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Πρόλογος 

 Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώ-

πινου και δημοκρατικού σχολείου. Το μάθημα των Θρησκευτικών επιδιώκει τη           

γνωριμία των μαθητών/τριών με τη μαρτυρία της Εκκλησίας για την παρουσία του 

Θεού στον κόσμο και για την αδελφοσύνη όλων των ανθρώπων.  

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

εκπαιδευτικό υλικό των Θρησκευτικών της Δ΄ Δημοτικού τα διαχρονικά μηνύματα 

της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, με κύριο γνώρισμα την αγάπη και την αδελφοσύ-

νη όλων των ανθρώπων, μεταφέρονται στα παιδιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 Οι θεματικές ενότητες της Δ΄ τάξης αναφέρονται στον αγώνα που καλούνται  να 

πραγματοποιήσουν από κοινού οι άνθρωποι, ώστε να βαδίσουν στον δρόμο του 

Θεού και να ενωθούν μαζί του. Ο αγώνας είναι δύσκολος και ο δρόμος γεμάτος εμπό-

δια, τα οποία όμως οι χριστιανοί μπορούν εύκολα να ξεπεράσουν, αν είναι προσηλω-

μένοι στο πρόσωπο του Χριστού, που με τη ζωή και τη διδασκαλία του μας οδηγεί σε 

έναν καλύτερο κόσμο, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Τα ποικίλα προβλήματα 

που απασχολούν σήμερα την ανθρωπότητα μπορούν να υπερπηδηθούν με επιμονή 

στον αγώνα, που αφορά όλους. Αναπτύσσεται, έτσι, μια αίσθηση σύνδεσης με κάθε 

άνθρωπο από το πιο οικείο μέχρι και το πιο απόμακρο κοινωνικό περιβάλλον. Το βι-

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

μπορέσουν τα παιδιά να βιώσουν την ιστορία της αποκάλυψης του Θεού στους αν-

θρώπους και τον αγώνα πολλών χριστιανών για ανταπόκριση στο κάλεσμα του Θεού 

για αγιότητα. 

  

 

  

 Ελπιδοφόρος Νεοκλέους 

Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης    



Αγώνας για το καλό 



Σημείωμα            
         

προς τα παιδιά 

Μικροί μας φίλοι, 

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

ευχάριστο, γεμάτο ιστορίες, προσευχές, εικόνες, ποιήματα και τραγού-

δια. 

     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.                                                           

 Καλό σας ταξίδι! 

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



 

 

Μετέχω στον αγώνα 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Εικ. 1 



 

 

Εκκλησία: μια αδελφική κοινωνία                                      

«Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους . . . » 

 Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να ενώσει 
όλους τους ανθρώπους σε μια οικογένεια. 
Αυτή η οικογένεια είναι η Εκκλησία. Είναι μια 
πραγματική οικογένεια, γιατί ο Χριστός έγινε 
αδελφός με όλους τους ανθρώπους και τους 
έκανε παιδιά του δικού του Πατέρα, του 
Θεού. Σε αυτή την καινούρια οικογένεια 
μπαίνει κανείς με το μυστήριο του Βαπτίσμα-
τος.  
 Στη μεγάλη αυτή οικογένεια, την Εκκλησί-
α, δεν ισχύουν μόνο οι δεσμοί της συγγένει-
ας, αλλά πάνω από όλα, οι δεσμοί της αγά-
πης. Τα μέλη της μπορεί να προέρχονται από 
διαφορετικά έθνη και φυλές, να διαφέρουν 
στην ηλικία και στη μόρφωση ή να μην έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Εκείνο, όμως, που 
τους ενώνει είναι η κοινή πίστη και η αγάπη τους για τον Χριστό. Αυτό γίνεται φανερό 
όταν οι χριστιανοί συγκεντρώνονται στον ναό, για να ευχαριστήσουν και να δοξολο-
γήσουν τον Θεό, που ποτέ, μα ποτέ δεν παύει να τους αγαπά. Και πώς μπορούν καλύ-
τερα να τον ευχαριστήσουν; Ανταποδίδοντας την αγάπη του προς αυτόν και τους αν-
θρώπους. 

 Στη Θεία Λειτουργία προσεύχονται, έτσι 
ώστε η ενότητα και η ομόνοια να τους συνο-
δεύουν συνεχώς στη ζωή τους. Ιδιαίτερα, 
ύστερα από τη Μεγάλη Είσοδο, κατά την οποία 
βλέπουμε τον ιερέα να μεταφέρει τα Τίμια Δώ-
ρα από την Αγία Πρόθεση στην Αγία Τράπεζα, ο 
διάκονος προτρέπει τους πιστούς: 
«Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ 

ὁμολογήσωμεν». Ας αγαπήσουμε, δηλαδή, ο 
ένας τον άλλο, ώστε με ομόνοια και αγάπη να 
ομολογήσουμε την πίστη μας στον Τριαδικό 

Θεό. Τους καλεί, λοιπόν, να αγαπήσουν ο 
ένας τον άλλο. Η απάντηση των πιστών σε 

αυτή την προτροπή του διακόνου στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας ήταν ο ασπα-
σμός, δηλαδή το φίλημα της αγάπης. Σήμερα ο ασπασμός της αγάπης γίνεται μόνο 
μεταξύ των Ιερέων που συλλειτουργούν. Αλλά και ο κάθε πιστός που συμμετέχει στη 
Θεία Λειτουργία σπεύδει να συμφιλιωθεί νοερά με εκείνους από τους οποίους τον χω-
ρίζει μίσος ή αντιπάθεια, και δίνει νοερά τον ασπασμό της αγάπης. 
 Χωρίς αυτή τη συμφιλίωση, χωρίς την ανεξικακία και την αγάπη δεν είναι δυνατό 
οι χριστιανοί να παρακαθίσουν στην Τράπεζα του Χριστού και να κοινωνήσουν το Σώ-
μα και το Αίμα του. Φίλος και αδελφός του Χριστού λογίζεται κάποιος, όταν έχει γίνει 
πρώτα φίλος και αδελφός με τους συνανθρώπους του.  

10 

Εικ. 2 

Εικ. 3 



 

 

6.  Συζητούμε στην ομάδα μας και μετά γράφουμε:  

 Τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε το σχολείο μας μια αδελφι-
κή κοινωνία;  

1. Συζητούμε τον τίτλο του κειμένου.    

   

2.  Υπογραμμίζουμε στο κείμενο:  

 

Α) Τι είναι η Εκκλησία;  

Β) Ποια είναι τα μέλη της Εκκλησίας και τι είναι εκείνο που τους ενώνει; 

3. Περιγράφουμε την πιο κάτω εικόνα, αντλώντας πληροφορίες από το κείμενο. 

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

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

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

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

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

5. Συμπληρώνουμε τις λέξεις που λείπουν από την τελευταία παράγραφο του κει-
μένου. 

Χωρίς αυτή τη ............................, χωρίς την ............................ και την 

............................ δεν είναι δυνατό οι χριστιανοί να παρακαθίσουν στην 

............................ του ............................ και να κοινωνήσουν το ............................ και 

το ............................ του. Φίλος και ............................ του Χριστού λογίζεται κά-

ποιος, όταν έχει γίνει πρώτα ............................ και αδελφός με τους 

............................ του.  

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

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

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

 ..................................................................................................................................... 
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Εικ. 4 

4.  Συζητούμε: 

 Θα μπορούσε σήμερα ο ασπασμός της αγάπης να γίνεται και μεταξύ των 
πιστών;  



 

 

1. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου 

δεηθῶμεν. 

7. Αντιστοιχίζουμε τις φράσεις της Θείας Λειτουργίας με τη νεοελληνική τους από-
δοση. 

2. Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτό-

κου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς. 

3. Πρόσχωμεν! 

4. Παράσχου, Κύριε. 

5. Ὡς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων 

ὑποδεξόμενοι. 

6. Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα 

ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν. 

7. Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας. 

8. Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως 

καὶ ἀγάπης προσέλθετε. 

1 - ...... 3 - ...... 5 - ...... 7 - ...... 

2 - ...... 4 - ...... 6 - ...... 8 - ...... 

8. Γράφουμε τη νεοελληνική απόδοση της πιο κάτω εντολής του Χριστού και μετά 
τη συζητούμε: «ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς 

ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.» (Ιω. 13, 34) 

α. Χάρισέ μας το ζητούμενο,  

Κύριε. 

β. Για να υποδεχθούμε τον     

Βασιλέα των όλων. 

γ. Ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο, 

για να ομολογήσουμε με ομόνοια. 

δ. Ας υψώσουμε προς τον Θεό 

τις καρδιές μας. 

ε. Με ειρήνη ας παρακαλέσουμε 

τον Κύριο. 

ζ. Ελάτε με φόβο Θεού, με πίστη 

και με αγάπη. 

η. Ας προσέξουμε! 

θ. Με τις πρεσβείες της Θεοτό-

κου σώσε μας, Σωτήρα Χριστέ. 

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

.......................................................................................................................................... 
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 Ο Πέτρος μεγάλωσε στην ίδια γειτονιά με τον Παύλο και τον Ανδρέα! ΄Ηταν όλοι 
φίλοι από μικρά παιδιά. Μετά το διάβασμα, μαζί με τη Χριστίνα και τη Σοφία 
έπαιζαν καλαθόσφαιρα στο πάρκο της γειτονιάς.  

 Μια μέρα, λοιπόν, τα παιδιά της παρέας 
τσακώθηκαν άσχημα πάνω στο παιχνίδι. Πο-
λύ θέλει να γίνει ένας καβγάς; Καθώς έπαιζαν, 
ο Παύλος και ο Ανδρέας ζήτησαν τον λόγο 
από τον Πέτρο, επειδή τα έκανε όλα μόνος 
του. Εκείνος χίμηξε κι έδειρε τον πιο μικρό, 
τον Ανδρέα, κι έγινε χαμός στο γήπεδο. 
  Πέρασαν δυο μέρες χωρίς να μιλήσουν. Κι 
ενώ ένιωθαν τόσο άσχημα, κανένας τους δεν 
έκανε το πρώτο βήμα. Σφάλισαν την πόρτα 
της καρδιάς τους.  
 Ο Πέτρος  ήταν πολύ στενοχωρημένος. Ού-
τε για διάβασμα είχε όρεξη ούτε φίλο είχε για 

να παίξει.  
- Τι έχεις και είσαι τόσο κατσουφιασμένος; ρώτησε ο πατέρας. 
- Να, καθώς παίζαμε καλαθόσφαιρα προχθές στο πάρκο της γειτονιάς ... είπε ο Πέ-
τρος, εξιστορώντας όλα τα συμβάντα. 
- Στα ομαδικά παιχνίδια οι αθλητές συναγω-
νίζονται. ΄Ενας τρέχει με δύναμη, άλλος ση-
μαδεύει εύστοχα, άλλος αμύνεται με σταθε-
ρότητα, άλλος κινείται ευέλικτα. ΄Ολοι μαζί 
αγωνίζονται για τη νίκη της ομάδας τους. 
Αντίθετα, όταν κάποιος φέρεται εγωιστικά, 
γιατί νομίζει πως μπορεί να τα κάνει όλα μό-
νος του, δημιουργεί προβλήματα στην ομά-
δα του.  
- Ναι, το ξέρω, απάντησε ο Πέτρος. 
- Και τώρα τι θα γίνει; ρώτησε ο πατέρας. 
- Δεν ξέρω, είπε μουτρωμένος εκείνος. 
- Για θυμήσου κάθε πρωί τι λέμε στην Κυρια-
κή Προσευχή: «Καὶ ἅφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα 

ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις 

ἡμῶν», δηλαδή συγχώρησέ μας τα λάθη μας, όπως κι εμείς συγχωρούμε τα λάθη 
των αδελφών μας. 
- Μα αυτοί φταίνε. Εκείνοι άρχισαν τον καβγά, συνέχισε ο Πέτρος. 
- Και πώς θα πας αύριο να κοινωνήσεις, χωρίς αγάπη στην καρδιά σου; Να θυμάσαι 
ότι γίνεται κανείς φίλος και αδελφός του Χριστού, όταν έχει γίνει πρώτα φίλος και 
αδελφός με τα άλλα παιδιά.  
 Ο Πέτρος δεν μπορούσε να κλείσει μάτι το βράδυ. Γυρόφερναν συνεχώς στο μυα-
λό του τα λόγια του πατέρα του. Προβληματιζόταν. Τι να κάνει; Αύριο που θα 
έβλεπε τους φίλους του στον ναό, τι θα έκανε; Να τους μιλήσει; Ντρεπόταν!  

Δώστε τα χέρια . . . 
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Εικ. 5 

Εικ. 6 



 

 

2.  Συζητούμε στην ομάδα μας:  

 

Α) Πώς κρίνετε την πράξη του Παύλου και του Ανδρέα;  

Β) Πώς κρίνετε την αντίδραση του Πέτρου; 
Γ)  Προτείνουμε λύσεις, που θα βοηθούσαν στην επίλυση της διαφοράς με ειρη-
 νικό τρόπο. 

1.  Αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα που νιώθει το παιδί της φωτογραφίας (εικ. 
6) και  γράφουμε τρεις πιθανούς λόγους εξαιτίας των οποίων το παιδί νιώθει το 
συναίσθημα αυτό. 

Αποφασίζει τον τρόπο, με τον οποίο θα ζητήσει συγχώρεση από τους φί-
λους του, που πλήγωσε. 
 
 
 

Αξιολογεί τη συμπεριφορά του και αναγνωρίζει ότι η αντίδραση του ήταν 
λανθασμένη και πλήγωσε τους φίλους του.   

    
 
 

Προσπαθεί να αλλάξει τον τρόπο συμπεριφοράς του και να απελευθερωθεί 
από τις κακές του συνήθειες. 
 
 
 

Κάνει κάτι για να εκφράσει τη συγγνώμη του και να συμφιλιωθεί με τον Παύ-
λο και τον Ανδρέα.  

4. Γράφουμε αριθμούς στα τετράγωνα, για να δείξουμε τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθήσει ο Πέτρος, έτσι ώστε να καταφέρει να ξαναγυρίσει στην ωραία συ-
ντροφιά των φίλων του. 

 

1 

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

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

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

3. Συμπληρώνουμε τις λέξεις που λείπουν από τις συμβουλές του πατέρα προς τον 
Πέτρο. 

- Στα ομαδικά παιχνίδια οι αθλητές ............................. ΄Ενας ............................ με 

δύναμη, άλλος ............................ εύστοχα, άλλος ............................ με σταθερότη-

τα, άλλος ............................ ευέλικτα. ΄Ολοι ............................ αγωνίζονται για τη 

νίκη της ομάδας τους.  

- Για θυμήσου κάθε πρωί τι λέμε στην ............................ Προσευχή: «Καὶ ἅφες 

ἡμῖν τὰ ............................ ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ............................ ἡμῶν», 

δηλαδή ............................ μας τα λάθη μας, όπως κι εμείς συγχωρούμε τα λάθη 

των ............................ μας. 

- Και πώς θα πας αύριο να κοινωνήσεις, χωρίς ............................ στην καρδιά 

σου; Να θυμάσαι ότι γίνεται κανείς ............................ και ............................ του 

Χριστού, όταν έχει γίνει πρώτα φίλος και αδελφός με τα άλλα .............................  
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5. Συνεχίζουμε την ιστορία.  
 

Ο Πέτρος δεν μπορούσε να κλείσει μάτι το βράδυ. Γυρόφερναν συνεχώς στο 
μυαλό του τα λόγια του πατέρα του. Προβληματιζόταν. Τι να κάνει; Αύριο που 
θα έβλεπε τους φίλους του στον ναό, τι θα έκανε; Να τους μιλήσει; Ντρεπόταν!  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Ζωγραφίζουμε μια σκηνή σχετική με το τέλος που δώσαμε στην ιστορία.  
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Γνωρίζω τον εαυτό μου                                      

Η παραβολή των ταλάντων 
Ο Χριστός θέλοντας να τονίσει ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και έχει τα δικά 
του χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός, διηγήθηκε την εξής παραβολή: 
 «Κάποτε ένας πλούσιος οικοδεσπότης θα έφευγε για ταξίδι, απουσιάζοντας για με-
γάλο χρονικό διάστημα. Γι’ αυτό κάλεσε τους δούλους του και τους παρέδωσε τα υ-
πάρχοντά του. Στον πρώτο δούλο έδωσε πέντε τάλαντα*, στον δεύτερο δύο και στον 
τρίτο ένα. Αφού έδωσε στον καθένα ανάλογα με την ικανότητά του, έφυγε αμέσως 
για το ταξίδι.  
 Αυτός που πήρε τα πέντε τάλαντα, εργάστηκε σκληρά και κέρδισε άλλα πέντε. Το 
ίδιο σκληρά εργάστηκε και αυτός που πήρε τα δύο τάλαντα, καταφέρνοντας έτσι να 
τα διπλασιάσει. Αντίθετα, ο τρίτος δούλος πήρε το τάλαντο που του έδωσε ο κύριός 
του και για να αποφύγει τη δουλειά, έσκαψε στη γη και το έκρυψε. 
 Πέρασε ο καιρός και ο κύριος επέστρεψε. Ζήτησε τότε από τους δούλους του να 
μάθει τι έκαναν με τα τάλαντα που τους εμπιστεύτηκε. Παρουσιάστηκε ο πρώτος και 
του είπε: «Κύριε, πέντε τάλαντα μου έδωσες, ορίστε, κέρδισα άλλα πέντε με αυτά». Το 
ίδιο έκανε και ο δεύτερος, δείχνοντας τα τέσσερα τάλαντα. Ο κύριός τους τότε, χα-
ρούμενος τούς κάλεσε κοντά του, να μοιραστούν κι αυτοί μαζί του τη μεγάλη του χα-
ρά. 
 Ο τρίτος όμως, που έκρυψε το τάλαντό του, όταν αντίκρισε τον οικοδεσπότη του  
του αποκρίθηκε: «Κύριε, γνωρίζω ότι είσαι σκληρός άνθρωπος. Επειδή σε φοβήθηκα, 
πήρα λοιπόν το τάλαντο που μου έδωσες και το έκρυψα στη γη. Ορίστε, σου το δίνω 
πίσω».  Ο κύριός του, ακούγοντάς τον με προσοχή, του αποκρίθηκε με αυστηρότητα: 
«Δούλε κακέ και τεμπέλη, έπρεπε να βάλεις τα χρήματά μου στην τράπεζα, κι εγώ 
όταν θα γυρνούσα πίσω, θα τα έπαιρνα με τόκο. Πάρτε του, λοιπόν, το τάλαντο και 
δώστε το σ’ αυτόν που έχει τα δέκα τάλαντα. Γιατί όποιος αύξησε με προθυμία όσα 
του δόθηκαν, θα βρεθεί να έχει και περίσσευμα, ενώ από εκείνον που τα παραμέλησε 
και δεν εργάστηκε, θα αφαιρεθεί ακόμα κι αυτό που έχει».                         Ματθ. 25, 14-30 
 

* τάλαντο: νόμισμα μεγάλης αξίας αλλά και μονάδα βάρους ασημιού. 

 Μαζί με το Μυστήριο του Βαπτίσματος τελείται 
και το μυστήριο του Χρίσματος, κατά το οποίο το 
΄Αγιο Πνεύμα δίνει στον άνθρωπο τα χαρίσματά 
του. Σύμφωνα με τον ΄Αγιο Νικόλαο Καβάσιλα, 
με το μυστήριο του Χρίσματος το ΄Αγιο Πνεύμα 
φυτεύει στην ψυχή του κάθε ανθρώπου τους 
σπόρους των χαρισμάτων. Οι σπόροι αυτοί των 
χαρισμάτων, αν βρουν καλή γη, θα βλαστήσουν 
κάποτε και θα φέρουν καρπούς. Το αν θα ωριμά-

σουν και πόσο μεγάλοι θα γίνουν οι καρποί εξαρτάται από τη θέληση και την προσπά-
θεια του κάθε ανθρώπου. 

Το Μυστήριο του Χρίσματος 
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Εικ. 7 



 

 

3. Βάζουμε   στις σωστές απαντήσεις.  

Ο Χριστός είπε την παραβολή των ταλάντων, για να δείξει στους ανθρώπους 
ότι . . .                        

...... υπάρχουν άνθρωποι χωρίς χαρίσματα.     

 
 
 

...... κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και έχει τα δικά του χαρίσματα.  

 
 
 

...... κάθε άνθρωπος θα πρέπει να ανακαλύψει τα χαρίσματα που του έδωσε 
ο Θεός και έπειτα να τα καλλιεργήσει.   

 
 
 

2. Αντιστοιχίζουμε αυτά που ταιριάζουν. 

α) παραβολή                         πλούσιος οικοδεσπότης _δ_ 

β) τάλαντο                            Βασιλεία των Ουρανών ___ 

γ) δούλος                                ιστορία ___ 

δ) Θεός  νόμισμα ___ 

ε) Παράδεισος  ___ υπηρέτης 

ζ) Χρίσμα  ___ χαρίσματα 

η) ΄Αγιο Πνεύμα  Μυστήριο ___ 

1. Υπογραμμίζουμε την ορθή απάντηση. 
(α)  Πόσα ήταν τα τάλαντα που πήρε οι πρώτος δούλος;               

  i) δύο  
  ii) πέντε 
  iii) δέκα 
 
 

(β)  Πόσα τάλαντα επέστρεψε ο δεύτερος δούλος;             

  i) έξι 
  ii) δύο 
  iii) τέσσερα 
 
 

(γ)  Τι έκανε το τάλαντο ο τρίτος δούλος;            

  i) το πέταξε 
  ii) το χάρισε 
  iii) το έκρυψε στη γη 
 
 

(δ)  Με ποιο μυστήριο παίρνουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος;            

  i) Χρίσμα 
  ii) Γάμος 
  iii) Βάπτισμα 

4.  Συζητούμε: 

 

Α) Αναφέρουμε μερικά χαρίσματα που δίνει ο Θεός. 
 

Β) Πώς μπορούμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός να τα καλλιεργήσουμε 
για το κοινό καλό;  

Γ)  Χάρισμα που μας λείπει και το έχουν κάποιοι συμμαθητές/τριές μας. 
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Είναι μια τάξη με παιδιά 
Είναι μια τάξη με παιδιά. Πολλά παιδιά. 
΄Ολοι τους σαν μια οικογένεια. Ο Ιωάννης 
ασχολείται με τη μουσική. Για αυτόν ο κό-
σμος είναι φτιαγμένος από ήχους. ΄Ολοι 
στην τάξη τον θαυμάζουν. Μα εκείνος 
θαυμάζει τον Ηρακλείδιο, που τρέχει σαν 
γαζέλα κι έρχεται πάντα πρώτος στο τρέ-
ξιμο. Αυτός με τη σειρά του θαυμάζει τη 
Σοφία, που ζωγραφίζει κάτι τοπία μαγευ-
τικά! Χαίρεσαι να τα βλέπεις. Μα κι αυτή, 
πάλι, θαυμάζει την Αριάδνη, που όταν χο-

ρεύει είναι να την καμαρώνεις. Είναι μια πρίμα μπαλαρίνα, που όλοι υποκλίνονται 
στο ταλέντο της.   
 Είναι μια τάξη με παιδιά. Κι είναι όλα προικισμένα με χαρίσματα. Κι ας μην φαίνο-
νται πολλές φορές. Να, όπως η Μαρία, που από μια πρώτη ματιά νομίζεις πως δεν 
έχει κανένα και όμως έχει το πιο σπουδαίο: μια χρυσή καρδιά που τους χωράει 
όλους. 
 Είναι μια τάξη με παιδιά. Κάθε παιδί μοναδικό και ανεπανάληπτο. Είναι ο κόσμος 
όλος. Ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλο. Μοιράζονται τις χαρές και τις λύπες. Χαί-
ρονται τα χαρίσματα των άλλων και τα δικά τους. ΄Ολα δώρα του Θεού· και τα μοι-
ράζονται μεταξύ τους. Διασκευή (ΟΕΔΒ, Η Ζωή με τον Χριστό) 

1. Υπογραμμίζουμε στο κείμενο το όνομα και το χάρισμα κάθε παιδιού της τάξης 
και ακολούθως συμπληρώνουμε τον πίνακα που ακολουθεί.     

παιδί  χάρισμα 

  

  

  

  

  

2.  Απαντούμε στις ερωτήσεις: 

 

Α) Ποιο είναι το δικό σου χάρισμα;  
 

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

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

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

Β) Ποιο παιδί της τάξης σου θαυμάζεις και γιατί;  

 
 

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

........................................................................................................................................ 
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3. Γνωρίζουμε ο ένας τον άλλο. Παίρνουμε πληροφορίες από τον/τη διπλανό/ή μας 
για τα ενδιαφέροντά του/της και μετά τον/τη συστήνουμε στην τάξη. 

4. Καταγράφουμε τα ονόματα των παιδιών της ομάδας μας και στη συνέχεια συ-
μπληρώνουμε τη στήλη με τα ενδιαφέροντα του καθενός. 

συμμαθητής/τρια  ενδιαφέροντα 

  

  

  

  

  

  

5. Γράφουμε λίγα λόγια για τον εαυτό μας.  

(χαρακτηριστικά που μου αρέσουν, χαρακτηριστικά που δεν μου αρέσουν, χα-
ρακτηριστικά που μπορώ να βελτιώσω, ενδιαφέροντα, χαρίσματα, πώς τα αξι-
οποιώ κ.ά) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................... 
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6. Ζωγραφίζουμε το πρωτόγραμμα του ονόματός μας.  
Στους βυζαντινούς αντιγραφείς άρεσε να ζωγραφίζουν περίτεχνα το πρώτο 
γράμμα στα κείμενα που αντέγραφαν. Να μερικά πρωτογράμματα! Μπορείς 
να τα αναγνωρίσεις; 

Αν ήσουν αντιγραφέας σε ένα βυζαντινό εργαστήρι,  
πώς θα ζωγράφιζες το πρωτόγραμμα του ονόματός σου; 
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Ο Χριστός θέλοντας να τονίσει στους αν-
θρώπους τη σημασία που έχει για τον 
Θεό Πατέρα η σωτηρία του κάθε ανθρώ-
που διηγήθηκε την εξής παραβολή: 
«Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Ο μι-
κρότερος απ’ αυτούς είπε στον πατέρα του: 
‘‘Πατέρα, μεγάλωσα πια. Θέλω να μας μοι-
ράσεις την περιουσία σου και να μου δώσεις 
ό,τι μου ανήκει’’. Ο πατέρας μοίρασε δίκαι-
α την περιουσία του και του έδωσε το μερί-
διο που του αναλογούσε.  
 ΄Ύστερα από λίγες μέρες ο μικρότερος 
γιος τα μάζεψε όλα κι έφυγε σε χώρα μακρι-
νή. Τον πρώτο καιρό περνούσε καλά με τα 
χρήματα του πατέρα του. ΄Εκανε φίλους. 
Διασκέδαζε. ΄Οταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να 

πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη.  Δεν είχε ούτε να αγοράσει ψωμί, για αυτό πήγε για 
να βόσκει χοίρους σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας. ΄Εφτασε στο σημείο να 
τρώει κρυφά από το φαγητό των γουρουνιών, για να χορτάσει την πείνα του.  
 Τελικά μετάνιωσε που έφυγε από τον πατέρα του και συλλογίστηκε: ‘‘Πώς κατά-
ντησα έτσι; Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί, κι εγώ εδώ πεθαίνω 
της πείνας!” Εκείνη τη στιγμή, μπροστά από τα μάτια του, πέρασε η εικόνα του πατέρα. 
Με πόση αγάπη τον είχε αποχαιρετήσει! Αλήθεια, αν αποφάσιζε να γυρίσει, άραγε πώς θα 
τον δεχόταν; Τι θα του έλεγε; 
 Ο μικρότερος γιος πήρε τελικά την απόφασή του. Σηκώθηκε και ξεκίνησε να πάει στον 
πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμη μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, 
τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφιλούσε. Τότε ο γιος του του είπε: ‘‘Πατέρα, αμάρτησα 
στον Θεό και σ’ εσένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου’’.  Τίποτα από αυτά δεν άκουσε ο 
πατέρας. Γύρισε στους δούλους του και τους είπε: ‘‘Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή 
και ντύστε τον· φορέστε του το δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το 
σιτευτό μοσχάρι και σφάξτε το να φάμε και να ευχαριστηθούμε, γιατί τον γιο μου τον θεω-
ρούσαμε χαμένο και να που βρέθηκε’’. . .                                                                             Λουκ. 15, 11-24 

Ο Θεός βοηθάει συνεχώς                                      

Μια παραβολή του Χριστού 

1. Συζητούμε: Τι είναι οι παραβολές;   

2. Γράφουμε έναν δικό μας τίτλο για την πιο πάνω παραβολή.    

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

.................................................................................................................................................. 
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3. Βάζουμε   στις σωστές απαντήσεις.  

 
 

Ο τίτλος της παραβολής είναι . . .                       

...... Η παραβολή του άσωτου υιού.  

...... Η παραβολή του Καλού Σαμαρείτη. 

...... Η παραβολή του στοργικού πατέρα.  

...... Η παραβολή του Σπορέα.  

4. Υπογραμμίζουμε την ορθή απάντηση.   

(α) Ο  πατέρας στην παραβολή συμβολίζει . . .             

 (i)  τον αμαρτωλό άνθρωπο.  
 (ii)  τον  ιερέα. 
 (iii) τον Θεό. 
(β) Ο μικρότερος γιος στην παραβολή συμβολίζει . . .             

 (i)  τον κάθε αμαρτωλό άνθρωπο που μετανοεί.  
 (ii)  τον κάθε καλό άνθρωπο.  
 (iii) τον κάθε αμαρτωλό άνθρωπο. 

5. Γράφουμε στην εικόνα τον αριθμό 1-3, για να δείξουμε τα στάδια της μετάνοιας 
του μικρότερου γιου και στη συνέχεια γράφουμε τον αντίστοιχο αριθμό σε κά-
θε πρόταση. 

....... Πήρε τελικά την απόφασή του. Σηκώθηκε και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του, 

για να του ζητήσει συγγνώμη.  

....... Ζήτησε συγγνώμη από τον πατέρα του λέγοντας: ‘‘Πατέρα, αμάρτησα στον Θεό και 

σ’ εσένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου’’.  

....... Μετάνιωσε που έφυγε από τον πατέρα του και συλλογίστηκε: ‘‘Πώς κατάντη-

σα έτσι; Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί, κι εγώ εδώ πε-

θαίνω της πείνας!”  
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10. Διαβάζουμε τη συνέχεια της παραβολής και μετά χρωματίζουμε την εικόνα. 

Ο μεγαλύτερος γιος του βρισκόταν στο χωράφι· και καθώς ερ-
χόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. 
Φώναξε έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμ-
βαίνει. Εκείνος του είπε: ‘‘Γύρισε ο αδερφός σου, κι ο πατέρας 
σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός’’. 
Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Ο πατέρας του 
βγήκε και τον παρακαλούσε, εκείνος όμως του αποκρίθηκε: 
‘‘Εγώ τόσα χρόνια σού δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα κα-
μιά εντολή σου· κι όμως σ’ εμένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι 
για να διασκεδάσω με τους φίλους μου. ΄Οταν όμως ήρθε αυ-
τός ο γιος σου, που κατασπατάλησε την περιουσία σου, 
έσφαξες για χάρη του το σιτευτό μοσχάρι’’. Κι ο πατέρας του 
του απάντησε: ‘‘Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου κι ό,τι 
είναι δικό μου είναι και δικό σου. ΄Επρεπε όμως να χαρούμε, 

γιατί ο αδερφός σου αυτός ήταν νεκρός κι αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε”.                                                                                                                                          

  

  

Λόγια  

  

  

  

  

Πράξεις  

  

  

6. Συμπληρώνουμε τον πίνακα με τα λόγια και τις πράξεις του πατέρα, όταν επέ-
στρεψε ο μικρότερος γιος του.        

7. Αφού μελετήσουμε τον πιο πάνω πίνακα, συζητούμε το παρακάτω ερώτημα:  

Τι δείχνει η στάση αυτή του πατέρα απέναντι στον γιο του;    

8. Βάζουμε στη σωστή σειρά τις λέξεις για να βρούμε τι μας διδάσκει η συγκεκρι-

μένη παραβολή:   

είναι  -  πάντοτε  -  του  -  που  -  Ο  -  παιδιά  -  αγαπά  -  τα  -  πατέρας  -  Θεός   

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

9. Υποθέτουμε: Τι έγινε ο μεγαλύτερος αδελφός;   
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Η σκανδαλιά του Φραγκίσκου 
Ο Φραγκίσκος ήταν τρίτος στη σειρά από τα 
επτά παιδιά του Γιώργη και της Μαρίας. Ευ-
γενικός, συνετός, υπάκουος, με μια καρδιά 
γεμάτη αγάπη για όλους. ΄Ηταν όμως και λί-

γο ζωηρός· αγαπούσε πολύ τα αστεία και τα 
πειράγματα.  
 Μια μέρα έκανε μια σοβαρή σκανδαλιά, 
που αναστάτωσε όλο το χωριό. Ο πατέρας 
του, μόλις το έμαθε, θύμωσε πάρα πολύ: 
- Αλίμονό του! φώναξε δυνατά. Τα αδέλφια 
του έτρεξαν στον Φραγκίσκο με τον φόβο 
ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους. 
- Κρύψου, γιατί θύμωσε πάρα πολύ ο πατέ-
ρας! του είπε ο μεγαλύτερος αδελφός. 
 Ο Φραγκίσκος, μόλις άκουσε τα νέα από 
τα αδέλφια του, σκέφτηκε λίγο και έπειτα 
μονολόγησε: «Εφόσον έφταιξα, θα πρέπει 
τώρα να υποστώ τις συνέπειες!» ΄Ετσι, πλησί-
ασε σκυθρωπός προς το μέρος του πατέρα. 
Τα αδέλφια του τον κοιτούσαν με αμηχανία 
και περίμεναν να δουν την αντίδρασή του. 
Εκείνος έσκυψε ταπεινά το κεφάλι του μπρο-

στά στον θυμωμένο πατέρα του, για να δεχθεί την τιμωρία! Ο κυρ–Γιώργης, ο οποίος 
ήταν πιστός και καλόκαρδος άνθρωπος, δεν άντεξε, γέμισαν τα μάτια του! Ποτέ του 
δεν περίμενε να έρθει ο ζωηρός του γιος μόνος του, για να τιμωρηθεί. Ο θυμός του 
έσβησε μεμιάς. 
- ΄Αντε, φύγε απ’ εδώ! Ούτε να σε τιμωρήσω δεν μπορώ με τέτοια ταπείνωση που 
έχεις, ψιθύρισε και χάιδεψε απαλά το κεφαλάκι του παιδιού του. 
 Ο Φραγκίσκος φυσικά δεν περίμενε ν’ ακούσει δεύτερη κουβέντα. ΄Ετρεξε γρήγορα 
για να μοιραστεί τη χαρά του με τ’ αδέλφια του, που τον περίμεναν με αγωνία στο 
διπλανό δωμάτιο.                        Διασκευή, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού 

1. Συμπληρώνουμε τον πιο κάτω σημασιολογικό χάρτη με επίθετα, τα οποία χα-
ρακτηρίζουν τον Φραγκίσκο και τον πατέρα του, τον κυρ-Γιώργη.        

Φραγκίσκος 

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

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

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

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

2. Εντοπίζουμε στο κείμενο στοιχεία, τα οποία να δικαιολογούν μερικούς από 
τους πιο πάνω χαρακτηρισμούς.        

κυρ-Γιώργης ........................ ........................ 
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Συναισθήματα  

  

  

Λόγια  

  

  

Πράξεις  

  

3. Συμπληρώνουμε τον πίνακα με τα συναισθήματα, τα λόγια και τις πράξεις του 
κυρ-Γιώργη.        

4. Αφού μελετήσουμε τον πιο πάνω πίνακα, συζητούμε το παρακάτω ερώτημα:  

Τι ήταν εκείνο που έκανε τον πατέρα να αλλάξει στάση απέναντι στον γιο του;    

5. Βρίσκουμε ομοιότητες ανάμεσα:  
Α) στον πατέρα της παραβολής και στον κυρ-Γιώργη   
Β) στον μικρότερο γιο της παραβολής και στον Φραγκίσκο 
Ακολούθως τις γράφουμε στον πίνακα που ακολουθεί. 

πατέρας / κυρ-Γιώργης  μικρότερος γιος / Φραγκίσκος 

  

  

  

  

  

  

6. Συζητούμε με τον διπλανό μας και μετά ζωγραφίζουμε:   

Ποια άραγε να ήταν η σκανδαλιά που έκανε ο Φραγκίσκος;    
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Στην πόλη Ιεριχώ συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος, για 
να δει και ν’ ακούσει τον Ιησού. Ανάμεσά τους βρι-
σκόταν κι ένας τελώνης, ο Ζακχαίος. Οι τελώνες την 
εποχή εκείνη ήταν υπεύθυνοι για την είσπραξη των 
φόρων. Επειδή πολλές φορές δεν δίσταζαν να ζητή-
σουν περισσότερο φόρο από εκείνον που έπρεπε να 
πληρώσουν οι άνθρωποι, ο κόσμος τους απέφευγε 
και τους περιφρονούσε. 
 Ο Ζακχαίος, λοιπόν, μόλις άκουσε ότι θα περνούσε 
από τα μέρη του ο Χριστός, θέλησε να τον δει από 
κοντά. Επειδή όμως ήταν κοντός στο ανάστημα και 

δεν ήταν εύκολο να διακρίνει τον Χριστό μέσα στο πλήθος, σκαρφάλωσε σε μια συ-
κομουριά* και με ανυπομονησία προσπαθούσε να τον εντοπίσει.  
 Καθώς περνούσε ο Ιησούς από κοντά του, γύρισε προς το μέρος του και του είπε: 
«Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, γιατί σήμερα θα έρθω στο σπίτι σου». Γεμάτος έκπληξη 
και χαρά ο Ζακχαίος κατέβηκε κι έτρεξε να ετοιμάσει το σπίτι του, για να υποδεχτεί 
τον Ιησού. Κάποιοι όμως, που βρέθηκαν μπροστά στο περιστατικό, απόρησαν κι 
άρχισαν να διαμαρτύρονται λέγοντας: «Καλά, στο σπίτι αυτού του αμαρτωλού βρήκε 
να μείνει ο Διδάσκαλος;»  
 Ο Χριστός όμως, που βλέπει στις καρδιές των ανθρώπων, γνώριζε ότι ο Ζακχαίος 
δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από τη ζωή του και ζητούσε μια ευκαιρία να με-
τανοήσει, δηλαδή ν’ αλλάξει τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο ζωής του. Ο ερχομός 
του Ιησού στο σπίτι του Ζακχαίου έμοιαζε μ’ ένα απλωμένο χέρι σε κάποιον που ζη-
τάει βοήθεια.  
 Ο Ζακχαίος γεμάτος χαρά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Ιησού. Δεν δίστασε 
μάλιστα, μπροστά σε όλους εκείνους που τον γνώριζαν και ήξεραν την παλιά ζωή 
του, να ομολογήσει: «Κύριε, υπόσχομαι να δώσω τα μισά από τα υπάρχοντά μου 
στους φτωχούς και ν’ ανταποδώσω στο τετραπλάσιο όσα πήρα με αδικίες».  
 Τότε ο Ιησούς είπε σ’ όσους ήταν εκεί μαζεμένοι: «Σήμερα μπήκε η σωτηρία σ’ αυ-
τό το σπίτι. Γιατί ο Yιός του Ανθρώπου ήρθε στον κόσμο, για να σώσει τους ανθρώ-
πους που έχουν χάσει τον δρόμο τους».             Διασκευή (ΟΕΔΒ, Η πορεία μας στη ζωή)                           
 

* συκομουριά: οπωροφόρο, αειθαλές δέντρο που τα φύλλα του μοιάζουν με της μου-
ριάς και οι καρποί του μοιάζουν με σύκα. 

Αλλάζω τον εαυτό μου                                      

Η συνάντηση του Χριστού με τον Ζακχαίο 

1. Συμπληρώνουμε τον πιο κάτω σημασιολογικό χάρτη με λέξεις, οι οποίες χαρα-
κτηρίζουν τους τελώνες την εποχή του Χριστού.        

τελώνης 

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

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

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

........................ 
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Καθώς περνούσε ο Ιησούς από κοντά του, γύρισε προς το μέρος του και του 
είπε: «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, γιατί σήμερα θα έρθω στο σπίτι σου». 
 

Ο κόσμος ο οποίος βρισκόταν εκεί μουρμούρισε: «Καλά, στο σπίτι αυτού του 
αμαρτωλού βρήκε να μείνει ο Διδάσκαλος;»  
 

Τότε ο Ιησούς είπε σ’ όσους ήταν εκεί μαζεμένοι: «Σήμερα μπήκε η σωτηρία 
σ’ αυτό το σπίτι».  
 

Ο Ζακχαίος γεμάτος χαρά υποδέχτηκε τον Ιησού στο σπίτι του και υποσχέ-
θηκε ότι θα αλλάξει τρόπο ζωής.  
 

Ο Ζακχαίος, ένας τελώνης, μόλις άκουσε ότι βρισκόταν στα μέρη του ο Χρι-
στός, σκαρφάλωσε σε μια συκομουριά και με ανυπομονησία προσπαθούσε 
να τον διακρίνει μέσα στο πλήθος.  
 

Μια μέρα ο Ιησούς μαζί με τους μαθητές του επισκέφτηκαν την Ιεριχώ. 

4 

2. Γράφουμε αριθμούς στα τετράγωνα, για να δείξουμε τη σειρά που έγιναν τα  
γεγονότα. 

 

 

1 

  

  

κόσμος  

  

  

  

  

Χριστός  

  

  

4. Συμπληρώνουμε τον πίνακα.        

3. Απαντούμε στο ερώτημα.        
Ο Ζακχαίος ήταν ευτυχισμένος με τη ζωή που έκανε; Ναι ή όχι; Δικαιολογήστε. 

Ποια ήταν η στάση του κόσμου απέναντι στον Ζακχαίο και ποια του Χριστού; 

5. Εντοπίζουμε στο κείμενο στοιχεία μέσα από τα οποία φαίνεται ότι ο Ζακχαίος 
μετανόησε, δηλαδή άλλαξε τρόπο σκέψης και ζωής και τα υπογραμμίζουμε.        

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

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

............................................................................................................................................... 
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6.  Σχολιάζουμε:  

 
 

Α) «Καλά, στο σπίτι αυτού του αμαρτωλού βρήκε να μείνει ο Διδάσκαλος;»  

Β) «Σήμερα μπήκε η σωτηρία σ’ αυτό το σπίτι. Γιατί ο Yιός του Ανθρώπου ήρθε 
στον κόσμο, για να σώσει τους ανθρώπους που έχουν χάσει τον δρόμο τους».  

7. Συμπληρώνουμε τον πιο κάτω σημασιολογικό χάρτη με λέξεις, οι οποίες σχετί-
ζονται με τον Ζακχαίο.        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Η μετάνοια είναι η συμφωνία με τον Θεό για μια καινούργια ζωή». 
                                                                                                 ΄Αγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης 

 
 
 
 
 

«Η μετάνοια για τον χριστιανό που αγωνίζεται είναι ένα εργόχειρο* που 
δεν τελειώνει ποτέ».                                        ΄Αγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης 

8. Μελετούμε τους λόγους των αγίων για τη μετάνοια και σχολιάζουμε. 

* εργόχειρο: η εργασιακή απασχόληση του μοναχού. 
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Στον Πέτρο άρεσε να κερδίζει πάντα στο παιχνίδι. Γι’ αυτό συχνά δεν δίσταζε να κάνει 
ζαβολιές. ΄Οχι μόνο δεν ακολουθούσε τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά προσπαθού-
σε να επιβάλει τους δικούς του σ’ όλη την παρέα. Το παιχνίδι χάλαγε εξαιτίας του, και 
δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε πέσει ακόμη και ξύλο. Για να βρουν τα παιδιά της πα-
ρέας την ησυχία τους, τον απομόνωσαν. 

 Καθισμένο στο παγκάκι της αυλής του σχολείου, σκεφτικό και αναποφάσιστο τον 
βρήκε το διάλειμμα ο δάσκαλος. ΄Εμαθε τι συμβαίνει και ανέφερε στα παιδιά, μόλις 
πάνε στην τάξη, να το συζητήσουν όλοι μαζί.   
 ΄Ετσι κι έγινε. Τα παιδιά όμως δήλωσαν ξεκάθαρα: 
- ΄Όχι, δεν τον θέλουμε. Είναι όλο ζαβολιές κι εξυπνάδες, είπε ο Γιάννης.  
- Θέλει πάντα να γίνεται το δικό του, συνέχισε η Μαρία. 
- Δεν παραδέχεται την ήττα του. Θέλει πάντα να κερδίζει, συμπλήρωσε ο Κωνσταντί-
νος.    
- Και θα τον αφήσουμε να κάθεται στο παγκάκι μόνος του; Δεν είναι φίλος σας; ρώτη-
σε ο κύριος Μιχάλης. 
- Ναι, αλλά ... πώς να τον δεχτούμε να παίξει μαζί μας, όταν αυτός δεν υπολογίζει κα-
νένα; Ας σταματήσει τις ζαβολιές, κι εμείς όλοι τον περιμένουμε ξανά. 
 Ο Πέτρος άκουγε ανυπόμονα. Κάτι πήγε να πει, πως αυτός είχε δίκαιο και όλοι οι 
άλλοι είχαν άδικο. Τον σταμάτησε, όμως, το καλοσυνάτο βλέμμα του δασκάλου. Του 
φάνηκε πως του έλεγε: «΄Ελα τώρα, αφού το ξέρεις πως από εγωισμό, για ένα πείσμα 
τα κάνεις όλα». 
 ΄Ολα αυτά που ανέφεραν τα παιδιά τον έβαλαν σε σκέψεις. Τώρα δεν έμενε παρά 
να αναγνωρίσει το λάθος του και να ξαναγυρίσει στην ωραία τους συντροφιά. Θα 
έβρισκε το θάρρος να το κάνει; Διασκευή (ΟΕΔΒ, Ο Χριστός είναι η Αλήθεια) 

Οι ζαβολιές του Πέτρου  

1. Εντοπίζουμε στο κείμενο στοιχεία, που να δικαιολογούν τον τίτλο του             
κειμένου. Μετά γράφουμε έναν δικό μας τίτλο.        

......................................................................................................................................... 
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4. Βρίσκουμε ομοιότητες ανάμεσα στον Πέτρο και στον Ζακχαίο και μετά τις 
γράφουμε στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πέτρος Ζακχαίος 

Για να βρουν τα παιδιά της παρέας την 
ησυχία τους, τον απομόνωσαν. 

Ο κόσμος απέφευγε τους τελώνες και 
τους περιφρονούσε. 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

3. Για να βρουν τα παιδιά της παρέας την ησυχία τους, τον απομόνωσαν. 
Κυκλώνουμε τα συναισθήματα του Πέτρου.   

2. Συζητούμε στην τάξη.     

Α) Ορθά έπραξαν τα παιδιά της παρέας και απομόνωσαν τον Πέτρο; Ναι ή όχι 
και γιατί; 

Β) Με ποιους άλλους τρόπους θα μπορούσαν να βρουν λύση στο πρόβλημα;  

Αποφασίζω τον τρόπο, με τον οποίο θα ζητήσω συγχώρεση από αυτόν     
που πλήγωσα. 
 
Αξιολογώ τη συμπεριφορά μου και αναγνωρίζω ότι αυτό που έπραξα ήταν 
λάθος κι έβλαψε τον εαυτό μου ή τον συνάνθρωπό μου. 
  
Προσπαθώ να αλλάξω τον τρόπο συμπεριφοράς μου και να απελευθερωθώ 
από τις κακές μου συνήθειες. 
 
Κάνω κάτι για να εκφράσω τη συγγνώμη μου και να συμφιλιωθώ με αυτούς 
που πλήγωσα.  

5. Γράφουμε αριθμούς στα τετράγωνα, για να δείξουμε τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθήσει ο Πέτρος, έτσι ώστε να καταφέρει να ξαναγυρίσει στην ωραία συ-
ντροφιά των φίλων του. 

 

χαρά ζήλια θυμό στενοχώρια 

λύπη ευτυχία φόβο ενθουσιασμό 

1 
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6. Συνεχίζουμε την ιστορία.  

΄Ολα αυτά που ανέφεραν τα παιδιά, τον έβαλαν σε σκέψεις. Τώρα δεν έμενε 
παρά να αναγνωρίσει το λάθος του και να ξαναγυρίσει στην ωραία τους συ-
ντροφιά. Θα έβρισκε το θάρρος να το κάνει; Ναι! Αποφασίζει τότε ... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Ζωγραφίζουμε τον Πέτρο να παίζει με τους φίλους του. 
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Με επιμονή στον αγώνα 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Εικ. 17 



 

  

Τα αδέλφια μας που υποφέρουν από την πείνα                                

Συμπαράσταση στα αδέλφια μας που πεινούν – Η παραβολή της Κρίσης 

Την περασμένη Κυριακή, μετά το τέλος της Θείας 
Λειτουργίας, η Μαρίνα πήγε στον ναό της ενορίας 
της, κρατώντας ένα μικρό κιβώτιο. Μέσα σε αυτό 
υπήρχαν σακουλάκια με ξηρούς καρπούς, 
όσπρια, αλεύρι και άλλα τρόφιμα. Στη γωνιά του 
ξεχώριζαν τα αγαπημένα της πατατάκια και οι 
αγαπημένες της σοκολάτες. Το κιβώτιο αυτό, 
όπως και άλλα κιβώτια, περιείχαν τρόφιμα, τα 
οποία η Εκκλησία θα έστελνε στη Ζιμπάμπουε, 
μια φτωχή χώρα με πολλά παιδιά που πεινούσαν. 
΄Όλος ο κόσμος βρισκόταν εκεί για έναν ιερό σκο-
πό, όπως έλεγε ο πατήρ Κυριάκος. Μάλιστα, λίγη 
ώρα προηγουμένως, μπροστά στην Ωραία Πύλη, 
διάβαζε συγκινημένος το Ευαγγέλιο της Μέλλου-

σας Κρίσης. Τονίζοντας κάθε λέξη θύμιζε σε όλους πως: 

        «- Ελάτε, οι ευλογημένοι τού Πατέρα μου,  

    κληρονομήστε τη Βασιλεία του Θεού, επει- 

   δή πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψα 

  σα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και   

  με φιλοξενήσατε, ήμουν γυμνός και με ντύ- 

 σατε, ασθένησα και με επισκεφθήκατε, σε 

φυλακή ήμουν και ήρθατε κοντά σε μένα. 

        ΄Οταν ο Χριστός έρθει στη Βασιλεία του,     

       θα συγκεντρωθούν μπροστά του όλοι οι  

     άνθρωποι. Τότε θα τους χωρίσει αναμετα- 

    ξύ τους, τοποθετώντας άλλους στα δεξιά 

   και άλλους στα αριστερά του. 

     Εκείνη τη στιγμή, ο Χριστός θα πει σ’ αυ- 

 τούς που θα είναι στα δεξιά του: 

          Τότε, οι δίκαιοι θα του απαντήσουν: 

    - Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σου δώ

-  σαμε φαγητό; 'Η να διψάς και σου δώσαμε  

  να πιεις;  Και πότε σε είδαμε ξένο και σε φιλο

Και απαντώντας ο Χριστός, θα τους πει: 
- Σας διαβεβαιώνω πως αφού το έχετε 
κάνει αυτό έστω σε έναν από τους συναν-
θρώπους σας, το έχετε κάνει σε μένα. 
΄Ύστερα, ο Χριστός θα πει και σ’ εκείνους 
που θα είναι στα αριστερά: 
- Πηγαίνετε μακριά από μένα, επειδή πεί-
νασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα 
και δεν μου δώσατε να πιω, ξένος ήμουν 
και δεν με φιλοξενήσατε, γυμνός και δεν 
με ντύσατε, ασθενής και σε φυλακή και 
δεν με επισκεφθήκατε. 
Τότε θα του απαντήσουν κι αυτοί, λέγοντας: 
- Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς 
ή ξένο ή γυμνό ή ασθενή ή σε φυλακή και 
δεν σε υπηρετήσαμε; 
Μετά αυτός θα τους απαντήσει, λέγοντας: 

    ξενήσαμε; 'Η γυμνό και σε ντύσαμε; Και πότε  

   σε είδαμε ασθενή ή σε φυλακή και ήρθαμε κο- 

   ντά σε σένα; 

- Σας διαβεβαιώνω πως αφού δεν το έχετε κά-
νει αυτό έστω σε έναν από τους συνανθρώ-
πους σας, δεν το έχετε κάνει ούτε σε μένα.  
 Και θα αποχωρήσουν,  αυτοί μεν σε αιώνια 
καταδίκη, ενώ οι  δίκαιοι σε αιώνια ζωή. 

Ευαγγέλιο Ματθαίου 25: 31-45 

Εικ. 18 
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1. Συμπληρώνουμε το παρακάτω σχεδιάγραμμα, που παρουσιάζει πώς αντιμετώ-
πισαν τον συνάνθρωπό τους οι δύο ομάδες ανθρώπων. 

2. Περιγράφουμε πιο κάτω σύντομα το 
κριτήριο, με το οποίο θα κρίνει ο Θεός 
τους ανθρώπους στη μέλλουσα κρίση.  

Εικ. 19 

πείνασε 

δίψασε 

ήταν ξένος 

ήταν γυμνός 

αρρώστησε 

……………... 

του έδωσαν να φάει πείνασε 

……………... 

ήταν ξένος 

……………... 

αρρώστησε 

……………... 

δεν του έδωσαν να φάει 

Ο Χριστός ευλογεί τους ανθρώπους,      

οι οποίοι όταν … 

Ο Χριστός δεν ευλογεί τους ανθρώπους,      

οι οποίοι όταν … 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Συζητούμε και γράφουμε κάποιους τρόπους, με τους οποίους μπορούμε σήμερα 
να σταθούμε δίπλα στους συνανθρώπους μας και να τους βοηθήσουμε.  

……………………………………………………

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

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……...………………………………………………… 

4. Υποθέτουμε τι μπορεί να περιέχει στο φορτίο του το φορτηγό που κατευθύνε-
ται για τη Ζιμπάμπουε και συμπληρώνουμε στον κατάλληλο χώρο κάποια από τα 
αντικείμενα που σκεφτήκαμε. 

5. Συζητούμε στην τάξη: 

      Μελετούμε την πιο κάτω κείμενο και συζητούμε το νόημά του. 

Τα χέρια τ' αδειανά  
 
Είδα αυτό το όνειρο:  
΄Ενας άνθρωπος παρουσιαζόταν στο κριτήριο του Κυρίου:  
"Κοίταξε, Θεέ μου ", του έλεγε· "τήρησα τον νόμο σου ", δεν 
έκανα τίποτε το αισχρό, κακό ή αντίθρησκο. Κύριε, τα χέρια 
μου είναι καθαρά ".  
- "Ασφαλώς, ασφαλώς", του απαντούσε ο καλός Θεός...  
"αλλά είναι άδεια ".  
                                                                                           Ραούλ Φολλερώ  
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Μια ματιά στον σημερινό Τύπο 

Παγκόσμια πείνα έγκλημα διαρκείας... 

Δημοσίευση:  Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, 28.11.2009 

Κάθε ημέρα στον πλανήτη περίπου 100.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΌΗΕ, πεθαίνουν από πείνα ή από τις άμεσες επιπτώσεις της πείνας, 826 εκα-
τομμύρια άτομα υποφέρουν σήμερα από χρόνιο και 
βαρύ υποσιτισμό. ΄Ενα δισεκατομμύριο άτομα υποφέ-
ρουν από πείνα. Από αυτά, τα 34 εκατομμύρια ζουν 
στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες. Όι περισσότε-
ροι, 515 εκατομμύρια, ζουν στην Ασία και αντιπροσω-
πεύουν το 24% του συνολικού πληθυσμού της γης. Αλ-
λά αν δούμε το ποσοστό των θυμάτων, τότε, η νότια 
της Σαχάρας Αφρική πληρώνει τον βαρύτερο φόρο: 
186 εκατομμύρια ανθρώπινα πλάσματα υποφέρουν 
μόνιμα από βαρύ υποσιτισμό, δηλαδή το 34% του συ-
νολικού πληθυσμού της περιοχής. Το καθημερινό 
τους φαγητό είναι 300 θερμίδες κάτω από το αποδε-
κτό επίπεδο επιβίωσης.  

     Κάθε 7 δευτερόλεπτα πεθαίνει στη γη από πείνα 
ένα παιδί κάτω των δέκα ετών. 

         Γιάννης Κολλάτος  

΄Ερχεται “τσουνάμι” παχυσαρκίας 

Δημοσίευση: Statesmen, Ηλεκτρονική 
εφημερίδα γνώμης, 09.02.2011 

Ενώ μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες 
αντιμετωπίζουν το φάσμα της πεί-
νας, κάποιοι επιστήμονες, προει-
δοποιούν για ραγδαία αύξηση 
της παχυσαρκίας, καθώς ο 
δυτικός τρόπος ζωής εξα-
πλώνεται σε ολόκληρη την 
ανθρωπότητα, επηρεάζο-
ντας ακόμα και τις φτωχό-
τερες χώρες. ΄Ενα περίπου 
δισεκατομμύριο άνθρωποι 
υποφέρουν από παχυσαρκία. 

Τα στοιχεία της έρευνας κατα-
δεικνύουν ότι περισσότερο από 
10% του παγκόσμιου πληθυσμού εί-
ναι παχύσαρκο, με τις δυτικές κοινωνί-
ες να σημειώνουν το μεγαλύτερο      

ρυθμό αύξησης. Με την εξαίρεση ελαχί-
στων χωρών της περιοχής της Αφρικής 
και της Ασίας, που σημείωσαν μείωση 
στην παχυσαρκία, οι υπόλοιπες χώρες 

είδαν τον ρυθμό της παχυσαρκίας 
να αυξάνει.           

  2,8 εκατομμύρια 
άνθρωποι χάνουν τη 

ζωή τους κάθε χρόνο, 
κυρίως στις ανεπτυγ-
μένες κοινωνίες, από 
τη νοσογόνο παχυ-
σαρκία, με τα στοιχεί-
α να δείχνουν πως το 

2010, περίπου 43 εκα-
τομμύρια παιδιά κάτω 

των πέντε χρόνων ήταν 
υπέρβαρα.  

                      Χρήστος Κατωπόδης 
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Εικ. 22 



 

  

Στοιχεία Παχυσαρκίας 

1 δισεκατομμύριο άνθρωποι………...... 

……………………………………….…..

…………………………………………... 

2,8 εκατομμύρια ..................................... 

…………………………………………...

……………….………………………….. 

43 εκατομμύρια παιδιά……..………….

…………………………………………... 

…………………………………………... 

Στοιχεία Πείνας 

100 χιλιάδες άνθρωποι ………………….... 

……………………………………………...

……………………………………………... 

826 εκατομμύρια ........................................ 

……………………………………………...

……………………………………............... 

Κάθε 7 δευτερόλεπτα …………………….

……………………………………………...

……………………………………………... 

1. Μελετούμε τα πιο πάνω άρθρα και συμπληρώνουμε τα στοιχεία της πείνας και 
της παχυσαρκίας. 

2. Συζητούμε στην τάξη: 

 Ποια αντίθετη εικόνα παρουσιάζεται μέσα από τα άρθρα των δύο εφημερίδων; 

 Ποια να είναι άραγε τα αίτια που προκαλούν τη δημιουργία του προβλήματος 

της πείνας στον κόσμο; 

3. Εισηγούμαστε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε εμείς σήμερα να συ-
μπαρασταθούμε και να βοηθήσουμε τα αδέλφια μας που υποφέρουν από το πρό-
βλημα της πείνας. 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………... 
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Ιεραποστολικό έργο γίνεται από διάφο-

ρες Μητροπόλεις της Κύπρου σε πολλές 

χώρες της  Αφρικής και όχι μόνο. Στη δι-

πλανή φωτογραφία ο Μητροπολίτης  

Ταμασού και Όρεινής κ. Ησαΐας βαφτίζει 

σε υπαίθριο χώρο παιδιά στην Τανζανία. 

4. Θυμόμαστε την Κυριακή Προσευχή που λέμε καθημερινά στο σχολείο (Πάτερ 
ημών, …)και γράφουμε την ευχή με την οποία ζητούμε από τον Θεό να μας απαλ-
λάξει από το πρόβλημα της πείνας. 

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

………………………………………………………………………………………………….. 
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Εικ. 26 

Το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας της Κύπρου 

 Η Εκκλησίας της Κύπρου έχει αναπτύξει ένα σπου-
δαίο ιεραποστολικό έργο. Σε κάθε ευκαιρία διοργανώ-
νει εράνους και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, από τις 
οποίες μαζεύει χρήματα, για να αποσταλεί βοήθεια σε 
συνανθρώπους μας που υποφέρουν, κυρίως από τη 
μάστιγα της πείνας. Την ίδια στιγμή, πολλές ενορίες 
μαζεύουν τρόφιμα και ρουχισμό ή και άλλα χρήσιμα 
αντικείμενα, τα οποία προσφέρονται σε ανθρώπους 
που έχουν ανάγκη. 

     Ταυτόχρονα, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Κα-
ταπολέμηση της Μάστιγας της Πείνας, της Ιερής Μη-
τρόπολης Κιτίου, οργανώνει με τους συνεργάτες του 
αποστολές ιατρών σε αφρικανικές χώρες όπως στη 
Μαδαγασκάρη, Κένυα, Τανζανία και αλλού. Με εισφο-
ρές από την Κύπρο κτίζει ναούς, κλινικές, σχολεία, ορ-
φανοτροφεία και ανοίγει πηγάδια σε περιοχές, όπου 
οι Αφρικανοί στερούνται πόσιμου νερού. 

     Ό Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μετέφερε μαζί με την 
υλική βοήθεια και την πνευματική στήριξη στην     Α-
φρική, όταν την επισκέφτηκε. Βάφτισε χιλιάδες Αφρι-
κανούς και ίδρυσε την Ιερατική Σχολή στην Κένυα. 
΄Ετσι, τοπικοί ιερείς συνεχίζουν μέχρι σήμερα το έργο 
της αγάπης του Χριστού μαζί με τους εθελοντές ιερα-
ποστόλους. 

Εικ. 23 

Εικ. 24 

Εικ. 25 



 

  

Ο Χριστός συναντά τους δέκα λεπρούς 

Τα αδέλφια μας που υποφέρουν από την απόρριψη                               

 Στα παλιά χρόνια υπήρχαν πολλές 
ασθένειες, για τις οποίες ο άνθρωπος 
δεν είχε καταφέρει να βρει κάποιο 
φάρμακο, ώστε να τις θεραπεύσει. Μι-
α τέτοια πολύ βασανιστική αρρώστια 
ήταν η λέπρα, η οποία ήταν πολύ δια-
δεδομένη στα χρόνια που ζούσε ο Χρι-
στός. Μια μέρα, καθώς ο Χριστός πή-
γαινε προς την Ιερουσαλήμ, πέρασε 
από ένα χωριό, μεταξύ Σαμάρειας και 
Γαλιλαίας, όπου τον υποδέχτηκαν από 
μακριά δέκα λεπροί ζητώντας του 
βοήθεια. 

 Όι λεπροί ήταν άνθρωποι πολύ δυστυχισμένοι και βασανισμένοι. ΄Όποιος είχε λέ-
πρα γέμιζε πληγές, ένιωθε έντονους πόνους, το σώμα του παραμορφωνόταν και στο 
τέλος πέθαινε. Την ίδια στιγμή, η λέπρα ήταν και ασθένεια μεταδοτική, μπορούσε, δη-
λαδή, να μεταφερθεί σε άλλους ανθρώπους. Και, επειδή ακριβώς η ασθένεια ήταν με-
ταδοτική και αγιάτρευτη, τους λεπρούς τους έδιωχναν από το χωριό και αυτοί οι τα-
λαίπωροι ζούσαν απομονωμένοι, μακριά από τον τόπο και την οικογένειά τους, μέσα 

σε σπηλιές και χαλάσματα. Μάλιστα, τους 
έδεναν στον λαιμό κι ένα καμπανάκι, όπως αυτά 
που βάζουν οι βοσκοί στα πρόβατα, έτσι ώστε 
αν συνέβαινε να περνά κάποιος από κοντά τους, 
να μπορεί να τους αποφύγει. Η κοινωνία είχε α-
πορρίψει αυτούς τους ανθρώπους και κανείς δεν 
ήθελε να βρίσκεται μαζί τους. 

Ό Χριστός, όμως, όταν βρέθηκε κοντά τους, τους 
αποδέχτηκε και τους άκουσε με αγάπη και καλο-
σύνη, ως να ήταν τα πιο αγαπημένα του πρόσω-
πα. Δεν τους απέρριψε και δεν τους έδιωξε, 
όπως έκαναν οι άλλοι άνθρωποι. Αντίθετα, κα-
θώς είναι ο φιλεύσπλαχνος Θεός, με έναν του 
λόγο, τους έδωσε την υγεία τους, πλησιάζοντας 
και αγκαλιάζοντάς τους έτσι με την αγάπη του.  

(Λουκ. 17, 11-19) 

1. Συζητούμε στην τάξη: 

Πώς συμπεριφερόμαστε πολλές φορές απέναντι σε κάποιους συνανθρώπους 

μας που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα ή είναι διαφορετικοί από εμάς; 
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Εικ. 27 

Εικ. 28 



 

   

΄Ανθρωποι Χριστός 

Φόβος Αποδοχή 

Εγκατάλειψη 
Αγάπη Απομόνωση 

Σεβασμός 

Καλοσύνη 

Απόρριψη 

2. Ψαρεύουμε λέξεις από τη θάλασσα των λέξεων και τις τοποθετούμε στο κατάλ-
ληλο κοφίνι, ώστε να χαρακτηρίζουν καλύτερα τη συμπεριφορά των ανθρώπων 
και του Χριστού απέναντι στους λεπρούς.  

3. Κοιτάζουμε τις πιο κάτω εικόνες και καταγράφουμε ποιο κοινό πρόβλημα αντι-
μετώπιζε ο Ζακχαίος και οι λεπροί και πώς τους συμπεριφέρθηκε ο Χριστός.  

Πρόβλημα: …………………………………………………………………………………… 

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

Αντιμετώπιση Χριστού: …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 
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Εικ. 30 Εικ. 31 



 

  

Ό γέροντας Ευμένιος αποτελεί μια σημαντική προσωπικό-
τητα της Εκκλησίας στον 200 αιώνα. Πρόκειται για έναν 

άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στον συνάνθρωπό του 
αγκαλιάζοντας με την αγάπη του τον κάθε ταλαίπωρο και 
δυστυχισμένο. Ό ίδιος έπασχε από την ασθένεια της λέ-
πρας, η οποία και τον οδήγησε στο Νοσοκομείο Λοιμωδών 
στην Αγία Βαρβάρα Αθηνών. Εκεί θεραπεύτηκε αλλά, βλέ-
ποντας τον ανθρώπινο πόνο, αποφάσισε να παραμείνει 
στο νοσοκομείο ως ιερέας, για να βοηθήσει όσο μπορούσε 
στην ανακούφιση των συνανθρώπων του! Συμπαραστάθη-
κε στους λεπρούς και ήταν γι’ αυτούς ο φίλος και πατέρας 
τους. Αγαπούσε όλο τον κόσμο, κάθε άνθρωπο προσωπι-

κά, και ήταν ένας ιδιαίτερα γελαστός γέροντας. Δεν απέρρι-
πτε κανένα, αλλά άκουγε τα προβλήματα όλων των αν-
θρώπων και τους στήριζε με τις προσευχές και το χαμόγε-
λό του. Πονούσε ο ίδιος για όλους τους πονεμένους και δυ-
στυχισμένους γι’ αυτό πολλές φορές έβγαινε από το Ιερό, 
κατά τη λειτουργία, με τα γένια του βρεγμένα από δάκρυα.  

5. Διαβάζουμε το πιο κάτω κείμενο για τον γέροντα Ευμένιο και υπογραμμίζουμε 
εκείνο που μας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Ακολούθως, συζητούμε στην τά-
ξη πώς αντιμετώπιζε τους ανθρώπους ο Γέροντας. 

Συναισθήματα: 

…………………………………………………

………………………………………………… 

Πιθανά αίτια απόρριψης: 

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

Τρόποι συμπαράστασης: 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 
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4. Κοιτάζουμε τις πιο κάτω εικόνες και γράφουμε τα συναισθήματα που βιώνουν 
τα παιδιά που δέχονται την απόρριψη των συμμαθητών τους, καθώς και την πιθα-
νή αιτία απόρριψής τους. Ακολούθως, εισηγούμαστε κάποιους τρόπους, με τους 
οποίους θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τα παιδιά, να μην είναι απομονωμένα.  



 

   

Ό Τριγωνοψαρούλης ήταν ένα ψαράκι διαφορετικό 
απ’ τα άλλα. Είχε σχήμα τριγώνου, που τον έκανε να 
ξεχωρίζει από τους άλλους, και ήταν η αιτία για να 
του δώσει αυτό το όνομα η δασκάλα του η κυρά Σου-
πιά. Πήγαινε στο σχολείο μαζί με τ’ άλλα ψαράκια, 
αλλά δυσκολευόταν να μάθει να γράφει και να διαβά-
ζει. Μόνο τριγωνάκια μπορούσε να σχεδιάσει. Για τον 
λόγο αυτό όλοι τον κοροϊδεύανε και κανείς δεν τον 
έκανε παρέα.  

- Τριγωνοψαρούλη, είσαι ο τελευταίος μαθητής! Μό-
νο τριγωνάκια ξέρεις να σχεδιάζεις, του έλεγαν.  

- Είσαι τεμπέλης! Φώναζαν τα καλαμαράκια και τον χτυπούσαν με τα πλοκάμια τους.  

- Δεν προσπαθείς, είσαι αφηρημένος και απρόσεκτος, του έλεγε η κυρά Σουπιά.  

Κι όμως προσπαθούσε, και μάλιστα πολύ! Και πρόσεχε και ήθελε να σχεδιάσει σωστά, 
αλλά… δεν μπορούσε! ΄Ηταν τόσο δυστυχισμένος! Η κυρά Σουπιά πήγαινε κοντά του 
και του έδειχνε τι έπρεπε να κάνει. ΄Όμως, και πάλι ο Τριγωνοψαρούλης δεν τα κατά-
φερνε, κι εκείνη εκνευριζόταν και του έβαζε τις φωνές: 

- Μα πότε θα μάθεις επιτέλους;  

Όύτε και στο διάλειμμα τα άλλα ψαράκια του συμπεριφέρονταν καλύτερα. Δεν τον 
έκαναν παρέα, μιας και ήθελαν να παίζουν πάντα με τους καλύτερους μαθητές, όπως 
το λυθρίνι, το σαφρίδι και το λαβράκι. Το σχολείο γι’ αυτόν ήταν ένα μαρτύριο. Καθό-
ταν λοιπόν μόνος του στη γωνία ενός βράχου κι έτρωγε το πλαγκτό του, σχεδίαζε τα 
τριγωνάκια του και καμιά φορά σιγοτραγουδούσε μελαγχολικά: 

                           Δεν είμαι χαζούλης, δεν είμαι κουτός.  

                          Ο Τριγωνοψαρούλης, ο διαφορετικός. 

Ό καιρός περνούσε και ήρθε η ώρα τα ψαράκια να κάνουν την πρώτη τους βόλτα έξω 
από το σχολείο. Εκεί όμως παραμόνευε ο κίνδυνος, που ήταν τα δίχτυα του ψαρά. Ό 
Τριγωνοψαρούλης, τότε, αποφάσισε να καταστρώσει ένα σχέδιο. ΄Εβαλε τα ψαράκια 
να παραταχθούν το ένα κολλητά στο άλλο, δημιουργώντας ένα μεγάλο σουβλερό τρί-
γωνο που στην πρώτη γραμμή του μπήκαν οι ξιφίες. Με το σχέδιό του κατάφεραν να 
τρυπήσουν τα δίχτυα του ψαρά και να ξεφύγουν από τον κίνδυνο. Ό Τριγωνοψαρού-
λης μ’ αυτή την επιτυχία του έμεινε στην ιστορία της κοινωνίας του βυθού σαν το πιο 
έξυπνο ψάρι. Κανείς, πλέον, δεν τον απέρριπτε και όλοι ζητούσαν να βρεθούν κοντά 
του.                            

Βαγγέλη Ηλιόπουλου, Ο Τριγωνοψαρούλης, 1995, εκδόσεις Πατάκη, (διασκευή)  

1. Γράφουμε για ποιον λόγο τα άλλα ψάρια απέρριπταν κι απομόνωναν τον        
Τριγωνοψαρούλη.  

Ο Τριγωνοψαρούλης 

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

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

…………………………………………………………………………………………………. 
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4. Υπάρχουν πολλές αιτίες, για τις οποίες εμείς οι άνθρωποι απορρίπτουμε και α-
πομονώνουμε τους συνανθρώπους μας. Διαβάστε τι έχουν να μας πουν τα παιδιά 
πιο κάτω και προσπαθήστε να γράψετε πολύ σύντομα, δίπλα από το κάθε παιδί, 
την αιτία απόρριψης που αναφέρει. 

…………………………………………

…………………………………………

…….….……………………………… 

…………………………………………

…………………………………………

…….….……………………………… 

…………………………………………

…………………………………………

…….….……………………………… 

…………………………………………

…………………………………………

…….….……………………………… 

3. Φτιάχνουμε ένα δικό μας ποιηματάκι ή τραγουδάκι για τον Τριγωνοψαρούλη. 

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

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

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

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

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

2. Συζητούμε στην τάξη: 

Πώς συμπεριφέρονταν τα άλλα ψαράκια στον Τριγωνοψαρούλη; 

Πώς άραγε να ένιωθε ο Τριγωνοψαρούλης με την συμπεριφορά των συμμαθη-

τών του, ακόμη και της ίδιας της δασκάλας του, απέναντί του; 

44 

Στην πατρίδα μου υπάρχει μεγάλη φτώχια. 
΄Οταν η οικογένειά μας μεταναστεύει σε άλλη 
χώρα, η ντόπια κοινωνία δεν μας δέχεται και οι 
γονείς μας δεν βρίσκουν εύκολα δουλειά. 

Στη δική μου πατρίδα υπάρχει μεγάλη διαφο-
ρά ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτω-
χούς. Αν είσαι φτωχός, η κοινωνία σε απομο-
νώνει. 

Στην πατρίδα μου οι γυναίκες νιώθουμε πολύ 
απομονωμένες. ΄Υπάρχει βία εναντίον των 
γυναικών και είναι πολύ δύσκολο για μια γυ-
ναίκα να εκλεγεί σε ένα αξίωμα. 

Στη δική μου πατρίδα, δυστυχώς, αν είσαι 
άτομο με ειδικές ανάγκες δεν έχεις και πολ-
λά δικαιώματα. Δύσκολα βρίσκεις δουλειά 
και πολλοί σε υποτιμούν. 

Εικ. 36 



 

   

5. Τα παιδιά θέλησαν να στείλουν ένα μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους για το 
πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους συνανθρώπους μας. Βοηθήστε τα γράφο-
ντας στην πινακίδα του κάθε παιδιού μόνο μια λέξη που πρέπει να χαρακτηρίζει 
τις σχέσεις μας.  

6. Σχεδιάζουμε με ποιον τρόπο κατάφερε ο Τριγωνοψαρούλης να γλιτώσει τα ψά-
ρια από τα δίκτυα των ψαράδων. 
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Το όραμα του προφήτη Ησαΐα 

Τα αδέλφια μας που υποφέρουν από τον πόλεμο                              

1. Συμπληρώνουμε το σχεδιάγραμμα που παρουσιάζει το όραμα του Ησαΐα. 

ΠΟΛΕΜΟΣ 

Ανάμεσα στους αγίους της Εκκλησίας μας συγκαταλέγονται και οι Προφήτες, που 
έζησαν στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης. Το έργο των Προφητών ήταν πολύ μεγά-
λο και θαυμαστό. Αυτοί μετέφεραν το θέλημα του Θεού στον λαό, προσπαθώντας να 
βοηθήσουν τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να διορθώσουν τα λάθη τους. Συχνά 
μιλούσαν για τον ερχομό του Μεσσία Χριστού και προετοίμαζαν τους ανθρώπους για 
να τον δεχθούν. 
 Ό Προφήτης Ησαΐας χαρακτηρίζεται και ως "πέμπτος ευαγγελιστής", καθώς περι-
γράφει με λεπτομέρειες τη ζωή και το έργο του Ιησού, ιδιαίτερα δε τη γέννησή του και 

τα πάθη του. Και αυτό το έγραψε 750 τόσα 
χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού! Σπουδαί-
α, όμως, θέση ανάμεσα στις προφητείες του 
κατέχει και το όραμά του για τη Βασιλεία του 
Θεού σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με αυτό το 
όραμα: 

«… θα έρθει στιγμή που όλοι οι 
άνθρωποι τα ξίφη τους θα τα 
σφυρηλατήσουν σε άροτρα και 
τις λόγχες τους σε δρεπάνια. Ξί-
φος δεν θα σηκώνει το ένα έθνος 
στο άλλο και πια δεν θα μαθαί-
νουν οι άνθρωποι να πολεμούν».                

 (Ησαΐας, 2: 4) 

……………………. 

 

 

………………….. 

άροτρα 

 
………………………... 

……………………... 
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΄Αγαλμα που παρουσιάζει 
το όραμα του Ησαΐα (ΟΗΕ). 

Τοίχος έξω από το κτήριο των Ηνωμένων 

Εθνών στη Νέα Υόρκη, που γράφει ανά-

γλυφο το όραμα του Ησαΐα.  

2. Με βάση το πιο πάνω σχεδιάγραμμα, περιγράφουμε με λίγα λόγια πώς οραμα-
τίζεται το μέλλον της ανθρωπότητας ο προφήτης Ησαΐας. 

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………... 

ΕΙΡΗΝΙΚΑ 

Η Θεία Λειτουργία, καθώς και άλλες 
ακολουθίες, αρχίζουν με εκφωνήσεις 
και ευχές του διακόνου ή του ιερέα 
για την ειρήνη, οι οποίες ονομάζονται 
ειρηνικά. Θυμίζουν σε όλους μας πως 
είναι αδύνατη η προσευχή, χωρίς 
προηγουμένως να έχουμε ειρήνη στις 
καρδιές μας. Στις ευχές των ειρηνι-
κών οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό 
να φέρει ειρήνη στις καρδιές τους, 
καθώς και σε όλο τον κόσμο. 

Εἰρήνη πᾶσι! 

Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης 
καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν 
ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρί-

ου δεηθῶμεν. 

4. Μελετούμε τι είναι τα «Ειρηνικά» που εκφωνεί ο διάκονος ή ο ιερέας στις διάφο-
ρες ακολουθίες της Εκκλησίας. 

3. Γράφουμε τρία κακά που μπορεί να δημιουργήσει στον κόσμο ο πόλεμος και τρία 
καλά που μπορεί να φέρει στον κόσμο η ειρήνη. 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΡΗΝΗ 
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Το όραμα της Εκκλησίας 
Η Εκκλησία προσεύχεται συνεχώς για έναν κόσμο ειρηνικό, μακριά από πολέμους, 
έχθρες και αντιπαλότητες. Το όραμά της αναφέρεται στη Βασιλεία του Θεού, όπου 

όλοι οι άνθρωποι ίσοι και αδελφωμένοι θα απολαμβά-
νουν όλα τα καλά που απλόχερα προσφέρει ο Θεός. Η 
ειρήνη θα επικρατεί στις ψυχές των ανθρώπων και θα 
εμφανίζεται σε κάθε βήμα της ζωής τους. Ό ίδιος ο 
Χριστός αναφέρει πως είναι "μακάριοι (ευτυχισμένοι) 
οι ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του 
Θεού" (Ματθαίος, 5:9). ΄Ετσι, αδιάκοπα μέσα στους 
αιώνες, η Εκκλησία εύχεται "υπέρ της άνωθεν ειρή-
νης" και "υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου", 
συμμετέχει σε διεθνείς συνάξεις για την ειρήνη και κα-
ταδικάζει τον πόλεμο ως μέσο, για να λυθούν οι δια-
φορές. Ταυτόχρονα, όμως, γνωρίζει ότι την πραγματι-
κή ειρήνη μπορεί να φέρει μόνο ο Χριστός, αφού αυτή  
αναφέρεται σε όλες τις διαστάσεις της ζωής του αν-
θρώπου: ειρήνη με τον Θεό, ειρήνη με τον εαυτό του, 
ειρήνη με τον συνάνθρωπο, ειρήνη με το φυσικό περι-
βάλλον. 

5. Συζητούμε στην τάξη: 

      Σε ποιο βαθμό σχετίζεται το όραμα της Εκκλησίας, για το μέλλον της ανθρωπό-

τητας, με το όραμα του Προφήτη Ησαΐα; 

α) ειρήνη με τον συνάνθρωπό του:………………………....

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

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

6. Συμπληρώνουμε τις προτάσεις, γράφοντας έναν τρόπο, με τον οποίο μπορεί 

κανείς να επιτύχει .... 

α) ειρήνη με το φυσικό περιβάλλον:………………………..

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

................................................................................................... 
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Μια φορά σε κάποιο σημείο της γης, συναντήθηκαν δύο παιδιά. 

 Ποιος είσαι, ρώτησε το ένα παιδί. 

 Είμαι το παιδί του πολέμου, απάντησε το άλλο. Εσύ ποιος είσαι; 

 Είμαι το παιδί της ειρήνης και η χώρα μου είναι η Χώρα της Ειρήνης. Εσένα ποια είναι 
η χώρα σου; 

 Μα, η Χώρα του Πολέμου, βέβαια. Εκεί δεν έχει δέντρα και λουλούδια κι ούτε πάρκα 
για παιδιά. ΄Όταν ανοίγω το παράθυρό μου κάθε πρωί, βλέπω μόνο μαύρους κα-
πνούς στον ουρανό. 

 Καλά, στη χώρα σου δεν έχει πουλιά; 

 Τι είναι τα πουλιά; 

 Τα πουλιά είναι οι φίλοι μου. Τα βλέπω να πετούν στον ουρανό, όταν ανοίγω το πα-
ράθυρο. Τα ταΐζω ψίχουλα και σπόρους. 

 Στη δική μου χώρα μόνο αεροπλάνα πετούν στον ουρανό, απ’ αυτά που ρίχνουν φω-
τιές και σκοτώνουν τους φίλους μου. 

 Δεν είναι καθόλου ωραία η χώρα σου, είπε το άλλο παιδί. (…) Τουλάχιστον, εσύ έχεις 
παιχνίδια; 

 Παιχνίδια; 

 Ναι. Κούκλες, αυτοκινητάκια … 

 Ξέρεις, φίλε μου, όταν είναι πόλεμος, δεν αγοράζουν παιχνίδια. 

 Θα σου δώσω, τότε, απ’ τα παιχνίδια 
μου. 

 Κι εγώ τι θα σου δώσω, καλέ μου φίλε; 
Τίποτα δεν έχω. 

 Πώς δεν έχεις! Δώσε μου την υπόσχεσή 
σου πως θα’ ρθεις μαζί μου στη Χώρα της  
Ειρήνης. 

 Δεν μπορώ, φίλε. 

 Δεν μπορείς; 

 ΄Όχι. Αυτή εδώ η χώρα είναι, βλέπεις, η 
πατρίδα μου και την αγαπώ, δεν την α-
φήνω. ΄Όμως, ξέρεις τι σκέφτομαι; Να, αν γινόταν να’ ρθει η ειρήνη εδώ. Αν μπορού-
σαμε να τη φέρουμε εδώ, εγώ κι εσύ. Ετσι θα’ ταν καλύτερα. Να’ ρθει, λέω, η ειρήνη 
και στη δική μου χώρα και στη διπλανή χώρα, που κι εκεί έχει πόλεμο και σε όλες τις 
χώρες του κόσμου και να γίνουν όλες οι χώρες, Χώρες της Ειρήνης. Κι ο κόσμος όλος 
να λέγεται Κόσμος της Ειρήνης. (…)  

Ρούλλα Ιωαννίδου-Σταύρου  

Τα δύο παιδιά 

1. Αναφέρουμε δύο χώρες, στις οποίες αυτή τη στιγμή επικρατεί ο πόλεμος και  

δύο χώρες στις οποίες επικρατεί η ειρήνη. 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΡΗΝΗ 
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2. Περιγράφουμε τη ζωή των παιδιών που ζουν σε ένα περιβάλλον πολεμικό και 

των παιδιών που ζουν σε περιβάλλον ειρηνικό. Κάνουμε αναφορά και στα συναι-

σθήματα που νιώθουν τα παιδιά αυτά. 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

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

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

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

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

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

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

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

3. Διαβάζουμε το πιο κάτω απόσπασμα ποιήματος και συζητούμε στην τάξη τι θα 

μπορούσε να περιλαμβάνει η καθημερινή μας προσευχή προς τον Θεό: 

Ειρήνη και Πόλεμος 

Γιατί τούτοι οι πόλεμοι αιώνες συνεχίζουν, 

αφού μόνον καταστροφές πάνω στη γη σκορπίζουν; 

Γιατί να μεν κυριαρχεί στον κόσμο η ειρήνη, 

η ευτυχία, η χαρά τζαι η δικαιοσύνη; 

Απόσπασμα από ποίημα του Αντώνη Παπά 
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ΠΑΡΑΘΕΜΑ  

Η Αντιόχεια είναι μια ιστορική πόλη, που βρί-
σκεται κοντά στα τουρκοσυριακά σύνορα. 
Είναι ένα μέρος όπου Μουσουλμάνοι, Όρθό-
δοξοι, Ρωμαιοκαθολικοί, Αρμένιοι, Εβραίοι, 
Συρο-ιακωβίτες ζουν εδώ και αιώνες αρμονι-
κά μέσα σε γαλήνη και ομόνοια, αποτελώ-
ντας υπόδειγμα. ΄Όταν βρέθηκε εκεί ο Όικου-
μενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απηύθυνε 
έκκληση για την επικράτηση της ειρήνης στη 
Μέση Ανατολή, εκεί όπου συχνά ξεσπούν 
πολλοί πόλεμοι. Απευθυνόμενος στους πι-
στούς της Αντιόχειας τους κάλεσε λέγοντας: 

«Να προσευχηθούμε όλοι μαζί για την απόλυτη επικράτηση της ειρήνης και της γαλή-
νης στο Ιράκ, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, τον Λίβανο και σε όλους τους λαούς της Μέ-
σης Ανατολής. Πρέπει επιτέλους να έλθει ένα τέλος, στο αίμα που χύθηκε εδώ και τόσα 
χρόνια».  

4. Το έργο της ειρήνης. Συνεχίζουμε την πιο κάτω σύνθεση, ζωγραφίζοντας τον 

κόσμο της ειρήνης. Γράφουμε κι εμείς ένα μήνυμα για την ειρήνη. 
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«1η Σεπτεμβρίου: Η Εκκλησία προσεύχεται υπέρ του περιβάλλοντος» 

Τα αδέλφια μας που υποφέρουν από τη ρύπανση του    
περιβάλλοντος                             

Καθώς ο Μιχάλης ξεφύλλιζε τo ημερολόγιό του, κάτι παράξενο 
πρόσεξε όταν έφτασε στο φύλλο που έγραφε 1η Σεπτεμβρίου. 
Δίπλα στο όνομα του Αγίου Συμεών του Στυλίτου και του Αγίου 
Μάρτυρος Αγγελή, έγραφε τη λέξη «Περιβάλλον». Διάφορες σκέ-
ψεις άρχισαν να διαπερνούν το μυαλό του. «Λες να υπάρχει κά-
ποιος άγιος με αυτό το περίεργο όνομα;» αναρωτιόταν. Για να 
δώσει απάντηση σε αυτή του την απορία, πήρε στα χέρια του 
τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, για να κάνει μια αναζήτηση 
στο διαδίκτυο, ώστε να βρει κάποιες πληροφορίες. 
     Ό Μιχάλης γνώριζε να χειρίζεται πολύ καλά τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και το διαδίκτυο, έτσι πολύ σύντομα βρήκε αυτό που έψαχνε: «1η Σεπτεμ-
βρίου: Η Εκκλησία προσεύχεται υπέρ του περιβάλλοντος». 

     Η Εκκλησία όρισε αυτήν τη μέρα να ψάλ-
λεται σε όλους τους ναούς ιερή ακολουθία 
με ευχές για την προστασία του περιβάλλο-
ντος. Μέσα από τους ψαλμούς, το φυσικό 
περιβάλλον αντιμετωπίζεται με θαυμασμό 
για την ομορφιά του και τους κανόνες του. 
Εκφράζεται ακόμα μέσα από τους ύμνους 
ένα αίσθημα σεβασμού κι αγάπης για το πε-
ριβάλλον, ως δημιούργημα του Θεού. Ό Θεός 
καλεί τον άνθρωπο να διαφυλάξει το περι-
βάλλον κι όχι να το καταστρέψει. Αυτό θα 

το πετύχει με τη μετάνοιά του και την επιστροφή του στην απλή ζωή. Ό άνθρωπος θα 
λύσει το οικολογικό πρόβλημα, όταν αλλάξει ριζικά τη σχέση του με τον κόσμο, τους 
συνανθρώπους του και τον Θεό και σταματήσει να συμπεριφέρεται εγωιστικά. Πρέπει 
να αντιληφθεί ότι δεν είναι κύριος της φύσης, αλλά κύριος και αφέντης της είναι ο ίδιος 
ο Θεός. 

«Τὰ πάντα, ὡς Θεός, συστησάμενος λόγῳ, καὶ 
ταῦτα συντηρῶν, ἐν πολλῇ ἁρμονίᾳ, συντήρησον ὡς 
εὔσπλαγχνος, ἀπερίτρεπτον Κύριε, τὸ περίζωμα, τὸ 
περιβάλλον τὴν κτίσιν, καὶ ἀπότρεψον, ἀπὸ τῆς γῆς 
πᾶσαν βλάβην, ἀρρήτῳ δυνάμει σου.» 

Κύριε, καθώς ως Θεός με τον λόγο σου έφτιαξες τα  
πάντα και τα συντηρείς με τόση πολλή αρμονία, συντή-
ρησε ως εύσπλαχνος το περιβάλλον που περιβάλλει τη 
γη και απότρεψε με τη δύναμή σου κάθε καταστροφή 
της γης. 

Ύμνος από την ακολουθία για το περιβάλλον 

1. Συζητούμε στην τάξη: 

Πώς πρέπει να αντιμετωπίζου-

με το φυσικό περιβάλλον;  
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2. Επιλέγουμε και βάζουμε σε κύκλο την κατάλληλη λέξη που ταιριάζει κάθε φορά 

σε κάθε ένα γράμμα του κειμένου, που είναι κενό.  
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Κάθε χρόνο, την 1η Σεπτεμβρίου, στους ναούς μας ψάλλεται μια ειδική ακολουθία για 

το ………………………..(Α). Όι ψαλμοί της ακολουθίας αυτής εκφράζουν το …………..

…………….(Β) του ανθρώπου για την ομορφιά και τους κανόνες του. Θυμίζουν, όμως, 

την ίδια στιγμή στον άνθρωπο πως πρέπει ο ίδιος να ……………………………….(Γ) το 

περιβάλλον και να το ……………………………..(Δ) και όχι να το 

……………………………(Ε). Ό άνθρωπος θα καταφέρει να λύσει το οικολογικό πρό-

βλημα όταν σταματήσει να συμπεριφέρεται με ……………………(ΣΤ) και, την ίδια 

στιγμή, επιστρέψει στην απλή ζωή. 
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3. Επιλέγουμε και βάζουμε σε κύκλο την κατάλληλη λέξη που ταιριάζει κάθε φορά 

σε κάθε ένα γράμμα του κειμένου, που είναι κενό.  
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Ό καρπός μου ευλογήθηκε από τον Χριστό και 

έγινε Αίμα του. 

Κι ο δικός μου με την ευλογία 

του έγινε Σώμα του. 

Με τα κλαδιά μου υποδέχτηκαν τον 

Χριστό στα Ιεροσόλυμα. 

Μέσα από τα καθαρά μου νερά ψάρεψαν οι 

μαθητές και τάισαν τόσο κόσμο. Ακόμα κι ο 

Χριστός έφαγε από τα ψάρια μου... 

Στο δικό μου όρος ερχόταν ο Χριστός με τους μαθη-

τές του για να προσευχηθεί… μέσα στην ησυχία, τη 

δροσιά και τη χάρη του Θεού. 

Το περιβάλλον είναι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Φαντάζεστε αν το καταστρέψουμε; 

Το περιβάλλον στη ζωή της Εκκλησίας 
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Ο Μιχάλης συνεχίζει να αναζητά 

Η συνεχής αναζήτηση στο διαδίκτυο έκανε τον 
Μιχάλη να ενδιαφερθεί πάρα πολύ για την κατα-
στροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Το διαδίκτυ-
ο είναι μια πλούσια βιβλιοθήκη, που τον βοηθά να 
βρίσκει συνεχώς νέες πληροφορίες για το περι-
βάλλον. Δυστυχώς, όμως, οι περισσότερες πληρο-
φορίες που βρίσκει είναι αρνητικές και μιλούν για 
καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από 
τον ίδιο τον άνθρωπο. Στενοχωριέται πολύ, όταν 
διαβάζει πως από την καταστροφή υποφέρει όλη 
η φύση και καθετί που βρίσκεται πάνω στη γη. 
Ύποφέρουν τα ζώα, τα φυτά και πολλοί συνάν-
θρωποί μας σε διάφορα μέρη της γης. Θέλησε, 
έτσι, να  ενημερώσει τους συμμαθητές του για το 
οικολογικό πρόβλημα του πλανήτη μας. Μάζεψε, 
λοιπόν, κάποιες πληροφορίες και αρκετές εικόνες 
και έφτιαξε μιαν αφίσα. 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι 
πεθαίνουν κάθε χρόνο σε όλο τον 
κόσμο εξαιτίας ασθενειών που προ-
καλούνται από την ατμοσφαιρική 
ρύπανση, σύμφωνα με μελέτη που 
δημοσιεύθηκε από τον Παγκόσμιο 
Όργανισμό Ύγείας. 

Βοηθήστε τον 

πλανήτη μας 

Κάθε χρόνο πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι πεθαί-
νουν από ασθένειες, λόγω ακάθαρτου νερού. Σχεδόν το 1/5 
των παιδιών του πλανήτη στερούνται την ελάχιστη ποσό-
τητα πόσιμου νερού, ενώ το 20% του πληθυσμού της Γης 
αναγκάζεται να πίνει μολυσμένο νερό. 

Προστατεύουμε το 

περιβάλλον μας 

Τα σκουπίδια που πετούν οι άνθρωποι μολύνουν τόσο το 
έδαφος όσο και τις θάλασσες και τις λίμνες, αλλά και την 
ατμόσφαιρα. Πολλοί άνθρωποι καθημερινά αρρωσταίνουν 
και υποφέρουν από τις ουσίες που βγάζουν τα σκουπίδια. 

1. Εντοπίζουμε και γράφουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα που παρουσιάζει μέ-
σα από την αφίσα του ο Μιχάλης. 
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Μαχαιράς 

2. Καταγράφουμε τρία αποτελέσματα της μόλυνσης του περιβάλλοντος στον 
πλανήτη μας και στη ζωή των συνανθρώπων μας. 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………... 
1 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………... 
2 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………... 
3 

3. Καταγράφουμε τρεις τρόπους, με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να προστα-
τέψει το περιβάλλον. 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………... 
1 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………... 
2 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………... 
3 

4. Εργασία στο σπίτι: Φτιάχνουμε τη 
δική μας αφίσα για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Η αφίσα πρέπει 
να περιλαμβάνει: 

 Τρία αίτια της καταστροφής 
του περιβάλλοντος. 

 Τρεις συνέπειες της κατα-
στροφής του περιβάλλοντος. 

 Τρία μέτρα που μπορεί να πά-
ρει ο άνθρωπος, για να προ-
στατέψει το περιβάλλον. 

 Τρεις ή και περισσότερες φω-
τογραφίες ή εικόνες. 
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5. Ζωγραφίζουμε στο πρώτο πλαίσιο ένα περιβάλλον μολυσμένο με σκουπίδια και 

καυσαέρια και στο δεύτερο πλαίσιο ένα περιβάλλον καθαρό. 
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Επίκαιρα 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
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Μια Μεγάλη Εβδομάδα                            

Τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας 

2. O Ιησούς καθισμένος σε γαϊδουράκι 
εισήλθε στα Ιεροσόλυμα. Πλήθος λαού 
τον υποδέχτηκε ως Βασιλιά, κρατώντας 
στα χέρια κλαδιά ελιάς και φοινικιάς. 

1. O Ιησούς, λίγες μέρες πριν μπει στα Ιε-
ροσόλυμα, πέρασε από τη Βηθανία, όπου 
ανέστησε τον φίλο του Λάζαρο, ο οποίος 
ήδη είχε πεθάνει τέσσερις μέρες πριν. 

4. Κατά τον Μυστικό Δείπνο ο Ιησούς υ-
πέδειξε στους μαθητές του ποιος θα τον 
προδώσει. Ακολούθως τους παρέδωσε 
το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, προ-
σφέροντάς τους ψωμί και κρασί. 

3. Στα Ιεροσόλυμα ο Χριστός θέλησε να 
εορτάσει το Πάσχα μαζί με τους μαθητές 
του. Λίγο πριν το Δείπνο έπλυνε τα πόδια 
όλων των μαθητών του, δείχνοντας σε 
όλους πόσο ταπεινοί πρέπει να είμαστε. 

Εικ. 61 Εικ. 62 

Εικ. 63 Εικ. 64 

Μεγάλη Εβδομάδα: Ονομάζεται η εβδομάδα πριν από το Πάσχα, που αρχίζει το από-

γευμα της Κυριακής των Βαΐων και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο. Χαρακτηρίζεται 

«μεγάλη» όχι γιατί έχει περισσότερες μέρες ή και ώρες από τις άλλες εβδομάδες, αλλά 

επειδή τα γεγονότα που τελούνται στους ιερούς ναούς αυτή την εβδομάδα είναι πολύ 

σπουδαία και μεγάλα σε σημασία για κάθε χριστιανό. Ας γνωρίσουμε ορισμένα από 

αυτά τα γεγονότα. 

Σάββατο του Λαζάρου Κυριακή των Βαΐων 
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5. Μετά τον Μυστικό Δείπνο ο Ιησούς 
προσευχήθηκε με αγωνία προς τον Πατέ-
ρα του στο όρος των Ελαιών. 

6. Εκεί έφθασε και ο Ιούδας μαζί με πλήθος 
κόσμου και με ένα φιλί πρόδωσε τον Ιη-
σού, παραδίνοντάς τον στους στρατιώτες. 

7. Ο Ιησούς μεταφέρθηκε στη συνέχεια 
στους αρχιερείς, για να δικαστεί. Αυτοί 
τον καταδίκασαν σε θάνατο, αφού δεν 
αποδέχτηκαν ότι είναι ο Υιός του Θεού.  

8. Ακολούθως, οδήγησαν τον Ιησού στον 
Ρωμαίο διοικητή Πόντιο Πιλάτο, για να 
εγκρίνει την καταδίκη του. Αυτός παρέ-
δωσε τον Ιησού, για να σταυρωθεί.  

9. Πριν οδηγηθεί ο Ιησούς στον σταυρό, 
δέχτηκε με υπομονή τα μαστιγώματα, 
την κοροϊδία και το ακάνθινο στεφάνι 
από τους Ρωμαίους στρατιώτες. 

10. Ο Ιησούς φορτώθηκε τον Σταυρό του 
και οδηγήθηκε στον Γολγοθά, για να 
σταυρωθεί. Στον δρόμο τον βοήθησε ο 
Σίμων ο Κυρηναίος. 
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1.  Γράφουμε αριθμούς στις προτάσεις, για να δείξουμε τη σειρά με την οποία 

έγιναν τα πιο κάτω γεγονότα. 

Α. Ο Χριστός οδηγείται στον Ρωμαίο διοικητή Πόντιο Πιλάτο, για να εγκρίνει 

την καταδίκη του σε θάνατο. 

Β. Ο Ιησούς εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα, καθισμένος πάνω σε ένα γαϊδουράκι. 

Γ. Ο Ιησούς μοιράζει στους μαθητές του ψωμί (το Σώμα του) και κρασί (το Αί-

μα του).  

Δ.  Ο Ιησούς πλένει τα πόδια των μαθητών του. 

Ε. Ο Ιησούς ανασταίνει τον φίλο του Λάζαρο. 

Στ. Ο Ιησούς οδηγείται στον αρχιερέα, ο οποίος τον βρίσκει ένοχο και τον κατα-

δικάζει σε θάνατο. 

Ζ. Ο Ιούδας προδίδει τον Ιησού, δίνοντάς του ένα φιλί. 

Η. Ο Ιησούς οδηγείται στον Γολγοθά, όπου και σταυρώνεται. 

  

 

 

 

1 

 

 

 

2.  Διαγράφουμε ό,τι δεν ισχύει και συμπληρώνουμε το κενό με την ορθή λέξη. 

 Κάτω από τον Σταυρό βρισκόταν η  ……………., η μητέρα του Χριστού. 

                    Ελισάβετ                         Μαρία                         ΄Αννα      

 Κάτω από τον Σταυρό βρισκόταν, επίσης, ο  ……………., ο αγαπημένος μαθητής 
του Χριστού. 

                  Ιωάννης                         Ανδρέας                         Πέτρος        

 Δίπλα από τον Σταυρό του 
Χριστού σταυρώθηκαν ακό-
μη ………. ……. ληστές. 

 τρεις                     

 τέσσερις 

 δύο     

 Ο Ιησούς σταυρώθηκε στον 
………………, έναν λόφο 
έξω από τα Ιεροσόλυμα. 

 Ιορδάνη                     

 Σταυρό 

 Γολγοθά    
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3.  Συμπληρώνουμε το σταυρόλεξο της Μεγάλης Εβδομάδας. 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. Με αυτό πρόδωσε ο Ιούδας τον Ιησού.  

2. Το τοποθέτησαν πάνω στο κεφάλι του Ιησού και ήταν φτιαγμένο από αγκάθια.  

3. Σε αυτό το μέρος σταύρωσαν τον Ιησού. 

4. Σταυρώθηκαν και αυτοί δεξιά και αριστερά από τον Ιησού. 

5. Κλαδιά φοινικιάς, με τα οποία υποδέκτηκαν οι Ιουδαίοι τον Ιησού στα Ιεροσόλυμα. 

6. Φίλος του Χριστού, ο οποίος αναστήθηκε λίγο πριν την είσοδο του Ιησού στα Ιερο-
σόλυμα. 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. Αυτός σήκωσε τον Σταυρό του Ιησού και τον μετέφερε στον Γολγοθά. 

2. ΄Ετσι ονόμασε η Εκκλησία την εβδομάδα των Παθών του Ιησού. 

3. Αυτό συμβολίζει το ψωμί, που πρόσφερε στον Μυστικό Δείπνο ο Ιησούς στους μα-
θητές του. 

4. Ετσι ονομάζονται τα μαρτύρια που έπαθε και υπέμεινε ο Ιησούς. 

5. Ρωμαίος διοικητής, που ενέκρινε την σταύρωση του Ιησού. 

6. Αυτό το συναίσθημα είχε ο Ιησούς , καθώς προσευχόταν στο όρος των Ελαιών. 

7. Μαθητής του Ιησού, ο οποίος, όμως, τον πρόδωσε στους ρωμαίους στρατιώτες. 

8. Αυτό συμβολίζει το κρασί, που πρόσφερε στον Μυστικό Δείπνο ο Ιησούς στους 
μαθητές του. 

9. Μαθητής του Χριστού, που στάθηκε μαζί με την μητέρα του Ιησού κάτω από τον 
Σταυρό. 
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Συνοδοιπόροι προς το Θείο Πάθος 
΄Ολη τη Μεγάλη Εβδομάδα, πρωί και βράδυ, οι καμπάνες του ναού καλούν τους πι-
στούς να συμμετάσχουν στις ακολουθίες των Παθών του Χριστού. Κάθε μέρα η Εκκλη-
σία υπενθυμίζει στους Χριστιανούς και κάτι διαφορετικό. Τα εκκλησιαστικά έθιμα και 
οι παραδόσεις ενώνονται αρμονικά με τους ύμνους και τις ψαλμωδίες, παρασύροντας 
τους πιστούς σε έναν κλίμα κατάνυξης.  Με αυτό τον τρόπο οι πιστοί συμμετέχουν ε-
νεργά και γίνονται συνοδοιπόροι στα Πάθη του Χριστού. Ας παρακολουθήσουμε ορι-
σμένα από αυτά τα έθιμα, που συμβαίνουν τη Μεγάλη Εβδομάδα στους ναούς. 

 

Κυριακή Βαΐων πρωί:  
Οι ναοί είναι στολισμένοι με κλαδιά φοινι-
κιάς και οι πιστοί κρατούν βάγια ή κλαδιά 
ελιάς σε ανάμνηση της υποδοχής του Ιησού 
στα Ιεροσόλυμα. Καθώς ο ιερέας διαβάζει 
το ευαγγέλιο της εισόδου του Χριστού στα 
Ιεροσόλυμα, οι πιστοί κόβουν φύλλα ελιάς 
και τα πετάνε στον αέρα. Αυτή τη μέρα κά-
ποιοι πιστοί παίρνουν μαζί τους στον ναό 
σακούλια με φύλλα ελιάς, τα οποία αφή-
νουν εκεί για πενήντα περίπου ημέρες.  

Κυριακή Βαΐων βράδυ:  
Το βράδυ της Κυριακής κλείνουν τα φώτα στο 
ναό και ο ιερέας μεταφέρει στο κέντρο του 
ναού την εικόνα του Νυμφίου Χριστού, για να 
την προσκυνήσουν οι πιστοί. Θυμούνται, έτσι, 
όλοι πως πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμα-
σμένοι να υποδεχτούν τον Χριστό στη ζωή τους.  

Μεγάλη Τετάρτη απόγευμα:  
Το απόγευμα της Τετάρτης στους ναούς τε-
λείται το Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Ο 
ιερέας διαβάζει επτά ευαγγέλια. ΄Επειτα, 
βουτάει το πινέλο του στο αγιασμένο λάδι 
και σταυρώνει τους πιστούς σε διάφορα μέ-
ρη του σώματός τους. Με το ΄Αγιο Ευχέλαιο 
οι πιστοί προσεύχονται να θεραπευτούν οι 
σωματικές και ψυχικές τους ασθένειες.  
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Μεγάλη Πέμπτη βράδυ:  
Οι εικόνες καλύπτονται με 
μαύρα πανιά σε ένδειξη πέν-
θους για τη Σταύρωση του 
Ιησού. Ο ιερέας διαβάζει δώ-
δεκα ευαγγέλια, γι’ αυτό και 
ανάβουν δώδεκα λαμπάδες. 
Μετά την ανάγνωση του πέ-
μπτου ευαγγελίου κλείνουν 
τα φώτα του ναού και ο ιε-
ρέας μεταφέρει στο κέντρο 
του ναού τον εσταυρωμένο 
Ιησού. Πάνω στον εσταυρω-
μένο Ιησού τοποθετούνται 
στεφάνια με λουλούδια. 

1.  Γράφουμε πότε συμβαίνουν στους ιερούς ναούς τα πιο κάτω έθιμα. 

Κάλυψη των ιερών εικόνων του ναού με 

μαύρα πανιά. 

Στολισμός ναού με βάγια και μεταφορά κλα-

διών φοινικιάς και ελιάς από τους πιστούς. 

Ο ιερέας “σταυρώνει» με λάδι διάφορα μέρη 

του σώματος των πιστών. 

Περιφορά της εικόνας του Νυμφίου Χριστού 

και τοποθέτησή της στο κέντρο του ναού. 

2. Συζητούμε στην τάξη: 

      Τη Μεγάλη Δευτέρα ακούμε σε έναν ψαλμό το απόσπασμα που ακολουθεί: 

« ..Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθῶμεν αὐτῷ, καὶ συσταυρωθῶμεν...»  

Ποιες προετοιμασίες πρέπει να κάνουν οι Χριστιανοί, ώστε να βιώσουν αληθινά 

στη ζωή τους τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας; 
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3. Βλέπουμε την πρώτη εικόνα και περιγράφουμε αυτό που παρουσιάζει. Για να 

καταλάβουμε πότε γίνεται και γιατί γίνεται, κοιτάζουμε την εικόνα από κάτω. 

4. Σχεδιάζουμε έναν δικό μας στεφάνι με λουλούδια, που θα θέλαμε να τοποθετή-
σουμε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης πάνω στον Εσταυρωμένο Ιησού. 

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

……………………………………….. 

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

……………………………………….. 
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Από το Πάθος στην Ανάσταση                           

Η ζωή νικάει τον θάνατο 

Η μεγαλύτερη αδικία που υπήρξε στον κόσμο ήταν η καταδίκη και η σταύρωση του Ιη-
σού. Ο αγαθός και αναμάρτητος οδηγείται στον θάνατο! Τι ντροπή για το ανθρώπινο 
γένος! Ο Ιησούς, όμως, υπομένει τα πάντα για αυτό το ανθρώπινο γένος. Με τη θυσία 
του βοηθά τον άνθρωπο να ξανακερδίσει τη χαμένη εμπιστοσύνη προς τον Θεό. Αυτό 
το επιτυγχάνει με την Ανάστασή του. Νικάει τον θάνατο και βεβαιώνει όλους πως ο 
ίδιος είναι η αληθινή Ζωή. Το τεράστιο αυτό γεγονός παρουσιάζεται τις τελευταίες ημέ-
ρες της Μεγάλης Εβδομάδας, αλλά και σε κάθε Θεία Λειτουργία. 

O Ιωσήφ, ένας κρυφός μαθητής του Χρι-
στού, ζήτησε από τον Πιλάτο να του επι-
τρέψει να κατεβάσει το σώμα του Ιησού 
από τον Σταυρό, για να το ενταφιάσει. 

Ο Ιησούς οδηγήθηκε στον θάνατο με ένα 
μαρτυρικό τρόπο, την Σταύρωση. Πάνω 
στον Σταυρό ο Ιησούς συγχώρεσε όλους 
όσοι του έκαναν κακό.  

΄Αλειψαν το νεκρό σώμα του Ιησού με 
αρώματα και το τύλιξαν σε έναν καθαρό 
σεντόνι. Στη συνέχεια, το τοποθέτησαν 
σε έναν καινούριο τάφο. 

O Ιωσήφ μαζί με τον Νικόδημο, τη μητέ-
ρα του Ιησού κι άλλες μαθήτριές του, κα-
τέβασαν με προσοχή το σώμα του Ιησού 
από τον Σταυρό. 
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Τρεις μέρες μετά τη σταύρωσή του ο Ιησούς αναστή-
θηκε από τους νεκρούς. Οι Μυροφόρες μαθήτριές 
του, που πήγαν να αλείψουν το νεκρό σώμα του με 
μύρα, βρήκαν τον τάφο του κενό. ΄Ενας άγγελος τις 
πληροφόρησε πως ο Ιησούς αναστήθηκε. Αυτές μετέ-
φεραν το χαρμόσυνο μήνυμα στους μαθητές του     
Ιησού. Μάλιστα στη διαδρομή συνάντησαν και προ-
σκύνησαν τον αναστημένο Ιησού. 

Η Ανάσταση του Χριστού είναι το σημαντικότερο γε-
γονός για τους χριστιανούς. Με την Ανάσταση οι Χρι-
στιανοί δεν φοβούνται πλέον τον θάνατο. Είναι βέβαι-
οι πως, όταν ακολουθούν το θέλημα του Θεού, ο θά-
νατος θα γίνει η είσοδος που θα τους οδηγήσει κοντά 
του.  

1. Αντιστοιχίζουμε τα πρόσωπα με το γεγονός, στο οποίο ήταν παρόντα. Προσο-

χή!  Κάποια πρόσωπα μπορεί να ήταν παρόντα σε περισσότερα από ένα γεγονότα. 

 
 

 
 Ανάσταση του Ιησού 

Ιωσήφ  

 

 
 Αίτημα προς τον Πιλάτο, να επιτρέ-

ψει τον ενταφιασμό του Ιησού 

Μαρία,       
μητέρα του 
Ιησού 

 

Μυροφόρες 

 

 

 

 

 

 

 

΄Αλειψη του νεκρού σώματος του Ιη-
σού με μύρα 

 
 

 
 

Αποκαθήλωση του Ιησού από τον 
Σταυρό   

Νικόδημος 
 

 

 Σταύρωση του Ιησού 

2.  Ποιο είναι το χαρμόσυνο μήνυμα, που φέρνει σε κάθε χριστιανό, ο Χριστός 

με την Ανάστασή του; 

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………... 
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3. Οι παρακάτω προτάσεις περιέχουν κάποιο λάθος. Βρέστε το λάθος, βάλτε το σε 

κύκλο και ξαναγράψτε τις προτάσεις διορθωμένες. 

 Ο Ιησούς πάνω στον Σταυρό υποσχέθηκε να τιμωρήσει όσους του έκαναν κακό. 

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

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

 Ο Ιωσήφ ζήτησε από τον Καϊάφα να του επιτρέψει να ενταφιάσει τον Ιησού. 

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

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

 Ο Ιωσήφ κατέβασε το νεκρό σώμα του Ιησού από τον Σταυρό μαζί με τον Ιωάννη, 

τον αγαπημένο μαθητή του Ιησού. 

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

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

 Το νεκρό σώμα του Ιησού τοποθετήθηκε στον τάφο, που είχαν θάψει προηγουμέ-

νως τον φίλο του Λάζαρο. 

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

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

 Οι στρατιώτες που φύλαγαν τον τάφο του Ιησού πληροφόρησαν τις Μυροφόρες 

ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. 

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

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

4. Γράφουμε τις ευχές που λένε μεταξύ τους το Πάσχα οι Χριστιανοί. 
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Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ ντύνομαι παπαδάκι με τα άλλα τα παιδιά και βγαί-
νουμε με τις λαμπάδες σε όλα τα ευαγγέλια και στα δώδεκα. Ο θείος μου μόλις 
ακούγεται το «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου», δακρύζει και σκουπίζει τα μάτια 
του. Μετά τα Δώδεκα Ευαγγέλια, ο κόσμος μένει όλο το βράδυ στην εκκλησία 
του χωριού μου, για να ξενυχτήσει τον Χριστό. 
 Μόλις ξημερώσει η Μεγάλη Παρασκευή, βγαίνουν τα κορίτσια με μεγάλα 
κοφίνια, για να μαζέψουν λουλούδια για τον Επιτάφιο. Τα αγόρια χωριζόμαστε 
σε ομάδες και ανεβαίνουμε στο καμπαναριό για το πένθιμο χτύπημα της κα-
μπάνας, πέντε χτυπήματα η μικρή και ένα η μεγάλη, χωρίς σταματημό ως το 
απόγευμα που γίνεται η αποκαθήλωση και το τύλιγμα του Χριστού με το σε-
ντόνι.  Μόλις στολίσουμε τον επιτάφιο, αρχίζουμε να τραγουδούμε όλοι μαζί 
του Χριστού το τραγούδι. (…) 
 Το βράδυ αργά γυρίζουμε τον επι-
τάφιο σε όλες τις ρούγες του χωριού 
και στα παράθυρα είναι αναμμένα θυ-
μιατά και μυρίζει όμορφα λιβάνι. ΄Ολοι 
σηκώνουν από λίγο τον επιτάφιο και 
μόλις ξαναφτάσουμε στην εκκλησία 
τον γυρίζουμε τρεις φορές γύρω γύρω 
και όλοι περνάμε από κάτω του για το 
καλό. Το Μεγάλο Σάββατο όλη τη μέρα 
δεν τρώμε τίποτα σχεδόν γιατί ο πατέ-
ρας μου λέει ότι είναι το μόνο Σάββατο 
του χρόνου που δεν τρώμε ούτε λάδι. 
 Το βράδυ φοράμε τα καλά μας, παίρνουμε τις λαμπάδες μας και πηγαίνουμε 
στην εκκλησία για την Ανάσταση. Στην αρχή η εκκλησία είναι γεμάτη αλλά με-
τά το «Χριστός Ανέστη» μένουμε λίγοι και περιμένουμε ως το τέλος να κοινω-
νήσουμε και να φωνάξουμε το «Επικράνθη» που έγραψε ο ΄Αη Γιάννης ο Χρυσό-
στομος. Μετά αργά τη νύχτα φιλιόμαστε όλοι και φεύγουμε με το άγιο φώς να 
το πάμε σπίτι να σταυρώσουμε την πόρτα. (…) 
 Το Πάσχα λαχταρώ να το περνάω στο χωριό μου και πάντα στενοχωριέμαι 
όταν τελειώνει. 

΄Εκθεση του μαθητή της Δ΄Δημοτικού Ν.Σ. «Το Πάσχα στο χωριό μου» 

Πάσχα στο χωριό  

1. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου όλοι οι πιστοί παίρνουν μαζί τους στην Εκκλη-

σία και μια λαμπάδα. Για ποιο λόγο άραγε; 

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

…………………………………………………….. 
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2. Μαθαίνουμε από πού προέρχονται οι πιο κάτω λέξεις και ποια είναι η σημασία 
τους. Ακολούθως, περιγράφουμε σύντομα το γεγονός, στο οποίο αναφέρονται. 

Αποκαθήλωση 

Επιτάφιος 

Ανάσταση 

      από + κατά + ήλος  
                                (καρφί) 
  Σημ.: Βγάζω τα καρφιά 

      επί + τάφος 
Σημ.: κάτι που γίνεται  

πάνω στον τάφο 

      ανά + ίσταμαι 
                 (στέκομαι) 
Σημ.: επάνοδος νεκρού 

στη ζωή 

…………………………………………………………….. 

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

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

…………………………………………………………….. 

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

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

……………………………………………………………... 

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

………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Εργασία για το σπίτι.  Ρωτούμε και μαθαίνουμε ποιος είναι ο «Καλός Λόγος» που 

ακούμε τη νύχτα της Ανάστασης στους ναούς μας. Ακολούθως, γράφουμε πιο κά-

τω αυτόν τον «Καλό Λόγο». 

Ειρήνη μου, απόψε θα φορέσουμε τα καλά μας ρούχα και 

θα πάμε στον ναό να ακούσουμε τον Καλό Λόγο. 

Ποιος είναι, γιαγιά 

μου, ο Καλός Λόγος; 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Ο Επιτάφιος 

Τριαντάφυλλα και κρίνα τ’ Απριλιού  
μ’ όλα της γης τα μύρ’ αγκαλιαστείτε 
κι απάνω απ’ τον τάφο του Χριστού 

παρηγοριά κι ελπίδα να γενείτε. 
 

Απόψε στη μαυρόντυτη εκκλησιά, 
το άχραντο Του σώμα προσκυνήστε 
κι ύστερα, μες στην κάθε μια καρδιά  
την άμετρη αγάπη Του σκορπίστε.   

 

Θυμιάματα ευγνώμονης ψυχής,  
σας μάζεψε η αγάπη κι η αθωότη 

και στον αφέντη τ’ «Ουρανού και γης» 
γονατιστή σας στέλλ’ η ανθρωπότη. 

 
Τριαντάφυλλα και κρίνα και παιδιά, 
ευλαβικά μπροστά Του υποκλιθείτε 
κι αν σήμερα σταυρώνεται η χαρά, 

μεθαύριο, ανάσταση θα δείτε. 

Ανδρέας Κωνσταντινίδης 

3. Διαβάζουμε το πιο κάτω ποίημα για τον Επιτάφιο και ακολούθως ζωγραφίζουμε 

το δικό μας Επιτάφιο του Χριστού. 
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5. Σχεδιάζουμε ένα έθιμο ή μια εκδήλωση, που πραγματοποιείται τις μέρες του  
Πάσχα στη δική μας ενορία ή στην περιοχή που κατοικούμε. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Γνωριμία με όλους  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
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Οι Ρωμαιοκαθολικοί                      

Η ιστορία του Ρωμαιοκαθολικισμού 
Οι Απόστολοι, υπακούοντας στην εντολή του Χριστού να διδάξουν τον χριστιανισμό 
σε όλα τα έθνη, μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλες σχεδόν τις χώρες της 
Μεσογείου. Η διδασκαλία του Χριστού προχωρούσε αργά και σταθερά και η Εκκλησί-
α κατά την πρώτη χιλιετία μ.Χ. ένωνε τους χριστιανούς ολόκληρης της Ευρώπης.  
 Τα πρώτα μεγάλα προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας παρουσιάστηκαν τον 
11ο αιώνα μ.Χ. Τότε, ο επίσκοπος της Ρώμης στην Ιταλία ζήτησε από όλους τους επι-
σκόπους να τον θεωρούν ως αρχηγό της Εκκλησίας και να τον υπακούουν. Η Εκκλη-
σία, όμως, δεν μπορούσε να το δεχτεί, γιατί αρχηγός της είναι μόνο ο ίδιος ο Χριστός. 
Για αυτό, πολλοί επίσκοποι αντέδρασαν έντονα και δεν αποδέχτηκαν τις απαιτήσεις 
του επισκόπου Ρώμης.  
 Παρότι έγιναν πολλές συζητήσεις και μεγάλες προσπάθειες να μείνει η Εκκλησία 
ενωμένη, ο  επίσκοπος-Πάπας Ρώμης μαζί με επισκόπους της Δυτικής Ευρώπης απο-
χώρησαν από την Εκκλησία και δημιούργησαν τον Ρωμαιοκαθολικισμό. Ο Πάπας Ρώ-
μης κυριάρχησε σε όλη τη Δυτική Ευρώπη και επέβαλε την άποψή του ότι όταν μιλά 
για θέματα πίστης δεν κάνει ποτέ λάθος (αλάθητο). Οι χριστιανοί της Δύσης ονομά-
στηκαν από τότε «Καθολικοί» ή «Ρωμαιοκαθολικοί».  
 
             1.  Σημειώνουμε στη γραμμή του χρόνου με ένα Χ και γράφουμε τον αιώνα που    
                  οι επίσκοποι της Δυτικής Ευρώπης δημιούργησαν τον Ρωμαιοκαθολικισμό. 
              προ Χριστού                                                                                  μετά Χριστόν  
                   (π. Χ.)             0                                                                                   (μ. Χ.) 
                                
                                        Γέννηση                                                                                             Σήμερα 
                                        Χριστού                                                                                         21ος  αιώνας 

2. Στον χάρτη της Ευρώπης χρωματίζουμε τη Δυτική Ευρώπη, στην οποία              
    ασκούσε έλεγχο ο επίσκοπος-Πάπας Ρώμης.  
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Οι Ρωμαιοκαθολικοί 
Οι Ρωμαιοκαθολικοί χριστιανοί έχουν ως αρχηγό τους 
τον Πάπα, ο οποίος ζει στην Ιταλία σε ένα μικρό κρά-
τος μέσα στη Ρώμη, το Βατικανό. Στο Βατικανό υπάρ-
χουν μουσεία, βιβλιοθήκες και ένα πανεπιστήμιο. Εκεί 
διαμένουν και αρκετοί από τους σύμβουλους του Πά-
πα (καρδινάλιοι) και άλλοι επίσκοποι, που προέρχο-
νται από διάφορες χώρες του κόσμου. Αυτοί τον βοη-
θούν να πάρει σημαντικές αποφάσεις που αφορούν 
στους Ρωμαιοκαθολικούς που βρίσκονται σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο.  
 Οι περισσότεροι Ρωμαιοκαθολικοί ζουν σήμερα σε χώρες της Ευρώπης (Ιταλία, Ι-
σπανία, Πολωνία, Ιρλανδία) και της Λατινικής Αμερικής (Βραζιλία, Μεξικό, Αργεντινή). 

Είναι οργανωμένοι σε επισκοπές και ενορίες, στις οποίες υ-
πάρχει ναός, όπου οι ιερείς τελούν τη Θεία Λειτουργία, βα-
πτίζουν, κατηχούν και τελούν γάμους και κηδείες. 
 Στην Ελλάδα υπάρχουν ρωμαιοκαθολικές κοινότητες 
στις μεγάλες πόλεις και στα νησιά Κέρκυρα, Σύρο και Τήνο. 
Στην Κύπρο υπάρχουν μικρές κοινότητες Λατίνων και Μα-
ρωνιτών Ρωμαιοκαθολικών.  
 

3. Στον χάρτη της Ευρώπης είναι χρωματισμένες με μπλε περιοχές/χώρες, όπου η 
πλειοψηφία των κατοίκων είναι Ρωμαιοκαθολικοί χριστιανοί και με καφέ 
περιοχές/χώρες, όπου ή πλειοψηφία των κατοίκων είναι Ορθόδοξοι χριστιανοί. 

Γράφουμε στη σωστή θέση  τα  ονόματα των χωρών: Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, 
Ιταλία και Πολωνία. 

 
 
 
 
 
 
 

………………                
 
 
 
 

……………... 
 
 

 

                                                           

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

……………….. 

……………….. 
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Ο Ρωμαιοκαθολικισμός 
 

Οι Ρωμαιοκαθολικοί ιερείς 
 

Στον Ρωμαιοκαθολικισμό οι υποψήφιοι να      
γίνουν ιερείς δεν μπορούν να παντρευτούν και 
να δημιουργήσουν οικογένεια. Συνήθως, παρα-
κολουθούν πολύχρονες ακαδημαϊκές σπουδές 
και μετά τη χειροτονία τους αναλαμβάνουν 
ναούς που βρίσκονται σε ενορίες, για να τελούν 
μυστήρια και να διδάσκουν τους πιστούς. Στην 
καθημερινή τους ζωή μπορούν να φορούν πολι-
τικά ρούχα, ενώ στον ναό ντύνονται με άμφια. 

Οι ναοί των Ρωμαιοκαθολικών 

Οι καθολικοί ναοί είναι κτισμένοι με τρόπο που να εντυπωσιάζουν τον πιστό χριστια-
νό ή τον επισκέπτη τους. Συνήθως, είναι μεγαλοπρεπείς και περιλαμβάνουν μια κύρια 
αίθουσα στο κέντρο και δύο μικρότερες στα πλάγια, οι οποίες δημιουργούνται από 
δύο σειρές από κολώνες. Στον ναό υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εκκλησιαστικό όργανο, 
που συνοδεύει τους πιστούς όταν ψάλλουν. Η διακόσμησή τους περιλαμβάνει μεγάλα 
αγάλματα και έργα ζωγραφικής με έντονα χρώματα.  

 
 

Εικ. 101 Εικ. 100 

Εικ. 99 Εικ. 98 

Εικ. 102 
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Το Βάπτισμα και το Χρίσμα των Ρωμαιοκαθολικών 

Οι Ρωμαιοκαθολικοί βαπτίζουν τα παιδιά τους όταν 
είναι βρέφη, ραντίζοντας λίγο νερό στο κεφάλι τους. 
Στην τελετή το παιδί δεν βυθίζεται στο νερό της κο-
λυμβήθρας ούτε χρίεται με μύρο. Τα βαπτισμένα παι-
διά δεν μπορούν να κοινωνούν στα πρώτα χρόνια 
της ζωής τους. Θα μπορέσουν να κοινωνήσουν όταν 
γίνουν 7-12 χρόνων μετά από το Χρίσμα, το οποίο  θα 
γίνει από τον επίσκοπο .  
 

Η Ευχαριστία των Ρωμαιοκαθολικών 
Η Ευχαριστία τελείται κάθε Κυριακή και στις μεγάλες γιορτές. Θε-
ωρείται το ιερότερο μυστήριο των Ρωμαιοκαθολικών και περι-
γράφεται ως η περίληψη όλης της χριστιανικής ζωής. Κατά τη 
διάρκειά της ψέλνονται ύμνοι από χορωδίες, που συνοδεύονται 
από ένα πολύ ογκώδες μουσικό όργανο. Οι ιερείς εκφωνούν ομι-
λία προς τους πιστούς και τους κοινωνούν βάζοντας στο στόμα 
τους την ΄Οστια, ένα στρογγυλό κομμάτι ψωμί που θεωρείται το 
Σώμα του Χριστού. Στους περισσότερους ναούς των Ρωμαιοκα-
θολικών μόνο οι ιερείς μπορούν να κοινωνήσουν και από το Αίμα 
του Χριστού. 
 

   

 
 
 
 

 

 

1. Συμπληρώνουμε τις προτάσεις γράφοντας πληροφορίες από τα κείμενα για 

τους Ρωμαιοκαθολικούς. 

α)  Οι Ρωμαιοκαθολικοί ιερείς δεν μπορούν ……………………………………………… 

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

β)  Η διακόσμηση των καθολικών ναών περιλαμβάνει ………………………………….. 

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

γ) Οι  Ρωμαιοκαθολικοί κοινωνούν μόνο ………………………………………………… 

     ………………………………………………, ενώ τα παιδιά μπορούν να κοινωνήσουν   

    όταν  ……………………………………………………………………………………...    

Εικ. 103 

Εικ. 106 

Εικ. 104 

Εικ. 105 
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2. Συμπληρώνουμε τον πίνακα γράφοντας τις λέξεις στην κατάλληλη στήλη. 

 

(Πάπας Ρώμης, όστια, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, Δυτική Ευρώπη, εικόνες, α-

γάλματα, άγαμοι κληρικοί, Ανατολική Ευρώπη, αλάθητο, Σώμα και Αίμα, έγγαμοι 

κληρικοί) 

3. Παρατηρούμε και σχολιάζουμε στην τοιχογραφία του Βατικανού τον Θεό-

Πατέρα, τον Χριστό, το ΄Άγιο Πνεύμα, τη θέση της Παναγίας και τους αγγέλους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρωμαιοκαθολικοί χριστιανοί 

 

 

 

 

Ορθόδοξοι χριστιανοί 

  

  

  

  

  

  

Εικ. 107 Εικ. 108 
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Οι Προτεστάντες                    

Η ιστορία του Προτεσταντισμού 
 

Ο επίσκοπος-Πάπας Ρώμης, που δημιούργησε τον 11ο αιώνα μ.Χ. τον Ρωμαιοκαθολικι-
σμό, απέκτησε μεγάλη εξουσία και πήρε αποφάσεις που δεν άρεσαν σε πολλούς Ρω-
μαιοκαθολικούς. Αυτοί άρχισαν να αντιδρούν και τον 16ο αιώνα μ.Χ. διαμαρτυρήθη-
καν έντονα μιλώντας για απομάκρυνση του Πάπα από τη διδασκαλία του Χριστού.  

 Δυνατότερη φωνή διαμαρτυρίας υπήρξε ο Μαρτίνος Λούθηρος,  
Γερμανός ιερέας και καθηγητής θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της 
Βιτεμβέργης, ο οποίος επιτέθηκε δημόσια κατά των απόψεων του 
Πάπα και των επισκόπων του. Ζήτησε από τους Ρωμαιοκαθολι-
κούς χριστιανούς να σταματήσουν να πιστεύουν στις εντολές του 
Πάπα και να διαβάσουν την Αγία Γραφή, για να ανακαλύψουν από 
μόνοι τους το θέλημα του Θεού. Τον Λούθηρο πίστεψαν και ακο-
λούθησαν πολλοί Ρωμαιοκαθολικοί επίσκοποι, ιερείς και μοναχοί, 

οι οποίοι επηρέασαν τους χριστιανούς αρκετών ευρωπαϊκών χωρών. Αυτοί εγκατέλει-
ψαν τον Ρωμαιοκαθολικισμό και δημιούργησαν μια νέα μεγάλη ομάδα χριστιανών, 
τους Προτεστάντες, από τη λατινική λέξη "Protestantismus", που σημαίνει διαμαρτυ-
ρία. Οι Προτεστάντες έδωσαν μεγάλη σημασία στην Αγία Γραφή και πίστεψαν ότι ο 
κάθε πιστός μπορεί μόνος του να τη μελετήσει και να την κατανοήσει όπως αυτός θέ-
λει. Αυτό τους οδήγησε σε πολλές διαφορετικές απόψεις, για αυτό και τους τελευταί-
ους πέντε αιώνες οι Προτεστάντες χωρίστηκαν σε πολλές διαφορετικές Ομολογίες, 
δηλαδή κοινότητες χριστιανών που έχουν διαφορές στην πίστη: τους Λουθηρανούς, 
τους Καλβινιστές, τους Αγγλικανούς, τους Πεντηκοστιανούς, τους Ευαγγελικούς κ.ά.  
 

1. Σημειώνουμε στη γραμμή του χρόνου με ένα Χ και γράφουμε τον αιώνα που :   

 α) ο Πάπας-Ρώμης δημιούργησε τον Ρωμαιοκαθολικισμό, 

 β) ο Μαρτίνος Λούθηρος ξεκίνησε τον Προτεσταντισμό.  

  προ Χριστού                                                                                             μετά Χριστό  
                   (π. Χ.)               0                                                                                          (μ. Χ.) 
                                
 

                                                                                                                   Γέννηση                                                                                             Σήμερα  
                                        Χριστού                                                                                         21ος  αιώνας 

2. Γράφουμε στις γραμμές τα ονόματα Ρωμαιοκαθολικοί χριστιανοί, Ορθόδοξοι 
χριστιανοί, Προτεστάντες χριστιανοί, για να δείξουμε την πορεία τους μέσα στον 
χρόνο. 

 
 
                                                                            
 
Γέννηση 
Χριστού             

 

    Χριστιανική Εκκλησία 

11ος αι. 

16ος αι. 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………...………. 

……………………………………………………………………….…. 
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Οι Προτεστάντες  

Οι Προτεστάντες πιστεύουν ότι για να βρει ο άνθρωπος 

τη σωτηρία του, δηλαδή την αιώνια ζωή κοντά στον 

Θεό, πρέπει μόνο να πιστέψει και ο Θεός με τη χάρη του 

θα τον σώσει. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, ο πιστός να  συμ-

μετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας ούτε να παρακαλεί 

την Παναγία ή τους αγίους να μεσιτεύουν στον Θεό. Το 

μόνο που χρειάζεται είναι να διαβάζει την Αγία Γραφή, 

να προσπαθεί να την κατανοήσει και να εφαρμόζει τις 

εντολές του Θεού στη ζωή του. 

 Οι Προτεστάντες δεν είναι οργανωμένοι σε επισκο-

πές και ενορίες, αλλά κάθε μικρή ομάδα πιστών που δημιουργείται αποκτά έναν χώ-

ρο για ναό, και εκλέγει το συμβούλιό της, το οποίο είναι υπεύθυνο να προσλάβει έναν 

πάστορα (ιερέα), για να την εξυπηρετεί.  

 Είναι διαιρεμένοι σε πολλές θρησκευτικές ομολογίες, που δεν έχουν μεταξύ τους 

ιδιαίτερη σχέση, με μικρές αλλά και μεγάλες διαφορές σε αυτά που πιστεύουν. Οι με-

γαλύτερες κοινότητες Προτεσταντών βρίσκονται στη Βόρεια Ευρώπη (Γερμανία και 

Αγγλία) και στη Βόρεια Αμερική. 

 

3. Στον χάρτη της Ευρώπης είναι χρωματισμένες με μπλε οι ρωμαιοκαθολικές 

περιοχές/χώρες και με λιλά οι προτεσταντικές. Γράφουμε στη σωστή θέση τα ονό-

ματα των χωρών: Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Γερμανία και Αγγλία. 

 

              

     

 

………………. 

………………. 

…………………... …………………….. 

……………….. 

……………….. 
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Ο Προτεσταντισμός 

Οι Προτεστάντες ιερείς 

Οι Προτεστάντες ιερείς λέγονται πάστορες, δη-

λαδή ποιμένες, λέξη που χρησιμοποιείται στην 

Καινή Διαθήκη για αυτόν που είναι υπεύθυνος να  

ποιμαίνει (φροντίζει) τους χριστιανούς. Οι περισ-

σότεροι υποψήφιοι πάστορες σπουδάζουν κά-

ποιο θέμα που σχετίζεται με τη χριστιανική θρη-

σκεία. Αυτοί μπορούν να είναι έγγαμοι, ενώ κά-

ποιες προτεσταντικές ομολογίες αποδέχονται 

και γυναίκες ως πάστορες.  

 Οι προτεσταντικές ομάδες πιστών προσκαλούν κάποιον υποψήφιο ως πάστορά 

τους, του εξηγούν τις ευθύνες του και μετά από μια περίοδο δοκιμασίας τον προσλαμ-

βάνουν στην κοινότητά τους. Καθήκον του πάστορα είναι να οργανώνει στον ναό κά-

θε Κυριακή ή στις μεγάλες γιορτές, την τελετή της λατρείας. Αυτή περιλαμβάνει διδα-

σκαλία της Αγίας Γραφής, προσευχές, ύμνους και μια φορά το μήνα Θεία Ευχαριστία 

με μετάληψη ψωμιού και κρασιού.     

Οι ναοί των Προτεσταντών 

Οι ναοί των Προτεσταντών δεν θεωρούνται 

ιεροί χώροι, όπου υπάρχει η χάρη του Θεού 

αλλά χώροι συγκέντρωσης των πιστών. Στους 

προτεσταντικούς ναούς δεν υπάρχουν εικονί-

σματα ή αγάλματα, γιατί οι προτεστάντες δεν 

πιστεύουν ότι οι πιστοί μπορούν να παρακα-

λούν τους αγίους να μεσιτεύουν στον Θεό. Οι 

ναοί τους μοιάζουν με αίθουσες εκδηλώσεων 

με ένα τραπέζι μπροστά για την τέλεση της 

Ευχαριστίας, που γίνεται μια φορά τον μήνα, ένα έδρανο για τη διδασκαλία, ένα μου-

σικό όργανο για να συνοδεύει τους ύμνους που τραγουδούν και έναν μεγάλο σταυρό.  
 

Τα μυστήρια των Προτεσταντών 

Οι περισσότερες προτεσταντικές ομολογίες δεν αναγνωρίζουν τα μυστήρια της Εκ-

κλησίας (Βάπτισμα, Χρίσμα, Ιεροσύνη, Γάμο, Θεία Ευχαριστία κ.ά.). Αποδέχονται μόνο 

το Βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία όχι ως μυστήρια αλλά ως συμβολικές τελετές α-

νάμνησης. Κατά τη Θεία Ευχαριστία, που γίνεται μια φορά το μήνα, μεταλαμβάνουν 

ψωμί και κρασί, για να θυμηθούν τη θυσία του Χριστού χωρίς να πιστεύουν ότι είναι 

το Σώμα και το Αίμα του. Για το Βάπτισμα πιστεύουν ότι είναι μια συμβολική πράξη 

ομολογίας πίστης στον Θεό, που πρέπει να γίνεται μόνο όταν ο πιστός ενηλικιωθεί. 
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1. Συμπληρώνουμε τις προτάσεις γράφοντας πληροφορίες από τα κείμενα για 

τους Προτεστάντες. 

α) Οι Προτεστάντες πιστεύουν ότι  μόνο με την πίστη και τη μελέτη της Αγίας Γραφής  

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

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

β)  Οι Προτεστάντες είναι χωρισμένοι σε πολλές και διαφορετικές …………………….. 

      ……………………………….. . 

γ) Προτεστάντες πάστορες μπορούν να γίνουν ………………..  ή  …………………….. 

δ) Οι ναοί των Προτεσταντών μοιάζουν με αίθουσες εκδηλώσεων και συνήθως περι-

λαμβάνουν   …………………………………………………………………………………. 

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

2. Συμπληρώνουμε τον πίνακα γράφοντας τις λέξεις ή φράσεις στην κατάλληλη 

στήλη. 

( ΄Οστια, εικόνες, αγάλματα, άγαμοι κληρικοί, διαμαρτυρία, αλάθητο, Μαρτίνος Λού-

θηρος, Σώμα και Αίμα, έγγαμοι κληρικοί, άντρες ή γυναίκες πάστορες, ψωμί και κρα-

σί, Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως) 

 

Ρωμαιοκαθολικοί  

χριστιανοί 

 

 

 

 

 

Προτεστάντες  

χριστιανοί 

 

Ορθόδοξοι  

χριστιανοί 
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3. Συμπληρώνουμε τον χάρτη της Ευρώπης με τα ονόματα Προτεστάντες χριστια-

νοί, Ρωμαιοκαθολικοί χριστιανοί, Ορθόδοξοι χριστιανοί και Μουσουλμάνοι. 

………………………………………….…………………….... 

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

……………………….……………………………………..…………. 
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4.  Συμπληρώνουμε το σταυρόλεξο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οριζόντια 
 
1. ΄Ετσι ονομάζεται το κράτος- έδρα των Ρωμαιοκαθολικών χριστιανών. 
2. Αυτοί διαμαρτυρήθηκαν και έφυγαν από τους Ρωμαιοκαθολικούς. 
3. Ο Πάπας, όταν μιλά για θέματα πίστης, θεωρεί ότι έχει το … 
4. Κοινωνούν με αυτή οι Ρωμαιοκαθολικοί. 
5. Οι ιερείς των Ρωμαιοκαθολικών είναι υποχρεωτικά … 
6. ΄Ετσι ονομάζεται ο αρχηγός των Ρωμαιοκαθολικών. 
 
Κάθετα 
 
1. Διακοσμούν με αγάλματα τους ναούς τους. 
2. Σε αντίθεση με τους Ρωμαιοκαθολικούς, οι περισσότεροι ιερείς των  
           Ορθοδόξων είναι … 
3.       ΄Ετσι λέγεται ο ιερέας των Προτεσταντών. 
4.        Αυτός ξεκίνησε τη διαμαρτυρία προς τον Πάπα. 
  

  1          

 1           

            

2    2        

            

      3    4  

    3        

            

    4        

            

            

      5      

  6          
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Επίκαιρα 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Εικ. 119 



 

  

Οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη                                   

Νεοφανείς Άγιοι  

Πριν λίγα χρόνια, σε ένα νησί της Ελλάδας, τη Λέσβο, ανακα-
λύφθηκε σε έναν λόφο ο τάφος ενός άγνωστου άντρα. 
΄Ήταν 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 μι-
κρό νησί της Ελλάδας, την Ιθάκη. Εκεί έμαθε τα πρώτα του 
γράμματα και αγάπησε την Εκκλησία και τον Χριστό. Μεγα-
λώνοντας έγινε ευσεβής και θερμός χριστιανός. Αφού υπη-
ρέτησε για λίγο στον βυζαντινό στρατό, αποφάσισε να αφιε-
ρωθεί στην Εκκλησία. ΄Εγινε μοναχός και ακολούθως χειρο-
τονήθηκε ιερέας. Ή 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. Συνδέθη-
καν με αδελφική φιλία, ώστε σύντομα ο Νικόλαος έγινε συ-
νεργάτης του Ραφαήλ και χειροτονήθηκε διάκονος. Μαζί 

πήγαιναν σε διάφορα μέρη και στήριζαν τους χριστιανούς, που τώρα είχαν να αντιμε-
τωπίσουν έναν νέο εχθρό, τους Τούρκους. Μάλιστα, λίγο μετά, και οι δύο αναγκάστη-
καν 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 βοη-
θούσαν πολύ όλους τους ανθρώπους, που έτρεχαν κοντά τους, γι’ αυτό και ήταν αξια-
γάπητοι. Δεν άργησαν, όμως, οι Τούρκοι να φτάσουν και στο νησί της Λέσβου. Μπή-
καν 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 χρο-
νών, 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. Ή 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 ΄Άγιοι, καθώς και την ημερομηνία που ανακαλύφθηκε το λείψανο του Άγίου 
Ραφαήλ. Άν γνωρίζουμε πως οι ΄Άγιοι μαρτύρησαν 30 χρόνια μετά το κτίσιμο του 
μοναστηριού, πόσα χρόνια πέρασαν, μέχρι να βρεθούν τα λείψανά τους; 
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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                                      Αγγλία 

 Σε ποια εορτή της Παναγίας ήταν αφιερωμένο το μο-

ναστήρι στη Λέσβο, στο οποίο διέμεναν οι ΄Αγιοι; 

Ευαγγελισμός                      Κοίμηση                       Γενέθλια 

 Πόσων χρονών ήταν η Αγία Ειρήνη όταν μαρτύρησε; 

Δώδεκα                                Δεκαπέντε                                 ΄Εντεκα 

 Ποια μέρα είναι πάντοτε η γιορτή των Αγίων Ραφαήλ, 

Νικολάου και Ειρήνης; 

Τρίτη                               Τετάρτη                                Κυριακή 

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

    Νεοφανείς ΄Αγιοι που   

  μαρτύρησαν στον λό  

 φο των Καρυών της 

Λέσβου το 1463 μ.Χ.   

        ΄Αγιος Ραφαήλ 

       ΄Αγιος Νικόλαος 

      Αγία Ειρήνη 

     Αγία Ελένη 

   ΄Αγιος Ραφαήλ το        

   νήπιο 

  ΄Αγιος Βασίλειος ο        

  Προεστός 

   ΄Αγιος Θεόδωρος 

   ΄Αγιος Ακίνδυνος 

   ΄Αγιος Σταύρος 

   Αγία Μαρία 
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4. Μαθαίνουμε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή των Άγίων, μέσα από 
τις εικόνες. Γράφουμε κάτω από κάθε εικόνα την κατάλληλη λεζάντα, που την 
περιγράφει. 

……………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………

…………………………………………… 

………………………..

………………………..

……………………….. 

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….... 

………………………………………………………………

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

…...……………………………………… 

………………………………………….

………………………………………….

…………………………………………. 

………………………..

…………………...…...

………………………..

……………………….. 

Οι ΄Αγιοι λειτουργούν για τελευταία 
φορά τη Μεγάλη Πέμπτη. 

Ή ανακάλυψη του τάφου του Αγίου  
Ραφαήλ, πεντακόσια χρόνια αργότερα. 

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

Ή Αγία Ειρήνη παρακολουθεί με την 
οικογένειά της την τελευταία λειτουρ-
γία της Μεγάλης Πέμπτης. 

Οι ΄Αγιοι μένουν σε ένα παλιό μοναστή-
ρι, που ήταν κτισμένο σε έναν λόφο.  

Ο Αγιος Ραφαήλ και οι άλλοι άγιοι υπο-
μένουν τα βασανιστήρια των Τούρκων. 

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

Οι Τούρκοι εισβάλλουν με βίαιο τρόπο 
στο μοναστήρι. 

Οι Τούρκοι στο τέλος 
έκαψαν το μοναστήρι. 
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Και σήμερα υπάρχουν μάρτυρες 

Οι ΄Αγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη μαρτύρησαν για την αγάπη τους προς τον Χρι-
στό 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. ΄Ήταν απλά κάποιοι από τους χιλιάδες αγίους 
μάρτυρες της Εκκλησίας, που ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό και θανατώθη-
καν από αλλόθρησκους*. 
 Ιδιαίτερα κατά τους τέσσερις πρώτους 
αιώνες, που ξέσπασαν διωγμοί κατά των 
χριστιανών, πολλοί ήταν αυτοί που μαρ-
τύρησαν. Δεν έμεινε τρόπος που να μην 
τον σκεφτούν οι αλλόθρησκοι, για να λυ-
γίσουν 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 
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 γυναί-

κες, ηλικιωμένοι, ιερείς και λαϊκοί, σιωπη-
λά δέχονται τα μαρτύρια, γιατί δεν δέχο-
νται να αλλάξουν την πίστη τους.  
 Στη διαδρομή των αιώνων οι πιστοί χρι-
στιανοί 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 
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 κα-

τά τη φετινή σχολική χρονιά στα Θρησκευτικά, αλλά και άλλων μαρτύρων 

που τυγχάνει να γνωρίζουμε. 
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2. Κοιτάζουμε το βιβλίο με τους μάρτυρες του λόφου των Καρυών στη σελίδα 89 
και συμπληρώνουμε την ακροστιχίδα, για να μάθουμε κάποιες επιπλέον πληρο-
φορίες για τους μάρτυρες αυτούς. 

Μ         1 

Α         2 

Ρ         3 

Τ         4 

Υ         5 

Ρ         6 

Ε         7 

Σ         8 

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.  

1. Αγία, μητέρα της Αγίας Ειρήνης και του Αγίου Ραφαήλ, του μικρού νηπίου. 

2. ΄Αγιος, επιστάτης της Μονής, στην οποία μαρτύρησαν οι άγιοι. 

3. ΄Αγιο νήπιο, που πρώτο μαρτύρησε στη Μονή, μόλις σε ηλικία έντεκα μηνών. 

4. Αυτοί βασάνισαν τους μάρτυρες στον λόφο των Καρυών. 

5. Αυτή την αρετή έδειξαν οι μάρτυρες απέναντι στα βασανιστήριά τους. 

6. ΄Αγιος, ιερέας και ηγούμενος της Μονής του Γενεθλίου της Παναγίας, των Καρυών.  

7. Αγία, ανεψιά του Αγίου Βασιλείου του Προεστού, που μαρτύρησε με φρικτό τρόπο. 

8. ΄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 111 και τις κολλάμε στο κατάλληλο 
κουτί, για να θυμηθούμε άγιους μάρτυρες με τους οποίους ασχοληθήκαμε στο μά-
θημα των Θρησκευτικών. 

Αγία Αικατερίνη ΄Αγιος Γεώργιος 

΄Αγιος Νέστωρας ΄Αγιος Δημήτριος ΄Αγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος 

και Ειρήνη 

5. Σχολιάζουμε τις δύο εικόνες. Ποιες ομοιότητες παρατηρούμε και σε ποια συ-
μπεράσματα καταλήγουμε ως προς την αντιμετώπιση των χριστιανικών ναών  
παλαιότερα και σήμερα από τους αλλόθρησκους;  

Ναός Γενεθλίου της Παναγίας, που 

κάηκε και ανατινάχτηκε το 1463. 

Ναός στην κατεχόμενη Κύπρο, 

που καταστράφηκε μετά το 1974. 

΄Αγιος Ταρσίζιος 
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Ο Άγιος Τριφύλλιος                                  

Ο πολιούχος Άγιος της Λευκωσίας 

Γνωρίζετε πώς ονομαζόταν στα παλιά χρόνια η Λευκω-
σία; Ονομαζόταν Λήδρα και σίγουρα δεν είχε τη μορφή 
που έχει σήμερα. Ούτε και ήταν η πρωτεύουσα της Κύ-
πρου. 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, αλ-
λά ειδωλολάτρης. Αφού έμαθε τα πρώτα του γράμματα 
στη Σαλαμίνα και στους Σόλους, στάλθηκε από τους 
γονείς του στη Βηρυτό, όπου σπούδασε νομική και ρη-
τορική. Εκεί εργάστηκε ως δικηγόρος, με μεγάλη επιτυ-
χία. 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 δύσκο-
λους 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. Εί-
ναι ο πρώτος επίσκοπος Λήδρας, γι’ αυτό και θεωρεί-
ται μέχρι και σήμερα προστάτης και πολιούχος άγιος 
της Λευκωσίας.  
 Ο Τριφύλλιος προσπαθούσε συνεχώς να μεταφέ-
ρει στους πιστούς όσα δίδαξε ο Χριστός. ΄Εκτισε μο-
ναστήρια και ναούς, ώστε οι πιστοί να μπορούν να 
παρακολουθούν και να συμμετέχουν στις ακολουθί-
ες της Εκκλησίας. ΄Ήταν πάντοτε στο πλευρό όσων 
ζητούσαν τη βοήθειά του. Συμπαραστεκόταν συνε-
χώς στους φτωχούς και αδυνάτους, γι’ αυτό και α-
ξιώθηκε να γίνει άγιος της Εκκλησίας. Ή μνήμη του 
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 πό-
λεων, που γράψαμε στην άσκηση 1. 

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

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 κρατά  στα χέρια 

ένα Ε _  _  _  _  _  _  _  _ . Με 

τον τρόπο αυτό παρουσιάζε-

ται 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 _  _  _  _  _  _  _  _. 

Ο ΄Αγιος εικονίζεται ως ένας 

ψ _  _  _  _ και λ _  _  _  _  _  

επίσκοπος με αρχιερατική 

ενδυμασία. Παρουσιάζεται 

να έχει λευκά  μ _  _  _  _  _ 

και γ _  _  _  _. 

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

5. Μελετούμε την πιο κάτω ιστορία από τη ζωή του Άγίου Τριφυλλίου και συζη-

τούμε 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 ο-
μορφιές 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.  
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Πολιούχοι Άγιοι 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 συ-
μπαρασταθεί 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 προ-
στάτη τους άγιο. Ας τους γνωρίσουμε:  

 

 

 

 

 

 

΄Αγιος Επιφάνιος  
12 Μαΐου 

΄Αγιος Θεόδοτος 
2 Μαρτίου 

΄Αγιος Τριφύλλιος 
13 Ιουνίου 

΄Αγιος Πανάρετος 
1 Μαΐου 

΄Αγιος Ιωάννης        
ο Ελεήμων 

12 Νοεμβρίου 

΄Αγιος Λάζαρος 
Το Σάββατο πριν       

τη Μεγάλη Εβδομάδα 
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Εικ. 142 

Εικ. 147 
Εικ. 145 

Εικ. 146 

Εικ. 143 



 

   

3. Άντιστοιχίζουμε. 

΄Αγιος Τριφύλλιος  
 

 Λάρνακα 

 ΄Αγιος Λάζαρος   
 

 Λεμεσός 

 ΄Αγιος Επιφάνιος  
 

 Αμμόχωστος 

΄Αγιος Πανάρετος  
 

 Κερύνεια 

΄Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων  
 

 Λευκωσία 

΄Αγιος Θεόδοτος  
 

 Πάφος 

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

Ενορία …………………….…………………………………………………………………………… 

Πόλη/Χωριό ………………………………………………………………………………………... 

Ιερή Μητρόπολη …..……………………………………………………………………………… 

 Πολιούχος ΄Αγιος ……...………………………………………………………………………… 

1. Συμπληρώνουμε την πιο κάτω ταυτότητα της ενορίας μας.   

……………………….…

Θ _  σ  σ  _  _  _  _  _  κ  _ 

……………………….…

Π _  _  ρ  _   

……………………….…

Κ _  ρ κ  _  _  _   
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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: 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

100 



 

   

101 

Η Κοίμηση της Παναγίας                  

Το πρόσωπο της Παναγίας παραμένει για τους ανθρώπους ένα μεγάλο μυστήριο. Ή 
γέννησή της με θαυμαστό τρόπο από τους ηλικιωμένους γονείς της Ιωακείμ και ΄Αννα, 
και η ζωή της από τριών χρονών μέσα στον ναό προμηνούσαν ότι αυτή τη γυναίκα την 
προετοίμαζε ο Θεός για κάτι ιδιαίτερο. Κανένας, όμως, δεν πίστευε ότι αυτή η απλή και 
ταπεινή κόρη θα ήταν η γυναίκα που θα έδινε σώμα στον Υιό του Θεού και θα τον γεν-
νούσε ως θεάνθρωπο Χριστό. 
 Στην Καινή Διαθήκη, όπου περιγράφεται η διδασκαλία και η ζωή του Χριστού και 
των Αποστόλων, λίγες φορές αναφέρεται κάποιος λόγος ή πράξη της Παναγίας. Οι 
πληροφορίες για τη ζωή της, μετά την Ανάληψη του Χριστού, προέρχονται από τις 
προφορικές διηγήσεις αγίων και από τους ύμνους της Εκκλησίας. Σύμφωνα με αυτές, η 
Παναγία, μετά την Ανάσταση και Ανάληψη του Χριστού, έμεινε μαζί με τους μαθητές 
στη Γεθσημανή της Ιερουσαλήμ. Εκεί, όλοι οι χριστιανοί προσεύχονταν προς τον Θεό 
και κοινωνούσαν το Σώμα και το Αίμα του Χριστού.  

 Οι μαθητές του Χριστού υπακούοντας στην εντολή του: «Πορευθέντες μαθητεύσατε 
πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου 
Πνεύματος », πορεύθηκαν σε διάφορες χώρες, για να μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγ-
γελίου. Ενώ αυτοί βρίσκονταν σε αποστολικές περιοδείες, ο αρχάγγελος Γαβριήλ εμ-
φανίστηκε στην Παναγία και την ενημέρωσε ότι σε τρεις μέρες θα έφτανε το τέλος της 
επίγειας ζωής της. Αυτή, αφού προσευχήθηκε θερμά και ευχαρίστησε τον Θεό που σύ-
ντομα θα την έπαιρνε κοντά του, ενημέρωσε όλους τους συγγενείς και φίλους για τον 
επερχόμενο θάνατό της. Την τρίτη μέρα, φωτεινά σύννεφα παρέλαβαν τους Αποστό-
λους από τα πέρατα της γης και τους μετέφεραν κοντά της. Τότε, η Παναγία τους ευλό-
γησε και παρέδωσε την ψυχή της στον Υιό και Θεό της. Οι Απόστολοι ενταφίασαν ευ-
λαβικά το άγιο σώμα της στη Γεθσημανή. Τρεις μέρες μετά έφτασε στη Γεθσημανή ο 
Απόστολος Θωμάς, ο οποίος ζήτησε από τους Αποστόλους να προσκυνήσει το σώμα 
της Παναγίας. ΄Οταν αυτοί άνοιξαν τον τάφο, είδαν έκπληκτοι ότι το σώμα της έλειπε, 
είχε ήδη μετατεθεί στον ουρανό κοντά στον Υιό της. 

Εικ. 151 
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Η εικόνα της Κοίμησης της Θεοτόκου 

1. Γράφουμε στους κύκλους των καρτελών τον αριθμό της εικόνας που ταιριάζει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Γράφουμε ένα γεγονός που ιστορείται στην εικόνα της Κοίμησης της Θεοτόκου 

παρότι συνέβηκε σε  διαφορετική χρονική στιγμή. 

…………………………………………………………………………………………………

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

Ο Χριστός κρατάει την 

ψυχή της Παναγίας, 

που εικονίζεται ως βρέ-

φος, στα χέρια του. 

΄Αγγελοι συνοδεύουν 

την Παναγία στον ου-

ρανό.  

Οι Απόστολοι μεταφέ-

ρονται θαυματουργικά 

από τα πέρατα της γης 

στη Γεθσημανή. 

Οι Απόστολοι βρίσκο-

νται γύρω από το      

στολισμένο νεκρικό 

κρεβάτι. 

Ή Παναγία βρίσκεται 

ξαπλωμένη με πρόσω-

πο γαλήνιο σαν να κοι-

μάται. 

Εικονίζονται άγιοι που 

έζησαν σε άλλες εποχές 

κι έγραψαν ύμνους για 

την Παναγία. 

Εικ. 152 

1 

6 
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3. Μελετούμε τους ύμνους της γιορτής της Κοίμησης της Θεοτόκου και υπο-
γραμμίζουμε με κόκκινο χρώμα τις φράσεις, που δείχνουν ότι η Παναγία ανέβη-

κε (μετατέθηκε) στον ουρανό και με πράσινο τις φράσεις, που δείχνουν ότι προσεύχε-
ται (πρεσβεύει) στον Θεό για όλους τους χριστιανούς. 

Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε 
Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς 
λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 
Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ 
νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν· ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν, ὁ μήτραν 
οἰκήσας ἀειπάρθενον. 
 
Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου΄ σὺ γὰρ ἀπειρόγαμε Παρθένε, γῆθεν μετέστης 
πρὸς αἰωνίους μονάς, καὶ πρὸς ἀτελεύτητον ζωήν, πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε, σωτηρίαν 
βραβεύουσα. 
 
Ἄγγελοι τὴν Κοίμησιν τῆς Παρθένου, ὁρῶντες ἐξεπλήττοντο, πῶς ἡ Παρθένος ἀπαίρει, 
ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὰ ἄνω. 
     

                  

         4. Χρωματίζουμε την εικόνα της Κοίμησης της Θεοτόκου. 

Εικ. 153 
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 Το «Πάσχα του Δεκαπενταυγούστου»  
Ελευθερώτρια, Οδηγήτρια, Βρεφοκρατούσα, Γλυκοφιλούσα, Ελεούσα, Παντάνασσα, 
Κεχαριτωμένη, Μολυβδοσκέπαστη, Αθηνιώτισσα, Κυκκώτισσα, Μαχαιριώτισσα, Τρο-
οδίτισσα, Χρυσορρογιάτισσα... Εκατοντάδες τα λατρευτικά ονόματα που δόθηκαν 
στην Παναγία και αναρίθμητα τα προσκυνήματα στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπου 
προστρέχουν χιλιάδες πιστών. Πολλά και τα πανηγύρια για το «Πάσχα του καλοκαι-
ριού», το «Πάσχα του Δεκαπενταυγούστου» σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.  
 Στην Ελλάδα μεγαλύτερο προσκύνημα όλων 
αυτό της Μεγαλόχαρης στην Τήνο, όπου ο εορτα-
σμός του Δεκαπενταύγουστου αποτελεί τη λα-
μπρότερη γιορτή. Χιλιάδες πιστών, πολλοί εξ αυ-
τών γονατιστοί, κάθε χρόνο ανηφορίζουν με θρη-
σκευτική ευλάβεια προς τον ναό της Ευαγγελίστρι-
ας για να εκπληρώσουν το τάμα τους στην εικόνα 
της Παναγίας. Ή περιφορά του Επιταφίου και η με-
γαλοπρεπής λιτάνευση της εικόνας σε ολόκληρη 
την πόλη δημιουργούν θρησκευτικό δέος και συγκίνηση. 

 Στο διπλανό κυκλαδίτικο νησί, την Πάρο, ο πα-
λαιοχριστιανικός ναός της Εκατονταπυλιανής, στο 
λιμάνι της Παροικιάς, από τις εντυπωσιακότερες 
εκκλησίες του Αιγαίου, φοράει τα γιορτινά του. 
Στην πρωτεύουσα του νησιού, χαρακτηριστική εί-
ναι η περιφορά του Επιταφίου της Παναγίας, που 
δίνει το έναυσμα για το παραδοσιακό γλέντι που 
θα ακολουθήσει με νησιωτικούς χορούς και με το 
κρασί της Πάρου να ρέει εν αφθονία.  

 Στην Κάρπαθο, το πανηγύρι της Κοίμησης της 
Θεοτόκου, στην ΄Ολυμπο, είναι από τα πιο κατανυ-
κτικά. Αποκορύφωμα του παραδοσιακού εορτα-
σμού είναι ο χορός που γίνεται στη μικρή πλατεία, 
μπρος στην εκκλησιά της Παναγίας, με τους οργα-
νοπαίκτες να παίζουν τον Κάτω Χορό, αργόσυρτο 
και με σοβαρή διάθεση. Ξεκινά από τους άντρες 
και ακολουθούν οι γυναίκες ντυμένες με τις εκπλη-
κτικής ομορφιάς παραδοσιακές γιορτινές στολές 
τους. 

 Στην Κύπρο πανηγυρίζουν την Κοίμηση της Θε-
οτόκου τα γνωστά μοναστήρια της Τροοδίτισσας, 
της Χρυσορρογιάτισσας, της Τρικουκκιώτισσας και 
της Χρυσοκουρδαλιώτισσας. Στα μέσα του Δεκαπε-
νταυγούστου η οροσειρά του Τροόδους κατακλύζε-
ται από επισκέπτες, οι οποίοι απολαμβάνουν τη 
δροσιά των βουνών και την ευλογία των προσκυ-
νημάτων της Παναγίας. 

(http://www.enikos.gr, Διασκευή) 

Εικ. 154 

Εικ. 157 

Εικ. 155 

Εικ.156 
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1. Γράφουμε πάνω στον χάρτη τα ονόματα των νησιών της Ελλάδας και τα   

ονόματα της Παναγίας που αναφέρονται στο κείμενο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Γράφουμε τα ονόματα των τεσσάρων μοναστηριών της Παναγίας που βρίσκο-

νται στην οροσειρά του Τροόδους και γιορτάζουν το Δεκαπενταύγουστο. 

Κ__________________ 

Π_______________ 

Ε____________ 

Τ________________ 

Μ____________ 

Χ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Χ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Τ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Τ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ΠΑΝΑΓΙΑ 
 

Παναγία η Χοζοβιώτισσα, Παναγία η Προυσσιώτισσα, 
Παναγία η ΄Αξιον Εστί, Παναγία η Μαλεβή. 

Παναγία Γλυκοφιλούσα, Παναγία Τριχερούσα, 
Παναγία Μυρτιδιώτισσα, Παναγία  Καρδιώτισσα. 

 
Παναγία μήτηρ Θεού, Παναγία μήτηρ Χριστού, 
των αγγέλων η Κυρία, χαίρε Παρθένε Μαρία. 

 
Παναγία  Μυροβλύτισσα, Παναγία Πορταϊτισσα, 

Παναγία Γρηγορούσα, Παναγία Ελεούσα. 
Παναγία Οδηγήτρια, Παναγία Αντιφωνήτρια, 

Παναγία η Ξενιά, Παναγία  η Σουμελά. 
 

Παναγία Ζωοδόχος Πηγή, Παναγία Γαλατιανή, 
των αγγέλων η Κυρία, χαίρε Παρθένε Μαρία. 

 
Παναγία  Κουκουζέλισσα, Παναγία Ήγουμένισσα, 

Παναγία Καταφυγή κι Εκατονταπυλιανή. 
Παναγία Φανερωμένη, Παναγία Εσφαγμένη, 
Παναγία Χρυσοπηγή, Παναγία  η Κρεμαστή. 

 
Παναγία ψηλή Κυρία, Παναγία η πάντων χαρά, 
των αγγέλων η Κυρία, χαίρε Παρθένε Μαρία. 

 
Παναγία  Καβουράδαινα, Παναγία Αχυβάδαινα, 

Παναγία της Αγιάσου, Παναγία του Κάστρου. 
Παναγία Χρυσολεόντισσα, Παναγία Γερόντισσα 
Παναγία Ελευθερώτρια, Παναγία Φανερώτρια. 

 
Παναγία η Στρατηγός, Παναγία ο γλυκασμός, 
των αγγέλων η Κυρία, χαίρε Παρθένε Μαρία. 

 
Παναγία  Εικοσιφοίνισσα,  Παναγία Πελαγωνίτισσα, 

Παναγία Παραμυθία και η πάντων προστασία. 
Παναγία Βλαχερνιώτισσα, Παναγία Νεραντζιώτισσα 

Παναγία Σπηλιανή, Παναγία Θαλασσινή. 
 

Παναγία η Παντάνασσα, Παναγία η Διασώζουσα, 
των αγγέλων η Κυρία, χαίρε Παρθένε Μαρία. 

Α …………………………………. 

Β …………………………………. 

Γ …………………………………. 

Δ …………………………………. 

Ε …………………………………. 

Ζ …………………………………. 

Ή ………………………………… 

Θ ………………………………… 

Ι …………………………………. 

Κ …………………………………. 

Λ …………………………………. 

Μ ………………………………… 

Ν ………………………………… 

Ξ …………………………………. 

Ο ………………………………… 

Π ………………………………… 

Ρ …………………………………. 

Σ …………………………………. 

Τ …………………………………. 

Υ …………………………………. 

Φ ………………………………… 

Χ …………………………………. 

Ψ ………………………………… 

Ω ………………………………… 

3. Εντοπίζουμε στο τραγούδι και γράφουμε στα γράμματα του αλφαβήτου  τα 

ονόματα της Παναγίας που ταιριάζουν. 
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Σημειώσεις 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………. 



 

  

Σημειώσεις 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
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polopoly_fs/3.382261.1367590082!image/image.jpg_gen/derivatives/main-single-horizontal-img-article-fit 
_620/image.jpg 

Εικ. 23, 24, 25 και 26 σελ. 39: Φωτογραφίες από ιεραποστολές. Αρχείο Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμ-
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http://nefthalim.blogspot.com/2012/05/blog-post_7295.html 
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Φωτογραφίες από τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας στον ιερό ναό Αγίου Φανουρίου στην Α-
ραδίππου. Προσωπικό αρχείο μελών συγγραφικής ομάδας. 

Εικ. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 80, 81, 82, 83, 84, 85 και 86 σελ. 60, 60, 60, 60, 61, 61, 61, 61, 
61, 61, 62, 66, 66, 67, 67, 67, 67 και 68 (αντίστοιχα): Τοιχογραφίες από την ιερά Μονή Αγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης στην Ξυλοτύμβου. Προσωπικό αρχείο μελών συγγραφικής ομάδας. 

Εικ. 78, σελ. 66: Ιερέας πλένει τα πόδια παιδιών κατά την ακολουθία του Νιπτήρα τη Μεγάλη Τετάρτη, 
Ανάκληση Ιανουάριος 23, 2017 από: http://thivaononlihe.blogspot.com.cy/2013/05/blog-post_2.html 

Εικ. 79, σελ. 66: Φωτογραφία ιερέα, που μεταλαμβάνει τους πιστούς. Προσωπικό αρχείο μελών συγ-
γραφικής ομάδας. 

Εικ. 87, σελ. 69: Χαιρετισμός γυναίκας κι άνδρα, Ανάκληση Ιανουάριος 23, 2017 από: https://img.clipart 
fest.com/cb83a5b104e8cfb4d37c3ce65268d26a_shaking-hands-student-clip-art-student-shake-hands-
clipart_744-600.jpeg 

Εικ. 88, σελ. 70: Η περιφορά του Επιταφίου, παιδικό σχέδιο (Πανίκος Κκαΐλή) . Φωτογραφίες από 
έκθεση στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου. Προσωπικό αρχείο μελών συγγραφικής ομά-
δας. 

Εικ. 87, σελ. 69: Χαιρετισμός γυναίκας κι άνδρα, Ανάκληση Ιανουάριος 23, 2017 από: https://img.clipart 
fest.com/cb83a5b104e8cfb4d37c3ce65268d26a_shaking-hands-student-clip-art-student-shake-hands-
clipart_744-600.jpeg 

Εικ. 93, 98-107 και 109, σελ. 73-78: Shutterstock,  Αρχείο Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων. 
Εικ. 94, σελ. 74:  Ανατολική και Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Ανάκληση Δεκέμβριος 10, 2016 από:  

http://avagnon.blogspot.com.cy/2014_05_29_archive.html  

Εικ. 95, σελ. 75: Το βατικανό, Ανάκληση Δεκέμβριος 10, 2016 από: http://www.hexapolis.com/2014/10/11/8

-incredible-facts-about-st-peters-basilica/  

Εικ. 96, σελ. 75: Ναός Παναγίας των Χαρίτων, Αρχείο Συγγραφικής Ομάδας. 

Εικ. 97, 112 και 118 σελ. 75, 80 και 83 (αντίστοιχα): Χάρτης Θρησκειών Ευρώπης, Ανάκληση Δεκέμβριος 

10, 2016 από: https://churchpop.com/2014/10/09/10-maps-religion-europe/ , San Jose / Wikimedia Com-

mons  
Εικ. 108 και 117, σελ. 78 και 82 (αντίστοιχα): Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, Ανάκληση Δε-

κέμβριος 12, 2016 από:  

http://blogs.reuters.com/faithworld/2013/10/07/orthodox-christians-mark-1700th-anniversary-of-edict-of-tolerance/  , 

REUTERS/Marko Djurica. 

Εικ. 110, 111, 113, 114 και 115 σελ. 79-82: Shutterstock,  Αρχείο Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων. 
Εικ. 116, σελ. 82: Mount Olive Lutheran Church, Ανάκληση Δεκέμβριος 10, 2016 από: https://vimeo.com/

mountolive 
Εικ. 119, σελ. 87: Τοιχογραφία από τον ιερό ναό Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Αρχείο Ομάδας 

Θρησκευτικών.  
Εικ. 120, σελ. 88: Οι ΄Αγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη, τοιχογραφία. Ιερά Μονή Παναγίας του Κύκ-

κου. Αρχείο Ομάδας Θρησκευτικών. 
Εικ. 121-132, 135 σελ. 88-91, 94: Σκηνές από τον βίο των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, τοιχογρα-

φίες. Ιερός Ναός Αγίου Ραφαήλ, Παχύαμμος. Αρχείο Ομάδας Θρησκευτικών.  
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Εικ. 123, σελ. 89: Οι Νεοφανείς ΄Αγιοι Μάρτυρες του λόφου των Καρυών, φορητή εικόνα. Αρχείο Ιεράς 
Μονής Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, Ξυλοτύμβου. 

Εικ. 133, σελ. 92: ΄Αγιοι Μάρτυρες, φορητή εικόνα. Ανάκληση Δεκέμβριος, 8 2014 από: http://pemptousia-
2.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/12/28.jpg. 

Εικ. 134, σελ. 92: Κατεστραμμένος ναό στη Συρία, φωτογραφία. Ανάκληση Δεκέμβριος, 8 2014 από: 
http://www.orthodoxytoday.org/blog/wp-content/uploads/2013/08/Syri-
an_Church_Destroyed_03_540x404.jpg. 

Εικ. 136, σελ.94: Κατεστραμμένος ναός στην κατεχόμενη Κύπρο, φωτογραφία.          Ανάκληση Δεκέμ-
βριος, 8 2014 από:    
http://imd.gr/site/uploads/images/2011/03/katestrammena_mnimeia_kyprou/katestrammena_mnimeia_
kyprou11.jpg. 

 Εικ. 137, σελ.95: Ο ΄Αγιος Τριφύλλιος. Τοιχογραφία, Ιερός Ναός Παναγίας του ΄Αρακα. Ανάκληση  Δεκέμ-
βριος,  8 2014 από: http://www.saint.gr/photos/standard/0613/AgiosTrifilios02.jpg. 

Εικ. 138, 139, 141, σελ. 95-97. Ο ΄Αγιος Τριφύλλιος και ο ΄Αγιος Σπυρίδωνας, φορητή εικόνα. Ανάκληση 
Δεκέμβριος, 8 2014 από: http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2009/06/jpg. 

Εικ.140, σελ. 97: Η ομορφιά της κτίσης, σχέδιο. Ανάκληση Δεκέμβριος, 8 2014 από: https://
rachelpictures.files.wordpress.com/2013/02/dragon-sun.jpg. 

Εικ. 142, σελ. 98: Ο ΄Αγιος Τριφύλλιος, φορητή εικόνα. Ανάκληση Δεκέμβριος, 8 2014 από: http://
www.pigizois.net/kiprioi_agioi/trifilios.jpg. 

Εικ. 143, σελ. 98: Ο ΄Αγιος Θεόδοτος, φορητή εικόνα. Ανάκληση Δεκέμβριος 9, 2014 από: http://
www.churchofcyprus.org.cy/article.php?articleID=2224 

Εικ. 144, σελ. 98: Ο ΄Αγιος Επιφάνιος, τοιχογραφία. Ανάκληση, Δεκέμβριος, 8 2014 από: http://www.pare-
dose.net/blog/images/2013/01/4907/Agios_Epifanios.jpg. 

Εικ. 145, σελ. 98: 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. 146, σελ. 98: Ο ΄Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, φορητή εικόνα. Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού. 
Εικ. 147, σελ. 98: Ο ΄Αγιος Λάζαρος, φορητή εικόνα. Ανάκληση Δεκέμβριος, 8 2014 από: http://

users.sch.gr/aiasgr/Image/Agioi/Agios_Lazaros/Agios_Lazaros_01.jpg 
Εικ. 148, σελ. 99: Ο ΄Αγιος Δημήτριος, φορητή εικόνα. Ανάκληση Δεκέμβριος, 8 2014 από: http://

www.maps4u.gr/images/detailed/1/jpg. 
Εικ. 149, σελ. 99: Ο ΄Αγιος Ανδρέας, φορητή εικόνα. Αρχείο Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου. 
Εικ. 150, σελ. 99: Ο ΄Αγιος Σπυρίδωνας, φορητή εικόνα. Αρχείο Γιώργου Πέτρου. 
Εικ. 151, σελ. 101: Η Κοίμηση της Θεοτόκου, ψηφιδωτό, Ιερά Μονή Παναγίας Κύκκου. Αρχείο Υπηρεσίας 

Ανάπτυξης Προγραμμάτων. 
Εικ. 152, σελ. 102: Η Κοίμηση της Θεοτόκου, Ανάκληση Μάιος 16, 2017 από: http://
agiosnektariostrikala.blogspot.com.cy/2016/08/blog-post_12.html 
Εικ. 153, σελ. 103: Η Κοίμηση της Θεοτόκου, Παναγία της Ασίνου, Ιερή Μητρόπολη Μόρφου 
Εικ. 154, σελ. 104: Παναγία της Τήνου, ΑΠΕ-ΜΠΕ Χάρης Λάσκαρης, Ανάκληση Μάιος 16, 2017 από: http://
mignatiou.com/2016/08/147573/ 
Εικ. 155, σελ. 104: Παναγία η Εκατονταπυλιανή,  Ανάκληση Μάιος 16, 2017 από: https://
simeiakairwn.wordpress.com/2017/02/16/ 
Εικ. 156, σελ. 104: Ολυμπος Κάρπαθος, Ιωσήφ Παπαδόπουλος, Ανάκληση Μάιος 16, 2017 από: http://
www.ribandsea.com/travels/677-2012-04-29-19-40-19 
Εικ. 157, σελ. 104: Παναγία Χρυσορρογιάτισσα, Ανάκληση Μάιος 16, 2017 από: http://2.bp.blogspot.com/
_kwNBO3QjMa4/SLcVMGPETLI/AAAAAAAAD_c/7dlS8JELD8A/s1600-h/Chysoroyiatissa+Monastery.jpg 
Εικ. 158, σελ. 111: Η Αγία Αικατερίνη, φορητή εικόνα. Αρχείο. 
Εικ. 159, σελ. 111: 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. 160, σελ. 111: ΄Αγιος Γεώργιος, φορητή εικόνα. Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής. 
 Εικ. 161, σελ. 111: Οι ΄Αγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη, φορητή εικόνα. Αρχείο Ιεράς Μονής Αγίων Ρα-

φαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, Ξυλοτύμβου. 
 Εικ. 162, σελ. 111: Ο ΄Αγιος Νέστορας, φορητή εικόνα. Ανάκληση Δεκέμβριος, 9 2014 από: http://

greeknation.blogspot.com/2011/10/blog-post_28.html. 
Εικ. 163, σελ. 111: Ο ΄Αγιος Δημήτριος, φορητή εικόνα. Ανάκληση Δεκέμβριος, 8 2014 από: http://

www.maps4u.gr/images/detailed/1/jpg. 
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