λέει: «Πιείτε όλοι από αυτό, γιατί είναι το αίμα
μου». (Ματθαίος, 26 • Ιωάννης, 13)

Εικ. 46
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1. Βάζουμε στη σωστή σειρά τις λέξεις, για να σχηματίσουμε την επιγραφή
(λεζάντα) της κάθε εικόνας.

Εικ. 48

Εικ. 47
των/Χριστός/μαθητών/Ο/

Κοινωνίας/παραδίδει/το/Ο/

πόδια/ του/τα/ πλένει

της/Χριστός/μυστήριο/Θείας

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

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

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

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

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

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

2. Παρατηρούμε την εικόνα και συζητούμε.
Α) Ποιου μαθητή πλένει τα πόδια ο Χριστός;

Β) Τι θέλει να διδάξει ο Χριστός στους ανθρώπους με
αυτό που έκανε;
Εικ. 49
3. Βάζουμε  στα λόγια του Χριστού, που αντιστοιχούν στην πιο πάνω εικόνα.
......

«Πιείτε όλοι από αυτό, γιατί είναι το αίμα μου».

......

«Αλήθεια σας λέω, κάποιος από σας, θα με προδώσει».

......

«Αν είστε φίλοι μου, να κάνετε ό,τι κάνω εγώ για σας! Να αγαπάτε και
να βοηθάτε ο ένας τον άλλο».
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4. Διαγράφουμε την πρόταση, που δεν ταιριάζει με την εικόνα.

Α) Οι μαθητές κοιτάζουν απορημένοι ο
ένας τον άλλο.
Β) Ο Ιωάννης σκύβει προς τον Χριστό και
τον ρωτά: «Κύριε, ποιος από εμάς θα
σε προδώσει;»
Γ) Ο Χριστός πλένει τα πόδια των
μαθητών του.

Εικ. 50

Δ) Ο Χριστός ευλογεί το ψωμί και το
κρασί.

5. Κυκλώνουμε τα αντικείμενα που σχετίζονται με το μυστήριο τη Θείας Κοινωνίας,
το οποίο παρέδωσε για πρώτη φορά ο Χριστός στον Μυστικό Δείπνο.

λαβίδα
λάδι

πρόσφορο

΄Αγιο Ποτήριο

κρασί
θυμιατός
εξαπτέρυγα
κολυμβήθρα

μάκτρο
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Ευαγγέλιο

Η προσευχή και η σύλληψη του Χριστού
Μετά τον Μυστικό Δείπνο, ο Χριστός
και οι μαθητές του ανηφορίζουν προς
το όρος των Ελαιών. Εκεί ο Χριστός
απομακρύνεται λίγο από τους μαθητές
του, γονατίζει κι αρχίζει να προσεύχεται με αγωνία στον Πατέρα του. ΄Οταν
επιστρέφει στο μέρος που ήταν οι μαθητές, τους βρίσκει να κοιμούνται. Τότε πλησιάζει και τους λέει: «Γιατί κοιμάστε; Σηκωθείτε. Πρέπει να πηγαίνουμε.
΄Ερχεται ο μαθητής μου, που θα με
προδώσει!».
(Ματθαίος, 26 • Λουκάς, 22)
Εικ. 51
Τότε εμφανίζονται πολλοί άνθρωποι με αναμμένες δάδες, κοντάρια και ρόπαλα. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ιούδας, ένας από τους μαθητές του Χριστού. Πλησιάζει προς το
μέρος του Χριστού, του λέει: «Χαίρε,
Διδάσκαλε!» και τον φιλά. Αυτό ήταν
το σύνθημα, για να συλλάβουν τον
Χριστό οι στρατιώτες. «Ιούδα, με ένα
φιλί προδίδεις τον δάσκαλό σου;»,
παραπονιέται ο Χριστός στον μαθητή
του. Ο Χριστός παραδίδεται χωρίς να
προβάλει καμιά αντίσταση. Μόνο ο
Πέτρος χάνει την ψυχραιμία του. Βγάζει το μαχαίρι και ορμά καταπάνω
στον Μάλχο, τον δούλο που άπλωσε
πρώτος το χέρι του πάνω στον
Χριστό. «Πέτρο, βάλε το μαχαίρι στη
Εικ. 52
θέση του», ακούγεται η φωνή του δασκάλου του. Στο μεταξύ οι στρατιώτες συλλαμβάνουν τον Χριστό και τον οδηγούν
στο σπίτι του αρχιερέα, για να τον δικάσουν.
(Ματθαίος, 26 • Μάρκος, 14 • Λουκάς, 22)
1. Συζητούμε στην τάξη:
Α) Πώς αντέδρασε ο Χριστός, όταν ήρθαν οι στρατιώτες για να τον συλλάβουν;
Β) Πώς αντέδρασε ο Πέτρος, όταν συνέλαβαν τον Χριστό; Τι δείχνει η αντίδρασή
του;
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2. Βάζουμε στη σωστή σειρά τις λέξεις, για να σχηματίσουμε την επιγραφή
(λεζάντα) της κάθε εικόνας.

Εικ. 53

Εικ. 54

τον/Χριστού/του/Η/Πατέρα/προς/

η/Χριστού/ Ιούδα/Η/του/και/σύλληψη/

προσευχή/του

του/προδοσία

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

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

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

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

3. Γράφουμε τους αριθμούς 1-4, για να δείξουμε τη σειρά των γεγονότων.
.....

Προδοσία και Σύλληψη

.....

Ιερός Νιπτήρας

.....

Μυστικός Δείπνος

.....

Προσευχή

4. Παρατηρούμε τις εικόνες και γράφουμε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση.
.......

Οι μαθητές του Χριστού κοιμούνται.

.......

Ο Χριστός γονατίζει κι αρχίζει να
προσεύχεται στον Πατέρα του με
αγωνία.

.......

Ο Χριστός απευθύνεται προς τον
Πέτρο και του λέει: «Πέτρο, κοιμάσαι; Δεν μπορέσατε να μείνετε
άγρυπνοι ούτε μια ώρα;»

1
3
2

Εικ. 55
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3

.......

Ο Ιούδας πλησιάζει προς το μέρος
του Χριστού, τον αγκαλιάζει και
τον φιλά.

.......

Οι στρατιώτες οπλισμένοι ετοιμάζονται να συλλάβουν τον Χριστό.

.......

Ο Πέτρος βγάζει το μαχαίρι και
ορμά καταπάνω στον Μάλχο.

1
2
Εικ. 56

5. Γράφουμε τον διάλογο, που έγινε ανάμεσα στον Ιούδα και τον Χριστό .

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

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

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

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

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

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

Εικ. 57
6. Συζητούμε:
Τι εννοούσε ο Χριστός με τα λόγια που είπε στον Ιούδα;
7. Διαβάζουμε και μετά ψάλλουμε.

Τοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱὲ Θεοῦ, κοινωνόν με
παράλαβε· οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω·
οὐ φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ὁ Ἰούδας· ἀλλ᾿ ὡς ὁ Λῃστὴς
ὁμολογῶ σοι· Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

Στον Μυστικό σου Δείπνο δέξου με σήμερα να συμμετάσχω, Υιέ του
Θεού. Σε κανέναν από τους εχθρούς σου δεν θα μιλήσω για το Μυστήριο
τούτο· ούτε θα σου δώσω φίλημα προδοσίας, όπως έκανε ο Ιούδας. Αλλά
όπως ο ληστής πάνω στον σταυρό σε παρακαλώ, θυμήσου με, Κύριε,
όταν έρθεις στη βασιλεία σου.
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Τα Πάθη του Χριστού
Η καταδίκη του Χριστού
Οι στρατιώτες οδηγούν τον Χριστό στο σπίτι
του αρχιερέα, για να τον δικάσει. Εκεί είναι
μαζεμένοι πολλοί άνθρωποι. Ο αρχιερέας
ψάχνει να βρει μια μαρτυρία εναντίον του Χριστού, για να τον καταδικάσει σε θάνατο. Παρουσιάζονται τότε ψευδομάρτυρες και κατηγορούν με ψεύτικες μαρτυρίες τον Χριστό. Σε
κάποια στιγμή ο αρχιερέας ρωτά τον Χριστό:
- Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού;
- ΄Όπως το λες είναι. Εγώ είμαι, απαντά ο
Χριστός.
Εικ. 58
Τότε ο αρχιερέας γεμάτος θυμό φωνάζει:
- Είναι ένοχος! Πρέπει να πεθάνει.
Μερικοί άνθρωποι που ήταν εκεί αρχίζουν να φτύνουν τον Χριστό. ΄Αλλοι μάλιστα
του σκεπάζουν το πρόσωπο και αρχίζουν να τον χτυπούν, λέγοντάς του κοροϊδευτικά:
- Αφού είσαι προφήτης, μάντεψε ποιος είναι αυτός που σε χτύπησε;
Το παράνομο δικαστήριο ολοκληρώνεται. Ο Χριστός καταδικάζεται σε θάνατο. Για
να πραγματοποιηθεί η απόφασή τους αυτή θα
πρέπει να πάρουν την έγκριση του Ρωμαίου διοικητή Πόντιου Πιλάτου.
Πρωί πρωί την άλλη μέρα, οι άνθρωποι του
Συνεδρίου παραδίδουν τον Χριστό στον Πόντιο
Πιλάτο, για να εγκρίνει την καταδίκη του σε θάνατο. Ο Πιλάτος θαυμάζει την ηρεμία του
Χριστού. Κουβεντιάζει μαζί του και σιγά σιγά καταλαβαίνει ότι είναι αθώος, γι’ αυτό και τους λέει
με βεβαιότητα:
Εικ. 59
- Δεν βρίσκω κάτι κακό σε αυτό τον άνθρωπο.
Είναι αθώος!
- Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον, φωνάζει γεμάτος μίσος ο κόσμος.
Ο Πιλάτος, μη μπορώντας να τους αλλάξει γνώμη, ζητά μια λεκάνη με νερό. Πλένει
τα χέρια του και λέει:
- Νίπτω τὰς χεῖρας μου, δηλαδή δεν φέρω ευθύνη για τον θάνατο αυτού του αθώου.
Στη συνέχεια παραδίδει τον Χριστό στους Ιουδαίους, για να σταυρωθεί.
(Ματθαίος, 27 • Μάρκος, 15)
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1. Γράφουμε στην εικόνα τον αριθμό, που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.
1
.......

Ο Χριστός κοιτάζει ήρεμος τους
αρχιερείς και λυπάται για το κατάντημά τους.

2
.......

Οι αρχιερείς κάθονται και συζητούν.

3
.......

Ο υπηρέτης σηκώνει το δεξί του
χέρι, για να χαστουκίσει τον Χριστό.

Εικ. 60

2. Παρατηρούμε την εικόνα και βάζουμε Χ στη λανθασμένη δήλωση.

Εικ. 61

.......

Ο Χριστός με δεμένα τα χέρια κοιτάζει τον Πιλάτο.

.......

Οι αρχιερείς με υψωμένα τα χέρια
ζητούν από τον Πιλάτο να ελευθερώσει τον Χριστό.

.......

Ο υπηρέτης κρατάει τη λεκάνη
και την κανάτα.

.......

Ο Πιλάτος, ενώ πλένει τα χέρια
του, κοιτάζει τον Χριστό.

3. Γράφουμε τα λόγια του Πιλάτου και μετά συζητούμε.
...................................................
...................................................

Α) Τι εννοούσε ο Πιλάτος με τα λόγια αυτά;
Β) Συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί του και γιατί;
Εικ. 62

Γ) Σε ποιες περιπτώσεις λέγεται σήμερα η φράση του Πιλάτου;
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4. Κόβουμε τις εικόνες της σελίδας 107 και τις κολλούμε στη σωστή θέση. Στη
συνέχεια βάζουμε αριθμούς από το 1 μέχρι το 6, για να δείξουμε τη χρονική
τους σειρά.

Ο Χριστός ανακρίνεται από
τον Πιλάτο.

Ο Χριστός και οι μαθητές του τρώνε
για τελευταία φορά μαζί.

Ο Χριστός δικάζεται από τους
αρχιερείς.

Ο Χριστός πλένει τα πόδια των
μαθητών του.

Ο Ιούδας με ένα φιλί προδίδει
τον διδάσκαλό του.

Ο Χριστός προσεύχεται με
αγωνία στον Πατέρα του.
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Η Σταύρωση του Χριστού

Εικ. 63

Οι στρατιώτες φορούν στον Χριστό κόκκινο μανδύα. Πλέκουν στεφάνι από αγκάθια και του το βάζουν στο κεφάλι για στέμμα. Παίρνουν καλάμι και
του το δίνουν στο δεξί χέρι για σκήπτρο. Γονατίζουν μπροστά του και τον περιγελούν φωνάζοντας: «Ζήτω ο Βασιλιάς των Ιουδαίων!». ΄Επειτα
τον φτύνουν, του παίρνουν το καλάμι και τον χτυπούν στο κεφάλι. Ο Ιησούς υποφέρει όλα αυτά τα
πάθη σιωπηλά.

Ο Χριστός, ταλαιπωρημένος από τα πάθη, σηκώνει στους ώμους του τον σταυρό
κι ανηφορίζει για τον Γολγοθά, έναν λόφο
έξω από τα Ιεροσόλυμα. Μα ο σταυρός
είναι βαρύς κι ασήκωτος. Ανεβαίνει με δυσκολία τον δρόμο του μαρτυρίου. Λυγίζει
και πέφτει. Δυσκολεύεται να συνεχίσει.
Τότε, οι στρατιώτες αναζητούν άνθρωπο,
για να μεταφέρει τον σταυρό. Βρίσκουν
τον Σίμωνα τον Κυρηναίο και του φορτώΕικ. 64
νουν τον σταυρό.
Εκεί στον Γολγοθά σταυρώνουν τον Χριστό μεταξύ
δύο ληστών. Ο ένας βρίσκεται στα αριστερά και ο
άλλος στα δεξιά του. Μερικοί από τους στρατιώτες
τον κοροϊδεύουν λέγοντας: «Αφού είσαι γιος του
Θεού, γιατί δεν κατεβαίνεις από τον σταυρό;». Ο Ιησούς υψώνει τα μάτια του στον ουρανό και λέει:
«Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν».
Κάτω από τον σταυρό βρίσκεται η Μαρία, η μητέρα
του Χριστού. Μαζί της κι ο αγαπημένος μαθητής του
Χριστού, ο Ιωάννης. Ο Ιησούς γυρίζει το κεφάλι του
προς το μέρος της Μαρίας και της λέει: «Μητέρα, να ο
γιος σου». Μετά κοιτάζει τον Ιωάννη και του λέει:
Εικ. 65
«Ιωάννη, να η μητέρα σου». Από εκείνη την ώρα ο
Ιωάννης ανέλαβε τη φροντίδα της Παναγίας.
Ο Χριστός πεθαίνει πάνω στον σταυρό. Τότε, γίνεται μεγάλος σεισμός. Ο Ρωμαίος
αξιωματικός έκπληκτος ομολογεί: «Στα αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος ήταν ο γιος του
Θεού». (Λουκάς, 23 • Ιωάννης, 19)
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1. Κυκλώνουμε τις λέξεις που ταιριάζουν με την εικόνα.

Ιούδα

ς

καλάμι

Χριστός
Πιλά

τος

κοροϊδία

χτυπήματα

λεκ

άνη

φιλί
στεφάνι

Εικ. 66

μανδ

ύας

2. Βάζουμε στην επιγραφή (λεζάντα), που ταιριάζει με την εικόνα.

Εικ. 67

.......

Ο Χριστός ανακρίνεται από τον
Πιλάτο.

.......

Ο Χριστός οδηγείται στον Γολγοθά, για να σταυρωθεί.

.......

Ο Χριστός συλλαμβάνεται από
τους στρατιώτες.

3. Εντοπίζουμε στο κείμενο και υπογραμμίζουμε τι σημαίνουν τα λόγια του
Χριστού.
Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς·
οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν.

4. Συζητούμε στην τάξη.
Α) Σε ποιον απευθύνεται ο Χριστός και τι του ζητά;

Εικ. 68
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Β) Ποια σημασία έχουν τα λόγια του Χριστού για μας
σήμερα;

5. Ονομάζουμε τα πρόσωπα της εικόνας της Σταύρωσης.

1

2

3

4

6

5

Εικ. 69
1. ................................................

2. ................................................

3. ................................................

4. ................................................

5. ................................................

6. ................................................

6. Διαβάζουμε τον ύμνο και μετά τον ψάλλουμε.
«Τὰ πάθη τὰ σεπτὰ ἡ παροῦσα ἡμέρα, ὡς φῶτα σωστικά, ἀνατέλλει τῷ κόσμῳ·
Χριστὸς γὰρ ἐπείγεται τοῦ παθεῖν ἀγαθότητι· ὁ τὰ σύμπαντα ἐν τῇ δρακὶ
περιέχων καταδέχεται ἀναρτηθῆναι ἐν ξύλῳ τοῦ σῶσαι τὸν ἄνθρωπον».
Απόδοση
΄Οπως ο ήλιος προβάλλει το πρωί τις ακτίνες και φωτίζει τον κόσμο, έτσι και η
σημερινή μέρα προβάλλει στον κόσμο τα Πάθη του Χριστού, που σαν φώτα οδηγούν
τον άνθρωπο στη σωτηρία. Διότι ο Χριστός με πολλή προθυμία δέχεται το Πάθος από
αγάπη για τον άνθρωπο. Αυτός που κρατεί μέσα στην παλάμη του όλο τον κόσμο
καταδέχεται να κρεμαστεί στο ξύλο του σταυρού, για να σώσει τον άνθρωπο.
7. Εντοπίζουμε και υπογραμμίζουμε στον πιο πάνω ύμνο:
Γιατί ο Χριστός δέχτηκε να σταυρωθεί;
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Η Αποκαθήλωση και η Ταφή του Χριστού
Είναι μέρα Παρασκευή. Ο Ιωσήφ, ένας κρυφός μαθητής
του Χριστού, πηγαίνει με θάρρος στον Πιλάτο και ζητά
να του επιτρέψει να πάρει από τον σταυρό το σώμα του
Ιησού. Ο Πιλάτος τού δίνει την άδεια.
Τότε, ο Ιωσήφ μαζί με έναν άλλο μαθητή του Χριστού, τον Νικόδημο, ανεβαίνουν στον Γολγοθά. Εκεί συναντούν τις μαθήτριες του Χριστού να θρηνούν τον δάσκαλό τους. Με μεγάλη προσοχή βγάζουν τα καρφιά και
τον κατεβάζουν από τον σταυρό. Αλείφουν με αρώματα
το νεκρό σώμα και μετά το τυλίγουν σ’ ένα καθαρό σεΕικ. 70
ντόνι. Επειδή άρχισε να νυχτώνει, τον τοποθετούν γρήγορα γρήγορα σε έναν καινούριο τάφο, που ανήκε στον Ιωσήφ. Ακολούθως, κλείνουν
την είσοδο του τάφου με μια μεγάλη πέτρα και φεύγουν.
Την άλλη μέρα, 0 Πιλάτος στέλνει στρατιώτες, για να προσέχουν τον τάφο.
(Ματθαίος 27 • Ιωάννης, 19)
1. Αντιστοιχίζουμε τις εικόνες με την κατάλληλη επιγραφή (λεζάντα) δεξιά και
αριστερά.
Η Παναγία θλιμμένη αγκαλιάζει και φιλά τον νεκρό
Χριστό.

Αποκαθήλωση

Εικ. 71

Ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος
κατεβάζουν το νεκρό σώμα του Χριστού από τον
σταυρό.

Επιτάφιος θρήνος

Εικ. 72

Ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος
τοποθετούν το νεκρό σώμα του Χριστού στον τάφο.

Ενταφιασμός

Εικ. 73
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Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του εσπερινού της Μεγάλης Παρασκευής είναι η
Αποκαθήλωση. Σε αυτήν ο ιερέας, ως άλλος Ιωσήφ, ξεκαρφώνει τον σταυρωμένο
Χριστό και τον τυλίγει με καθαρό σεντόνι. Στη συνέχεια, τον τοποθετεί στον στολισμένο Επιτάφιο και τον ραντίζει με ροδόσταγμα και ροδοπέταλα.
2. Γράφουμε δίπλα λίγα λόγια για το τι μας δείχνει η κάθε φωτογραφία.
…………….............................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Εικ. 74

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

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

Εικ. 75

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

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

Εικ. 76
3. Διαβάζουμε τον ύμνο και μετά τον ψάλλουμε.

Εγκώμια

Απόδοση

«Μεγαλύνομέν σε, Ἰησοῦ Βασιλεῦ,
καὶ τιμῶμεν τὴν Ταφὴν καὶ
τὰ Πάθη σου, δι' ὧν ἔσωσας ἡμᾶς
ἐκ τῆς φθορᾶς».

«Σε δοξάζουμε, Ιησού βασιλιά, και
τιμούμε την ταφή και τα πάθη σου,
με τα οποία μας έσωσες από
τον θάνατο».
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4. Τραγουδούμε.
Ο «Θρήνος της Παναγίας» είναι ένα κυπριακό δημοτικό τραγούδι, γνωστό και ως
Τραούδιν της Παναγίας. Αποτελεί το μοιρολόι της μητέρας του Χριστού εξαιτίας του
πόνου, τον οποίο αισθάνεται από τα πάθη, τη σταύρωση και τον θάνατό του.
Συνηθιζόταν παλαιότερα να τραγουδιέται από τον ιερέα ή από λαϊκούς τραγουδιστές, συνήθως μέσα ή έξω από τον ναό, τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής, μετά
την περιφορά του Επιταφίου.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
9.
10.
11.
12.
13.
15.

΄Αρκοντες, αφιγκράστε μου της Δέσποινας τον θρήνον
που κλαίει τον μονογενήν εις τον σταυρόν εκείνον.
Αδέ μαντάτον σκοτεινόν τζιαι μέρα λυπημένη
που ήρτεν σήμερον σε μεν την πολλοπικραμένην.
Αδέ χαράν που δκιάβασα τζι' εγέννησα τον ήλιον
τον φόον που επέρασα στης γέννησης τον σπήλιον
για τον Ηρώδην τον πικρόν μεν χάσει το βασίλειον.
Γρυσόν δεντρόν εβλάστησεν ο εύσπλαχνος υιός μου
τζ' έβκαλεν κλώνους δώδεκα για σιεπασμόν του κόσμου.
Τωρά οι κλώνοι κόπηκαν τα φύλλα μαραθήκαν
τζι' η βρύση εσταμάτησεν, όλα εξερανθήκαν.
Ιούδας τον επρόδωσεν αργύρια τριάντα
τζι' ενόμισεν ο μιαρός πως θα τα έσιει πάντα . . .
. . . Πέντε καρ(φ)κιά εβάλασιν επάνω στον υιόν μου
τζι' εκάμαν Τον τζι' εφύρτηκεν το φως των οφθαλμών μου.
Ω! Πανσεβάσμιε σταυρέ, ξύλον ευλογημένον,
όπου βαστάζεις τον Θεόν πάνω σου κρεμασμένον.
Σκύψε, σταυρέ, να δυνηθώ, να τον καταφιλήσω
τον ποιητήν μου και Θεόν να τον ποσιαιρετήσω.
΄Ορη αναστενάξετε και πέτρες ραγιστείτε
και ζωντανοί τες λύπες μου κλάψετε και θρηνείτε.
Κλάψετε, χήρες κι ορφανά, όλοι την συντροφιά σας
κλάψετε τον διδάσκαλον και την παρηγοριάν σας . . .
. . . Τζι' η Δέσποινα που το 'βκαλεν προφήτισσα λοάτε
τζιείνης πρέπει η δόξασις τζ' εμέναν τ' ως πολλά 'τε.
Πηγή: Παλιό χειρόγραφο από το Καπούτι
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Χριστός Ανέστη!
Η Ανάσταση του Χριστού

Εικ. 77
Πολύ πρωί την Κυριακή οι μυροφόρες γυναίκες ξεκινούν, για να πάνε στον τάφο
του Χριστού. Μαζί τους κουβαλούν και τα αρώματα, με τα οποία θα αλείψουν το
νεκρό σώμα του. Στη διαδρομή προβληματίζονται: «Ποιος θα μας μετακινήσει την
πέτρα από την είσοδο του τάφου;». Φθάνοντας εκεί, μια έκπληξη τους περιμένει. Ο
τάφος είναι ανοικτός κι ένας άγγελος κάθεται έξω απ’ αυτόν. «Μη φοβάστε», τους
λέει ο άγγελος. «Ο Χριστός δεν είναι εδώ. Αναστήθηκε. Ελάτε να δείτε το μέρος που
τον έβαλαν».
Οι Μυροφόρες μπαίνουν στον τάφο και διαπιστώνουν ότι ο τάφος είναι άδειος.
Τότε, τρέχουν ταραγμένες αλλά και γεμάτες χαρά, για να μεταφέρουν τα ευχάριστα
νέα στους μαθητές. Στον δρόμο συναντούν τον Χριστό και τον προσκυνούν. Εκείνος
τους λέει: «Χαίρετε! Πείτε στους μαθητές μου να πάνε στη Γαλιλαία και θα τους συναντήσω εκεί». (Ματθαίος, 28 • Μάρκος, 16)
1. Συζητούμε στην τάξη.
Α) Ποιοι είδαν πρώτοι τον αναστημένο Χριστό;

Β) Για ποιον λόγο, νομίζετε, τα πρόσωπα αυτά αξιώθηκαν να νιώσουν πρώτα τη χαρά της Ανάστασης;
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2. Γράφουμε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.

1

.......

Ο Χριστός εικονίζεται ως ο
νικητής του θανάτου, κρατώντας
από το χέρι τον Αδάμ και την Εύα.

.......

Ο Αδάμ βγαίνει από το μνήμα και
κοιτάζει τον Χριστό.

.......

Η Εύα βγαίνει, επίσης, από το μνήμα με τη βοήθεια του Χριστού.

.......

Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης αναγνωρίζουν τον Χριστό ως
τον λυτρωτή.

3

4

2

Εικ. 78

3. Βάζουμε  στα λόγια που αντιστοιχούν στις πιο κάτω εικόνες.
.......

«Ο Χριστός δεν είναι εδώ. Αναστήθηκε. Ελάτε να δείτε το μέρος
που τον έβαλαν».

.......

«Χαίρετε! Πείτε στους μαθητές
μου να πάνε στη Γαλιλαία και θα
τους συναντήσω εκεί».

.......

«Στα αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος
ήταν ο γιος του Θεού».

.......

«Μητέρα, να ο γιος σου».

.......

«Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους.
Δεν ξέρουν τι κάνουν».

.......

«Σηκωθείτε. Πρέπει να πηγαίνουμε. ΄Ερχεται ο μαθητής μου, που
θα με προδώσει!».

.......

«Χαίρετε! Πείτε στους μαθητές
μου να πάνε στη Γαλιλαία και θα
τους συναντήσω εκεί».

.......

«Ποιος θα μας μετακινήσει την
πέτρα από την είσοδο του
τάφου;»

Εικ. 79

Εικ. 80
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4. Ψάλλουμε τις αναστάσιμες προσευχές.

«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,

«Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου
καθὼς προεῖπεν,

θανάτῳ θάνατον πατήσας

ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν

καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι

καὶ μέγα ἔλεος.»

ζωὴν χαρισάμενος.»
5. Διαβάζουμε το πιο κάτω ποίημα.

Ανάσταση
Χριστός Ανέστη, ρούχα όμορφα φοράμε γιορτινά.
Χριστός Ανέστη, δίνουμε αγάπη και φιλιά.
Χριστός Ανέστη ακούγεται, τσουγκρίζουμε τ’ αυγά.
Χριστός Ανέστη και η χαρά ανέτειλε ξανά.
Χριστός Ανέστη παντού θ’ ακουστεί.
Σ’ ανατολή και δύση θα αρχίσει η γιορτή,
τσουγκρίσματα και γέλια, αγάπη και χαρά,
γινόμαστε για πάντα του Θεού παιδιά.
Μαρίνα Παλιάκη-Μπόκια
6. Ζωγραφίζουμε μια σκηνή από το ποίημα.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Αδέλφια στον κόσμο

Η Γέννηση του Χριστού:
κάλεσμα αγάπης σε όλο τον κόσμο
Μια εικόνα, χίλιες λέξεις: η εικόνα της Γέννησης του Χριστού
1. Διαβάζουμε το κείμενο και συμπληρώνουμε τα κενά, ώστε να πληροφορηθούμε
ποιους κάλεσε να έρθουν κοντά του ο Χριστός, όταν γεννήθηκε.
Πόσα πράγματα αλήθεια μπορούμε να μάθουμε κοιτάζοντας μια εικόνα μέσα στον
ναό ή στο σπίτι μας, ακόμη και σε αυτό το βιβλίο μας! Οι εικόνες είναι οι ίδιες ένα ανοικτό βιβλίο, που μας λένε τόσα και τόσα. Για παράδειγμα,
κοιτάζοντας τη διπλανή εικόνα της Γ_ _ _ _ _ _ _ του
Χ _ _ _ _ _ _ , μαθαίνουμε ποιους κάλεσε κοντά του ο
Χριστός, όταν γεννήθηκε.
Παρατηρούμε ότι ο Χριστός γεννήθηκε σε μια
φ _ _ _ _, μέσα σε ένα σ _ _ _ _ _ _. Δίπλα από τον
Χριστό βρίσκεται η μητέρα του η Π_ _ _ _ _ _. ΄Ολη αυτή
η σκηνή βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας, για να καταλάβουμε εμείς σήμερα πως ο Χριστός πρέπει να είναι το
κ _ _ _ _ _ της ζωής μας.
Στα αριστερά του σπηλαίου ένας ά _ _ _ _ _ ανακοινώνει πρώτα στους β _ _ _ _ _ _ τη γέννηση του Χριστού,
προσκαλώντας τους να πάνε να προσκυνήσουν το νεογέννητο βρέφος. Πάνω από την σπηλιά ένα λαμπερό
Εικ. 81
α _ _ _ _ _ προσκαλεί τους Μ _ _ _ _ _ να πάνε και αυτοί
να προσκυνήσουν τον Ιησού.
Οι Μάγοι που βρίσκονται στα δεξιά του σπηλαίου είναι τρεις.
Ο ένας είναι νεαρός, ο άλλος μεσήλικας και ο τρίτος
γ _ _ _ _ _ _ _. Αυτό μας δείχνει πως ο Χριστός καλεί κοντά
του όλους τους ανθρώπους, σε όποια ηλικία και αν βρίσκονται. Αν κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά θα δούμε πως και
το χρώμα του δέρματος των τριών ανδρών είναι διαφορετικό. ΄Ένας είναι λ _ _ _ _ _, άλλος μελαμψός και άλλος σχεδόν
μ _ _ _ _ _. Συνεπώς, ο Χριστός γεννήθηκε για όλους τους ανθρώπους και καλεί κοντά του τους ανθρώπους από όλα τα μέρη
της γης.
Οι τρεις Μάγοι ήταν άνθρωποι πλούσιοι. Αντίθετα, οι βοσκοί που βρίσκονται στην εικόνα απέΕικ. 82
ναντι ήταν άνθρωποι φτωχοί. Ο Χριστός,
λοιπόν, κάλεσε κοντά του και τους π _ _ _ _ _ _ _ _ και
τους φ _ _ _ _ _ _. Μάλιστα, πρώτοι έμαθαν τη χαρμόσυνη
είδηση της γέννησης του Χριστού οι βοσκοί, γιατί ήταν
άνθρωποι απλοί και είχαν καρδιά ταπεινή.
Στη γέννηση του Χριστού όλοι ήταν καλεσμένοι. Έκτός
από τους ανθρώπους, καλεσμένοι ήταν και η φύση: τα
ζώα, τα δέντρα, τα αστέρια, τα βουνά και τα ποτάμια.
΄Ολος ο κόσμος!
Εικ. 83
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2. Γράφουμε το γράμμα του αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στον κάθε αριθμό, για να
μάθουμε ποιοι βρίσκονταν κοντά στον Χριστό, όταν γεννήθηκε.

_ _ _ _ _ _ _
15 20 17 1

13 15 18

_ _ _

_ _ _ _ _ _ _
1

3

3

5 11 15

_ _ _ _ _ _
4

5

13 19 17 1

6

9

24 1

_A _ _ _ Ω_ _ _ _
1

13 8 17 24 16 15 18

_ _

_ _ _ _

13

3

7

5 17 15
Εικ. 84

3. Κοιτάζουμε τα χρώματα των αλόγων των τριών Μάγων και γράφουμε τι πιστεύουμε ότι θέλει να μας δείξει ο αγιογράφος, χρωματίζοντάς τα με διαφορετικό
χρώμα.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Γ

………………………………………………………………
………………………………………………………………
Εικ. 85
4. Συζητούμε στην τάξη:
Αν ο Χριστός γεννιόταν σήμερα, πιστεύετε πως δεν θα καλούσε κάποιους
στη γέννησή του;
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5. Παρατηρούμε τρεις διαφορετικές εικόνες της Γέννησης του Χριστού και απαντάμε στα ερωτήματα, που βρίσκονται στο πλάι.

α) Σε ποιο μέρος της εικόνας ζωγραφίζεται ο νεογέννητος Ιησούς και για
ποιον λόγο;
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
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α) Σε ποιους πρώτα ο άγγελος ανακοίνωσε το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Ιησού και για ποιον λόγο;
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Εικ. 87

α) Από πού φαίνεται στην εικόνα της
Γέννησης ότι ο Χριστός κάλεσε κοντά
του όλους τους ανθρώπους, χωρίς να
κάνει διακρίσεις;
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Εικ. 88
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Οι εικόνες καλούν όλους τους ανθρώπους κοντά στον Χριστό
1. Παρατηρούμε τις εικόνες και απαντούμε σύντομα στα ερωτήματα που βρίσκονται στο πλάι.

Τι παρουσιάζει η εικόνα στα αριστερά;

Ποιους κάλεσε ο Χριστός κοντά του, όταν
γεννήθηκε;

Εικ. 89
Τι παριστάνει η εικόνα στα δεξιά;
Ποιοι εικονίζονται πλάι στον Χριστό,
όταν κατέβηκε στον ΄Αδη;

Εικ. 90

Τι παρουσιάζει η εικόνα στα αριστερά;

Ποιοι εικονίζονται στο κέντρο της εικόνας,
κάτω από τους Αποστόλους;

Εικ. 91
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2. Ο Χριστός καλεί συνεχώς κοντά του όλους τους ανθρώπους. Δεν απορρίπτει
κανένα, αλλά βρίσκεται κοντά στον καθένα. Συμπληρώνουμε τα κενά των δύο
στηλών, βρίσκοντας κάθε φορά το αντίθετο της λέξης της διπλανής στήλης.
………………..

Γυναίκες

Πλούσιοι

………………..

……………………………..

Αμόρφωτοι

………………..

Νέοι

΄Έγχρωμοι

Εικ. 92

………………..

3. Υπάρχουν πιστεύετε σήμερα κάποιοι, τους οποίους ο Χριστός δεν θα προσκαλούσε να πάνε κοντά του; Αν ναι, γράφουμε ποιοι είναι αυτοί. Αν όχι, δικαιολογούμε την απάντησή μας.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Μαθαίνουμε ένα ακόμη μυστικό της εικόνας της Ανάστασης του Χριστού. Ο
Χριστός κρατάει από το χέρι έναν άνδρα και μια γυναίκα. Ποιοι να είναι άραγε
αυτοί οι δύο άνθρωποι; Τι συμβολίζει η παράσταση αυτή;

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

Εικ. 93
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5. Μελετούμε ένα απόσπασμα από τον Κατηχητικό Λόγο του Αγίου Ιωάννη του
Χρυσοστόμου, που διαβάζει ο ιερέας στην ακολουθία της Θείας Λειτουργίας την
Κυριακή του Πάσχα. Συζητούμε σε ποιους απευθύνεται ο ΄Αγιος, προσκαλώντας
τους να έρθουν κοντά στον αναστημένο Χριστό.

Εικ. 94

Οὐκοῦν εἰσέλθετε πάντες εἰς τήν χαράν τοῦ
Κυρίου ἡμῶν· καί πρῶτοι καί δεύτεροι, τόν μισθόν ἀπολαύετε. Πλούσιοι κάι πένητες, μετ’
ἀλλήλων χορεύσατε.
Ἐγκρατεῖς καί ράθυμοι,
τήν ἡμέραν τιμήσατε.
Νηστεύσαντες καί μή
νηστεύσαντες, εὐφράνθητε σήμερον. Ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες.

Απόδοση
Έισέλθετε, λοιπόν, όλοι στο
δείπνο της χαράς του
Κυρίου μας· και πρώτοι και
δεύτεροι απολαύσατε την
αμοιβή σας. Πλούσιοι και
φτωχοί, όλοι μαζί χορέψετε.
Έγκρατείς και τεμπέληδες την ημέρα τιμήστε.
΄Οσοι νηστέψατε μα κι όσοι
δεν νηστέψατε χαρείτε
σήμερα. Το τραπέζι είναι
γεμάτο,
ευχαριστηθείτε
όλοι.

6. Φτιάχνουμε τη δική μας εικόνα. Χρωματίζουμε τον Χριστό και σχεδιάζουμε
πλάι του διάφορους ανθρώπους, τους οποίους ο Χριστός αγκαλιάζει με την αγάπη του.

Εικ. 95
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Η Πεντηκοστή: οι μαθητές του Χριστού στον κόσμο
Ο Χριστός στον κόσμο
Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, για να διδάξει στους ανθρώπους την αγάπη. Με τη γέννησή του έδειξε ότι το μήνυμα της αγάπης απευθύνεται προς όλους. Από τους φτωχούς Ιουδαίους βοσκούς, μέχρι και τους πλούσιους, μορφωμένους Μάγους από τη
μακρινή Περσία.
Ο Χριστός δίδαξε την αγάπη στους Ιουδαίους της Παλαιστίνης. Το έκανε με παραβολές, συμβουλές, θαύματα, αλλά και με το παράδειγμά του. ΄Έφτασε μέχρι και
τον θάνατο, για να μας διδάξει ότι, όταν αγαπάς αληθινά, θυσιάζεις ακόμα και τη
ζωή σου.
΄Οταν αναστήθηκε, συναντήθηκε με τους μαθητές του στη Γαλιλαία και τους είπε να διδάξουν αυτά που τους έμαθε σε όλο τον κόσμο. Τους υποσχέθηκε πως σε
λίγες μέρες ο Θεός-Πατέρας θα τους στείλει το ΄Αγιο Πνεύμα, για να πάρουν δύναμη
και να διδάξουν στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία και σε όλη τη γη. ΄Ύστερα, τους ευλόγησε και αναλήφθηκε στους ουρανούς.
Μετά την Ανάληψη του Χριστού, οι μαθητές του πήγαν στα Ιεροσόλυμα, όπου
ζούσαν και προσεύχονταν όλοι μαζί. Σε λίγες μέρες, η υπόσχεση του Χριστού έγινε
πραγματικότητα. Το ΄Αγιο Πνεύμα κατέβηκε με δυνατή βοή και σαν μικρές γλώσσες
φωτιάς κάθισε πάνω από τα κεφάλια των μαθητών. Τότε, όλοι πλημμύρισαν με
χαρά και σοφία. ΄Ήταν τώρα έτοιμοι να πάνε σε όλο τον κόσμο και να διδάξουν αυτά που ο Χριστός τούς έμαθε. Και να βαφτίσουν όσους πιστέψουν, για να τους κάνουν παιδιά του Θεού και αδέλφια με όλους τους χριστιανούς.
1. Γράφουμε τους αριθμούς 1,2, 3, και 4 μπροστά από τις παραγράφους του κειμένου.
Μετά, γράφουμε τον αριθμό που ταιριάζει σε κάθε εικόνα.
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Εικ. 96

Εικ. 97

Εικ. 98

Εικ. 99

2. Διαβάζουμε την εντολή που έδωσε ο Χριστός στους μαθητές του, παρατηρούμε
την εικόνα της Πεντηκοστής και συμπληρώνουμε το κείμενο.
«Πηγαίνετε να διδάξετε σε όλα τα έθνη. Βαφτίστε αυτούς που θα πιστέψουν στο
όνομα του Πατρός και του Ύιού και του Αγίου Πνεύματος. Μάθετέ τους να κάνουν
στη ζωή τους αυτά που σας δίδαξα» (Ματθαίος, 28)

Εικ. 100

Εικ. 101

Ο γέροντας στην εικόνα συμβολίζει ολόκληρο τον κ _ _ _ _ . Στα χέρια του κρατεί
ένα σεντόνι με δ _ _ _ _ _ τυλιγμένα χαρτιά, όπου καταγράφονται τα έ _ _ _ , στα
οποία θα πάνε οι Απόστολοι να δ _ _ _ _ _ _ _ . Τα έθνη του κόσμου βρίσκονται
μέσα στο σκοτάδι περιμένοντας το φ _ _ του Χριστού.
3. Κυκλώνουμε τη μία από τις πέντε λέξεις, που δεν ταιριάζει με την εικόνα:

Χριστός, μαθητές, Ανάληψη, σταυρός, άγγελοι

Εικ. 102

κόσμος, Γέννηση, Απόστολοι, ΄Αγιο Πνεύμα, βοή

Εικ. 103

ναός, σπήλαιο, βοσκοί, Ιωσήφ, άγγελοι
Εικ. 104
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4. Παρατηρούμε τους Αποστόλους, που παρουσιάζει η εικόνα της Πεντηκοστής
και γράφουμε τα ονόματά τους.
Ο _ _ _ _ _ _ _, ο πρώτος
που κάλεσε ο Χριστός και ο
αδελφός του _ _ _ _ _ _ .

Ο_ _ _ _ _ _ _,ο
αγαπημένος μαθητής
του Χριστού.

Ο _ _ _ _ _ _ _ , ο πρώτος μαθητής που μαρτύρησε για τον Χριστό.
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5. Στην εικόνα παρουσιάζονται και οι τέσσερις Ευαγγελιστές να κρατούν στα χέρια
τους ένα βιβλίο. Κυκλώνουμε τα ονόματά τους στον κατάλογο που ακολουθεί:
Ιάκωβος, Φίλιππος, Θωμάς, Ματθαίος, Μάρκος, Βαρνάβας,
Ανδρέας, Ιωάννης, Πέτρος, Σίμων, Λουκάς, Παύλος.
Οι τέσσερις Έυαγγελιστές κατέγραψαν τη διδασκαλία και τη ζωή του Χριστού. ΄Οσα
έγραψαν ενώθηκαν σε ένα βιβλίο, το Έυαγγέλιο. ΄Ολοι οι Απόστολοι και πολλοί
άλλοι χριστιανοί δίδαξαν το Έυαγγέλιο σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Το μήνυμα που
έφτασε σε όλους τους λαούς της γης είναι ότι ο Θεός μας αγαπά και μας καλεί όλους
να γίνουμε παιδιά του και αδέλφια μεταξύ μας.
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Οι Απόστολοι στον κόσμο
Οι Απόστολοι υπάκουσαν στην εντολή του Χριστού. Ξεκίνησαν από την Παλαιστίνη
και πήγαν σε πολλά άλλα μέρη, όπου κήρυξαν όλα όσα τους δίδαξε. ΄Οσους πίστευαν
στον Χριστό, τους βάπτιζαν στο όνομα του Πατρός και του Ύιού και του Αγίου
Πνεύματος. Οι βαπτισμένοι γίνονταν μέλη της Έκκλησίας και προσπαθούσαν να ζουν
όπως θέλει ο Θεός. Προσεύχονταν, νήστευαν, κοινωνούσαν το Σώμα και το Αίμα του
Χριστού και βοηθούσαν όποιους τους χρειάζονταν. Μοιράζονταν τη ζωή τους με αγάπη και γίνονταν αδέλφια μεταξύ τους και με τον Χριστό. Ζούσαν, δηλαδή, αυτό που
είχε πει ο Χριστός: «΄Οποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα μου, αυτός είναι αδελφός
και αδελφή μου». ΄Έτσι, οι χριστιανοί γίνονταν ολοένα και περισσότεροι και η Έκκλησία μεγάλωνε και αγκάλιαζε όλο τον κόσμο.
1. Μελετούμε τα χρώματα στον χάρτη και καταγράφουμε τις περιοχές, στις
οποίες ταξίδεψαν, για να διδάξουν, οι πιο κάτω Απόστολοι:
Πέτρος: ………………………………………………………………………..
Ανδρέας: ……………………………………………………………………….
Παύλος: ………………………………………………………………………..
Ιωάννης: ……………………………………………………………………….
Ιάκωβος: ……………………………………………………………………….
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΄Ένας Αφρικανός ιερέας στο σχολείο μας
Την περασμένη Δευτέρα, ο δάσκαλος μάς ενημέρωσε ότι θα μας επισκεπτόταν ένας
ιερέας από την Αφρική. Μόλις το κουδούνι χτύπησε τρεις φορές, μαζευτήκαμε στην
κλειστή αίθουσα για συγκέντρωση. Ο διευθυντής άρχισε να μας μιλά για την Αφρική.
Έμείς, όμως, περιμέναμε με αγωνία να μας συστήσει τον έγχρωμο αφρικανό ιερέα,
που στεκόταν δίπλα του. Οι περισσότεροι πρώτη φορά βλέπαμε τέτοιο ιερέα και μείναμε έκπληκτοι, όταν ο πατήρ Ιωνάς άρχισε να μας μιλά ελληνικά. Μας είπε ότι
έμαθε την ελληνική γλώσσα στην Έλλάδα, όπου πήγε για να σπουδάσει.
Μας ανέφερε πολλά πράγματα για τη χώρα του
και τους ανθρώπους της. Μας είπε ότι εκεί στην
Αφρική οι άνθρωποι αγωνίζονται καθημερινά, για να
βρουν πόσιμο νερό και φαγητό, ότι έχουν έλλειψη
από φάρμακα, γιατρούς και νοσοκομεία, ότι τα περισσότερα παιδιά δεν μαθαίνουν να διαβάζουν, γιατί
δεν υπάρχουν σχολεία. Μας έδειξε και φωτογραφίες
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με σχολεία, οικοτροφεία, γηροκομεία και ναούς, που
έχουν κτιστεί με χρήματα χριστιανών της Κύπρου.
Μίλησε με συγκίνηση για τη βοήθεια, που προσφέρει η Έκκλησία της Κύπρου σε
όλους τους Αφρικανούς. Και μας εξήγησε ότι η Έκκλησία της Αφρικής βοηθά όλους
τους Αφρικανούς που υποφέρουν: «Για μας όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού
και αδέλφια μας είτε είναι χριστιανοί είτε όχι. Δίνουμε σε όλους ό, τι μπορούμε, χωρίς
να ρωτούμε τη θρησκεία τους. Τους μιλούμε, βέβαια, και για τον Χριστό, που μας μαθαίνει να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους σε όποια φυλή κι αν ανήκουν, όποια θρησκεία κι αν έχουν. ΄Οσοι πιστεύουν και ζητούν να βαφτιστούν, τους δεχόμαστε στην
Έκκλησία. Με όσους δεν πιστεύουν, έχουμε καλές σχέσεις και τους συμπεριφερόμαστε πάντοτε με αγάπη».
Μόλις ο πατήρ Ιωνάς τέλειωσε την ομιλία του, ο διευθυντής μας είπε ότι το Μαθητικό Συμβούλιο αποφάσισε να περάσει την επόμενη μέρα από όλες τις τάξεις
του σχολείου. ΄Οσοι μαθητές ήθελαν, μπορούσαν να
προσφέρουν χρήματα, για να βοηθήσουν τα παιδιά της
Αφρικής. Αυτό έδωσε χαρά σε πολλούς μαθητές, γιατί
όλοι θέλαμε να δείξουμε την αγάπη μας προς αυτούς
Εικ. 108 τους ανθρώπους, που μας χρειάζονταν.
2. Αφού διαβάσουμε τα λόγια του ιερέα στη δεύτερη παράγραφο, γράφουμε σε
σειρά τις λέξεις, που περιγράφουν το έργο της Εκκλησίας στην Αφρική: βάφτιση,
διδασκαλία, βοήθεια.

1.
2.
3.
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Η Έκκλησία: μια παγκόσμια αδελφική κοινότητα
Η Έκκλησία στον κόσμο
Οι Απόστολοι άρχισαν να διαδίδουν το χαρούμενο
νέο για τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο. ΄Ολοι
οι λαοί, ανεξάρτητα από το χρώμα, τη γλώσσα και
τη θρησκεία τους, μπορούσαν τώρα να γνωρίσουν
τον αληθινό Θεό. Ή Έκκλησία, που ξεκίνησε από
την Παλαιστίνη, μεγάλωνε συνεχώς και απλωνόΕικ. 109
ταν παντού.
Ο Θεός βοηθούσε με πολλούς τρόπους το έργο των Αποστόλων. Κάποτε, έστειλε
τον Απόστολο Φίλιππο να πάει να μιλήσει με κάποιον άνδρα, που επέστρεφε με την
άμαξά του από τα Ιεροσόλυμα της Παλαιστίνης, στην Αιθιοπία. Ο Απόστολος πήγε,
συνάντησε τον Αιθίοπα και του μίλησε για τον Χριστό και την αγάπη του προς όλους
τους ανθρώπους. Ο Αιθίοπας πίστεψε και θέλησε να βαφτιστεί. Μόλις έφτασαν σε
ένα μέρος με νερό, ο Απόστολος Φίλιππος τον βάφτισε και ο Αιθίοπας συνέχισε
χαρούμενος τον δρόμο για τη χώρα του. Σε μια άλλη πόλη, στην Τρωάδα της Μικράς
Ασίας, εμφανίστηκε στο όνειρο του Αποστόλου Παύλου ένας άνδρας από την
Έλλάδα. Παρακάλεσε τον Απόστολο να περάσει τη θάλασσα και να πάει στην Έλλάδα
να τους βοηθήσει. Ο Απόστολος κατάλαβε ότι ο ίδιος ο Θεός τον απέστειλε εκεί, για
να μιλήσει στους ΄Έλληνες για τον Χριστό. Μόλις ξημέρωσε, ο Απόστολος μπήκε στο
πλοίο και πήγε στην πόλη Φίλιπποι της Έλλάδας. Έκεί, μίλησε στους κατοίκους της
πόλης για τον Θεό και μια γυναίκα, που ονομαζόταν Λυδία, πίστεψε και ζήτησε να
βαφτιστεί. Ο Απόστολος Παύλος βάφτισε τη Λυδία και όλη της την οικογένεια.
΄Έμεινε, μάλιστα, στο σπίτι τους, όταν τον προσκάλεσαν, για να τον φιλοξενήσουν.
(Πράξεις, 8, 16)
Οι Απόστολοι ενθάρρυναν πολλούς από τους μαθητές τους να αρχίσουν να διδάσκουν. Από τότε μέχρι και σήμερα αυτό κάνουν και πολλοί χριστιανοί. Ή Έκκλησία
συνεχίζει το έργο των Αποστόλων, γι’ αυτό ονομάζεται και Αποστολική. Ανοίγεται
προς τον κόσμο, προσπαθώντας να κάνει αδέλφια όλους τους ανθρώπους.
1. Γράφουμε τις τέσσερις λέξεις σε σειρά, για να περιγράψουμε την ιστορία του
Αιθίοπα, που έγινε χριστιανός: Αιθιοπία, Διδασκαλία, Βάφτιση, Ιεροσόλυμα.

Κάνουμε το ίδιο, για να περιγράψουμε την ιστορία της βάφτισης της Λυδίας:
Ελλάδα, Μικρά Ασία, Βάφτιση, Διδασκαλία.
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2. Κυκλώνουμε τον αριθμό μιας από τις τρεις φράσεις, που συμπληρώνει σωστά
την πρόταση.
Α. Ο Απόστολος Φίλιππος συνάντησε τον Αιθίοπα ...
1. στην Ιερουσαλήμ
2. στην Αιθιοπία
3. στον δρόμο από την Ιερουσαλήμ προς την Αιθιοπία
Β. Ο Απόστολος Παύλος βάφτισε στους Φιλίππους της Έλλάδας …
1. τη Λυδία και την οικογένειά της
2. τον Φίλιππο
3. τη Λυδία
Γ. Ή Έκκλησία ονομάζεται Αποστολική, γιατί ...
1. έχει μια σημαντική αποστολή
2. διδάσκουν σήμερα σε αυτήν οι Απόστολοι
3. συνεχίζει το έργο των Αποστόλων

3.
Oι Απόστολοι ξεκίνησαν τη διδασκαλία τους από την Παλαιστίνη.
Βρίσκουμε και κυκλώνουμε τις τρεις πρώτες περιοχές, στις οποίες νομίζουμε
ότι δίδαξαν. Υπογραμμίζουμε, ακόμη, και τις δύο περιοχές, στις οποίες αναφέρει
το κείμενο ότι δίδαξαν.

Εικ. 110
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΄Ολοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια μας
΄Οσα άκουσα από τον πατέρα Ιωνά, κατά την επίσκεψή του
στο σχολείο μας, μου έκαναν μεγάλη εντύπωση. Σχόλασα και
πήγα σπίτι, το μυαλό μου, όμως, βρισκόταν στην Αφρική.
Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα υπήρχαν άνθρωποι με τόσες
δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή. Ούτε ότι η Έκκλησία θα
έφτανε τόσο μακριά και θα έκανε τόσα πολλά για αυτούς
τους ανθρώπους. Μόλις ήρθε ο πατέρας μου σπίτι, άρχισα τις
ερωτήσεις.
- Πατέρα, σήμερα στο σχολείο μάς μίλησε κάποιος αφρικανός ιερέας για τη ζωή των
Αφρικανών και το έργο της Έκκλησίας στη χώρα του. Γιατί νομίζεις η Έκκλησία
προχώρησε τόσο μακριά, μέχρι την Αφρική;
- Η Εκκλησία, Ευάγγελέ μου, δεν έφτασε μόνο στην Αφρική, αλλά σε όλα τα μέρη της
γης. Αυτό κάλεσε ο Χριστός τους Αποστόλους και όλους τους χριστιανούς να κάνουν.
«Πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Αγίου Πνεύματος», τους είπε κι αυτό κάνουν από τότε.
- Και γιατί ο πατήρ Ιωνάς μας είπε ότι είμαστε όλοι παιδιά του Θεού και αδέλφια μεταξύ μας;
- Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού και αδέλφια μεταξύ μας, γιατί ο Θεός μάς δημιούργησε και αυτός με αγάπη φροντίζει τον κόσμο που ζούμε.
- Και εμείς οι χριστιανοί;
- Εμάς τους χριστιανούς, ο ίδιος ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, μας λέει αδέλφια του.
Αφού είμαστε αδέλφια με τον Ύιό του Θεού, είμαστε αδέλφια μεταξύ μας και παιδιά
του Θεού. Γι’ αυτό μας είπε να αρχίζουμε την προσευχή μας προς τον Θεό με τα
λόγια «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς...».
- ΄Αρα, όσοι λέμε το «Πάτερ ἡμῶν ...» είμαστε παιδιά του Θεού και αδέλφια. Τι είναι,
όμως, αυτοί που δεν είναι χριστιανοί;
- Και αυτοί είναι αδέλφια μας. Γι’ αυτούς η Έκκλησία απλώνεται σε όλη τη γη. Για να
τους βοηθήσει στην καθημερινή τους ζωή και να τους γνωρίσει τον Χριστό. ΄Οσοι
πιστεύουν, μπαίνουν στην Έκκλησία. ΄Οσοι δεν πιστεύουν, η Έκκλησία προσεύχεται
γι’ αυτούς και τους αγκαλιάζει με αγάπη.
1. Κυκλώνουμε τις δύο προτάσεις, που μας δείχνουν ότι όλοι οι χριστιανοί είναι
αδέλφια μεταξύ τους και παιδιά του Θεού:
Α) Ο ίδιος ο Ύιός του Θεού, ο Χριστός, τους αποκαλεί αδέλφια του.
Β) Οι χριστιανοί ζουν σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Γ) Ο Χριστός τούς είπε να προσεύχονται στον Θεό, αποκαλώντας τον «Πατέρα».
Δ) Ο Χριστός τούς είπε να προσεύχονται και να νηστεύουν.
2. Χρησιμοποιούμε τις λέξεις της παρένθεσης, για να συμπληρώσουμε την
πρόταση.
Α) (παιδιά, για να, όλους, Θεού, κάνει, τους ανθρώπους, του)
Ή Έκκλησία απλώνεται στον κόσμο, ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
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Β) (ο, δημιούργησε, Θεός, γιατί, μας)
Έίμαστε όλοι αδέλφια μεταξύ μας, ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Γ) (οὖν, ἔθνη, μαθητεύσατε, Πορευθέντες, πάντα, τὰ)
…………………………………………………………………………………………………
……………………, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ
Αγίου Πνεύματος».

Η Έκκλησία και άλλοι διεθνείς οργανισμοί
αγωνίζονται για όλους τους ανθρώπους
Ή Έκκλησία αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις. Αγωνίζεται να μεταφέρει παντού το μήνυμα της αγάπης του Χριστού, όχι μόνο με τη διδασκαλία, αλλά
και με τις πράξεις της. Προσφέρει τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα, βιβλία και ό,τι άλλο
χρειάζεται, για να γίνει η καθημερινή ζωή των ανθρώπων καλύτερη. ΄Ολη αυτή η
προσπάθεια λέγεται ιεραποστολή. Πολλοί ιερείς και άλλοι χριστιανοί πηγαίνουν
εθελοντικά στην ιεραποστολή, για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη.
Ύπάρχουν και διεθνείς οργανισμοί, που προσφέρουν βοήθεια σε όλους τους
λαούς του κόσμου, όπως η UNICEF, ο Έρυθρός Σταυρός και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
Κι αυτοί βοηθούν με τον δικό τους τρόπο όσους τους χρειάζονται.
΄Οσοι νιώθουμε όλους τους ανθρώπους αδέλφια μας, μπορούμε να δείξουμε την
αγάπη μας δίνοντας χρήματα, ρούχα, παιχνίδια ή σχολικά είδη στην Έκκλησία ή σε
αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς. Βοηθώντας τους συνανθρώπους μας, ενωνόμαστε μεταξύ μας και κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο.
1. Χρωματίζουμε τα σύμβολα των διεθνών οργανισμών.

2. Φτιάχνουμε ένα σχέδιο, που
να συμβολίζει την ιεραποστολή
της Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο.
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Παιδιά που έγιναν μάρτυρες
Ο ΄Αγιος Ταρσίζιος
Ο Ταρσίζιος έζησε στη Ρώμη της Ιταλίας. Από μικρός αγαπούσε την Έκκλησία και βοηθούσε τους ιερείς στον ναό κατά τη
Θεία Λειτουργία. Έίχε μεγάλη πίστη στον Χριστό και οι χριστιανοί τον καμάρωναν για τις αρετές του.
Κάποτε ξέσπασε μεγάλος διωγμός στη Ρώμη. Οι ειδωλολάτρες συλλάμβαναν, βασάνιζαν και σκότωναν τους χριστιανούς. Οι ιερείς αποφάσισαν να βοηθήσουν όσους χριστιανούς
φυλακίστηκαν. Σκέφτηκαν να μεταφέρουν στις φυλακές το
Σώμα και το Αίμα του Χριστού, για να τους κοινωνήσουν.
Αυτό, όμως, δεν μπορούσε να το κάνει κάποιος ιερέας, γιατί οι
φρουροί θα τον σταματούσαν. ΄Έτσι, εμπιστεύτηκαν στον μι- Εικ. 111
κρό Ταρσίζιο τη μεταφορά της Θείας Κοινωνίας στη φυλακή.
Την επόμενη μέρα, μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Ταρσίζιος, κρατώντας σφιχτά στο
στήθος του τη Θεία Κοινωνία, ξεκίνησε για τη φυλακή. Στον δρόμο συνάντησε
κάποια αγόρια ειδωλολάτρες, που τον κάλεσαν να παίξουν. ΄Οταν ο Ταρσίζιος αρνήθηκε, τον περικύκλωσαν και προσπαθούσαν να του πάρουν αυτό που κρατούσε στο
στήθος του. Ο Ταρσίζιος δεν άφηνε τα Τίμια Δώρα, που κουβαλούσε, κι αυτοί
άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και να τον χτυπούν. Σε λίγο, ο μικρός Ταρσίζιος βρισκόταν πεσμένος και ακίνητος στο χώμα, πεθαμένος από τα σκληρά χτυπήματα των
ειδωλολατρών.
Ο Ταρσίζιος έδωσε τη ζωή του προσπαθώντας να προστατεύσει το Σώμα και το
Αίμα του Χριστού. ΄Έγινε μάρτυρας, θυσιάζοντας τη ζωή του για τον Χριστό και τους
φυλακισμένους αδελφούς του, που χρειάζονταν τη βοήθειά του.
Εργασία:
1. Γράφουμε τις δύο πράξεις του Αγίου Ταρσίζιου, που τον οδήγησαν στο
μαρτύριο:
Α) Δέχτηκε να ……………...………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Β) Προσπάθησε να ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

Ο Ταρσίζιος
Να κι ο Ταρσίζιος μες στους μάρτυρες,
ο μικρός φίλος κι αδελφός μου.
Γεια σου αδελφούλη, που ξεπέρασες
τους πιο τρανούς, εσύ του κόσμου!
Γ. Βερίτης

Εικ. 112
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Η Αγία Ακυλίνα
Ή Ακυλίνα έζησε στην πόλη Βύβλο της Παλαιστίνης. Οι γονείς της ήταν χριστιανοί και
εκείνη από πολύ μικρή έμαθε για τον Χριστό και την Έκκλησία. ΄Οσο μεγάλωνε, καταλάβαινε καλύτερα πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Χριστού για τους ανθρώπους. Τόσο
πολύ αγαπούσε τον Χριστό, που όποτε βρισκόταν με τις φίλες της, για να παίξουν, τις
συμβούλευε να πιστεύουν στον Χριστό και να μην προσκυνούν τους ψεύτικους θεούς
των ειδώλων.
Οι συμβουλές προς τις φίλες της έγιναν σύντομα γνωστές στον ειδωλολάτρη ηγεμόνα της περιοχής Ουλοσιανό. Αυτός εξοργίστηκε, μόλις άκουσε για τη δράση της, και
την κάλεσε να παρουσιαστεί μπροστά του. ΄Οταν τη ρώτησε αν είναι αλήθεια ότι πιστεύει στον Χριστό, η Ακυλίνα ομολόγησε την πίστη της στον αληθινό Θεό. Ο ειδωλολάτρης ηγεμόνας προσπάθησε με κάθε τρόπο να την αναγκάσει να απαρνηθεί την
πίστη της. ΄Οταν κατάλαβε ότι η Ακυλίνα δεν απαρνιόταν τον Χριστό, διέταξε να την
βασανίσουν και μετά να την σκοτώσουν. Ή Αγία Ακυλίνα άντεξε τα βασανιστήρια ζητώντας συνεχώς τη βοήθεια του Θεού. Πέθανε σε ηλικία μόλις δέκα χρονών, έχοντας
καταφέρει να οδηγήσει κοντά στον Χριστό αρκετές από τις φίλες της.
Έργασίες
1. Γράφουμε τις δύο πράξεις της Αγίας Ακυλίνας, που την οδήγησαν στο μαρτύριο.
Α) Συμβούλευε τις .……………...………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Β) Ομολόγησε την ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

2. Αντιστοιχίζουμε τις προτάσεις με τους μάρτυρες:

΄Έζησε στη Ρώμη της Ιταλίας



Δίδασκε τους ειδωλολάτρες για τον Χριστό



Προσπάθησε να βοηθήσει τους χριστιανούς 
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΄Έζησε στην Παλαιστίνη



Προστάτευσε τα Τίμια Δώρα



Ομολόγησε πίστη στον Χριστό





Ακυλίνα



Ταρσίζιος

Βοηθώντας τα αδέλφια μας,
μαρτυρούμε την πίστη μας στον Χριστό
Ή συζήτηση με τον πατέρα μου με
βοήθησε να καταλάβω ότι είμαι αδελφός με όλους τους χριστιανούς, αλλά
και όλους τους ανθρώπους. ΄Οταν του
ανέφερα ότι την επόμενη μέρα στο
σχολείο θα μαζεύαμε χρήματα για τα
παιδιά της Αφρικής, μου είπε ότι μπορεί κι αυτός να βοηθήσει. «΄Οσα χρήματα δώσεις εσύ από τον κουμπαρά
σου, Κωνσταντίνο μου, άλλα τόσα θα
σου δώσω εγώ», μου υποσχέθηκε κι
Εικ. 113
εγώ έτρεξα αμέσως στον κουμπαρά
μου. Τον αναποδογύρισα στο τραπέζι κι άρχισα να ψάχνω τον σωρό από κέρματα.
Πήρα το μόνο χαρτονόμισμα των δέκα ευρώ που βρήκα και χάρηκα που μπορούσα
να προσφέρω τόσα πολλά. Αμέσως, όμως, το ξανασκέφτηκα. Θυμήθηκα το παιχνίδι
για το οποίο φύλαγα τα χρήματα και κατάλαβα ότι τώρα θα καθυστερούσα να το αποκτήσω. Μα πάλι ήρθαν στο μυαλό μου οι φωτογραφίες με τα φτωχά παιδιά της
Αφρικής. ΄Έσφιξα το χαρτονόμισμα στο χέρι κι έτρεξα πίσω στον πατέρα μου.
- Μπράβο, Κωνσταντίνο! Τόσα πολλά θέλεις να δώσεις;
- Ναι, πατέρα, παρότι το σκέφτομαι ακόμα. Δεν είναι και τόσο εύκολο τελικά να δίνεις.
- Είναι πράγματι δύσκολο να δίνουμε. Σκέψου, όμως, πόσα δίνουν οι χριστιανοί που
έφυγαν από την Κύπρο και την Έλλάδα και ζουν τώρα στην Αφρική, διδάσκοντας και
υπηρετώντας τους Αφρικανούς! Αυτοί είναι σαν τους μάρτυρες. Δίνουν τη ζωή τους,
για να γνωρίσουν τον Χριστό στους συνανθρώπους τους. Ένώ εμείς δεν κάνουμε και
πολλά για τους αδελφούς μας.
- ΄Εχεις δίκαιο, πατέρα, λίγα χρήματα είναι το λιγότερο που μπορούμε να προσφέρουμε, για να δείξουμε την αγάπη μας για τους αδελφούς μας.
- Εξάλλου, κι ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι πραγματικοί αδελφοί του είναι αυτοί που
βοηθούν τους ανθρώπους που περνούν μια δύσκολη ζωή.
Την επόμενη μέρα, ενώ κάναμε Μαθηματικά, το Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου μας μπήκε στην τάξη, για να μαζέψει χρήματα για τα παιδιά της Αφρικής. Ο
κουμπαράς του εράνου περνούσε από
όλα τα θρανία κι είδα με έκπληξη ότι σχεδόν όλα τα παιδιά είχαν κάτι να προσφέρουν. ΄Έβαλα κι εγώ τα δύο χαρτονομίσματα μέσα, με τη σιγουριά ότι ο πατήρ
Ιωνάς θα τα χρησιμοποιούσε με τον καλύΕικ. 114 τερο τρόπο, για να κάνει τη ζωή των παιδιών στην πατρίδα του καλύτερη.
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Έργασίες:
1. Γράφουμε τρόπους, με τους οποίους μπορούμε να δείξουμε την αδελφοσύνη μας
σε ανθρώπους άλλων χωρών, που ζουν στην πατρίδα τους ή στην Κύπρο.
α)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
β)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Βάζουμε Σ στις Σωστές και Λ στις Λάθος προτάσεις. Ακολούθως, τις συζητούμε
στην τάξη.

Ο Κωνσταντίνος δεν έπρεπε να προσφέρει τόσα πολλά χρήματα στον έρανο για τα παιδιά της Αφρικής.
——————

Οι πλούσιοι άνθρωποι προσφέρουν περισσότερη βοήθεια
στους συνανθρώπους τους.
——————

Ο ΄Αγιος Ταρσίζιος σωστά δέχτηκε να μεταφέρει το Σώμα και
το Αίμα του Χριστού στους φυλακισμένους χριστιανούς.
——————

΄Οταν στο σχολείο κάνουμε παρέα με έναν μαθητή, που είναι
από άλλη χώρα, δείχνουμε την αδελφοσύνη μας.
——————

Οι ιεραπόστολοι στην Αφρική βοηθούν μόνο τους χριστιανούς.
——————

Οι χριστιανοί είναι αδέλφια του Χριστού.
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——————

3. Ζωγραφίζουμε έναν κόσμο αδελφοσύνης, όπως αυτόν που προσπαθεί να
δημιουργήσει η Εκκλησία, χρησιμοποιώντας και ιδέες από τις πιο κάτω εικόνες.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Επίκαιρα

Ο ΄Αγιος Γεώργιος
Τροπαιοφόρος και Μεγαλομάρτυρας
Ο ΄Αγιος Γεώργιος γεννήθηκε στην Καππαδοκία της
Μικράς Ασίας. Σε ηλικία δέκα χρόνων έχασε τον πατέρα του, Γερόντιο. Η μητέρα του, Πολυχρονία, μετά
τον θάνατο του συζύγου της, επέστρεψε στην πατρίδα της, τη Λύδδα της Παλαιστίνης. Εκεί μεγάλωσε τον
γιο της με πολλή φροντίδα και του δίδαξε την πίστη
στον αληθινό Θεό.
Σε ηλικία δεκαοχτώ χρόνων ο Γεώργιος κατατάχθηκε στον ρωμαϊκό στρατό. Ξεχώριζε για τα χαρίσματά του και πολύ σύντομα έγινε χιλίαρχος*. Ως αξιωματικός ελευθέρωσε αιχμαλώτους και υπερασπίστηκε τους φτωχούς.
΄Οταν ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας Διοκλητιανός έδωσε διαταγή στους στρατιώτες του να συλλαμβάνουν και να βασανίζουν τους χριστιανούς, 0 ΄Αγιος
Εικ. 115
αρνήθηκε να υπακούσει και ομολόγησε με θάρρος
ότι είναι χριστιανός. Ο Διοκλητιανός θύμωσε πάρα πολύ με τον Γεώργιο και διέταξε
να τον συλλάβουν και να τον βασανίσουν. Ο ΄Αγιος, παρά τα φοβερά βασανιστήρια
που του έκαναν, έμεινε πιστός στον Χριστό μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο αυτοκράτορας, βλέποντας ότι δεν μπορούσε να του αλλάξει την πίστη, διέταξε να τον αποκεφαλίσουν. Το τίμιο σώμα του το πήρε ένας μαθητής του Αγίου και το μετέφερε στη
Λύδδα της Παλαιστίνης, όπου και το έθαψαν οι χριστιανοί με μεγάλες τιμές. Εκεί, αργότερα, κτίστηκε ναός προς τιμή του.
Ο ΄Αγιος Γεώργιος ονομάστηκε από την Εκκλησία Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος**. Γιορτάζει δύο φορές τον χρόνο. Στις 23 Απριλίου η Εκκλησία γιορτάζει την
επέτειο της κοίμησής του, την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, και στις 3 Νοεμβρίου την
ανακομιδή των λειψάνων του, δηλαδή τη μεταφορά των λειψάνων του από την
Καππαδοκία στη Λύδδα της Παλαιστίνης.
* Διοικητής ομάδας που αποτελείται από χίλιους στρατιώτες.
** Αυτός που κρατάει το τρόπαιο, νικητής.
1. Βάζουμε στη σωστή χρονολογική σειρά τα γεγονότα της ζωής του Αγίου Γεωργίου.
........ Ο αυτοκράτορας διατάζει να αποκεφαλίσουν τον Γεώργιο.
........ Ο Γεώργιος ομολογεί την πίστη του μπροστά στον αυτοκράτορα.
5
........
Ο Διοκλητιανός διατάζει να συλλάβουν και να βασανίσουν τον Γεώργιο.
........ Γνωρίζει την πίστη στον αληθινό Θεό από τη μητέρα του Πολυχρονία.
1
........
Ο Γεώργιος γεννιέται στην Καππαδοκία της Μικράς Ασίας.
........ Στα δεκαοχτώ του χρόνια κατατάσσεται στον ρωμαϊκό στρατό.
........ Ο Γεώργιος υπομένει τα βασανιστήρια, χωρίς να αρνηθεί τον Χριστό.
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2. Συμπληρώνουμε το σταυρόλεξο του Αγίου Γεωργίου.
1

4

2

1

2

3

3

4

5

6

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. ΄Ετσι ονομάστηκε από την Εκκλησία ο ΄Αγιος Γεώργιος για τα πολλά βασανιστήρια που πέρασε.
2. Ο αυτοκράτορας έδωσε .......... στους στρατιώτες του να συλλαμβάνουν και να
βασανίζουν τους χριστιανούς.
3. Εκτός από Μεγαλομάρτυρας ο ΄Αγιος ονομάστηκε και .......... , δηλαδή νικητής.
4. Ο ΄Αγιος ομολόγησε με .......... μπροστά στον αυτοκράτορα ότι είναι χριστιανός.
5. Η μητέρα του Αγίου Γεωργίου.
6. Αυτό ήταν το όνομα του ειδωλολάτρη αυτοκράτορα.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ο πατέρας του Αγίου.
2. Η πατρίδα της μητέρας του Αγίου Γεωργίου. Εκεί βρίσκεται και ο τάφος του.
3. Σε ηλικία δεκαοχτώ χρόνων ο Γεώργιος μπήκε στον ρωμαϊκό ..........
4. Ο ΄Αγιος Γεώργιος θεωρείται προστάτης των στρατιωτών, επειδή είναι ..........
άγιος.
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3. Ακούμε το απολυτίκιο του Αγίου Γεωργίου και μετά το ψάλλουμε.
Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής,
ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς
Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Απόδοση
Εσύ, που είσαι ελευθερωτής των αιχμαλώτων και υπερασπιστής
των φτωχών, εσύ, που γιατρεύεις τους αρρώστους και προστατεύεις τους
άρχοντες και τους βασιλιάδες, εσύ, νικητή και μεγάλε μάρτυρα Γεώργιε,
παρακάλεσε τον Χριστό, τον Θεό, να σωθούν οι ψυχές μας.
4. Εντοπίζουμε στο κρυπτόλεξο, είτε οριζόντια είτε κάθετα, δέκα ονόματα που
δόθηκαν στον ΄Αγιο Γεώργιο και τα γράφουμε.
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1. ................................................

2. ................................................

3. ................................................

4. ................................................

5. ................................................

6. ................................................

7. ................................................

8. ................................................

9. ................................................

10. ................................................

Ο ΄Αγιος Γεώργιος στην αγιογραφία της Κύπρου
Ο ΄Αγιος Γεώργιος είναι ένας από τους δημοφιλέστερους και πολύ αγαπητούς αγίους
στην Κύπρο. Τιμάται πολύ από τους χριστιανούς του νησιού μας. Αυτό φαίνεται από
το πλήθος ναών, μοναστηριών, χωριών και ανθρώπων που φέρουν το όνομά του.
Ιδιαίτερα, μάλιστα, τον τιμούν οι στρατιώτες του πεζικού, που τον έχουν προστάτη
άγιό τους. Ο ΄Αγιος Γεώργιος, επειδή ήταν στρατιωτικός, εικονίζεται με στρατιωτική
στολή και πανοπλία.
Στην αγιογραφία της Κύπρου ο ΄Αγιος Γεώργιος παρουσιάζεται με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους:
καβαλάρης

δρακοντοκτόνος

στρατιωτικός άγιος

δίπλα σε άλλους αγίους

1. Γράφουμε κάτω από κάθε εικόνα την κατάλληλη λεζάντα.

Εικ. 117

Εικ. 116

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

Εικ. 118
.......................................................

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

Εικ. 119
.......................................................
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2. Παρατηρούμε με προσοχή την εικόνα και μετά συμπληρώνουμε το κείμενο με
τις λέξεις που λείπουν.
Α) Ο ΄Αγιος Γεώργιος ως καβαλάρης
(πετσέτα, χαλινάρι, κανάτα, άλογο, νέος,
στρατιωτική)
Ο ΄Αγιος Γεώργιος παρουσιάζεται καβαλάρης
πάνω σε λευκό …………………, το οποίο κινείται προς τα αριστερά μέσα σε ποτάμι ή λίμνη
γεμάτη

ψάρια.

Ο

΄Αγιος

εικονίζεται

…………………, με σγουρά μαλλιά και χωρίς
γένια. Φορεί …………………….…..

στολή και

έχει γυρισμένο το στήθος και το κεφάλι προς
τον θεατή. Στον δεξί του ώμο πέφτει κόκκινος μανδύας, ο οποίος ανεμίζει προς τα πίσω.
Καμπιά

Με το δεξί χέρι κρατεί το κοντάρι με τη λόγχη προς τα πάνω, ενώ με το αριστερό το

Εικ. 120

………………… του αλόγου. Πίσω του κάθεται

ο μικρός Γεώργιος από τη Μυτιλήνη. Παρουσιάζεται να κρατεί ………………… στο αριστερό του χέρι και ποτήρι γεμάτο κρασί στο δεξί του. Στον ώμο του είναι απλωμένη
………………… , επειδή ήταν έτοιμος να υπηρετήσει το αφεντικό του, για να πλυθεί
πριν από το γεύμα. ΄Ηταν ακριβώς εκείνη τη στιγμή που επενέβηκε ο ΄Αγιος και τον
έσωσε από την αιχμαλωσία.
Β) Ο ΄Αγιος Γεώργιος δίπλα σε άλλους αγίους
(στρατιωτικός, μανδύας, σπαθί, ΄Αγιος Δημήτριος,
ασπίδα)
Ο ΄Αγιος Γεώργιος εικονίζεται δίπλα από τον
………..................…...........………, επειδή και οι δύο είναι
…………........................ άγιοι. Ο ΄Αγιος Γεώργιος εικονίζεται
ολόσωμος και όρθιος. Φορεί στρατιωτική στολή και
…………………. Με το δεξί του χέρι κρατεί το
Μαχαιράς
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Εικ. 121

………………, ενώ με το αριστερό του την ………………….

Γ) Ο ΄Αγιος Γεώργιος ως δρακοντοκτόνος
( ουρά, δράκος, άλογο, καβαλάρης, φτερά, πράσινο)
Ο ΄Αγιος Γεώργιος παρουσιάζεται …………..………
πάνω σε γκριζόασπρο άλογο που καλπάζει
προς τα δεξιά. Εικονίζεται νέος, χωρίς γένια και
με κοντά καφέ σγουρά μαλλιά. Φορεί στρατιωτική στολή και έχει γυρισμένο το στήθος προς
τον θεατή. Στους ώμους του πέφτει κόκκινος
μανδύας, ο οποίος ανεμίζει προς τα πίσω. Με το
δεξί του χέρι κρατεί το κοντάρι, το οποίο βυθίζει στο στόμα του …………..………, ενώ με το αριστερό του το χαλινάρι του …………..…..…… .
Ο δράκος, τον οποίο σκοτώνει ο ΄Αγιος, έχει
χρώμα ………..………… με κόκκινα ………..…………
και κόκκινη ραχοκοκαλιά. Στέκεται στα δύο του
πόδια και έχει γυρισμένο το κεφάλι προς τον
Εικ. 122

΄Αγιο. Η ………..………… του θηρίου τυλίγει το πισινό πόδι του αλόγου.

Δ) Ο ΄Αγιος Γεώργιος ως στρατιωτικός άγιος
(σπαθί, μανδύας, κοντάρι, στολή, ασπίδα, σγουρά)
Ο ΄Αγιος Γεώργιος εικονίζεται ολόσωμος και όρθιος. Το
πρόσωπό του είναι στρογγυλό με ………………… μαλλιά.
Φορεί στρατιωτική …………………….….. και στον αριστερό του ώμο πέφτει κόκκινος ………………… που ανεμίζει. Στο δεξί του χέρι κρατεί το …………………, ενώ στο
αριστερό χέρι το …………………, που είναι στη θήκη του.
Από τον αριστερό ώμο κρέμεται το τόξο και η
………………… του. Στη δεξιά πλευρά του κρέμεται η θήκη που είναι γεμάτη βέλη.
Εικ. 123
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Οι ΄Αγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη
Νεοφανείς ΄Αγιοι
Πριν λίγα χρόνια, σε ένα νησί της Ελλάδας, τη Λέσβο, ανακαλύφθηκε σε έναν λόφο ο τάφος ενός άγνωστου άντρα.
΄Ηταν ο τάφος του Αγίου Ραφαήλ, ο οποίος μαρτύρησε εκεί
μαζί με τον ΄Αγιο Νικόλαο, την Αγία Ειρήνη και πολλούς
άλλους άγιους μάρτυρες.
Ο ΄Αγιος Ραφαήλ γεννήθηκε το 1410 μ.Χ. σε ένα άλλο μικρό νησί της Ελλάδας, την Ιθάκη. Εκεί έμαθε τα πρώτα του
γράμματα και αγάπησε την Εκκλησία και τον Χριστό. Μεγαλώνοντας έγινε ευσεβής και θερμός χριστιανός. Αφού υπηρέτησε για λίγο στον βυζαντινό στρατό, αποφάσισε να αφιερωθεί στην Εκκλησία. ΄Εγινε μοναχός και ακολούθως χειροτονήθηκε ιερέας. Η Εκκλησία συχνά τον έστελνε να μιλά
στους ανθρώπους για τον Χριστό, αντιμετωπίζοντας και
όλους αυτούς που ήθελαν να βλάψουν τους χριστιανούς.
Σε μια από τις αποστολές του στη Γαλλία, γνώρισε έναν
νεαρό φοιτητή από τη Θεσσαλονίκη, τον Νικόλαο. ΣυνδέθηΕικ. 124
καν με αδελφική φιλία, ώστε σύντομα ο Νικόλαος έγινε συνεργάτης του Ραφαήλ και χειροτονήθηκε διάκονος. Μαζί
πήγαιναν σε διάφορα μέρη και στήριζαν τους χριστιανούς, που τώρα είχαν να αντιμετωπίσουν έναν νέο εχθρό, τους Τούρκους. Μάλιστα, λίγο μετά, και οι δύο αναγκάστηκαν να πάνε στη Λέσβο, για να γλιτώσουν από τις επιθέσεις των Τούρκων.
Οι δύο φίλοι έμειναν σε ένα παλιό μοναστήρι στις Καρυές, που ήταν αφιερωμένο
στα Γενέθλια της Παναγίας. Εκεί, λοιπόν, έγινε ηγούμενος ο Ραφαήλ. Οι δύο ΄Αγιοι βοηθούσαν πολύ όλους τους ανθρώπους, που έτρεχαν κοντά τους, γι’ αυτό και ήταν αξιαγάπητοι. Δεν άργησαν, όμως, οι Τούρκοι να φτάσουν και στο νησί της Λέσβου. Μπήκαν με τη βία στο μοναστήρι και συνέλαβαν τον Ραφαήλ και τον Νικόλαο, αλλά και
άλλους χριστιανούς που βρίσκονταν εκεί. Ανάμεσά τους και ένα κοριτσάκι έντεκα χρονών, την Ειρήνη. ΄Ολοι οι χριστιανοί δέχτηκαν φοβερά και φρικτά βασανιστήρια, αλλά
ποτέ δεν αρνήθηκαν τον Χριστό. Με πίστη στον Χριστό και γενναιότητα υπέμειναν τα
βασανιστήρια και έγιναν άγιοι μάρτυρες. Η μνήμη των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και
Ειρήνης εορτάζεται από την Εκκλησία κάθε χρόνο δύο μέρες μετά το Πάσχα.
1. Βάζουμε σε κύκλο την ημερομηνία που κτίστηκε το μοναστήρι, στο οποίο έμεναν
οι ΄Αγιοι, καθώς και την ημερομηνία που ανακαλύφθηκε το λείψανο του Αγίου
Ραφαήλ. Αν γνωρίζουμε πως οι ΄Αγιοι μαρτύρησαν 30 χρόνια μετά το κτίσιμο του
μοναστηριού, πόσα χρόνια πέρασαν, μέχρι να βρεθούν τα λείψανά τους;

Εικ. 125
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Εικ. 126

2. Διαγράφουμε τις λανθασμένες απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα, ώστε να
απομείνει η ορθή απάντηση.



Σε ποιο νησί της Ελλάδας γεννήθηκε ο ΄Αγιος Ραφαήλ;
Λέσβος

Ιθάκη



Κρήτη

Σε ποια χώρα συνάντησε για πρώτη φορά ο ΄Αγιος Ραφαήλ
τον ΄Αγιο Νικόλαο;
Γαλλία



Ελλάδα

Σε ποια εορτή της Παναγίας ήταν αφιερωμένο το μοναστήρι στη Λέσβο, στο οποίο διέμεναν οι ΄Αγιοι;
Ευαγγελισμός

Κοίμηση



Γενέθλια

Πόσων χρονών ήταν η Αγία Ειρήνη όταν μαρτύρησε;
Δώδεκα



Αγγλία

Δεκαπέντε

΄Εντεκα

Ποια μέρα είναι πάντοτε η γιορτή των Αγίων Ραφαήλ,
Νικολάου και Ειρήνης;
Τρίτη

Τετάρτη

Κυριακή

3. Μαζί με τους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη μαρτύρησαν και πολλοί
άλλοι χριστιανοί. Διαβάζουμε τα ονόματα ορισμένων από αυτούς.

ιοι που
Νεοφανείς ΄Αγ
τον λό
μαρτύρησαν σ
ν της
΄Αγιος Βασίλειος ο
φο των Καρυώ
.
.Χ
μ
3
Προεστός
Λέσβου το 146
΄Αγιος Ραφαήλ

΄Αγιος Θεόδωρος

΄Αγιος Νικόλαος

΄Αγιος Ακίνδυνος

Αγία Ειρήνη

΄Αγιος Σταύρος

Αγία Ελένη

Αγία Μαρία

΄Αγιος Ραφαήλ το
νήπιο
Εικ. 127
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4. Μαθαίνουμε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή των Αγίων, μέσα από
τις εικόνες. Γράφουμε κάτω από κάθε εικόνα την κατάλληλη λεζάντα, που την
περιγράφει.

Εικ. 129

Εικ. 130

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

Εικ. 128

………………………..
………………………..
………………………..

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

Εικ. 131

Εικ. 132

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
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Εικ. 133

Εικ. 134

…………………………………………...

………………………………………….

…...………………………………………

………………………………………….
………………………………………….

………………………..
…………………...…...
………………………..
………………………..
Εικ. 136
Εικ. 135

Οι Τούρκοι στο τέλος
έκαψαν το μοναστήρι.

Ο ΄Αγιος Ραφαήλ συναντά στη Γαλλία
τον ΄Αγιο Νικόλαο.

Οι Τούρκοι εισβάλλουν με βίαιο τρόπο
στο μοναστήρι.

Οι ΄Αγιοι μένουν σε ένα παλιό μοναστήρι, που ήταν κτισμένο σε έναν λόφο.

Ο Αγιος Ραφαήλ και οι άλλοι άγιοι υπομένουν τα βασανιστήρια των Τούρκων.

Οι ΄Αγιοι φθάνουν στη Λέσβο, όπου
τους υποδέχεται ο πατέρας της Αγίας
Ειρήνης, ο ΄Αγιος Βασίλειος.

Η Αγία Ειρήνη παρακολουθεί με την
οικογένειά της την τελευταία λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης.

Οι ΄Αγιοι λειτουργούν για τελευταία
φορά τη Μεγάλη Πέμπτη.

Η ανακάλυψη του τάφου του Αγίου
Ραφαήλ, πεντακόσια χρόνια αργότερα.
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Και σήμερα υπάρχουν μάρτυρες
Οι ΄Αγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη μαρτύρησαν για την αγάπη τους προς τον Χριστό τον Απρίλη του 1463 μ.Χ. μαζί με άλλους χριστιανούς στον λόφο των Καρυών στο
νησί της Λέσβου. Οι ΄Αγιοι αυτοί δεν ήταν ούτε οι πρώτοι, αλλά ούτε και οι τελευταίοι,
που μαρτύρησαν για χάρη του Χριστού. ΄Ηταν απλά κάποιοι από τους χιλιάδες αγίους
μάρτυρες της Εκκλησίας, που ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό και θανατώθηκαν από αλλόθρησκους*.
Ιδιαίτερα κατά τους τέσσερις πρώτους
αιώνες, που ξέσπασαν διωγμοί κατά των
χριστιανών, πολλοί ήταν αυτοί που μαρτύρησαν. Δεν έμεινε τρόπος που να μην
τον σκεφτούν οι αλλόθρησκοι, για να λυγίσουν την πίστη των χριστιανών και να
τους κάνουν να απαρνηθούν τον Χριστό.
Μα το μαρτύριο δεν τελείωσε τότε. Μέχρι
και σήμερα χριστιανοί χάνουν τη ζωή τους
από αλλόθρησκους σε διάφορα μέρη της
Εικ. 137
γης, γιατί επιμένουν στην αγάπη τους
προς τον Χριστό.
Στον εικοστό αιώνα, που μόλις πέρασε, και στον εικοστό πρώτο αιώνα, που μόλις
μπήκε, πολλοί χριστιανοί δέχονται καθημερινά τις επιθέσεις των αλλόθρησκων και
συμπληρώνουν τον κατάλογο των μαρτύρων της Εκκλησίας. Παιδιά, άνδρες και γυναίκες, ηλικιωμένοι, ιερείς και λαϊκοί, σιωπηλά δέχονται τα μαρτύρια, γιατί δεν δέχονται να αλλάξουν την πίστη τους.
Στη διαδρομή των αιώνων οι πιστοί χριστιανοί έχουν να παρουσιάσουν για την
πίστη του Χριστού αγώνες, θυσία, αίματα.
Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Πάντα θα
υπάρχουν αυτοί που θα πολεμούν τους
χριστιανούς και πάντα θα υπάρχουν οι
μάρτυρες χριστιανοί, που θα μεγαλώνουν
Εικ. 138 με το αίμα τους το δέντρο της Εκκλησίας.
* Αυτοί που πιστεύουν σε κάποια άλλη θρησκεία, εκτός του χριστιανισμού.
1. Συζητούμε στην τάξη:
α) Ποιους αγίους στην Εκκλησία χαρακτηρίζουμε ως «Μεγαλομάρτυρες»,
«Παιδομάρτυρες», «Νεομάρτυρες» και ποιους ως «Νεοφανείς Μάρτυρες»;
β) Θυμόμαστε τα ονόματα αγίων μαρτύρων, με τους οποίους ασχοληθήκαμε κατά τη φετινή σχολική χρονιά στα Θρησκευτικά, αλλά και άλλων μαρτύρων
που τυγχάνει να γνωρίζουμε.
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2. Διαβάζουμε προσεκτικά τις πιο κάτω προτάσεις και γράφουμε στα κουτάκια Ο,
εάν οι προτάσεις είναι ορθές, και Λ, εάν οι προτάσεις είναι λανθασμένες.
Οι ΄Αγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη ήταν οι τελευταίοι που μαρτύρησαν για
την αγάπη τους προς τον Χριστό.
Οι μεγαλύτεροι διωγμοί κατά των Χριστιανών έγιναν κατά τους τέσσερις
πρώτους αιώνες.
Υπάρχουν και σήμερα πολλοί χριστιανοί που μαρτυρούν, γιατί επιμένουν να
πιστεύουν στον Χριστό.
Οι μάρτυρες που τιμούνται στην Εκκλησία ως άγιοι είναι μόνο οι ιερείς που
θυσίασαν την ζωή τους για τον Χριστό.
Μάρτυρες υπάρχουν μόνο στις χώρες που υπάρχουν φανατικοί άπιστοι, που
θέλουν να εκδικηθούν τους χριστιανούς.
2. Κοιτάζουμε το βιβλίο με τους μάρτυρες του λόφου των Καρυών στη σελίδα 91
και συμπληρώνουμε την ακροστιχίδα, για να μάθουμε κάποιες επιπλέον πληροφορίες για τους μάρτυρες αυτούς.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

Μ

2

Α

3

Ρ

4

Τ

5

Υ

6

Ρ

7

Ε

8

Σ

Αγία, μητέρα της Αγίας Ειρήνης και του Αγίου Ραφαήλ, του μικρού νηπίου.
΄Αγιος, επιστάτης της Μονής, στην οποία μαρτύρησαν οι άγιοι.
΄Αγιο νήπιο, που πρώτο μαρτύρησε στη Μονή, μόλις σε ηλικία έντεκα μηνών.
Αυτοί βασάνισαν τους μάρτυρες στον λόφο των Καρυών.
Αυτή την αρετή έδειξαν οι μάρτυρες απέναντι στα βασανιστήριά τους.
΄Αγιος, ιερέας και ηγούμενος της Μονής του Γενεθλίου της Παναγίας, των Καρυών.
Αγία, ανεψιά του Αγίου Βασιλείου του Προεστού, που μαρτύρησε με φρικτό τρόπο.
΄Αγιος, μοναχός στη Μονή, που μαζί με τον ΄Αγιο Ακίνδυνο, έθαψαν τα λείψανα των
αγίων, την επόμενη μέρα του μαρτυρίου τους.
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4. Κόβουμε τις εικόνες των αγίων της σελίδας 109 και τις κολλάμε στο κατάλληλο
κουτί, για να θυμηθούμε άγιους μάρτυρες με τους οποίους ασχοληθήκαμε φέτος.

Αγία Αικατερίνη

΄Αγιος Νέστωρας

΄Αγιος Ταρσίζιος

΄Αγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος
και Ειρήνη

΄Αγιος Γεώργιος

΄Αγιος Δημήτριος

5. Σχολιάζουμε τις δύο εικόνες. Ποιες ομοιότητες παρατηρούμε και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουμε ως προς την αντιμετώπιση των χριστιανικών ναών
παλαιότερα και σήμερα από τους αλλόθρησκους;
Ναός Γενεθλίου της Παναγίας, που
κάηκε και ανατινάχτηκε το 1463.

Εικ.139
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Ναός στην κατεχόμενη Κύπρο,
που καταστράφηκε μετά το 1974.

Εικ.140

Ο ΄Αγιος Τριφύλλιος
Ο πολιούχος ΄Αγιος της Λευκωσίας
Γνωρίζετε πώς ονομαζόταν στα παλιά χρόνια η Λευκωσία; Ονομαζόταν Λήδρα και σίγουρα δεν είχε τη μορφή
που έχει σήμερα. Ούτε και ήταν η πρωτεύουσα της Κύπρου. Στην πόλη αυτή τριακόσια περίπου χρόνια μετά
τη γέννηση του Χριστού έζησε και ο ΄Αγιος Τριφύλλιος.
Ο Τριφύλλιος μεγάλωσε σε μια οικογένεια, που δεν
πίστευε στον Χριστό. Δεν ήταν, λοιπόν, χριστιανός, αλλά ειδωλολάτρης. Αφού έμαθε τα πρώτα του γράμματα
στη Σαλαμίνα και στους Σόλους, στάλθηκε από τους
γονείς του στη Βηρυτό, όπου σπούδασε νομική και ρη- Εικ. 141
τορική. Εκεί εργάστηκε ως δικηγόρος, με μεγάλη επιτυχία. Πότε, όμως, δεν θαύμασε τον εαυτό του και τα κατορθώματά του. Αντίθετα, αυτό
που θαύμαζε περισσότερο ήταν η πίστη και η υπομονή που έδειχναν οι χριστιανοί στα
τόσα μαρτύρια που τους έκαναν. ΄Ετσι, θέλησε κι αυτός να γνωρίσει τη διδασκαλία
του Ιησού. Πολύ σύντομα βαπτίστηκε χριστιανός.
Ο Τριφύλλιος, τότε, επιστρέφει στην Κύπρο και γίνεται αμέσως μαθητής του Αγίου
Σπυρίδωνα. Κοντά στον ΄Αγιο Σπυρίδωνα γνωρίζει τη χριστιανική πίστη σε όλη την
έκτασή της. Το ΄Αγιο Πνεύμα τον γεμίζει με αρετές
και χαρίσματα. Σύντομα χειροτονείται διάκονος και
συμπαραστέκεται στον δάσκαλό του στους δύσκολους αγώνες που δίνει εναντίον όσων ήθελαν να
βλάψουν τους χριστιανούς. Ο κόσμος και ιδιαίτερα
οι κάτοικοι της Λήδρας τον αγαπούσαν πολύ. ΄Ετσι,
χειροτονείται ιερέας και ακολούθως επίσκοπος. Είναι ο πρώτος επίσκοπος Λήδρας, γι’ αυτό και θεωρείται μέχρι και σήμερα προστάτης και πολιούχος άγιος
της Λευκωσίας.
Ο Τριφύλλιος προσπαθούσε συνεχώς να μεταφέρει στους πιστούς όσα δίδαξε ο Χριστός. ΄Εκτισε μοναστήρια και ναούς, ώστε οι πιστοί να μπορούν να
παρακολουθούν και να συμμετέχουν στις ακολουθίες της Εκκλησίας. ΄Ηταν πάντοτε στο πλευρό όσων
ζητούσαν τη βοήθειά του. Συμπαραστεκόταν συνεχώς στους φτωχούς και αδυνάτους, γι’ αυτό και αξιώθηκε να γίνει άγιος της Εκκλησίας. Η μνήμη του
Εικ. 142
τιμάται κάθε χρόνο στις 13 Ιουνίου.
1. Υπογραμμίζουμε στο κείμενο τρεις πόλεις της Κύπρου, την εποχή που έζησε ο
΄Άγιος Τριφύλλιος και τις γράφουμε πιο κάτω.
………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..
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2. Διερευνούμε στο σπίτι ποια να είναι άραγε σήμερα τα ονόματα των τριών πόλεων, που γράψαμε στην άσκηση 1.
3. Άντιστοιχίζουμε.


Βηρυτός

Πόλη στην οποία έμαθε ο
΄Αγιος τα πρώτα του γράμματα 



Σόλοι

Πόλη στην οποία σπούδασε ο

΄Αγιος



Λήδρα

Πόλη στην οποία ο ΄Αγιος έγινε

πρώτος επίσκοπος



Παλαίπαφος

Πρωτεύουσα της Κύπρου τα

χρόνια που έζησε ο ΄Αγιος



Σαλαμίνα

4. Συμπληρώνουμε τα κενά των προτάσεων με τις κατάλληλες λέξεις, για να γνωρίσουμε κάποια χαρακτηριστικά του Άγίου Τριφυλλίου.

Ο ΄Αγιος κρατά στα χέρια
ένα Ε _ _ _ _ _ _ _ _ . Με
τον τρόπο αυτό παρουσιάζεται το γεγονός πως ο ΄Αγιος
κήρυξε στους πιστούς τον
λ _ _ _ του Χ _ _ _ _ _ _ .

Ο ΄Αγιος φοράει πάνω από
τους ώμους ένα λ _ _ _ _
ένδυμα με στ _ _ _ _ _ _,
που ονομάζεται ωμοφόριο
και το φοράνε όσοι είναι
α _ _ _ _ _ _ _ _.
Εικ. 143
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Γύρω από το κεφάλι υπάρχει
ένα φ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
που συμβολίζει το γεγονός
πως ο Τ _ _ _ _ _ _ _ _ _
κατάφερε με τη ζωή του να
κερδίσει την αγιότητα.

Ο ΄Αγιος εικονίζεται ως ένας
ψ _ _ _ _ και λ _ _ _ _ _
επίσκοπος με αρχιερατική
ενδυμασία. Παρουσιάζεται
να έχει λευκά μ _ _ _ _ _
και γ _ _ _ _.

5. Μελετούμε την πιο κάτω ιστορία από τη ζωή του Άγίου Τριφυλλίου και συζητούμε τι είναι σημαντικό στη ζωή μας μέσα από τα λόγια του Άγίου Σπυρίδωνα.

Μια φορά ο ΄Αγιος Τριφύλλιος και ο
΄Αγιος Σπυρίδωνας περπατούσαν
μέσα από τα βουνά της οροσειράς
του Πενταδακτύλου, για να πάνε
στην Κερύνεια. Ο ΄Αγιος Τριφύλλιος
μαγεύτηκε πάρα πολύ από τις ομορφιές του τοπίου.

Ας μην παρασυρόμαστε, αδελφέ
μου, από τις ομορφιές της φύσης.
Να σκεφτόμαστε πόσο όμορφος
είναι ο Θεός που τα έπλασε όλ’ αυτά
και πόσο ωραία θα’ ναι η ζωή μας
κοντά του.

Εικ. 144

6. Γράφουμε στην εικόνα το όνομα του Άγίου Τριφυλλίου, παίρνοντας γράμματα
από το βυζαντινό αλφάβητο, που βρίσκεται πιο κάτω. Στα δεξιά του Άγίου γράφουμε τη φράση «Ο ΆΓΙΟΣ» και στα αριστερά του τη λέξη «ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΣ».

Εικ. 145
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Πολιούχοι ΄Αγιοι της Κύπρου
Ο ΄Αγιος Τριφύλλιος, όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα, είναι ο προστάτης και
πολιούχος άγιος της Λευκωσίας. Πολιούχος ονομάζεται ο άγιος που προστατεύει έναν
τόπο από τα διάφορα προβλήματα και τις συμφορές. Είναι ο άγιος που τρέχει να συμπαρασταθεί στις ανάγκες, που έχουν οι κάτοικοι ενός τόπου, εκείνος ο άγιος, στον
οποίο στρέφουν τις προσευχές τους οι κάτοικοι για επίλυση των προβλημάτων τους.
΄Οπως η Λευκωσία, έτσι και οι άλλες πόλεις της Κύπρου έχουν τον πολιούχο και προστάτη τους άγιο. Ας τους γνωρίσουμε:

Εικ. 148
Εικ. 147
΄Αγιος Θεόδοτος
2 Μαρτίου

΄Αγιος Επιφάνιος
12 Μαΐου

Εικ. 146
΄Αγιος Τριφύλλιος
13 Ιουνίου

Εικ. 151

Εικ. 149
΄Αγιος Πανάρετος
1 Μαΐου
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Εικ. 150
΄Αγιος Ιωάννης
ο Ελεήμων
12 Νοεμβρίου

΄Αγιος Λάζαρος
Το Σάββατο πριν
τη Μεγάλη Εβδομάδα

1. Συμπληρώνουμε την πιο κάτω ταυτότητα της ενορίας μας.

Ενορία …………………….……………………………………………………………………………
Πόλη/Χωριό ………………………………………………………………………………………...
Ιερή Μητρόπολη …..………………………………………………………………………………
Πολιούχος ΄Αγιος ……...…………………………………………………………………………

2. Θυμόμαστε και γράφουμε το όνομα των αγίων στις εικόνες, καθώς και του
τόπου, τον οποίο προστατεύουν.

Εικ. 152
……………………….…
Θ_ σ σ _ _ _ _ _ κ _

Εικ. 153

Εικ. 154

……………………….…
Π_ _ ρ _

……………………….…
Κ_ ρκ _ _ _

3. Άντιστοιχίζουμε.
΄Αγιος Τριφύλλιος





Λάρνακα

΄Αγιος Λάζαρος





Λεμεσός

΄Αγιος Επιφάνιος





Αμμόχωστος

΄Αγιος Πανάρετος





Κερύνεια

΄Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων





Λευκωσία

΄Αγιος Θεόδοτος





Πάφος
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4. Μια από τις μεγαλύτερες κωμοπόλεις της Κύπρου είναι η Μόρφου. Η Μόρφου
είναι κατεχόμενη από τους Τούρκους. Λύνουμε την ακροστιχίδα, για να μάθουμε
τον πολιούχο της ΄Άγιο.
1
2
3
4
5
1. Το όνομα του μήνα, στον οποίο γιορτάζει ο πολιούχος άγιος της Κερύνειας.
2. Το όνομα του Αγίου, που εικονίζεται στη δεύτερη εικόνα της άσκησης 2, σελ. 101
3. Το όνομα του μήνα, στον οποίο εορτάζουν οι πολιούχοι ΄Αγιοι της Πάφου και της
Αμμοχώστου.
4. Το όνομα της πόλης, της οποίας είναι πολιούχος ο ΄Αγιος Επιφάνιος.
5. Το όνομα του Αγίου, που είναι πολιούχος ΄Αγιος του νησιού της Κέρκυρας.
5. Διαβάζουμε τα απολυτίκια δύο Άγίων της Εκκλησίας. Υπογραμμίζουμε και
γράφουμε το όνομα των Άγίων και του τόπου που είναι πολιούχοι.

Ὅσιων τὴν ἔλλαμψιν, εἰσδεδεγμένη σεμνή, τὴν πόλιν
ἐφαίδρυνας, τῶν Ἀθηναίων τὴ σῆ, ἀσκήσει καὶ χάριτι, σὺ γὰρ
ἐν εὐποιίαις, διαλάμπουσα Μῆτερ, ἤθλησας δι' ἀγάπην,
εὐσεβῶς τοῦ πλησίον, διὸ σὲ ὢ Φιλοθέη, Χριστὸς ἐδόξασε.
Όνομα Αγίας:

………………………………………

Όνομα Τόπου: ………………………………………

Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερίναν
τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ
ἀντίληψιν· ὅτι ἐφίμωσε λαμπρῶς, τοὺς κομψοὺς τῶν ἀσεβῶν,
τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει, καὶ νῦν ὡς Μάρτυς στεφθεῖσα,
αἰτεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.
Όνομα Αγίας:

………………………………………

Όνομα Τόπου: ………………………………………
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5. Κόβουμε στη σελίδα 111 την εικόνα του πολιούχου Άγίου της επαρχίας, από
την οποία καταγόμαστε, και την κολλάμε στο πιο κάτω κουτί. Άκολούθως, γράφουμε λίγα λόγια για τη ζωή του.

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

103

Παράρτημα εικόνων

Εικ. 141

Τα Πάθη του Χριστού (Εργασία 4, σελ. 50)

Εικ. 155

Εικ. 157

Εικ. 159

Εικ. 156

Εικ. 158

Εικ. 160
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Εικ. 146

Και σήμερα υπάρχουν μάρτυρες

Εικ. 161

Εικ. 163

Εικ. 165

(εργασία 4, σελ. 96)

Εικ. 162

Εικ. 164

Εικ. 166
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Πολιούχοι ΄Αγιοι της Κύπρου

(εργασία 5, σελ. 103)

Εικ. 168

Εικ. 167

Εικ. 169

Εικ. 171

Εικ. 170

Εικ. 172
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Πηγές
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από: http://childrenofthenineties.blogspot.com/2010_07_01_archive.html.
Εικ. 2, σελ. 13: Χριστή Πολιτεία, Αγάπη-Αγάπες, ξυλόγλυπτο. Ανάκληση Νοέμβριος 15,
2011 από: http://xristipoliteia.blogspot.com/2009/01/blog-post_9028.html.
Εικ. 3, σελ. 13: Αντιαιρετικός, Η συμβολή των ελληνιστών Χριστιανών στη διάδοση του
Ευαγγελίου στα έθνη, ψηφιδωτό. Ανάκληση Νοέμβριος 15, 2011 από: http://
antiairetikos.blogspot.com/2011/03/blog-post.html.
Εικ. 4, σελ. 16: Ευαγγελιστής Ματθαίος, φορητή εικόνα. Ανάκληση από:
http://www.haniotika-nea.gr
Εικ. 5, σελ. 16: Πάμπλο Πικάσο, Χέρια με λουλούδια (1958). Ανάκληση Δεκέμβριος 9,
2014 από: https://rosetabooks.files.wordpress.com/2010/03/
cebbcebfcf85cebfcf8dceb4ceb9ceb11.jpg
Εικ. 6, σελ. 17: Χτίστες, ελαιογραφία. Λαζαρής Αργυρού (1994). Στο: Λαζαρής Αργυρού:
Ζωγραφική, Γλυπτική, Ψηφιδωτό. Αγροκηπιά, 2004 (σελ. 61). Συλλογή Συντεχνίας
Οικοδόμων ΠΕΟ.
Εικ. 7, σελ. 18: Καλός σαμαρείτης, τοιχογραφία. Εκκλησία της Κύπρου, Ευαγές Ιδρυμα
Εργων Κοινής Ωφελείας «Ο Καλός Σαμαρείτης». Ανάκληση Ιανουάριος 24, 2012
από: http://www.churchofcyprus.org.cy/article.php?articleID=558
Εικ. 8, σελ. 19: Αναστασία, Δίχως χρώμα, φωτογραφία. Ανάκληση Φεβρουάριος 20,
2012 από: http://anastasia.pblogs.gr/tags/monaksia-gr.html.
Εικ. 9, σελ. 20: Το Αρμενικό Ζήτημα και η Κύπρο, Φοίβος Νικολαΐδης. Ανάκληση Μάιος
2011, 26 από: http://phivosnicolaides.blogspot.com/2009/05/blog-post_06.html.
Εικ. 10 και 14, σελ. 21: Εκκλησία Σουρπ Αστβατζατζίν στη Λευκωσία, ΑλέξανδροςΜιχαήλ Χατζηλύρας. Ανάκληση Μάιος 2011, 16 από: http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Sourp_Asdvadzadzin.JPG.
Εικ. 11, σελ. 21: Cyprus Armenians-Gibrahayer, Sourp Kevork Church. Ανάκληση Μάιος
2011, 16 από: http://www.hayem.org/en/photos/limassol.
Εικ. 12, σελ. 21: Η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου στη Λάρνακα, Αλέξανδρος-Μιχαήλ Χατζηλύρας. Ανάκληση Ιούλιος 12, 2012 από: http:larnaka.wordpress.com/2010/06/.
Εικ. 13, σελ. 21: Εκκλησία Καντσβώρ στην Αμμόχωστο, Αλέξανδρος-Μιχαήλ Χατζηλύρας. Ανάκληση Μάιος 2011, 26 από: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ganchvor.jpg.
Εικ. 15, σελ. 21: Κατεχόμενη Χαλεύκα, Αρμενομονάστηρο. Ανάκληση Δεκέμβριος 9,
2014 από: http://noctoc-noctoc.blogspot.com/2007/09/sourp-magarthe-armenianmonastery-of.html
Εικ. 16-20, σελ. 23: αγιογραφίες αγίων και Χριστού. Αρχιεπισκοπή Μαρωνιτών Κύπρου.
Μαρωνίτικες εικόνες (σελ. 43, 39, 40, 41). Εκδόσεις Γραφείου Προεδρικού Επιτρόπου.

114

Εικ. 21, σελ. 24: αναπαράσταση εικόνας χορτασμού πέντε χιλιάδων, Watts, M. (2003).
Εικονογραφημένη Βίβλος για Παιδιά (σσ. 230-231). Λευκωσία: Power Publishing. Εικονογράφηση: Helen Cann.
Εικ. 22, σελ. 25: αγιογραφία της παραβολής του χαμένου προβάτου. Χριστιανός Ορθόδοξος, Η παραβολή του χαμένου προβάτου. Ανάκληση Ιούλιος 26, 2012 από:
http://xristianos.gr/forum/viewtopic.php?f=176&t=4087.
Εικ. 23-25, σελ. 26: Χατζηλύρα, Α.Μ. (2008, 23 Νοεμβρίου). Οι Λατίνοι της Κύπρου. Πολίτης, Χρονικό, σ. 14, 20.
Εικ. 26, σελ. 26: εκκλησία Τιμίου Σταυρού. Λατινική Κοινότητα της Κύπρου. Ανάκληση
Μάιος 28, 2012 από: http://www.latincatholicsofcyprus.com/cgibin/hweb?-A=121&V=gallery.
Εικ. 27, σελ. 26: εκκλησία Αγίας Αικατερίνης και Παναγίας των Χαρίτων. Αρχείο
συγγραφικής ομάδας.
Εικ. 28, σελ. 26: εκκλησία Παναγίας των Χαρίτων. Ανάκληση Δεκέμβριος 9, 2014 από:
http://www.marriageincyprus.com/venues.html
Εικ. 29, σελ. 26: εκκλησία Χρυσοπολίτισσας. Ανάκληση Δεκέμβριος 9, 2014 από: http://
www.aboutcyprus.org.cy/images/gallery/Visit-Cyprus/Millennia-of-history/6.jpg
Εικ. 30, σελ. 28: Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι στο θέρος, ελαιογραφία. Στο: Λαζαρής Αργυρού: Ζωγραφική, Γλυπτική, Ψηφιδωτό. Αγροκηπιά, 2004 (σελ. 64).
Εικ. 31, σελ. 29: Ο Τεκκές της Χάλα Σουλτάν ή Τεκκές της Ουμ Χαράμ. Γραφείο Τύπου
και Πληροφοριών. Ανάκληση Δεκέμβριος 9, 2014 από: http://www.pio.gov.cy/MOI/
pio/pio.nsf/All/CD172EC7E6607FE3C22572900034E93D?OpenDocument
Εικ. 32, σελ. 30: Μπουγιούκ Χάνι. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Ανάκληση Δεκέμβριος 9, 2014 από: http://www.pio.gov.cy/MOI/pio/pio.nsf/All/
CD172EC7E6607FE3C22572900034E93D?OpenDocument
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Εικ. 33, σελ. 31: τοιχογραφία. Αρχείο Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου, Πάφος.
Εικ. 34, σελ. 31: Jacob Lawrence, The Migration of the Negro. Ανάκληση Αύγουστος 29,
2011 από http://lbullen.files.wordpress.com/2011/04/lawrence23.jpg.
Εικ. 35, σελ. 31: Ζωή μέσα στους προσφυγικούς καταυλισμούς. Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών. Ανάκληση Δεκέμβριος 9, 2014 από: http://www.pio.gov.cy/MOI/pio/
pio.nsf/All/54C4F1312EE5661AC225735B0031E24C?OpenDocument
Εικ. 36, σελ. 32: γελοιογραφία, Dan Perjovschi, Immigrant, 2005. Ανάκληση Ιούνιος 9,
2011 από: http://www.aces.or.at/start.asp?ID=225903.
Εικ. 37, σελ. 33: Αποκαθήλωση, φορητή εικόνα. Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου.
Εικ. 38, σελ. 34: Σταυροδρόμι, Χριστούγεννα των ρήξεων και της απελευθέρωσης.
Εικονογράφηση: Βάσω Γώγου. Ανάκληση Φεβρουάριος 21, 2012 από http://
stavrodromi.wordpress.com/.
Εικ. 39, σελ. 35: Ανάσταση, τοιχογραφία. Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού.
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Εικ. 40 και 41, σελ. 36: φωτογραφίες. Προσφυγικό Σωματείο «Η Ακανθού», Αφιέρωμα
στην Ακανθιώτισσα.
Εικ. 42, σελ. 38: Η Μεταμόρφωση, τοιχογραφία. Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού.
Εικ. 43, σελ. 39: Η Ανάληψη, τοιχογραφία. Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου.
Εικ. 44, 49, σελ. 42, 43 (αντίστοιχα): Ο Ιερός Νιπτήρας, τοιχογραφία. Ιερά Μεγίστη
Μονή Βατοπαιδίου. ΄Αγιον ΄Ορος.
Εικ. 45, σελ. 42: Ο Μυστικός Δείπνος, τοιχογραφία. Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.
΄Αγιον ΄Ορος.
Εικ. 46, 74, 75, 76, σελ. 42, 55, 55, 55 (αντίστοιχα): Ιερός Ναός Αγίου Φανουρίου,
Αραδίππου.
Εικ. 47, 159, σελ. 43, 107 (αντίστοιχα): Ο Νιπτήρας, τοιχογραφία. Ιερός Ναός Σταυρός
Αγιασμάτι, Πλατανιστάσα. Ιερά Μητρόπολις Μόρφου.
Εικ. 48, 50, 157, σελ. 43, 44, 107 (αντίστοιχα): Ο Μυστικός Δείπνος, τοιχογραφία. Ιερός
Ναός Σταυρός Αγιασμάτι, Πλατανιστάσα. Ιερά Μητρόπολις Μόρφου.
Εικ. 51, 53, 55, 155, σελ. 45, 46, 46, 107 (αντίστοιχα): Η Προσευχή, τοιχογραφία. Ιερός
Ναός Σταυρός Αγιασμάτι, Πλατανιστάσα. Ιερά Μητρόπολις Μόρφου.
Εικ. 52, 54, 56, 57, 158, σελ. 45, 46, 47, 47, 107 (αντίστοιχα): Η Προδοσία, τοιχογραφία.
Ιερός Ναός Σταυρός Αγιασμάτι, Πλατανιστάσα. Ιερά Μητρόπολις Μόρφου.
Εικ. 58, 60, 160, σελ. 48, 49, 107 (αντίστοιχα): Η Δίκη, τοιχογραφία. Ιερός Ναός Σταυρός Αγιασμάτι, Πλατανιστάσα. Ιερά Μητρόπολις Μόρφου.
Εικ. 59, 61, 62, 156, σελ. 48, 49, 49, 107 (αντίστοιχα): Ο Χριστός κρινόμενος υπό του Πιλάτου, τοιχογραφία. Ιερός Ναός Σταυρός Αγιασμάτι, Πλατανιστάσα. Ιερά Μητρόπολις Μόρφου.
Εικ. 63, 66, σελ. 51, 52 (αντίστοιχα): Ο Εμπαιγμός, τοιχογραφία. Ιερός Ναός Σταυρός
Αγιασμάτι, Πλατανιστάσα. Ιερά Μητρόπολις Μόρφου.
Εικ. 64, 67, σελ. 51, 52 (αντίστοιχα): Ερχόμενος επί του Σταυρού, τοιχογραφία. Ιερός
Ναός Παναγίας Ασίνου. Ιερά Μητρόπολις Μόρφου.
Εικ. 65, 68, σελ. 51, 52 (αντίστοιχα): Η Σταύρωση, φορητή εικόνα. Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου.
Εικ. 69, σελ. 53: Η Σταύρωση, φορητή εικόνα. Ιερά Μονή Διονυσίου. ΄Αγιον ΄Ορος.
Εικ. 70, σελ. 54: Η Αποκαθήλωση, φορητή εικόνα. Ιερά Μονή Διονυσίου. ΄Αγιον ΄Ορος.
Εικ. 71, σελ. 54: Ο Επιτάφιος Θρήνος, τοιχογραφία. Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.
΄Αγιον ΄Ορος.
Εικ. 72, σελ. 54: Η Αποκαθήλωση, τοιχογραφία. Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.
΄Αγιον ΄Ορος.
Εικ. 73, σελ. 54: Ο Ενταφιασμός, τοιχογραφία. Ιερός Ναός Παναγίας Ασίνου. Ιερά Μητρόπολις Μόρφου.
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Εικ. 77, σελ. 57: Η Ανάσταση, τοιχογραφία. Ανάκληση Δεκέμβριος 9, 2014 από:
http://www.saint.gr/9/texts.aspx
Εικ. 78, σελ. 58: Η Ανάσταση, τοιχογραφία. Ανάκληση Δεκέμβριος 9, 2014 από:
http://ikoukouzelis.com/archives/3842
Εικ. 79, σελ. 58: «΄Ιδε ο τόπος όπου έκειτο ο Κύριος», φορητή εικόνα. Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. ΄Αγιον ΄Ορος.
Εικ. 80, σελ. 58: Το «χαίρε» των Μυροφόρων, φορητή εικόνα. Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. ΄Αγιον ΄Ορος.
Εικ. 81, 82, 83, 85, σελ. 62-63: Η Γέννηση του Χριστού. Προσωπικό αρχείο Γιώργου Πέτρου.
Εικ. 84, 86, σελ. 63-64: Η Γέννηση του Χριστού, τοιχογραφία. Ιερός Ναός Σταυρός
Αγιασμάτι, Πλατανιστάσα. Ιερά Μητρόπολις Μόρφου.
Εικ. 87, σελ. 64: Η Γέννηση του Χριστού, τοιχογραφία. Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης
Λεμεσού.
Εικ. 88, σελ. 64: Η Γέννηση του Χριστού, τοιχογραφία. Ιερός Ναός Παναγίας Ασίνου.
Ιερά Μητρόπολις Μόρφου.
Εικ. 89, σελ. 65: Η Γέννηση του Χριστού, φορητή εικόνα. Ανάκληση Δεκέμβριος, 8 2014
από: Ανάκληση Δεκέμβριος, 2 2004 από: http://diakonima.wpengine.netdnacdn.com/wp-content/uploads/2012/12/13_473x640_1.jpg
Εικ. 90, 93, σελ. 65, 66: Η Ανάσταση του Χριστού, τοιχογραφία. Ανάκληση Δεκέμβριος,
8 2014 από: http://psalmoidinameos.webs.com/100.jpg
Εικ. 91, σελ. 65: Η Πεντηκοστή, φορητή εικόνα. Ανάκληση Δεκέμβριος, 8 2014 από:
http://www.imaik.gr/wp-content/uploads/img533.jpg
Εικ. 92, σελ. 66: Η Ανάσταση του Χριστού, φορητή εικόνα. Ανάκληση Δεκέμβριος, 8
2014
από:
http://www.christthesaviourhbg.org/images/Church%20Icons/
The_Ressurre-ction_of_Christ.JPG.
Εικ. 94, σελ. 67: ΄Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τοιχογραφία. Αρχείο Ιεράς Μονής
Αγίου Νεοφύτου.
Εικ. 95, σελ. 67: Ο Χριστός με τα παιδιά, σχέδιο. Ανάκληση Δεκέμβριος, 8 2014 από:
http://www.katixitikoinois.gr/periexomena/uploads/2014/10.jpg
Εικ. 96-105, σελ. 68-70: τοιχογραφίες, Ιερός Ναός Σταυρός Αγιασμάτι, Πλατανιστάσα.
Ιερά Μητρόπολις Μόρφου.
Εικ. 105, σελ. 70: υδρόγειος σφαίρα. Ανάκληση Δεκέμβριος, 2 2004 από:
http://www.clipartlord.com/category/space-clip-art/earth-clip-art/page/2/
Εικ. 106, 110, σελ. 71, 74 (αντίστοιχα): ο χάρτης αναπαράχθηκε από ψηφιακά χαρτογραφικά δεδομένα του Natural Earth.
Εικ. 107, 113, 114, σελ. 72, 79, 79 (αντίστοιχα): Αρχείο Φωτογράφου Μαρίας Χριστοδούλου.
Εικ. 108, σελ. 72: Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου.
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Εικ. 109, σελ. 73 Ο ΄Αγιος Φίλιππος και ο Αιθίοπας. Θρησκευτικά Δ΄ Δημοτικού: Η
πορεία μας στη ζωή, (σελ. 44). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εικονογράφος: Χρήστος Γουσίδης.
Εικ. 111,162, σελ. 77, 109 (αντίστοιχα): Ο ΄Αγιος Ταρσίζιος, φορητή εικόνα. Αγιογράφος:
π. Μεθόδιος Κρητικός. Θρησκευτικά Ε΄ Δημοτικού: Οι Χριστιανοί στον αγώνα της
ζωής (σελ. 42). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Εικ. 112, σελ. 77: Ο Αγιος Ταρσίζιος. Θρησκευτικά Ε΄ Δημοτικού: Με το Χριστό στον αγώνα, Εκδ. 2003, (σελ. 55). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Εικονογράφος: Λεμονιά Αμαραντίδου.
Εικ. 115, σελ. 84: ΄Αγιος Γεώργιος, τοιχογραφία. Ιερός Ναός Σταυρός Αγιασμάτι, Πλατανιστάσα. Ιερά Μητρόπολις Μόρφου.
Εικ. 116, 120, 163, σελ. 87, 88, 109 (αντίστοιχα): ΄Αγιος Γεώργιος, φορητή εικόνα. Αρχείο
Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής.
Εικ. 117, 121, σελ. 87, 88 (αντίστοιχα): ΄Αγιος Γεώργιος και ΄Αγιος Δημήτριος, τοιχογραφία. Αρχείο Ιεράς Μονής Παναγίας του Μαχαιρά.
Εικ. 118, 122, σελ. 87, 89 (αντίστοιχα): ΄Αγιος Γεώργιος, φορητή εικόνα. Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.
Εικ. 119, 123, σελ. 87, 89 (αντίστοιχα): ΄Αγιος Γεώργιος, φορητή εικόνα. Αρχείο Ιεράς
Μητροπόλεως Μόρφου.
Εικ. 124, σελ. 90: Οι ΄Αγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη, τοιχογραφία. Ιερά Μονή Παναγίας του Κύκκου. Αρχείο Ομάδας Θρησκευτικών.
Εικ. 125-136, 139 σελ. 90-93, 96: Σκηνές από τον βίο των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και
Ειρήνης, τοιχογραφίες. Ιερός Ναός Αγίου Ραφαήλ, Παχύαμμος. Αρχείο Ομάδας Θρησκευτικών.
Εικ. 127, σελ. 91: Οι Νεοφανείς ΄Αγιοι Μάρτυρες του λόφου των Καρυών, φορητή εικόνα. Αρχείο Ιεράς Μονής Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, Ξυλοτύμβου.
Εικ. 137, σελ. 94: ΄Αγιοι Μάρτυρες, φορητή εικόνα. Ανάκληση Δεκέμβριος, 8 2014 από:
http://pemptousia-2.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/12/28.jpg.
Εικ. 138, σελ. 94: Κατεστραμμένος ναό στη Συρία, φωτογραφία. Ανάκληση Δεκέμβριος, 8 2014 από: http://www.orthodoxytoday.org/blog/wpcontent/uploads/2013/08/Syri-an_Church_Destroyed_03_540x404.jpg.
Εικ. 140, σελ.94: Κατεστραμμένος ναός στην κατεχόμενη Κύπρο, φωτογραφία.
Ανάκληση Δεκέμβριος, 8 2014 από:
http://imd.gr/site/uploads/images/2011/03/katestrammena_mnimeia_kyprou/katestra
mmena_mnimeia_kyprou11.jpg.
Εικ. 141, σελ.95: Ο ΄Αγιος Τριφύλλιος. Τοιχογραφία, Ιερός Ναός Παναγίας του ΄Αρακα.
Ανάκληση Δεκέμβριος, 8 2014 από:
http://www.saint.gr/photos/standard/0613/AgiosTrifilios02.jpg.
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Εικ. 142, 143, 145, σελ. 97-99. Ο ΄Αγιος Τριφύλλιος και ο ΄Αγιος Σπυρίδωνας, φορητή εικόνα. Ανάκληση Δεκέμβριος, 8 2014 από: http://www.diakonima.gr/wpcontent/uploads/2009/06/jpg.
Εικ.144, σελ. 99: Η ομορφιά της κτίσης, σχέδιο. Ανάκληση Δεκέμβριος, 8 2014 από:
https://rachelpictures.files.wordpress.com/2013/02/dragon-sun.jpg.
Εικ. 146, 167, σελ. 100, 111 (αντίστοιχα): Ο ΄Αγιος Τριφύλλιος, φορητή εικόνα. Ανάκληση
Δεκέμβριος, 8 2014 από: http://www.pigizois.net/kiprioi_agioi/trifilios.jpg.
Εικ. 147, 169, σελ. 100, 111 (αντίστοιχα): Ο ΄Αγιος Θεόδοτος, φορητή εικόνα. Ανάκληση
Δεκέμβριος
9,
2014
από:
http://www.churchofcyprus.org.cy/article.php?
articleID=2224
Εικ. 148, 170, σελ. 100, 111 (αντίστοιχα): Ο ΄Αγιος Επιφάνιος, τοιχογραφία. Ανάκληση,
Δεκέμβριος, 8 2014 από: http://www.pare-dose.net/blog/images/2013/01/4907/
Agios_Epifanios.jpg.
Εικ. 149, 171, σελ. 100, 111 (αντίστοιχα): Ο ΄Αγιος Πανάρετος, φορητή εικόνα. Ανάκληση
Δεκέμβριος, 8 2014 από: https://lh3.googleusercontent.com/-_a6pI0YbAvU/
T5z18037d_I/AAAAAAAADtg/zE 85l2k35x0/s640/Agios%252520Panaretos.JPG.
Εικ. 150, 172, σελ. 100, 111 (αντίστοιχα): Ο ΄Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, φορητή εικόνα.
Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού.
Εικ. 151, 168, σελ. 100, 111 (αντίστοιχα): Ο ΄Αγιος Λάζαρος, φορητή εικόνα. Ανάκληση
Δεκέμβριος, 8 2014 από: http://users.sch.gr/aiasgr/Image/Agioi/Agios_Lazaros/
Agios_Lazaros_01.jpg
Εικ. 152, 166, σελ. 100, 109 (αντίστοιχα): Ο ΄Αγιος Δημήτριος, φορητή εικόνα. Ανάκληση
Δεκέμβριος, 8 2014 από: http://www.maps4u.gr/images/detailed/1/jpg.
Εικ. 153, σελ. 100: Ο ΄Αγιος Ανδρέας, φορητή εικόνα. Αρχείο Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου.
Εικ. 154, σελ. 100: Ο ΄Αγιος Σπυρίδωνας, φορητή εικόνα. Αρχείο Γιώργου Πέτρου.
Εικ. 161, σελ. 109: Η Αγία Αικατερίνη, φορητή εικόνα. Αρχείο
Εικ. 164, σελ. 109: Οι ΄Αγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη, φορητή εικόνα. Αρχείο Ιεράς
Μονής Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, Ξυλοτύμβου.
Εικ. 165, σελ. 109: Ο ΄Αγιος Νέστορας, φορητή εικόνα. Ανάκληση Δεκέμβριος, 9 2014
από: http://greeknation.blogspot.com/2011/10/blog-post_28.html
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