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Έντυπο προσωρινό υλικό στα
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
Ανακαλύπτουμε εικόνες,
πρόσωπα και ιστορίες

Το έντυπο προσωρινό υλικό στα Θρησκευτικά δημι-
ουργήθηκε με την ευθύνη της Επιτροπής Εμπειρογνω-
μόνων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «ΕκπόνησηΠρο-
γραμμάτωνΣπουδώνΠρωτοβάθμιαςκαιΔευτεροβάθμι-
αςΕκπαίδευσηςκαιΟδηγώνγιατονΕκπαιδευτικό«Ερ-
γαλείαΔιδακτικώνΠροσεγγίσεων» της Πρά ξης «ΝΕΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ(Σχολείο21ουαιώνα)–ΝέοΠρόγραμμαΣπου-
δών». Το παρόν υλικό συνοδεύει το αντίστοιχο Πρό-
γραμμα Σπουδών και τον Οδηγό Εκπαιδευτικού.

Στο έντυπο προσωρινό υλικό για τα Θρησκευτικά Γ΄ 
Δημοτικού συνεργάστηκαν με τα μέλη της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων, και είχαν την παιδαγωγική επιμέ-
λεια οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

Σταύρος Γιαγκάζογλου,  
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
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Θανάσης Νευροκοπλής,  
ΜTh Θεολογίας, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας  
Εκπαίδευσης, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

Αντώνης Παναγάκης,  
εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

Κατερίνα Βαλλιανάτου,  
εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ματίνα Βαρκάδου,  
εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θεολόγος

Δήμητρα Κολόμβου,  
εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πηνελόπη Νικολαΐδου,  
εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

Θανάσης Νευροκοπλής

ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

Γιάννης Ζήκας, Φιλοκαλικό (1986)
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ

ΙΤΥΕ - ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ

Η αξιολόγηση, η κρίση των προσαρµογών και  
η επιστηµονική επιµέλεια του προσαρµοσµένου  
βιβλίου πραγµατοποιείται από τη Μονάδα Ειδικής 
Αγωγής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η προσαρµογή του βιβλίου για µαθητές µε µειωµένη 
όραση από το ΙΤΥΕ – ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ πραγµατοποιείται 
µε βάση τις προδιαγραφές που έχουν αναπτυχθεί 
από ειδικούς εµπειρογνώµονες για το ΙΕΠ.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Γεια σου ………………………………..………………………
………………………………………………….....................
(σου άφησα χώρο για το όνομά σου)

Εσύ κι εγώ μαζί, θα αρχίσουμε το καινούριο μάθη-
μα της Τρίτης τάξης: τα Θρησκευτικά. Ένα ταξίδι στον 
κόσμο της θρησκείας με οδηγό τις εικόνες, τις περι-
γραφές, τα πρόσωπα και τις ιστορίες που θα βρεις στις 
σελίδες μου. Στη διαδρομή θα ανακαλύψουμε την ορθό-
δοξη χριστιανική παράδοση αλλά και κάποια στοιχεία 
από την παράδοση άλλων θρησκειών. Οι δημιουργικές 
δραστηριότητες που θα κάνεις στην τάξη με την καθο-
δήγηση του δασκάλου ή της δασκάλας σου, ελπίζω να 
σου δώσουν την ευκαιρία να κατανοήσεις πόσο σημα-
ντικό είναι να ζούμε όλοι μαζί στον όμορφο κόσμο που 
μας χάρισε ο Θεός.

Καλό μας ξεκίνημα!
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Ζούμε μαζί
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Μέσα στην κοινωνία ζούμε με την οικογένεια, με 
τους φίλους, με τους συμμαθητές μας και μαζί τους μοι-
ραζόμαστε τις χαρές, τις λύπες και τα προβλήματά μας. 
Είναι σημαντικό να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον· 
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να δείχνουμε στους άλλους την αγάπη και τον σεβασμό 
μας, χωρίς να κάνουμε διακρίσεις, όσο κι αν κάποιες 
φορές στη συνύπαρξή μας με τους άλλους αντιμετωπί-
ζουμε προβλήματα ή συγκρούσεις.
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Ι.  Οι άλλοι κι εγώ 
Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές, ομάδες 
συνομηλίκων

Ένας ίσον Κανένας
Έναςίσονκανένας,κανέναςίσονμηδέν.
Γιατίναμένειςμόνοςότανυπάρχειπαρέαεδώ;
ΟδόςΣκουπιδοπόλεωςκαιλουλούδιουδέν.
Μακάτιγύρωανθίζεικιανθίζειότανμαζίσ’έχωεγώ.
ΈχωεγώμαζίμουτηνΤζέλα,έχωεγώμαζίμουτην

Λέλα,έχωεγώμαζίμουτονΚόρνα.
Περιβόλιαγίνονταιοιδρόμοι,μίκυ

μάουςοιαστυνόμοι,
τ’όνομάμουκανείςδενξεχνά.

Λα,λα,λα…
Έναςίσονκανένας,έλαμαζίμαςκαι

συ.
Γιατίναμένειςμόνοςότανυπάρχουμε

οιτρειςμαςεδώ;

Σκηνήθαγίνειοδρόμος
καικειθαζούμεμαζί.
Κιανκάτισετρομάξει,
θαέρθωκαιθατοδιώξωεγώ.
ΓιατίέχωμαζίμουτηνΤζέλα,
έχωεγώμαζίμουτηνΛέλα,
έχωεγώμαζίμουτονΚόρνα.
Καιτασύννεφαείναιμπαμπάκι
κιαπόσοκολάταοιδράκοι.
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Τοσκοτάδιτημέραγεννά.
ΈχωεγώμαζίμουτηνΤζέλα,
έχωεγώμαζίμουτηνΛέλα,
έχωεγώμαζίμουτονΚόρνα.


Έναςίσονκανένας,κανέναςίσονμηδέν.
Έναςίσονκανένας,κανέναςίσονμηδέν.

Τζέλα,Λέλα,ΚόρναςκαιοΚλεομένης,
Ένας ίσον Κανένας,  

Μουσική, Στίχοι: Φοίβος Δεληβοριάς

Γλυκό τσαμπί στφύλι
Εγώμετ’Αραπάκι
καιμετοΚινεζάκι
καιτονΑμερικάνο
κινάμεγιακειπάνω,
κειπάνωστοφεγγάρι
μιαμέρατουΓενάρη.

Εγώμετ’Αραπάκι
καιμετοΚινεζάκι
καιτονΑμερικάνο
ακόμαπαραπάνω
θαφτάσουμεωςτονΆρη
μιαμέρατουΦλεβάρη.
Εγώμετ’Αραπάκι
μετ’Αμερικανάκι
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καιτονμικρόΚινέζο
τρελαίνομαιναπαίζω.

Μ’αφούμαςεμποδίζουν
κιαφούμαςξεχωρίζουν
θαμπούμεσ’ένανπύραυλο
ναπάμεσ’άλλοαστέρι
μιαμέραμεσημέρι.

Τιτάχακιανδενέχουμε
τοίδιοχρώμαόλοι
στογύρωγύρωόλοι;
Τοθέλουμεκαιθα’μαστε
αχώριστοικαιφίλοι
γλυκότσαμπίσταφύλι.

Μουσική: Στέφανος Βασιλειάδης, Στίχοι: Μαρία 
Γουμενοπούλου

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Παιχνίδι γνωριμίας: Καθισμένοι σε κύκλο, πε-

τώντας ένα μπαλάκι ο ένας στον άλλο, λέμε το 
όνομά μας και κάτι που μας αρέσει.

2.  Καθισμένοι σε κύκλο συμπληρώνουμε φρά-
σεις όπως: όταν θυμώνω ...............………, όταν 
φοβάμαι ............……, με σκοπό να αποδεχθού-
με και να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματά  
μας στην ομάδα της τάξης.
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3.  «Ο καλύτερός μου φίλος»: σε μια κόλλα χαρτί, 
γράφουμε τρία πράγματα που μοιραζόμαστε 
με τον καλύτερό μας φίλο και τα παρουσιάζου-
με στην τάξη.

4.  Ακούμε το τραγούδι «Ένας ίσον κανένας», 
ενώ διαβάζουμε τους στίχους από το βιβλίο 
μας. Έπειτα, σημειώνουμε στις γραμμές τρία 
πράγματα που μοιραζόμαστε με τον καλύτερο 
φίλο μας ή την καλύτερη φίλη μας.

  i. ............................................................................
  ii. ..........................................................................
  iii. .........................................................................
5.  Ακούμε το τραγούδι «Γλυκό τσαμπί σταφύλι», 

ενώ διαβάζουμε τους στίχους από το βιβλίο 
μας. Έπειτα, σημειώνουμε τρία πράγματα που 
μοιραζόμαστε με τον καλύτερο φίλο μας ή την 
καλύτερη φίλη μας.

Νικηφόρος Βρεττάκος, Μικρό ποίημα της φιλίας
Ότανήμουνμικρόπαιδί,
όπωςείναιτ’αρνάκια
πουπαίζουνεστολιβάδιτηνάνοιξη
είχαφίλουςτιςπασχαλίτσες,
είχαφίλουςτιςλιμπελούλες,
είχαφίλουςταλουλουδάκια.
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Μετάπουμεγάλωσα,
αγαπούσατοφωςκαικοιτούσαψηλά.
Είχαφίλουςταόνειρα.
Ταχρόνιαπερνούσανε
καιτώραπουπια
δενείμαιόπωςτ’αρνάκια
πουπαίζουνεστολιβάδιτηνάνοιξη
καιδενκάνωόνειρα,
έχωφίλουςμουταπαιδιά,
τοΔημήτρη,τοΝικηφόρο,

έχωφίλουςμουταπαιδιά,
ταλευκάκαιταέγχρωμα,
τηνΠάλμο,τοΛη,

έχωφίλουςμουτανεγράκια
καιθυμάμαιτιςπασχαλίτσες
καιθυμάμαιτιςλιμπελούλες
καιθυμάμαιταλουλουδάκια
καιθυμάμαιταόνειρα.

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Χωριζόμαστε σε ομάδες και κάθε ομάδα φτιάχνει 
μια ζωγραφιά με θέμα μια από τις παρακάτω 
φράσεις. Με την ομάδα μας, συζητάμε προβλή-
ματα που μπορεί να έχουμε στις σχέσεις με τους 
φίλους ή τις φίλες μας. Σημειώνουμε ένα ή δύο 
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που μπορεί να έχουν οι περισσότεροι στην ομά-
δα, τα σκεφτόμαστε και προτείνουμε λύσεις.
	 	Οικαλοίφίλοιείναιτασπάνιακοσμήμα-

τατηςζωής:δύσκολοναταβρούμεκαι
αδύνατοννατααντικαταστήσουμε!

	 	Όποιοςβρειφίλοπιστό,έχειβρειακριβό
θησαυρό!(Σοφ. Σειρ. 6, 14)

	 	Δενυπάρχειαντάλλαγμαενόςπιστούφί-
λου.(Σοφ. Σειρ. 6, 15)

Μια νέα αρχή 
Μεςστηνβροχήπροσπαθείέναπαιδί
Ναανάψειλευκόμικρόκερί
Άνεμοςφυσάεικαικανείςδενβοηθάει
Ναφανείμιαφλόγαστοκερί

Περνάειοκαιρός
Όλοιθέλουνλίγοφως
Μακανείςδενείναιτολμηρός
Υπάρχειπόνοςπουδενγιατρεύειοχρόνος
τηνψυχήσανδενανοίξειοουρανός

Όλοιμαζί,μιανέαελπίδα
Όλοιμαζίμιανέααρχή,μιαηλιαχτίδα
Τοπαιδίκρατάει
τοκερίκαισαςρωτάει
Ποιοςθέλειπου‘χειτηνκαρδιάψυχρήναζεσταθεί
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Μιααστραπή,πουτην
γέννησεηβροχή

Μεμιαλάμψηανάβειτο
λευκόκερί

Τότεόλοιξεχνάνετονφόβο
καιζητάνε

Απ’τοπαιδίγιαναφωτίσει
όλητηνγη

Όλοιμαζί,μιανέαελπίδα
Όλοιμαζίμιανέααρχή,μια

ηλιαχτίδα
Είναιαρκετή
Μιαπαλάμηπαιδική
Νααγγίξειςγιαναδεις
πωςείναιόμορφηηζωή

Τιμικρόςείναιοκόσμοςτιμικρός
Είναιεύκολοναγίνειφωτεινός

Είναιαρκετή
Μιαπαλάμηπαιδική
Γιαναλάμψειπιαηφλόγαστοκερί

Wearetheworld, 
Στίχοι: Τάκης Θεοδωρόπουλος, Μουσική: Lionel Richie
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Κρίσεις και προβλήματα 
Παροιμίες

	 	Καλύτερα από μακριά και αγαπημένοι παρά από 
κοντά και μαλωμένοι.

	 	Μαζί μιλάμε και χώρια καταλαβαίνουμε.

	 	Όταν χτυπιούνται δυο σταμνιά, το ένα απ’ τα δυο 
θα σπάσει.

	 	Όταν τα σκυλιά τρώγονται, ο λύκος τρώει τα πρό-
βατα

	 	Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα.

	 	Άμα δε θέλει ο ένας, οι δύο δε μαλώνουν.

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαβάζουμε τις παροιμίες και συζητάμε για να 
βρούμε το θέμα με το οποίο πραγματικά ασχολού-
νται. Στη συνέχεια, ζωγραφίζουμε όποια παροιμία 
μας έκανε εντύπωση.

Εγώ κι εσύ μαζί 
Εγώκιεσύμαζί.
Ότανητύχησουθα’ναιφευγάτη,
καισυμακριάαπ’τοζεστόσουκρεβάτι,
τότεθυμήσουτηχρυσήσυμβουλή.
Ταβάσανάσουείναικαιδικάμου,
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καιγιατουςδυομαςχτυπάειηκαρδιάμου.
Δυοφιλαράκιαμεμιαψυχή,
εγώκιεσύμαζί.

Μπορείςανθεςναβρειςπιοέξυπνουςφίλους,
να’ναιμεγάλοικαιπιοδυνατοί.
Μπορείς!!!
Αλλάναξέρειςτηδικιάμουαγάπη,
δεθαστηδώσειφιλαράκοκανείς...
Κιόσοπερνάνεκαιφεύγουνταχρόνια,
καιηφιλίαμαςθαμένειαιώνια,
εγώκιεσύμαζί!

Εγώκιεσύμαζί (1995), 
Στίχοι: Τζίμης Πανούσης Μουσική: Randy Newman, 

Αλκίνοος Ιωαννίδης & Τζίμης Πανούσης
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ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαβάζουμε πρώτα τους στίχους και στη συνέ-
χεια ακούμε το τραγούδι «Εγώ κι εσύ μαζί». Ποιες 
σκέψεις και συναισθήματα μάς γεννιούνται καθώς 
ακούμε το τραγούδι; Σημειώνουμε 5 λέξεις που 
μας ήρθαν έτσι στο μυαλό, και, εμπνευσμένοι από 
αυτές, ζωγραφίζουμε τη «φιλία».

Αγάπη, φροντίδα, συγγνώμη
Αν όλα τα παιδιά της γης 
Ανόλαταπαιδιάτηςγης
πιάνανγεράταχέρια
κορίτσιααγόριαστησειρά
καιστήνανεχορό
οκύκλοςθαγινότανε
πολύπολύμεγάλος
κιολόκληρητηΓημας
θ’αγκάλιαζεθαρρώ.

Ανόλαταπαιδιάτηςγης
φωνάζαντουςμεγάλους
κιαφήνανταγραφείατους
καιμπαίνανστοχορό
οκύκλοςθαγινότανε
ακόμαπιομεγάλος
καιδυοφορέςτηΓημας
θ’αγκάλιαζεθαρρώ.
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Θα’ρχόνταντότετα
πουλιά

θα’ρχόντανταλουλούδια
θα’ρχότανεκιηάνοιξη
ναμπειμεςστοχορό
κιοκύκλοςθαγινότανε
ακόμαπιομεγάλος
καιτρειςφορέςτηΓη

μας
θ’αγκάλιαζεθαρρώ!

Ανόλαταπαιδιάτηςγης (1997), Ποίηση: Γιάννης 
Ρίτσος Μουσική: Μίμης Πλέσσας

Γκρεμίζοντας τους τοίχους
Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένας γίγαντας που είχε 

ένα ωραίο σπίτι με υπέροχο κήπο. Στον κήπο υπήρ-
χαν όλων των ειδών τα δέντρα, γεμάτα με γλυκύτατους 
καρπούς. Υπήρχαν επίσης πολλά λουλούδια με ευωδι-
αστά αρώματα και υπέροχα χρώματα. Όταν ο γίγαντας 
έλειπε τα παιδιά χαίρονταν πολύ να παίζουν στον κήπο 
του. Ξαφνικά, ένα απόγευμα γύρισε ο γίγαντας μετά 
από πολύ καιρό απουσίας. Βλέποντας τα παιδιά μέσα 
στον αγαπημένο του κήπο, θύμωσε πάρα πολύ. Άρχισε 
να κουνάει τα χέρια του δυνατά και να φωνάζει: «Φύ-
γετε γρήγορα από δω! Ο κήπος είναι δικός μου! Μόνο 
δικός μου!». Τα παιδιά τρόμαξαν πολύ και το έβαλαν 

19 / 15
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στα πόδια. Ο γίγαντας, αφού έχτισε έναν τεράστιο τοί-
χο γύρω από τον κήπο του, κρέμασε και μια επιγραφή 
στην πόρτα που έλεγε: «Οι παραβάτες θα διώκονται». 
Έτσι τα παιδιά δεν μπορούσαν να παίξουν πια εκεί...

Ο καιρός περνούσε και ήρθε ο χειμώνας κι έστρωσε 
παντού το λευκό του πέπλο. Η μόνη παρέα του γίγαντα 
ήταν ο βοριάς και το χαλάζι. Κι ο καιρός περνούσε και 
ήρθε η άνοιξη, και όλα τα δέντρα άνθισαν και μοσχοβο-
λούσαν, μα στον κήπο του γίγαντα κανένα δέντρο δεν 
έβγαζε λουλούδια, κανένα πουλάκι δεν έχτιζε εκεί τη 
φωλιά του· μόνο χιόνι και παγωνιά… Πέρασε η άνοιξη, 
ήρθε το καλοκαίρι. Όμως ο γίγαντας που κοιτούσε συ-
νέχεια από το παράθυρό του, έβλεπε τον κήπο του ξερό 
και παγωμένο. Το ίδιο ένιωθε και την καρδιά του. Μόνη 
του συντροφιά είχε τη λύπη και τη μοναξιά. Ήταν έτσι 
για πολύ καιρό. Κλεισμένος στο ψηλό του σπίτι, δεν 
περίμενε πια τίποτα, όταν ξαφνικά ένα πρωί άκουσε 
ένα πουλί να κελαηδάει. Έτρεξε έκπληκτος στο παρά-
θυρο να δει από πού ερχόταν αυτό το γλυκό κελάηδη-
μα και τι να δει; Από ένα μικρό άνοιγμα στον τοίχο τα 
παιδιά είχαν τρυπώσει μέσα και κάθονταν στα κλωνιά 
των δέντρων. Σε κάθε δέντρο που αντίκριζε υπήρχε και 
ένα μικρό παιδί. Και τα δέντρα χαίρονταν τόσο πολύ 
που είχαν μαζί τους πάλι τα παιδιά, ώστε σκεπάστη-
καν με άνθη και αργοσάλευαν τα κλαδιά πάνω απ’ τα 
κεφάλια τους. Τα πουλιά πετούσαν εδώ κι εκεί και τιτί-
βιζαν ενθουσιασμένα, και τα λουλούδια πρόβαλαν απ’ 
το χορτάρι κοιτάζοντας χαμογελαστά. Τότε ο γίγαντας, 
γεμάτος χαρά, έτρεξε στον κήπο φωνάζοντας: «Μα τι 
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εγωιστής που ήμουν... Ο κήπος ανήκει και στα παιδιά! 
Χωρίς αυτά δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχουν λουλούδια, 
δεν υπάρχει χαρά». Λέγοντας αυτά, άνοιξε διάπλατα τα 
χέρια του και αγκάλιασε τα παιδιά. Εκείνη την ημέρα ο 
γίγαντας γκρέμισε τον τοίχο και από τότε έπαιζε μαζί με 
τα παιδιά τα πιο όμορφα παιχνίδια του κόσμου!

Όσκαρ Ουάιλντ, Οεγωιστήςγίγαντας
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ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακούμε και, αν το ξέρουμε, τραγουδάμε κι εμείς 
το τραγούδι «Αν όλα τα παιδιά της γης». Στη συ-
νέχεια η δασκάλα/ο δάσκαλός μας θα μας διαβά-
σει το απόσπασμα από τον «Εγωιστή Γίγαντα». 
Χωρίζουμε ένα χαρτί στα δύο και ζωγραφίζουμε ή 
φτιάχνουμε ένα κολλάζ με εικόνες για το τραγούδι 
και την ιστορία που ακούσαμε.

ΙΙ. Ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη

Δύο διαφορετικά αδέρφια: 
Η ιστορία του Ησαύ και του Ιακώβ

Ο Ισαάκ και η Ρεβέκκα απέκτησαν δύο δίδυμα αγο-
ράκια. Το πρωτότοκο το ονόμασαν Ησαύ και τον δεύ-
τερο Ιακώβ. Ο Ησαύ ήταν κοκκινωπός και τριχωτός 
και μεγαλώνοντας έγινε ένα δυνατό και τολμηρό αγόρι 
που αγαπούσε το κυνήγι. Ο Ιακώβ ήταν φρόνιμος, γλυ-
κομίλητος και προτιμούσε να μένει στο σπίτι βοηθώ-
ντας τη μητέρα του στις καθημερινές δουλειές. Ο Ισαάκ 
αγαπούσε περισσότερο τον Ησαύ επειδή του έφερνε 
κι έτρωγε ζώα και πουλιά που σκότωνε στο κυνήγι. Η 
Ρεβέκκα αγαπούσε περισσότερο τον Ιακώβ, αφού ήταν 
κοντά της στο σπίτι.

Μια μέρα, ενώ ο Ιακώβ μαγείρευε φακές, ο Ησαύ 
γύρισε κουρασμένος και πεινασμένος από το κυνήγι. 
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«Πεθαίνω της πείνας, γρήγορα δώσε μου λίγες φακές», 
είπε στον αδερφό του. Τότε βρήκε την ευκαιρία ο Ιακώβ 
και του είπε: «Θα σου δώσω να φας αν μου δώσεις για 
αντάλλαγμα τα πρωτοτόκιά σου». Τα πρωτοτόκια ήταν 
συνήθεια της εποχής εκείνης, σύμφωνα με την οποία 
αυτός που θα γεννιόταν πρώτος σε μια οικογένεια –ο 
πρωτότοκος– έπαιρνε την πρώτη ευλογία του πατέρα 
του, γινόταν ο αρχηγός της οικογένειας, όταν πια θα 
ήταν γέρος ο πατέρας και έπαιρνε διπλό μερίδιο από 
την πατρική κληρονομιά. «Εγώ πεινάω. Σε τι να με 
ωφελήσουν τα πρωτοτόκια; Στα χαρίζω λοιπόν», είπε ο 
Ησαύ. Έτσι, έδωσε τον λόγο του στον Ιακώβ και αντάλ-
λαξε τα πρωτοτόκιά του με ένα γεμάτο πιάτο φακές.

                Γεν 25, 24-34

Όταν ο Ισαάκ γέρασε πολύ δεν έβλεπε πια. Καθώς 
αισθανόταν ότι πλησίαζε το τέλος του, ήθελε να ευλογή-
σει τον Ησαύ. Δεν ήξερε βέβαια πως είχε πουλήσει τα 
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πρωτοτόκια. Του ζήτησε, λοιπόν, να πάει για κυνήγι και 
να του μαγειρέψει να φάει από τα ζώα που θα έφερνε. 
Η Ρεβέκκα, όμως, ήθελε να πάρει ο Ιακώβ την πατρική 
ευχή. Έτσι, σχεδίασε να ξεγελάσει τον Ισαάκ. Μαγείρε-
ψε δύο κατσικάκια και συμβούλεψε τον Ιακώβ να τυλίξει 
τα χέρια του και τον λαιμό του με τα δέρματα των δύο 
κατσικιών και να προσποιηθεί πως ήταν ο τριχωτός 
Ησαύ. 

Ο Ιακώβ άκουσε τη μητέρα του και πήγε το φαγητό 
στον πατέρα του προσποιούμενος ότι είναι ο Ησαύ. Ο 
Ισαάκ παραξενεύτηκε ακούγοντας αλλαγμένη τη φωνή 
του Ησαύ. Μια, λοιπόν, και δεν έβλεπε, ψηλάφισε τα 
χέρια του Ιακώβ και πίστεψε πως ήταν ο Ησαύ. Αφού 
έφαγε το νόστιμο φαγητό, έδωσε την ευλογία του στον 
γιο που ήταν μπροστά του. Έτσι, αντί για τον Ησαύ, 
ευλογήθηκε ο Ιακώβ. Όταν ο Ησαύ γύρισε από το κυνή-
γι, ήταν πια αργά! Ο Ησαύ μετάνιωσε που πούλησε τα 
πρωτοτόκια, μίσησε τον αδερφό του και ήθελε να τον 
εκδικηθεί. Έλεγε μάλιστα πως θα τον σκότωνε, μόλις 
πέθαινε ο πατέρας τους. Η Ρεβέκκα, όταν έμαθε τα σχέ-
διά του Ησαύ, έστειλε τον Ιακώβ στον αδερφό της που 
ζούσε σε χώρα μακρινή. Έτσι, ο Ιακώβ εξορίστηκε και η 
λύπη του ήταν μεγάλη.

     Γεν 27, 1-42

Συμφιλίωση Ιακώβ και Ησαύ
Μετά από πολλά χρόνια και αφού ο Ιακώβ είχε πια 

μεγάλη οικογένεια, έστειλε μήνυμα στον αδελφό του 
τον Ησαύ και του έλεγε πως ετοιμάζεται να γυρίσει και 
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πως ήρθε ο καιρός να φιλιώσουν πια. Γρήγορα πήρε 
την είδηση ότι ο Ησαύ έρχεται να τον συναντήσει με τε-
τρακόσιους άντρες. Ο Ιακώβ φοβήθηκε ότι ερχόταν για 
να του επιτεθεί και προσευχήθηκε στον Θεό.

Όταν είδε από μακριά τον Ησαύ να έρχεται με τους 
άντρες του, έτρεξε και προσκύνησε στη γη εφτά φορές 
πριν τον πλησιάσει. Τότε ο Ησαύ, που του είχε περάσει 
ο θυμός μετά από τόσα χρόνια, έτρεξε να συναντήσει 
τον Ιακώβ και τον αγκάλιασε. Έπεσε στον λαιμό του και 
τον φιλούσε και έκλαιγαν μαζί. Ο Ιακώβ τόσο πολύ ευ-
χαριστήθηκε για την υποδοχή που του έκανε ο αδελφός 
του ώστε του είπε: «Όταν είδα το πρόσωπό σου, ήταν 
σαν να είδα το πρόσωπο του Θεού». Ο Ιακώβ πρόσφε-
ρε στον αδερφό του πολλά δώρα, τα οποία στην αρχή 
ο Ησαύ δεν ήθελε να τα πάρει, αλλά μπροστά στην επι-
μονή του τελικά δέχτηκε. Μαζί και αγαπημένοι πήραν 
τον δρόμο της επιστροφής.

Γεν 33, 1-12

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αφού διαβάσουμε την ιστορία του Ησαύ και του 
Ιακώβ, βρίσκουμε λέξεις-κλειδιά που κυριαρχούν 
και επαναλαμβάνονται στις διηγήσεις. Ο δάσκα-
λος/η δασκάλα μας τις γράφει στον πίνακα σε 
συννεφάκια, όπως εμείς τις λέμε. Τις παρατηρού-
με για λίγο, σκεφτόμαστε και συζητάμε στην τάξη: 
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	 	Ποιες από τις λέξεις-κλειδιά μπορούμε να 
αναγνωρίσουμε στις σχέσεις μας; 

	 	Ποιες είναι οι συνέπειές τους τόσο στα 
πρόσωπα των αφηγήσεων όσο και σε 
εμάς;

Η ιστορία του Ιωσήφ
Ο Ιακώβ απέκτησε δώδεκα γιους. Ήταν ένας καλός 

πατέρας, που αγαπούσε όλα του τα παιδιά. Είχε όμως 
ιδιαίτερη αδυναμία στον μικρότερο γιο του τον Ιωσήφ. 
Αυτή η αδυναμία του Ιακώβ έκανε τα αδέλφια του Ιω-
σήφ να ζηλέψουνε. Και πιο πολύ ζήλεψαν, όταν μια 
μέρα ο Ιακώβ χάρισε στον Ιωσήφ ένα πολύχρωμο χιτώ-
να. Η ζήλια τους έγινε μίσος όταν κάποτε ο Ιωσήφ τους 
διηγήθηκε δύο όνειρά του: «Είδα πως βρισκόμασταν», 
τους είπε, «στα χωράφια, θερίζαμε και δέναμε όλοι δε-
μάτια. Ξαφνικά το δικό μου δεμάτι έμεινε όρθιο και τα 
δεμάτια τα δικά σας έπεσαν και το προσκύνησαν». 
Έπειτα «είδα πως ο ήλιος, το φεγγάρι και έντεκα αστέ-
ρια με προσκυνούσαν». Μετά από αυτά, οι αδερφοί του 
Ιωσήφ έγιναν έξω φρενών και πήραν την απόφαση να 
του αφαιρέσουν τη ζωή.

Δεν άργησαν να βρουν την κατάλληλη ευκαιρία. Μια 
μέρα που ο Ιακώβ έστειλε τον Ιωσήφ στο λιβάδι όπου 
τα αδέρφια του έβοσκαν τα κοπάδια τους, σκέφτηκαν να 
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τον σκοτώσουν και να πουν στον πατέρα τους πως τον 
έφαγαν τα άγρια θηρία. Τότε, ο μεγαλύτερος αδερφός, 
ο Ρουβήν, τους πρότεινε να μην τον σκοτώσουν, αλλά 
να τον ρίξουν σε ένα λάκκο. Έτσι και έκαναν. Ο Ρουβήν 
βέβαια σχεδίαζε να πάει αργότερα και να σώσει τον Ιω-
σήφ. Ξαφνικά είδαν να περνάει από εκεί ένα καραβάνι 
με εμπόρους. Πήγαιναν στην Αίγυπτο και οι καμήλες 
τους ήταν φορτωμένες. Τα αδέρφια αποφάσισαν να 
πουλήσουν τον Ιωσήφ στους εμπόρους για είκοσι χρυ-
σά νομίσματα. Έπειτα έσφαξαν ένα κατσίκι, λέρωσαν 
με το αίμα του τον χιτώνα του Ιωσήφ και τον έδειξαν 
στον πατέρα τους. Ο Ιακώβ, πιστεύοντας πως κάποιο 
άγριο θηρίο κατασπάραξε τον γιο του, άρχισε να θρηνεί 
και ήταν απαρηγόρητος.                                                                                              

Γεν 37, 1-35
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Οι έμποροι έφεραν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο και εκεί 
τον πούλησαν σε έναν άρχοντα, τον Πετεφρή. Η εξυ-
πνάδα και οι ικανότητες του Ιωσήφ γρήγορα αναγνωρί-
στηκαν από τον Πετεφρή. Έτσι γρήγορα του εμπιστεύ-
τηκε όλα του τα υπάρχοντα και τις υποθέσεις του. Μετά 
από πολλές περιπέτειες του Ιωσήφ, ο ίδιος βασιλιάς 
της Αιγύπτου, ο Φαραώ, αναγνώρισε την αξία του και 
του έδωσε μεγάλη εξουσία πάνω σε όλη τη χώρα. 

Όταν έπεσε πείνα σε όλη την περιοχή, τα αδέρφια 
του Ιωσήφ ήρθαν στην Αίγυπτο να αγοράσουν σιτάρι. 
Συναντήθηκαν με τον Ιωσήφ, αλλά δεν τον γνώρισαν. 
Αυτός τους γνώρισε και έκλαψε κρυφά. Μετά από κά-
ποια τεχνάσματα που τους έκαναν να αναλογιστούν 
το κακό που είχαν κάνει πριν από χρόνια στον αδερ-
φό τους, ο Ιωσήφ αποκαλύφθηκε κλαίγοντας, τους δι-
ηγήθηκε όλα όσα είχε περάσει στην Αίγυπτο και τους 
συγχώρεσε. Μάλιστα δώρισε στον καθένα μια γιορτινή 
φορεσιά. Τους έδωσε αμάξια φορτωμένα με τρόφιμα και 
δώρα για τον πατέρα του. 

Όταν τα αδέρφια επέστρεψαν στον Ιακώβ τον πατέ-
ρα τους, του είπαν ότι ο Ιωσήφ ζει και του διηγήθηκαν 
όλα όσα είχαν συμβεί. Ο Ιακώβ χάρηκε πολύ και είπε: 
«Μου φτάνει που ζει ακόμα ο Ιωσήφ, το παιδί μου. Θα 
πάω στην Αίγυπτο να τον δω πριν πεθάνω». Ο Ιακώβ 
και όλη η οικογένειά του ξεκίνησαν για την Αίγυπτο 
όπου ο Φαραώ τους επέτρεψε να κατοικήσουν.                                                           

Γεν 37-47 (διασκευή)
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ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Παρουσιάζουμε με δικά μας λόγια ή με θεατρικό τη 
σκηνή: «Ο Ιακώβ συναντά και πάλι τον Ιωσήφ».

Δαβίδ και Σαούλ

Μέσα στα μεγάλα παλάτια του βασιλιά Σαούλ ήταν 
απλωμένη σιωπή. Κανείς δε γελούσε και δε μιλούσε, 
γιατί φοβούνταν τον βασιλιά. Σκέψεις άσχημες και στε-
νοχώρια τον τυραννούσαν και είχε χάσει τον ύπνο του. 
Τότε οι υπηρέτες του σκέφτηκαν να βρουν έναν άνθρω-
πο που να μπορεί να τραγουδάει με την άρπα του και 
να κάνει τον βασιλιά να ηρεμεί. Αυτός που βρήκαν ήταν 
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ο Δαβίδ, ο μικρότερος γιος του Ιεσσαί, ένα όμορφο και 
ευγενικό τσοπανόπουλο που ζούσε στη Βηθλεέμ. 

Ο Σαούλ συμπάθησε αμέσως τον Δαβίδ και αποφά-
σισε να τον κρατήσει στο παλάτι. Ο Δαβίδ, κάθε φορά 
που ο Σαούλ ήταν θλιμμένος, έπαιρνε την άρπα του και 
τραγουδούσε. Τα τραγούδια του ήταν απλά και τρυφε-
ρά. Μιλούσαν για τον Θεό και για τις ομορφιές της φύ-
σης κι ο Σαούλ γαλήνευε. Έτσι ο βασιλιάς τον αγάπη-
σε, ενώ ο γιος του Ιωνάθαν τον είχε σαν να ’ταν αδερ-
φός του.                    

Βασ Α΄ 16, 14-23

Πέρασε καιρός πολύς. Ο Δαβίδ έγινε αγαπητός σε 
όλους. Κοντά στα τόσα του χαρίσματα, στη φρονιμάδα, 
στην ομορφιά και στο τραγούδι, είχε και γενναία καρ-
διά. Μια μέρα, ένας λαός γειτονικός, οι Φιλισταίοι ήρθαν 
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εναντίον των Ιουδαίων κι ανάμεσά τους βγήκε ένας γί-
γαντας που λεγόταν Γολιάθ. Αυτός κορόιδευε και κα-
λούσε όποιον Ιουδαίο είχε θάρρος να μονομαχήσει μαζί 
του. Μάλιστα φώναζε και έλεγε πως όποιος από τους 
δυο νικούσε, εκείνου κι ο στρατός να λογαριαζόταν νι-
κητής. Κανένας όμως δεν τολμούσε να τα βάλει μαζί 
του, αφού ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Ιουδαίων. 

Τότε ήρθε στο στρατόπεδο των Ιουδαίων ο Δαβίδ, 
να φέρει τροφές στ’ αδέλφια του που πολεμούσαν. Είδε 
κι άκουσε κι αυτός τον φοβερό Γολιάθ και πήγε στον 
βασιλιά Σαούλ για να του δώσει την άδεια να βγει αυ-
τός να μονομαχήσει με τον Γολιάθ. Με τα πολλά πα-
ρακάλια κατάφερε να πάρει την άδεια από τον βασιλιά 
και μόνο με τη σφεντόνα του, το θάρρος του και την 
πίστη του στον Θεό βγήκε μπροστά. Ο Γολιάθ όταν τον 
είδε, γέλασε και είπε: «Για σκύλο με πέρασες και βγή-
κες μπροστά μου με τη σφεντόνα;». Ο Δαβίδ χωρίς να 
φοβηθεί προχώρησε λίγο, έριξε με τη σφεντόνα του μια 
πέτρα που ξάπλωσε κάτω τον Γολιάθ κι έτσι κατάφερε 
να τον κατατροπώσει. Οι Ιουδαίοι ξεχύθηκαν τότε ενα-
ντίον των φοβισμένων Φιλισταίων και τους νίκησαν. Ο 
βασιλιάς Σαούλ, που είδε την ανδρεία του, έκανε τον 
Δαβίδ αρχηγό του στρατού. Από τότε ο Δαβίδ έγινε για 
όλη τη χώρα το σύμβολο της λεβεντιάς και της ομορ-
φιάς. Οι κοπέλες στα πανηγύρια τραγουδούσαν:

ΟΣαούλνίκησεχιλιάδες,
ΜαοΔαβίδνίκησεμυριάδες!

Σιγά σιγά όμως ο Σαούλ με αυτά που άκουγε, άρχι-
σε να ζηλεύει, να ανησυχεί και να φοβάται ότι ο Δαβίδ 
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θα του πάρει τον θρόνο. Μέρα με τη μέρα η ανησυχία 
του μεγάλωνε, ώσπου στο τέλος έγινε μίσος. Ο Δαβίδ, 
χωρίς να υποπτεύεται τίποτα, εξακολουθούσε να προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του στον βασιλιά. Ένα πρωί, την 
ώρα που έπαιζε την άρπα του και τραγουδούσε, ο Σα-
ούλ έριξε κατά πάνω του το δόρυ του και κόντεψε να 
τον σκοτώσει.

Βασ Α΄ 17 και 18, 6-16

Δαβίδ και Ιωνάθαν

Ο γιος του Σαούλ Ιωνάθαν συμπάθησε πολύ τον Δα-
βίδ απ’ την αρχή της γνωριμίας τους. Έγιναν αχώριστοι 
φίλοι και ο Ιωνάθαν αγαπούσε τον Δαβίδ σαν τον εαυτό 
του. Έβγαλε μάλιστα τον μανδύα που φορούσε και του 
τον έδωσε. Επίσης του έδωσε την πανοπλία του, το ξί-
φος του, το τόξο και τη ζώνη του. Όταν κατάλαβε ότι ο 
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πατέρας του, ο Σαούλ, σκόπευε να σκοτώσει τον φίλο 
του, τον προειδοποίησε να κρυφτεί. Ο Δαβίδ ευχαρί-
στησε τον Ιωνάθαν, έφυγε και άρχισε να περιπλανιέται 
μέσα σε λαγκαδιές και σε βουνά. Ο Σαούλ έφριξε όταν 
έμαθε πως ο Δαβίδ του ξέφυγε. Μετά από καιρό, όταν 
εχθροί επιτέθηκαν στους Ιουδαίους, ο Σαούλ και ο Ιω-
νάθαν σκοτώθηκαν σε μια μάχη στο βουνό Γελβουέ. Ο 
Δαβίδ, μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του βασιλιά 
και του αγαπημένου του φίλου Ιωνάθαν, θρήνησε με 
πόνο αληθινό. 

Αλίμονο,ηδόξασου,Ισραήλ,
κονταροχτυπημένηπέθανεπάνωστουςλόφουςσου! 
ΕσείςβουνάπανέμορφατηςΓελβουέ,
βροχήκαιχιόνιαςμηνπέσειποτένασαςχαϊδέψει,
βουνάτηςΓελβουέ,τόποιτωνσκοτωμένων.
ΟΣαούλκαιοΙωνάθαν,οιαγαπημένοι,ενωμένοιστη

ζωήκαιστονθάνατο.
Πιογρήγοροιαπ’τουςαετούςκαιπιογενναίοιαπ’τα

λιοντάρια…
ΠώςεβασίλεψενηομορφιάτουΙωνάθαν!Λυπούμαι

καιθρηνώγιασένα,
Ιωνάθαναδελφέμου,που’σουνγιαμέναοπιο

ακριβόςμουφίλος.
Βασ Α΄ 18, 1-4 και Βασ Β΄ 1, 17-27
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ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θυμόμαστε και περιγράφουμε στην τάξη μία 
έντονη διαφωνία που είχαμε μεταξύ μας και συ-
ζητούμε πώς νιώσαμε και πώς αντιδράσαμε. 
Μοιάζει η ιστορία μας με κάποια από τις ιστορί-
ες της Βίβλου που διαβάσαμε; Σε ποια σημεία;

ΙΙΙ. Ιστορίες από την Καινή Διαθήκη

Ο καλός ποιμένας

Ανάμεσα στα πλήθη που ακολουθούσαν τον Ιησού 
για να τον ακούσουν να μιλάει ήταν και οι αυστηροί 
Φαρισαίοι. Αυτοί σαν φανατικοί υποστηρικτές του Μω-
σαϊκού Νόμου που ήταν, δεν έβλεπαν με καλό μάτι ότι 
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γύρω από τον Ιησού μαζεύονταν τελώνες και άλλοι άν-
θρωποι που δεν τηρούσαν τον Νόμο. Έλεγαν μεταξύ 
τους και κατηγορούσαν τον Ιησού: «Αυτός ο άνθρωπος 
κάθεται και τρώει με αμαρτωλούς». Τότε ο Ιησούς για να 
δείξει ότι ήρθε για όλους τους ανθρώπους και κυρίως 
για τους αμαρτωλούς είπε αυτή τη μικρή ιστορία.

Μια φορά ήταν ένας καλός βοσκός, που είχε εκατό 
πρόβατα. Μόλις κατάλαβε πως είχε χάσει ένα, άφησε 
τα ενενήντα εννέα και πήγε στο βουνό για να ψάξει το 
χαμένο πρόβατο. Όταν το βρήκε, το έβαλε χαρούμενος 
στους ώμους του και γύρισε σπίτι γεμάτος χαρά. Χάρη-
κε πιο πολύ για αυτό που είχε ξεφύγει από το κοπάδι 
και το βρήκε παρά για τα υπόλοιπα που είχε αφήσει για 
να ψάξει. Γι αυτό προσκάλεσε τους φίλους του και τους 
γείτονες και τους είπε: «Χαρείτε μαζί μου, γιατί βρήκα 
το χαμένο μου πρόβατο».                                           

 Λκ 15, 1-6

Ένας πατέρας γεμάτος αγάπη:
η παραβολή του Ασώτου ή του σπλαχνικού πατέρα

Ένας πατέρας είχε δυο γιους που τους καμάρωνε, 
είχε κάμπους και περιβόλια πλούσια και κοπάδια πολ-
λά. Ολόκληρη συντροφιά δούλων υπηρετούσανε τις 
ανάγκες του σπιτιού. Τα είχαν όλα, δεν έλειπε τίποτα. 
Ώσπου μια μέρα, ξαφνικά, το ένα από τα παιδιά, το μι-
κρότερο, παρουσιάστηκε στον πατέρα. «Θέλω να μου 
δώσεις το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί», 
του είπε. Ξαφνιασμένος ο πατέρας προσπαθεί να τον 
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μεταπείσει: «Τι σου λείπει, παιδί μου; Τι είναι εκείνο 
που δε σου το προσφέρω;». Η επιμονή του γιου ήταν 
απελπιστική. Είχε πάρει την απόφασή του. Το πατρικό 
του σπίτι έμοιαζε με φυλακή. Είχε γνωρίσει συντροφιές 
ελεύθερες. Με αυτές θα έφευγε μακριά, εκεί που δε θα 
μπορούσε να τον φτάσει η έγνοια κι ο έλεγχος του πα-
τέρα του. Οι φίλοι του μιλούσαν αδιάκοπα για τα εξαί-
σια πράγματα των μακρινών τόπων. Αδύνατο στάθηκε 
να τον πείσει ο πατέρας. Με πόνο βαθύ αναγκάστηκε 
να του δώσει το μερίδιό του. Εκείνος ξεπούλησε ό,τι 
του ανήκε, πήρε τα χρήματα και έφυγε βιαστικά χωρίς 
να αποχαιρετήσει κανέναν. 
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Στις πολιτείες που πήγε έζησε σπάταλα και παρα-
σύρθηκε μακριά από κάθε τιμιότητα και αρετή. Ένα 
πρωί, όταν συνήλθε απ’ το μεθύσι του, ανακάλυψε 
πως είχε ξοδέψει όλη του την περιουσία και ήταν πια 
σαν ένα έρημο σκυλί στον δρόμο. Κανείς πια δεν τον 
εμπιστευόταν και δεν τον ήθελε για φίλο. Ο καιρός περ-
νούσε και ξέπεφτε όλο και περισσότερο. Έφτασε στο 
σημείο να βόσκει γουρούνια για να τρώει κι αυτός λίγη 
από την τροφή τους. Τότε ήρθε στον νου του ο πατέρας 
του και το πατρικό του σπίτι που εγκατέλειψε. «Ω να 
μπορούσα να γυρίσω πίσω», συλλογιζόταν. «Να πέσω 
στα πόδια του πατέρα μου και να του ζητήσω να με 
συγχωρήσει. Να μη με δεχτεί σαν παιδί του, μα σαν τον 
πιο τελευταίο υπηρέτη του, αφού δεν είμαι άξιος να λέ-
γομαι γιος του». 

Σα να είχε φτερά στα πόδια έτρεξε πίσω στο σπίτι 
του. Από μακριά είδε τον πατέρα του που στεκόταν σε 
ένα ύψωμα κοιτάζοντας τον δρόμο και προσμένοντας 
το χαμένο του παιδί. Έτρεξε κοντά του, έπεσε στα πό-
δια του και είπε: «Πατέρα μου, αμάρτησα σε σένα και 
στον ουρανό. Μα μετανιώνω. Πάρε με για δούλο σου, 
πατέρα». Ο πατέρας τον έσφιξε στην αγκαλιά του, «παι-
δί μου» του φώναζε και τον φιλούσε κλαίγοντας. Ύστε-
ρα φώναξε στους υπηρέτες του: «βγάλτε του τα κουρε-
λιασμένα ρούχα, λούστε τον και φορέστε του καθαρά 
ολόασπρα ρούχα, δώστε του το δαχτυλίδι μου να φορέ-
σει στο χέρι του και σανδάλια στα πόδια του. Κι ύστερα 
σφάξτε το καλύτερο μοσχάρι να χαρούμε και να γιορτά-
σουμε. Γιατί το παιδί μου αυτό ήταν νεκρό και αναστή-
θηκε, ήταν χαμένο και βρέθηκε». Κι έγινε χαρά μεγάλη 
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στο σπίτι εκείνο κι η ευτυχία άπλωσε ξανά τα φτερά της 
και το σκέπασε. 

Σε λίγο άρχισε λαμπρό πανηγύρι. Έλειπε μόνο ο 
μεγαλύτερος αδελφός. Βρισκότανε στα χωράφια. Σαν 
γύρισε το βράδυ, είδε το γλέντι και απόρησε. «Ήρθε 
ο αδελφός σου και ο πατέρας σου από την χαρά του 
έσφαξε το μοσχάρι το σιτευτό»,  του είπε ένας υπηρέ-
της. Θύμωσε ο μεγαλύτερος αδελφός και δεν ήθελε να 
μπει στο σπίτι.  Ο πατέρας μόλις το πληροφορήθηκε, 
πήγε κοντά του. «Παιδί μου»,  του λέει, «έλα μέσα. Ήρθε 
ο αδελφός σου». 

«Ποιος αδελφός μου; Αυτός που ’φαγε τα λεφτά σου 
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με τις αμαρτωλές διασκεδάσεις; Και τώρα εσύ, έσφαξες 
γι’ αυτόν το καλύτερο μοσχάρι; Εμένα τόσα χρόνια που 
σου δουλεύω ούτε ένα κατσικάκι δεν μου έδωσες για 
να διασκεδάσω με τους φίλους μου». Κι ο σπλαχνικός 
πατέρας του είπε: «Παιδί μου, σκέψου καλύτερα. Εσύ 
κοντά μου δεν ήσουν τόσα χρόνια; Τα δικά μου δεν εί-
ναι και δικά σου; Έλα, λοιπόν,  και συ μαζί με μας να 
χαρείς, που ο αδελφός σου ήταν σαν πεθαμένος και 
αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε».

Λκ 15, 11-24

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Παρατηρούμε προσεκτικά τους πίνακες που 

απεικονίζουν την επιστροφή του ασώτου 
γιου. Σκεφτόμαστε και συζητάμε για τον 
καθένα από αυτούς: 
	 Τι βλέπω; 
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	 	Τι σκέφτομαι γι’ αυτό που βλέπω;
 	 	Τι με κάνει να αναρωτιέμαι; Τι άλλο θα 

ήθελα να ξέρω;
2.  Αν ο άσωτος γιος φεύγοντας άφηνε ένα 

σημείωμα στο σπίτι του, τι λες να έγραφε; 
Μαζεύουμε τα σημειώματα, τα διαβάζουμε και 
συζητάμε το περιεχόμενό τους ή τη σημασία 
τους.
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Θρησκευτικές γιορτές:
μέρες γεμάτες χαρά και σημασίες

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Στις γιορτές ερχόμαστε κοντά ο ένας με τον άλλο, 
μοιραζόμαστε εμπειρίες και συναισθήματα χαράς. Στις 
γιορτές της Εκκλησίας μαθαίνουμε να ζούμε με τους 

10-0198_d_c_thrisk_bm_1-72_18b.indd   41 27/11/2017   09:58



42 / 27 - 28

άλλους τη χαρά και την αλληλεγγύη και ταυτόχρονα 
γνωρίζουμε το βαθύτερο νόημα και τη σημασία τους. 
Γνωρίζοντας τις γιορτές και τα έθιμα άλλων θρησκειών, 
μαθαίνουμε καλύτερα τη ζωή και τον πολιτισμό τους.

Ι. Χαιρόμαστε γιορτάζοντας
Ζωή χωρίς γιορτή είναι μακρύς δρόμος χωρίς πανδο-
χείο

	 	Τη φράση αυτή την είπε ο αρχαίος έλληνας φιλό-
σοφος Δημόκριτος.

	 	Μου αρέσουν οι γιορτές. Πάντα μου άρεσαν, από 
παιδί. 

	 	Χριστούγεννα χιονισμένα, παιδικής αθωότητας ή 
απλώς παγωμένα, αλλά γυρίζοντας από την εκ-
κλησία στο σπίτι, το τζάκι να καίει «παπόρι».

	 	Πρωτοχρονιά μέσα στο δυνατό ψύχος, με τον Πα-
ντοκράτορα στον τρούλο της εκκλησίας, πουντια-
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σμένο και ολομόναχο εκεί πάνω, να ζεσταίνεται 
από τις ανάσες μας, τις φλόγες των κεριών και το 
πολυκάντηλο.

	 	Μεγάλη Εβδομάδα, λιβάνια και αγριολούλουδα 
στα χέρια των μαυροφορεμένων γυναικών. Πρό-
βες για τον επιτάφιο με φάλτσες πλην κατανυκτι-
κότατες φωνές.

	 	Δεκαπενταύγουστος, με ούζο και χλωρό τυρί μετά 
τη λειτουργία, πριν τα κλαρίνα και το τριήμερο 
πανηγύρι κάτω από τα θεόρατα πλατάνια.

	 	Μαθητής  θυμάμαι, περίμενα πώς και πώς τις 
γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς. Λίγες μέρες πριν από τις διακοπές, χαμένος 
μέσα στο κρύο σπίτι που με φιλοξενούσε, ξάπλω-
να το βράδυ έχοντας τον νου μου εκεί, στο χωριό. 
Ήταν η πρώτη μου νοσταλγία για τον τόπο, τους 
ανθρώπους, τα φυτά και τα ζώα, ιδιαίτερα τα που-
λιά.

	 	Μου αρέσουν οι γιορτές. Ακόμη και τώρα που με-
γάλωσα, μόλις δω τις πρώτες χριστουγεννιάτικες 
βιτρίνες και τα χιλιάδες φωτάκια στους δρόμους, 
μια γλυκιά ανυπομονησία με κυριεύει και βρίσκω 
αφορμές να μπαινοβγαίνω σε φούρνους και ζαχα-
ροπλαστεία, να μυρίζω και να θαυμάζω τους λό-
φους με τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες, τις 
δίπλες και τα σκαλτσούνια και τα λογής αρτοσκευ-
άσματα.
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	 	Μου αρέσουν επίσης πολύ και τα λιγότερο εντυ-
πωσιακά πολύχρωμα φωτάκια με τα οποία στο-
λίζουν τα μπαλκόνια και τις βεράντες τους οι Αθη-
ναίοι (που μπορεί να είναι Αλβανοί, Πολωνοί ή 
Ρουμάνοι, όπως πριν από χρόνια είχαμε Ηπειρώ-
τες, Ρουμελιώτες και Νησιώτες Αθηναίους), καθώς 
αναβοσβήνουν, μαζί με τα φώτα των χριστουγεν-
νιάτικων δέντρων και χτυπούν στον παλμό μιας 
μεγάλης γιορτής, λίγο πριν αυτή εκραγεί με όλα 
τα φώτα, τα χρώματα και τους πίδακες της χαράς 
και του γέλιου.

Μιχάλης Γκανάς, ποιητής

Οι γιορτές του Αποστόλη
Ο Απόστολος μπήκε πρωί πρωί στην εκκλησία. 

Πρωτοχρονιά. Βέβαια, μόλις ξύπνησε, βρήκε δίπλα στο 
μαξιλάρι του τα δώρα του Αη Βασίλη. Και το μεσημέρι 
θα έχει γιορτινό τραπέζι με τη βασιλόπιτα στη μέση. 
Κάνοντας αυτές τις σκέψεις, ετοιμαζόταν κιόλας για την 
εκκλησία. Η μητέρα του έδωσε και το πρόσφορο, να 
δώσει στον παπα-Λευτέρη, αφού θα πήγαινε πρώτος 
εκείνος στη λειτουργία.

Ο δεκάχρονος Απόστολος αγαπάει πολύ ν’ ακούει 
τους ψάλτες. Είναι ένα αδύνατο παιδί, αρκετά ψηλό για 
την ηλικία του. Εκτός από το ιερό, όπου βοηθάει, πάει 
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και στο ψαλτήρι. Σιγά, σιγά έμαθε αρκετά από τον συ-
μπαθητικό ψάλτη της Οσίας Ξένης. Ας μην πολυκατα-
λαβαίνει τα λόγια των τροπαρίων· του αρέσει το μέλος 
τους, καθώς λέει ο ψάλτης, που του μαθαίνει τα βυζα-
ντινά σημαδόφωνα. Τώρα τον ακολουθεί με προσοχή 
καθώς ψάλλει το:  

ΣυγκαταβαίνωνοΣωτήρτωγένειτωνανθρώ-
πων,καταδέξατοσπαργάνωνπεριβολήοοκτα-
ήμεροςκατάτηνΜητέρα,οάναρχοςκατάτον
Πατέρα...

ΚινώνταςοΣωτήραςΧριστόςνα’ρθεικο-
ντάστογένοςτωνανθρώπων,καταδέχθηκε
ναβάλεισπάργαναμωρού,Αυτόςπουήταν
οκτώημερώνγεννημένοςαπότηΜητέρακαι
άναρχος(αιώνιος)απότονΠατέρα...

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Πώς αισθανόμαστε, όταν γιορτάζουμε; Φτιά-

χνουμε έναν πίνακα γεμάτο λέξεις, χρώματα, 
σύμβολα και εικόνες που εκφράζουν τη διάθε-
σή μας την ημέρα που γιορτάζουμε.   

2.  Πηγαίνουμε μία βόλτα στη γειτονιά μας και 
εντοπίζουμε πού βρίσκεται η κοντινότερη στο 
σχολείο μας εκκλησία. Κρατάμε σημειώσεις: 
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Πού βρίσκεται; Σε ποιες οδούς; Σε πλατεία; Τι 
άλλο υπάρχει γύρω; Πόσο μακριά από το σχο-
λείο μας; Στην τάξη φτιάχνουμε το πλάνο της 
γειτονιάς μας σχεδιάζοντας τον ναό της και το 
σχολείο μας.

3.  Χωριζόμαστε σε ομάδες και παρουσιάζουμε 
σκηνές από το πανηγύρι του χωριού ή της πε-
ριοχής μας και σκηνές από γιορτές στο σπίτι 
μας.

ΙΙ. Μέρες γιορτής των Χριστιανών 
Εκκλησιαστικός χρόνος

Ο χρόνος κάνει κύκλους. Το βλέπουμε κάθε μέρα: 
στις κινήσεις του ήλιου, στις φάσεις του φεγγαριού, 
στις εποχές που αλλάζουν. Κάθε πρωτοχρονιά αρχίζει 
ένας καινούριος κύκλος για τον χρόνο. Γι’ αυτό και τη 
γιορτάζουμε όλοι με δώρα, πυροτεχνήματα και ξεφα-
ντώματα. Όμως υπάρχει και ένας άλλος κύκλος χρό-
νου, ο εκκλησιαστικός, που ξεκινά την 1η Σεπτεμβρί-
ου. Είναι και η εποχή της σποράς της γης, δηλαδή της 
αρχής του κύκλου της ζωής των φυτών.

Οι γιορτές του εκκλησιαστικού χρόνου
Οι γιορτές είναι μέρες του χρόνου αφιερωμένες στη 

λατρεία του Θεού και στην τιμή και την ανάμνηση των 
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αγίων. Οι χριστιανοί τίμησαν πρώτα-πρώτα την ημέ-
ρα της Κυριακής, γιατί είναι η μέρα της Ανάστασης του 
Χριστού. Σιγά-σιγά όμως, όσο η μνήμη των χριστιανών 
πλήθαινε από συγκινητικές παραδόσεις και γεγονότα, 
οι χριστιανοί καθιέρωσαν τον κύκλοτωνγιορτών της 
χρονιάς. Κάποιες από αυτές γιορτάζονται πάντοτε σε 
μια συγκεκριμένη ημερομηνία και λέγονται ακίνητες 
(π.χ. Χριστούγεννα, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου). 
Κάποιες άλλες δεν έχουν σταθερή ημερομηνία και λέ-
γονται κινητές (π.χ. Πάσχα). Ανάλογα με τα πρόσωπα 
που τιμούνται, ονομάστηκαν δεσποτικές (αφιερωμένες 
στον Χριστό), θεομητορικές (αφιερωμένες στην Πα-
ναγία) και γιορτές των αγίων (αφιερωμένες στους χρι-
στιανούς αγίους).
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Κάθε μέρα ένας άγιος. Η ονομαστική γιορτή των χρι-
στιανών

Η μέρα της γιορτής του κάθε χριστιανού είναι μια 
ξεχωριστή μέρα. Γιορτάζει ο άγιος, του οποίου έχει το 
όνομα. Όλοι του εύχονται «χρόνια πολλά», «να ζήσεις», 
τον επισκέπτονται και του δίνουν δώρα. Ταυτόχρονα 
θυμάται πως αυτός ο άγιος που έζησε πριν πολλά χρό-
νια, αγάπησε πολύ τον Θεό και τους ανθρώπους και 
έκανε πράξεις σπουδαίες. Ο κάθε πιστός χριστιανός 
έχει προστάτη τον άγιό του και προσπαθεί να του μοιά-
σει.

Οι πόλεις γιορτάζουν τον Άγιό τους. Η χαρά της πα-
νήγυρης

Κάθε περιοχή έχει έναν ναό, μια εκκλησία, με το 
όνομα ενός αγίου. Όταν γιορτάζει ο άγιος αυτής της 
εκκλησίας, γίνεται μια μεγάλη γιορτή, ένα πανηγύρι. 
Όπου κι αν γίνεται, σε μικρή ή μεγάλη πόλη, συγκε-
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ντρώνονται όλοι οι ενορίτες. Αυτό τους ενώνει και δυ-
ναμώνει την αγάπη και τη συνεργασία μεταξύ τους. 
Πριν από το πανηγύρι, η εκκλησία στολίζεται. Από την 
παραμονή γίνεται ο Εσπερινός και οι πιστοί πηγαίνουν 
στην εκκλησία το πρόσφορο. Την επόμενη μέρα, στη 
Λειτουργία, ευλογούνται οι άρτοι (γλυκά ψωμιά, ζυμω-
μένα με μυρωδικά και πασπαλισμένα με ζάχαρη), που 
μοιράζονται αργότερα στους πιστούς. Το απόγευμα της 
ημέρας της γιορτής, γίνεται λιτάνευση της εικόνας του 
Αγίου (περιφορά της, δηλαδή, στους δρόμους της ενο-
ρίας), στη διάρκεια της οποίας ψέλνουν ο ιερέας και οι 
ψάλτες. 

Στη συνέχεια, οι ενορίτες διασκεδάζουν, τραγου-
δούν, χορεύουν. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας, ο χορός 
των πανηγυριών στήνεται έξω από τον ναό. Στην Ήπει-
ρο, τα πανηγύρια διαρκούν τρεις μέρες με χορό και 
τραγούδι στην κεντρική πλατεία του χωριού. Στα Καλά-
βρυτα, οι νέοι διοργανώνουν αγώνες με άλογα κατά τη 
διάρκεια του πανηγυριού. Στη Σίφνο, στο πανηγύρι του 
προφήτη Ηλία, όλοι οι πανηγυράδες, με τη σειρά, θα 
φάνε στα τραπέζια του μοναστηριού τη ρεβιθάδα, μια 
σούπα από ρεβίθια.

Δοξαστικό
ΤιγλυκιάπουείναιηώρατηςΓιορτής.
Καιτιμεθυστικάαπλωμένηηλησμονιά
τηνκυριαρχίατηςχαράςεγκαθιστά.
Λεςκαιτοπανηγύριτηςζωήςαρχίζει
μονάχασήμερα∙ταπερασμένασβήσανμονομιάς∙
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καιπωςγιορτάζειμεταξύμαςηκαταλλαγή
Θεούκιανθρώπωνανεξάντλητααδερφωμένων…

Τάκης Παπατσώνης

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θυμάμαι μια μεγάλη γιορτή της εκκλησίας ή ένα 
πανηγύρι στο χωριό μου. Καταγράφω το τι γινό-
ταν και το πώς πέρασα και τα ανακοινώνω στην 
τάξη. 

Τα ελληνικά σχολεία γιορτάζουν
Ο Αγιασμός

Οι χριστιανοί τελούν αγιασμό σε πολλές περιπτώ-
σεις στη ζωή τους, όταν ξεκινούν κάτι καινούριο. Την 
πρώτη του μήνα στις εκκλησίες. Στα εγκαίνια ενός και-
νούριου σπιτιού ή καταστήματος. Σε ένα καινούριο κα-
ράβι ή αυτοκίνητο πριν από το πρώτο του ταξίδι. Με 

10-0198_d_c_thrisk_bm_1-72_18b.indd   50 27/11/2017   09:58



51 / 32 - 33

τον αγιασμό, οι πιστοί ζητούν να τους στηρίξει η χάρη 
του Θεού.

Ο Σχολικός Αγιασμός

Την πρώτη μέρα κάθε νέας σχολικής χρονιάς γίνε-
ται στο σχολείο ο αγιασμός από τον ιερέα της ενορίας. 
Ο παπάς, φορώντας το πετραχήλι του, λέει ευχές και 
ψάλλει ύμνους. Το Ευχολόγιο (βιβλίο της Εκκλησίας 
με ευχές), ο Σταυρός, ένα γυάλινο δοχείο με νερό, ένα 
κλωναράκι βασιλικός, ένα κερί και ένα λιβανιστήρι βρί-
σκονται στο τραπέζι μπροστά του. 

Ο παπάς παρακαλεί τον Θεό να στείλει το Άγιο 
Πνεύμα, να δώσει υγεία και να φωτίσει τα παιδιά που 
αρχίζουν τη νέα σχολική χρονιά. Τον παρακαλεί ακόμη 
να αγιάσει το νερό που δίνει ζωή και δύναμη. Βυθίζει 
στο νερό τρεις φορές τον Σταυρό, ψάλλοντας: «Σῶσον, 
Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν 
σου». Ύστερα, κρατώντας το κλωνάρι τον βασιλικό, ρα-
ντίζει όλους με το νερό του αγιασμού. Τους δασκάλους, 
τα παιδιά, τους γονείς που έχουν έρθει. Για τον καθένα 
έχει και μια ευχή: «Καλή πρόοδο», «Καλή χρονιά», «Ο 
Θεός να σας ευλογεί».
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Σῶσον,Κύριε,τὸνλαόνσου,καὶεὐλόγησοντὴν
κληρονομίανσου,νίκαςτοῖςβασιλεῦσι,κατὰβαρβάρων
δωρούμενος,καὶτὸσὸνφυλάττων,διὰτοῦΣταυροῦ
σουπολίτευμα.

Σώσε,Κύριε,τονλαόσουκαιαξίωσετονναχαρεί
τααγαθάΣου.Σεόσουςσεσέβονταιχάριζενίκες
ενάντιαστοκακό,καισκέπαζεμετονΣταυρόσου
αυτούςπουπιστεύουνσ’εσένα.

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Κατασκευάζουμε με χαρτόνι και φαντασία το 

ρολόι του χρόνου στην τάξη. Πάνω του ση-
μειώνουμε  τους μήνες και τις μέρες με τις 
βασικές χριστιανικές γιορτές.

2.  Σε ένα σχοινί ή στο ταμπλό της τάξης κρε-
μάμε ένα χαρτάκι με το όνομά μας, το όνομα 
του αγίου/της αγίας το οποίο έχουμε και τη 
μέρα της γιορτής μας. Για να ομορφύνουμε 
τη δημιουργία μας ακόμα περισσότερο, βρί-
σκουμε και κολλάμε μια εικόνα του αγίου/της 
αγίας ή τη ζωγραφίζουμε και μόνοι μας.
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Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών

Πολλοί είναι οι σπουδαίοι ιεράρχες της χριστιανικής 
Εκκλησίας. Ξεχωριστά όμως γιορτάζει τρεις: τον Μέγα 
Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον 
Χρυσόστομο, που έζησαν τον 4ο αιώνα μ.Χ. Καθένας 
έχει τη δική του γιορτή∙ αλλά και τους τρεις μαζί οι χρι-
στιανοί τους γιορτάζουν στις 30 Ιανουαρίου, γιατί έχουν 
πολλά κοινά γνωρίσματα. Ήταν επίσκοποι που ζούσαν 
απλή ζωή χωρίς πολυτέλειες. Αφιέρωσαν τη ζωή τους 
στους φτωχούς συνανθρώπους τους και στους δυστυ-
χισμένους. Ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι και έγραψαν 
σπουδαία βιβλία. Αγάπησαν τα γράμματα και τον πολι-
τισμό των αρχαίων Ελλήνων. Έγιναν μεγάλοι δάσκαλοι, 
αλλά και σπουδαίοι ρήτορες. Για τη σοφία τους και την 
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καλοσύνη τους, ο λαός τους εκτιμούσε και τους αγαπού-
σε. 

Ο Μέγας Βασίλειος ήταν επίσκοπος στην Καισάρεια 
της Καππαδοκίας. Είχε σπουδάσει φιλοσοφία, νομικά, 
ρητορική, μαθηματικά, αστρονομία, ιατρική, φιλολογία. 
Θα μπορούσε, δηλαδή, να γίνει δικηγόρος, καθηγητής 
φιλοσοφίας, μαθηματικός, αξιωματούχος άρχοντας της 
περιοχής του. Εκτός από τις σπουδές του, είχε και με-
γάλη περιουσία από τους γονείς του και θα μπορού-
σε να την κάνει ακόμη μεγαλύτερη με το επάγγελμα 
που θα διάλεγε. Ωστόσο, ο Βασίλειος προτίμησε να 
συγγράφει αδιάκοπα, χωρίς κανένα κέρδος, προσπα-
θώντας να κάνει τη χριστιανική του πίστη κατανοητή 
στους απλούς ανθρώπους και πειστική στους μορφω-
μένους της εποχής του. Πούλησε την περιουσία του και 
έχτισε τη Βασιλειάδα, ένα ίδρυμα για τη φροντίδα και 
την περίθαλψη των φτωχών, των ορφανών, των γερό-
ντων, των ασθενών και των ξένων.

Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε στη Ναζιανζό 
της Καππαδοκίας. Σπούδασε φιλοσοφία, ρητορική, νο-
μικά και φιλολογία στην Αθήνα και συνδέθηκε με βαθιά 
φιλία με τον Βασίλειο. Έγινε ιερέας. Είχε μεγάλο λο-
γοτεχνικό χάρισμα. Ό,τι έγραφε, ήταν έργο τέχνης. Κι 
αυτός, όπως ο φίλος του Βασίλειος, απαρνήθηκε την 
περιουσία του και αφοσιώθηκε στην Εκκλησία. Αργό-
τερα, ενώ είχε γίνει επίσκοπος σε μια μικρή πόλη, τον 
κάλεσαν να γίνει Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη. 
Γρήγορα ωστόσο εγκατέλειψε τον θρόνο του Πατρι-
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άρχη και επέστρεψε στη μικρή επαρχία του. Έγραφε 
ασταμάτητα σπουδαία θεολογικά κείμενα, γι’ αυτό και 
ονομάστηκε «Θεολόγος». 

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γεννήθηκε στην Αντιό-
χεια της Συρίας. Σπούδασε  θεολογία, φιλοσοφία, ρητο-
ρική. Κι αυτός προτίμησε να συγγράφει και να κηρύττει 
αδιάκοπα για όλα τα θέματα της εποχής του. Έγινε ιερέ-
ας και για τις υπέροχες ομιλίες του ονομάστηκε «Χρυ-
σόστομος». Οργάνωσε συσσίτια για χιλιάδες φτωχούς. 
Μετά από λίγο καιρό έγινε πατριάρχης Κωνσταντινου-
πόλεως. Δημιούργησε όμως μεγάλες έχθρες εναντίον 
του, επειδή κατέκρινε τα λάθη των αρχόντων. Δεν υπο-
χώρησε ποτέ, ακόμη κι όταν απειλήθηκε η ζωή του. Γι’ 
αυτό και εξορίστηκε πολλές φορές. Στη διάρκεια μιας 
απ’ αυτές πέθανε από τις κακουχίες.

Τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών την καθιέρωσε ο βυ-
ζαντινός αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός το 1100 για 
να σταματήσουν οι διαμάχες μεταξύ των πιστών σχετι-
κά με το ποιος από τους τρεις Αγίους ιεράρχες είναι ο 
πιο σπουδαίος. Το 1842 το Πανεπιστήμιο της Αθήνας 
καθιέρωσε την 30η Ιανουαρίου ως τη μέρα γιορτής 
των Τριών Ιεραρχών και αφιερωμένης στην Παιδεία και 
στα Γράμματα. Από τότε ως σήμερα, οι Τρεις Ιεράρχες 
θεωρούνται προστάτες των δασκάλων, των μαθητών, 
των φοιτητών και γενικά όσων σπουδάζουν. Η μέρα της 
γιορτής τους είναι και σχολική γιορτή.
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Σοφά λόγια των τριών Ιεραρχών

Μέγας Βασίλειος
	 	Στοσπιτικότουσυνετούκαιτουσοφούαντάμα,πή-

γαινεκάθεμέρα.Μαεκείπουπλούτηείναιπολλά,
πάντανακάνειςπέρα.

	 	Όπωςοιμέλισσεςδιαλέγουντονέκταραπόταλου-
λούδια,έτσικιεσείςναδιαλέγετεαυτάπουδιαβά-
ζετε.Νακρατάτετακαλάκαιταωφέλιμα.


Γρηγόριος ο Θεολόγος

	 	Πώςτοκαταλαβαίνετε,ναέχετεεσείςπερισσεύμα-
τακαιοάλλοςναπεινά;

	 	Ηπαιδείαείναιτοπρώτοαπότααγαθάταοποία
έχουμε.Απόαυτήνέχουμεωφεληθείστηνευσέβεια
καιλατρείατουΘεού.Δενπρέπειναπεριφρονούμε
τηνπαιδεία,αλλάπρέπειναθεωρούμεαμαθείςκαι
αμόρφωτουςεκείνουςπουέχουναυτήτηναντίλη-
ψη.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος
	 	Θαπωγιακάποιονότιμεαγαπά,όχιμόνονότανμε

επαινεί,αλλάκαιότανμεελέγχειγιαναμεδιορθώ-
σει.

	 	Πλούσιοςδενείναιεκείνοςπουέχειπολλά,αλλά
εκείνοςπουδενέχειανάγκηαπότίποτα.
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Απολυτίκιο των Τριών Ιεραρχών

ΤούςτρεῖςμεγίστουςφωστῆραςτῆςΤρισηλίου
θεότητος,τούςτήνοἰκουμένηνἀκτῖσιδογμάτων
θείωνπυρσεύσαντας,τούςμελιῤῥύτουςποταμούς
τῆςσοφίας,τούςτήνκτίσινπᾶσανθεογνωσίαςνάμασι
καταρδεύσαντας,Βασίλειοντόνμέγαν,καίτόν
ΘεολόγονΓρηγόριον,σύντῷκλεινῷἸωάννη,τῷτήν
γλῶττανχρυσοῤῥήμονι,πάντεςοἱτῶνλόγωναὐτῶν
ἐρασταί,συνελθόντεςὕμνοιςτιμήσωμεν·αὐτοίγάρτῇ
Τριάδι,ὑπέρἡμῶνἀείπρεσβεύουσιν.

Αυτάτατρίαφωτεινάαστέριαπουπαίρνουνλάμψη
απότονΘεό,αυτούςπουφώτισαντηνοικουμένημε
τηθεϊκήδιδασκαλία,αυτάταποτάμιατηςσοφίας
πουξεδίψασανόλητηνπλάσημετηγνώσητουΘεού
(τονΜέγαΒασίλειο,τονΓρηγόριοτονΘεολόγο
καιτονξακουστόΙωάννηπουταλόγιατουήταν
χρυσάφι),όλοιεμείςπουθαυμάζουμετησοφίατους,
αςμαζευτούμενατουςτιμήσουμεμεύμνους,γιατί
αυτοίπάντοτεπαρακαλούντονΘεόγιαμας.

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Παρατηρούμε προσεκτικά τις εικόνες των 

Τριών Ιεραρχών. Σκεφτόμαστε και απαντάμε 
στην τάξη στα ερωτήματα: 
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 	 Τι βλέπω; 
 	 	Τι σκέφτομαι γι’ αυτό που βλέπω;

	 	 	 	Τι είναι αυτό που με κάνει να αναρωτιέ-
μαι;

   Φροντίζουμε οι απαντήσεις μας να είναι στη-
ριγμένες σε λογικά επιχειρήματα, τα οποία 
συζητάμε όλοι μαζί.

2.  Ακούμε το απολυτίκιο των Τριών Ιεραρχών. 
Με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας 
μας, ή και του δασκάλου ή της δασκάλας της 
Μουσικής, αναλαμβάνουμε να το μάθουμε και 
να το ψάλλουμε την παραμονή της γιορτής σε 
όλο το σχολείο ή, αν εκκλησιαστούμε, ζητάμε 
από τους ψάλτες να τους βοηθήσουμε κι εμείς 
να το ψάλλουν τη στιγμή που πρέπει.

3.  Φτιάχνουμε εικονόλεξα με σοφά λόγια των 
Τριών Ιεραρχών.

ΙΙΙ. Γιορτές των Εβραίων και των Μου-
σουλμάνων

Η αρχή της χρονιάς για τους Εβραίους (Ρος Ασανά)
Είναι η εβραϊκή πρωτοχρονιά. Έθιμο της γιορτής 

είναι η αγορά ενός καινούριου ρούχου ή κοσμήματος. 
Το γεύμα αυτής της μέρας είναι εορταστικό και περιλαμ-
βάνει ειδικά τρόφιμα με συμβολική σημασία. Καθώς τα 
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γεύονται, οι Εβραίοι απαγγέλλουν ιδιαίτερες ευλογίες 
για το καθένα ξεχωριστά. Για το ρόδι εύχονται: «Είθε 
ο Θεός να πληθύνει τις καλές μας πράξεις, όπως τους 
σπόρους του ροδιού».

Το τέλος του Ραμαζανιού των Μουσουλμάνων (Ιντ 
αλ-Φιτρ)

Είναι γιορτή των μουσουλμάνων που κρατάει τρεις 
μέρες και συνδέεται με το τέλος του Ραμαζανιού, δη-
λαδή της νηστείας τους. Η οικογένεια αυτή τη μέρα με 
τα καλά της ρούχα πηγαίνει στο τζαμί και στη συνέχεια 
επισκέπτεται φιλικά σπίτια. Είναι μια μέρα γιορτής, χα-
ράς ενότητας και ειρήνης.
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ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του δασκά-
λου ή της δασκάλας μας αναζητούμε πληροφορί-
ες και συγκεντρώνουμε φωτογραφικό υλικό για 
την εβραϊκή πρωτοχρονιά (Ρος Ασανά) και το τέ-
λος του Ραμαζανιού (Ιντ αλ-Φιτρ) των μουσουλ-
μάνων. Στη συνέχεια, συζητούμε στην τάξη για 
τη σημασία που έχουν αυτές οι γιορτές για την 
οικογενειακή τους ζωή.  

ΙV. Χριστιανικά σύμβολα
Σύμβολο: Πολλές φορές ένα αντικείμενο, μια εικόνα, 
ένα σχήμα φανερώνουν και κάτι άλλο πέρα από αυτό 
που δείχνουν. Αυτά λέμε πως είναι σύμβολα. Για πα-
ράδειγμα: ο Σταυρός είναι το σύμβολο των χριστιανών, 
το περιστέρι είναι το σύμβολο της ειρήνης, οι πέντε κύ-
κλοι είναι το σύμβολο των ολυμπιακών αγώνων.

Ο Σταυρός, σύμβολο των χριστιανών 
Ο Σταυρός είναι το πιο σημαντικό σύμβολο των 

χριστιανών. Βλέποντάς τον οι χριστιανοί θυμούνται τη 
Σταύρωση του Χριστού και τη μεγάλη του αγάπη για 
τους ανθρώπους. Όταν κάνουν τον σταυρό τους, παίρ-
νουν δύναμη από την αγάπη του Χριστού για τη ζωή 
τους. Παλιά, οι μητέρες έκαναν τον σταυρό τους ή σταύ-
ρωναν τα παιδιά τους και οι γιαγιάδες τα εγγόνια τους, 
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λέγοντας: «Ιησούς Χριστός νικά κι όλα τα κακά σκορ-
πά». Κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου οι πιστοί γιορ-
τάζουν την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού και ο κόσμος 
πηγαίνει στην εκκλησία γλάστρες με βασιλικό ή άλλα 
λουλούδια, που ονομάζονται «σταυρολούλουδα». Εκεί-
νη τη μέρα τηρείται νηστεία.

Τι λέει η παράδοση  για την εύρεση του Σταυρού του 
Χριστού

Η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Αγία Ελένη, 
ήταν χριστιανή. Πήγε, λοι πόν, να προσκυνήσει στους 
Αγίους Τό πους το 326 μ.Χ. Όταν έφτασε εκεί, άρχισε ν’ 
αναζητά τον Σταυρό του Χριστού. Ψάχνοντας έφτασε 
στον Γολγοθά, δηλαδή, στο μέρος που είχε σταυρωθεί  
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ο Χριστός. Εκεί, έβαλε να σκά ψουν και βρήκαν τον Σταυ-
ρό. Το νέο μαθεύτη κε γρήγορα και κόσμος πολύς πήγαι-
νε να προ σκυνήσει. Εκεί που βρήκαν τον Σταυρό, η Αγία 
Ελένη έχτισε τον λαμπρό ναό της Αναστάσεως, που 
υπάρχει μέχρι σήμερα. Ο Τίμιος Σταυρός τοποθετήθηκε 
σε ψηλό σημείο μέσα στον ναό, για να μπορούν όλοι να 
τον βλέπουν και να τον προσκυνούν.
 Μετά από χρόνια, οι Πέρσες κυρίεψαν τα Ιεροσό-
λυμα. Μαζί με άλλα πολύτιμα πράγ ματα πήραν και τον 
Τίμιο Σταυρό. Αυτό πίκρανε πολύ τους χριστιανούς. Δεν 
πέρασε όμως πολύς καιρός και ένας πολύ σπουδαί ος 
αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Ηράκλειος, νίκησε τους 
Πέρσες. Πήρε έτσι πίσω τον Τίμιο Σταυρό και τον έφε-
ρε στην Κωνσταντινούπολη. Με μεγάλη συγκίνηση οι 
χριστιανοί είδαν τον πατριάρχη να υψώνει τον Σταυρό. 
Κάθε χρόνο, στις 14 Σεπτεμβρίου, θυμό μαστε τα γεγο-
νότα αυτά και γιορτάζουμε την Ύψωση του Τιμίου Σταυ-
ρού.                                                                                   

Θρησκευτικά Γ΄  Δημοτικού, 2006

Μια άλλη ιστορία από τα βυζαντινά χρόνια
Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας, πριν γίνει μέγας και πρώ-

τος χριστιανός βασιλιάς των Ρωμαίων, πολεμούσε 
με εχθρούς πολύ περισσότερους απ’ τους δικούς του 
στρατιώτες. Σκεφτόταν πως θα χυθεί αίμα άδικα. Ήταν 
αδύνατο να νικήσει. Και με τους σκοτεινούς αυτούς λο-
γισμούς βγήκε έξω από τη σκηνή του. Τότε, «μεσούσης 
ημέρας», δηλαδή το μεσημέρι, είδε στον ουρανό έναν 
σταυρό σχηματισμένο από φωτεινά αστέρια και μαζί 
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αστέρια που σχημάτιζαν στα ρωμαϊκά τη φράση: «Εν 
τούτω νίκα». Κατάλαβε. Διέταξε αμέσως να κατασκευ-
αστεί σταυρός από χρυσάφι. Σύνταξε τη στρατιά του 
και μπροστά ο ίδιος, αλλά πιο μπροστά ακόμη ένας 
στρατιώτης με υψωμένο τον σταυρό σε κοντάρι, όρμη-
σε εναντίον των εχθρών. Τους κυνήγησε κι αυτοί σκορ-
πίστηκαν στους πέντε ανέμους. Το θαύμα νίκησε μέσα 
του και την ειδωλολατρία. Ζήτησε να μάθει την ιστορία 
του Εσταυρωμένου, πίστεψε στον Χριστό και αργότερα 
βαπτίστηκε.
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Πώς κάνουν τον σταυρό τους οι Ορθόδοξοι Χριστια-
νοί

	 	Ενώνουν τα τρία πρώτα δάχτυλα του δεξιού χεριού

	 	Τα σηκώνουν ενωμένα προς το μέτωπο

	 	Μετά τα κατεβάζουν προς την κοιλιά

	 	Στη συνέχεια προς τον δεξιό ώμο

	 	Και τέλος στον αριστερό ώμο.

Τον σταυρό τους κάνουν και οι Καθολικοί 
Οι καθολικοί κάνουν τον σταυρό τους με τον δικό 

τους τρόπο από τα αριστερά προς τα δεξιά, δίχως ιδιαί-
τερο συμβολισμό για τα δάκτυλα του χεριού.

Κάνουν τον σταυρό τους οι Προτεστάντες;
Οι προτεστάντες δεν συνηθίζουν να κάνουν τον 

σταυρό τους όταν προσεύχονται, αν και τοποθετούν τον 
σταυρό σε κεντρικά σημεία των ναών τους. Αυτό βέ-
βαια το θεωρούν θέμα παράδοσης και συνήθειας. Δεν 
πιστεύουν, δηλαδή, πως όποιος κάνει τον σταυρό του 
κάνει κάτι λάθος στα μάτια του Θεού.
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Άλλα σύμβολα του Χριστιανισμού

Τα γράμματα Α και Ω: 
Η αρχή και το τέλος. Συμβολίζουν 
τον Χριστό, που είναι η αρχή και το τέλος του κόσμου.

Ο αμνός, 
που συμβολίζει τη θυσία του Χριστού.
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Η άγκυρα, που συμβολίζει την ελπίδα.

Το σχήμα ενός ψαριού ή η λέξη ΙΧΘΥΣ, που με τα 
γράμματά της σχηματίζεται μια ακροστιχίδα με το πε-
ριεχόμενο της χριστιανικής πίστης: Ιησούς, Χριστός, 
Θεού, Υιός, Σωτήρ.

10-0198_d_c_thrisk_bm_1-72_18b.indd   67 27/11/2017   09:59



68 / 40

Η άμπελος, 
που συμβολίζει την Εκκλησία.

Το καράβι,
που συμβολίζει την Εκκλησία.
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V. Τα σύμβολα και το όνομα του Θεού 
των Εβραίων και των Μουσουλμάνων

Το άστρο του Δαυίδ
Σύμβολο του Εβραϊσμού και στοιχείο της σημαίας 

του Ισραήλ. Η παράδοση των Εβραίων αναφέρει ότι ο 
Δαβίδ είχε στα χέρια του μια τέτοια ασπίδα κατά τη δι-
άρκεια της νίκης του εναντίον του γίγαντα των Φιλισταί-
ων Γολιάθ.
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Αραβούργημα με το όνομα του Αλλάχ
Η θρησκεία του Ισλάμ δεν επιτρέπει να εικονίζεται 

ο Αλλάχ. Ωστόσο τα τζαμιά (όπου συγκεντρώνονται οι 
πιστοί για να προσευχηθούν) διακοσμούνται με αρα-
βουργήματα με το όνομα του Αλλάχ ή φράσεις από το 
Κοράνι.

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του δασκάλου 
ή της δασκάλας μας συγκεντρώνουμε φωτογραφι-
κό υλικό με σύμβολα των δύο θρησκειών.
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Γιαχβέ, Αδωνάι, Ελοχίμ

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται την προσωπική συνά-
ντηση του Θεού με τον Μωυσή πάνω στο όρος Σινά, 
μπροστά στη φλεγόμενη βάτο. Σ’ αυτήν τη συνάντηση ο 
Μωυσής ζήτησε από τον Θεό να του αποκαλύψει ποιο 
είναι το όνομά του, γιατί με το όνομα δηλώνεται και φα-
νερώνεται η ταυτότητα κάποιου. Μετά από αυτήν τη 
συνομιλία οι Εβραίοι θεωρούν ότι ο Θεός τούς έδωσε 
ένα εξαιρετικό προνόμιο: τους αποκάλυψε το προσω-
πικό του όνομα και έτσι τους έδωσε τη δυνατότητα να 
λατρεύουν έναν προσωπικό Θεό και όχι μια μακρινή και 
απρόσωπη θεότητα. Το όνομα του Θεού στην ελληνι-
κή μεταφορά της εβραϊκής λέξης είναι Γιαχβέ ή Ιεχωβά 
(στα ελληνικά: «Εγώ ειμί ο Ων», «Εγώ είμαι αυτός που 
είμαι»). Αποτελείται από τέσσερα εβραϊκά γράμματα, γι’ 
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αυτό λέγεται «Τετραγράμματο» και είναι το κυριότερο 
όνομα του Θεού. Οι Εβραίοι θεώρησαν ότι, επειδή το 
όνομα αυτό είναι πολύ ιερό, δεν έπρεπε να το προφέ-
ρουν. Γι’ αυτό και όταν διαβάζουν τις Γραφές, το αντικα-
θιστούν με το όνομα «Αδωνάι» (Κύριος) και στην καθη-
μερινή ομιλία τους με τη λέξη «χαΣέμ», που σημαίνει «το 
Όνομα». Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός αναφέρεται πολ-
λές φορές και με το όνομα «Ελοχίμ», που φανερώνει τον 
δυνατό και ζωντανό Θεό. 

Τα ονόματα του Αλλάχ
Σύμφωνα με την παράδοση των μουσουλμάνων,  

που συνεχίζει την παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης, ο 
Θεός (Αλλάχ) έχει πολλά ονόματα με τα οποία δηλώνο-
νται διάφορες ιδιότητες της ύπαρξής του.
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Κυριακή: μια σημαντική ημέρα 
της εβδομάδας
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Η Κυριακή είναι πάντοτε μια ξεχωριστή μέρα της 
εβδομάδας. Για τη ζωή των χριστιανών είναι μέρα χα-
ράς, συνύπαρξης και λατρείας. Με την τέλεση της Θείας 
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Λειτουργίας την Κυριακή, η πίστη και η ζωή της Εκκλη-
σίας γιορτάζεται με ιδιαίτερα λαμπρό τρόπο. Ξεχωρι-
στές μέρες προσευχής και λατρείας έχουν και άλλες 
θρησκείες, όπως ο Ιουδαϊσμός και το Ισλάμ.

Ι. Μια διαφορετική ημέρα

Μέρα αργίας ή μέρα γιορτής; 
Την Κυριακή οι χριστιανοί πηγαίνουν από νωρίς 

το πρωί στην εκκλησία για να συμμετέχουν στην πιο 
σημαντική τελετή, τη Θεία Λειτουργία. Είναι γι’ αυτούς 
μέρα γιορτής, αφού συναντιούνται για να προσευχη-
θούν όλοι μαζί, να δείξουν την αγάπη τους μεταξύ τους 
και, το πιο σημαντικό απ’ όλα, να κοινωνήσουν. 
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Η Κυριακή για τους περισσότερους ανθρώπους εί-
ναι μέρα αργίας και αποχής από την καθημερινή δου-
λειά τους, η οποία αρκετές φορές μπορεί να είναι βα-
ρετή και κουραστική. Συνεπώς, είναι μέρα χαράς, που 
προσφέρεται για ξεκούραση και διασκέδαση. Για πολ-
λούς συνανθρώπους μας είναι και μέρα για έξοδο στο 
βουνό ή στη θάλασσα, σε αθλητικά κέντρα για να γυ-
μναστούν, στο καφενείο ή στο θέατρο και τον κινηματο-
γράφο, για επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους. 

Όμως είναι και αρκετοί άνθρωποι που δεν μπορούν 
να μην εργαστούν την Κυριακή. Είναι οι κτηνοτρόφοι 
που πρέπει να φροντίζουν κάθε μέρα τα κοπάδια τους 
για τροφή και νερό. Είναι υπάλληλοι και εργάτες στα 
μεγάλα εργοστάσια που παράγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. 
Είναι οι μάγειροι και οι σερβιτόροι στα εστιατόρια και 
στα καφενεία. Κάποιοι από αυτούς δεν εργάζονται μια 
άλλη μέρα της εβδομάδας.  

                                                                                                         
Κώστας Καρυωτάκης, Κυριακή 

Οήλιοςψηλότεραθ’ανέβει
σήμεραπου’ναιΚυριακή.
Φυσάειτοαγέρικαισαλεύει
μιαθημωνιάστολόφοεκεί.

Ταγιορτινάθαβάλουν,κιόλοι
θα’χουνανάλαφρηκαρδιά:
κοίταστοδρόμοταπαιδιά,
κοίταξετ’άνθηστοπερβόλι.
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Τώρακαμπάνεςπουχτυπάνε
είναιοΘεόςαληθινός.
Πέρατασύννεφασκορπάνε
καιμεγαλώνειοουρανός.[...]

Κωνσταντίνος Καβάφης, Στην εκκλησία 
Τηνεκκλησίαναγαπώ—ταεξαπτέρυγάτης,
τ’ασήμιατωνσκευών,τακηροπήγιάτης,
ταφώτα,τεςεικόνεςτης,τονάμβωνάτης.
Εκείσανμπω,μεςσ’εκκλησίατωνΓραικών·
μετωνθυμιαμάτωντηςτεςευωδίες,
μεςτεςλειτουργικέςφωνέςκαισυμφωνίες,
τεςμεγαλοπρεπείςτωνιερέωνπαρουσίες
καικάθετωνκινήσεωςτονσοβαρόρυθμό
–λαμπρότατοιμεςστωναμφίωντονστολισμό–
ονουςμουπηαίνεισετιμέςμεγάλεςτηςφυλήςμας,

στονένδοξόμαςΒυζαντινισμό.

Γιάννης Ρίτσος, Κυριακή
Κυριακή,καιμαςξύπνησανοικαμπάνες. 
Βγήκανταπαιδιάμεταποδήλατα.
Βγήκανταπουλιάμετιςκαρότσες.
Κ’έναφύλλοστάθηκεκαιρώτησε:
Τιθαγίνωεγώμονάχομουστοψήλωμα
ναμεδέρνειοαγέραςκαιτοπέλαγο
κιούτενα’χωένασκοινίνατοτραβήξετε
νασαςφυλλοκαμπανίσωόλοτοπράσινο;
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ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Περιγράφουμε στον διπλανό ή στη διπλανή 

μας πώς περνάμε συνήθως την Κυριακή μας. 
Τι κάνουμε ίδιο με τις άλλες μέρες και τι διαφο-
ρετικό;

2.  Σε μικρές ομάδες φτιάχνουμε μια παγωμένη 
εικόνα που να αναπαριστά μια Κυριακή. Οι 
σκέψεις και τα συναισθήματά μας θα πρέπει να 
φαίνονται στο πρόσωπό μας και οι δραστηριό-
τητές μας στη στάση του σώματός μας!
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ΙΙ. Η Κυριακή των Χριστιανών

Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, μια μέρα είναι αφιερω-
μένη στον Θεό: «Και είδε ο Θεός όλα όσα δημιούργησε 
κι ευχαριστήθηκε. Ήταν όλα πάρα πολύ καλά. Μετά ο 
Θεός ξεκουράστηκε. Κι ευλόγησε τη μέρα την εβδόμη, 
όταν πια όλα τα είχε τελειώσει, και την ξεχώρισε για να 
την τιμούν όλοι οι άνθρωποι. Να ξεκουράζονται και να 
δοξάζουν τον Θεό για όλα τα ωραία έργα του» (Γεν 1, 31. 
2,3). Για τους χριστιανούς, η ημέρα αυτή είναι η Κυρια-
κή.

Η κυριακάτικη πρόσκληση
Την Κυριακή, σε κάθε πόλη και χωριό της Ελλάδας, 

οι καμπάνες που χτυπούν προσκαλούν τους χριστια-
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νούς στη Θεία Λειτουργία. Η ετοιμασία αρχίζει από το 
σπίτι. Όλοι πλυμένοι, καθαροί, με τα καλά τους ρούχα. 
Πριν τη Θεία Λειτουργία, όσοι πρόκειται να κοινωνή-
σουν δεν τρώνε. 

Η εκκλησία ολόφωτη περιμένει τους χριστιανούς, με 
τη μυρωδιά του λιβανιού και τις μελωδίες των ύμνων. 
Ανάβουν το κερί τους, προσκυνούν τις εικόνες και 
ύστερα στέκονται πλάι-πλάι σιωπηλοί, συμμετέχοντας 
με προσοχή. Όταν η Θεία Λειτουργία τελειώσει, ο ιερέ-
ας μοιράζει στους πιστούς το αντίδωρο. 

Η Θεία Λειτουργία μέσα στον ναό
Η θεία Λειτουργία γίνεται στον ναό της κάθε ενορίας. 

Λέγεται και Θεία Ευχαριστία. Την ώρα της θείας Λει-
τουργίας επαναλαμβάνεται όλη η ζωή του Χριστού και 
μάλιστα ο Μυστικός Δείπνος. Για να γίνει θεία Λειτουρ-
γία χρειάζεται να υπάρχουν Αγία Τράπεζα, ιερά σκεύη 
και ιερά άμφια, καθώς και τα τίμια δώρα: το πρόσφορο 
(άρτοςένζυμος, δηλαδή ζυμωτό ψωμί) και το νάμα (οί-
νοςερυθρός, δηλαδή κόκκινο κρασί). Χρειάζεται οπωσ-
δήποτε συμμετοχή των πιστών, τουλάχιστον ενός, που 
μπορεί να είναι ο ψάλτης.

Η Θεία Λειτουργία αρχίζει όταν ο ιερέας, κρατώ-
ντας το Ευαγγέλιο από την Ωραία Πύλη, λέει με δυνατή 
φωνή: «Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του 
Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αφού ζητήσουν την 
ειρήνη για όλο τον κόσμο, συνεχίζεται με ύμνους και 
ψαλμούς.
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Έπειτα γίνεται η Μικρή Είσοδος, που συμβολίζει 
την ερχομό του Χριστού στον κόσμο και τη διδασκαλία 
του στους ανθρώπους. Η Μικρή Είσοδος είναι μια λιτα-
νεία. Ο ιερέας κρατάει ψηλά το Ευαγγέλιο και μπροστά 
του πηγαίνει ένα παπαδάκι που κρατά μία λαμπάδα, η 
οποία συμβολίζει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που άνοιξε 
τον δρόμο για τον ερχομό του Χριστού στη γη. Όταν η 
λιτανεία φτάσει κοντά στο ιερό Βήμα, ο ιερέας σηκώνει 
ψηλά το Ευαγγέλιο και λέει δυνατά: «Σοφία! Ορθοί!», 
που θα πει: «Ήρθε η Σοφία του Θεού. Σηκωθείτε όρθιοι 
για να την υποδεχθείτε».

Ακολουθεί ο Τρισάγιος Ύμνος, δηλαδή το «Άγι-
ος ο Θεός, άγιος Ισχυρός, άγιος Αθάνατος, ελέησον 
ημάς», και αφού ο ψάλτης διαβάσει το αποστολικό 
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ανάγνωσμα, βγαίνει ο ιερέας στην Ωραία Πύλη, λέγο-
ντας δυνατά: «Σοφία! Ορθοί! Ακούσωμεν του Αγίου 
Ευαγγελίου. Ειρήνη πάσι». Δηλαδή: «Να, η Σοφία του 
Θεού. Ας σταθούμε όρθιοι για να ακούσουμε το άγιο Ευ-
αγγέλιο. Ειρήνη σε όλους».

Μετά γίνεται η Μεγάλη Είσοδος και πάλι με λιτανεία. 
Συμβολίζει την πορεία του Χριστού προς το Πάθος. 
Οι ιερείς κρατούν στα χέρια τους τα δώρα, δηλαδή το 
κρασί και το ψωμί (πρόσφορα) που θα αγιαστούν, τα 
οποία είναι η προσφορά όλης της Εκκλησίας, όλου του 
λαού. Λίγο μετά όλοι μαζί, ψάλτες και λαός, απαγγέλ-
λουν το Σύμβολο της Πίστεως: «Πιστεύω εις ένα Θεόν 
Πατέρα, Παντοκράτορα».
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Στη συνέχεια, ο ιερέας λέει: «Λάβετε, φάγετε. Τού-
το μου εστί το σώμα», δηλαδή: «Πάρτε αυτό το ψωμί 
και φάτε το. Δεν είναι πια ψωμί, αλλά το σώμα μου που 
μοιράζεται για χάρη σας, για τη συγχώρηση των αμαρ-
τιών». Και πάλι λέει ο ιερέας: «Πίετε εξ αυτού πάντες. 
Τούτο εστί το αίμα μου», δηλαδή: «Όλοι απ’ αυτό να 
πιείτε. Είναι το αίμα μου που δόθηκε για χάρη σας, για 
τη συγχώρηση των αμαρτιών». 

Όλοι μαζί οι πιστοί λένε το «Πάτερ ημών». Ζητάνε 
συγχώρεση από τον Θεό, αφού πρώτα οι ίδιοι έχουν 
συγχωρέσει τους αδελφούς τους. Μέσα στο Ιερό, ο ιε-
ρέας ενώνει στο Άγιο Ποτήριο το Σώμα και το Αίμα 
του Χριστού. Βγαίνει λέγοντας: «Μετά φόβου Θεού, 
πίστεως και αγάπης προσέλθετε», δηλαδή: «Ελάτε να 
μεταλάβετε. Με φόβο στον Θεό, πίστη και αγάπη» και 
δίνει στους πιστούς τη Θεία Κοινωνία.

Η θεία Λειτουργία ολοκληρώνεται με το «Δι’ ευ-
χών...» και ο ιερέας  μοιράζει το αντίδωρο. Όμως η θεία 
Λειτουργία δεν τελειώνει εδώ μόνο μέσα στον ναό γιατί 
ο ιερέας καλεί τους πιστούς να συνεχίσουν να ζουν 
όμορφα τη ζωή τους με αγάπη και ειρήνη, όπως και 
μέσα στη θεία Λειτουργία. 
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Κάθε εκκλησιαστική ευχή, κάθε ανάγνωση ιερού κει-
μένου, την ευλαβείτο ο άγιος Πορφύριος. Έπρεπε να 
λεχθούν με τον καλύτερο τρόπο. Σ’ όλη του τη ζωή βοη-
θούσε αναρίθμητους ιερείς, μοναχούς, ψάλτες, αναγνώ-
στες, να ψάλλουν και να διαβάζουν με τον πιο ωραίο 
τρόπο, αντάξιο του Θεού. 

ΑνθολόγιοΣυμβουλώνΓέροντοςΠορφυρίου

Στον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό, όταν ήταν 
μικρό παιδί στη Ζάκυνθο, άρεσε πολύ να πηγαίνει στην 
εκκλησία. Εκεί τον έβαζαν να διαβάζει στη Θεία Λει-
τουργία τον «Απόστολο», πριν ακουστεί το Ευαγγέλιο 
από τον ιερέα.

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Συζητάμε με τον διπλανό ή τη διπλανή μας τι 

μπορούμε να σκεφτούμε και να κάνουμε μια 
τόσο ξεχωριστή ημέρα, όπως η Κυριακή. Με 
ποιους τρόπους μπορούμε να τη ζήσουμε, 
ώστε να είναι ξεχωριστή; Γράφουμε αυτό που 
συμφωνήσαμε και το μοιραζόμαστε με άλλη μια 
δυάδα. Τι σκέφτηκε αυτή η δυάδα; Κρατάμε τις 
καλύτερες ιδέες της κάθε δυάδας. Κατόπιν, όλες 
οι ομάδες-τετράδες ανακοινώνουν σε όλη την 
τάξη τις ιδέες τους και η δασκάλα ή ο δάσκαλος 
τις γράφει στον πίνακα για να τις δούμε όλοι και 
όλες.
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2.  Φτιάχνουμε παζλ με φωτογραφίες μικρών και 
μεγάλων εκκλησιών στην τάξη.

3.  Οργανώνουμε μία επίσκεψη σε μία εκκλησία ή, 
αν μπορούμε, παρακολουθούμε μετά την επε-
ξεργασία του κεφαλαίου μία θεία Λειτουργία και 
στη συνέχεια συζητούμε.

ΙΙΙ. Το Σάββατο των Εβραίων
Η ελληνική λέξη «συναγωγή» χρησιμοποιείται σε 

όλο τον κόσμο ως ονομασία για τον χώρο λατρείας 
των Εβραίων. Στον τοίχο που βρίσκεται στο βάθος του 
κτιρίου βρίσκεται τοποθετημένη η Ιερή Κιβωτόςπου 
περιέχει τα ιερά τους βιβλία.  συναγωγές υπάρχουν σε 
πολλά μέρη του κόσμου και, βέβαια, και στην Ελλάδα. 
Οι σπουδαιότερες γιορτές των Εβραίων, αλλά και το 
Σάββατο, που είναι η ιερή τους μέρα, γιορτάζονται πά-
ντοτε στη συναγωγή. 
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Για τους Εβραίους, το Σάββατο (Σαμπάτ) είναι η ονο-
μασία της τελευταίας ημέρας της εβδομάδας και η λέξη 
«Σαμπάτ» σημαίνει «διακόπτω την εργασία». Το Σάββα-
το είναι μέρα ξεκούρασης, μελέτης και προσευχής για 
τους Εβραίους. Για να τηρήσει κανείς το Σαμπάτπρέ-
πει να απέχει από κάθε εργασία και δραστηριότητα. Το 
πρωί του Σαββάτου συγκεντρώνονται στον χώρο της 
συναγωγής όλα τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας. Κατά 
τη διάρκεια της παραμονής τους οφείλουν, ως ένδειξη 
σεβασμού, να έχουν καλυμμένο το κεφάλι με ένα μικρο-
σκοπικό κάλυμμα, το οποίο ονομάζεται «κιπά», ενώ φο-
ρούν και ένα σάλι (ταλίτ) στους ώμους για την προσευ-
χή. 
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Εκεί παρακολουθούν την ιερή τους ακολουθία, η 
οποία περιλαμβάνει:
	 	Την ανάγνωση και μελέτη των Γραφών: της Πε-

ντατεύχου, που περιέχει τα 5 πρώτα βιβλία της 
Παλαιάς Διαθήκης, και της Τορά, που περιέχει 
ολόκληρη την εβραϊκή διδασκαλία από την αρχή 
της Βίβλου μέχρι τις μέρες μας.

	 	Την προσευχή, που συνοδεύεται με την απαγγε-
λία διάφορων ψαλμών.

	 	Το κήρυγμα από τον ραβίνο, που διαβάζει και 
σχολιάζει αποσπάσματα από την Τορά. 

Η επτάφωτος λυχνία (Μενορά) αποτελεί απαραίτη-
το ιερό σκεύος για κάθε συναγωγή. Την πρώτη Μενορά 
κατασκεύασε ο Μωυσής και έκαιγε αρχικά εκεί που οι 
Ισραηλίτες τοποθέτησαν την Κιβωτό της Διαθήκης με 
τις Δέκα Εντολές. Αργότερα συνέχισε να καίει και στον 
Ναό του Σολομώντα. Με τον καιρό έγινε σύμβολο των 
Ισραηλιτών και της εβραϊκής θρησκείας.

Ραβίνος είναι ο διδάσκαλος που τελεί τις θρησκευ-
τικές τελετές των Εβραίων και κηρύττει. Το όνομά του 
προέρχεται από την εβραϊκή λέξη «ραβί», που σημαίνει 
«μεγάλος, έξοχος». Είναι αυτός που έχει την εξουσία να 
διδάσκει την εβραϊκή θρησκεία. Ο ραβίνος είναι υπεύ-
θυνος, επίσης, και για όλη την κοινότητα των Εβραίων 
που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε έναν τόπο.
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Οι Εβραίοι προσεύχονται
Yψώνωταμάτιαμουπροςταβουνά.Απόπούθα

έρθειηβοήθειάμου;Ηβοήθειάμουέρχεταιαπότον
Κύριο,τονδημιουργότουουρανούκαιτηςγης.ΟΚύ-
ριοςείναιοφύλακαςσου,οΚύριοςείναισταδεξιάσου
καισεακολουθείόπωςησκιάσου.ΟΚύριοςσεφυλάει
απόκάθεκακό.

ΕβραϊκόΠροσευχολόγιο, 
Ψαλμός ΡΚ΄ 

IV. Η Παρασκευή των Μουσουλμάνων
Η σημασία της Παρασκευής

Η ιερή μέρα λατρείας για τους μουσουλμάνους είναι 
η Παρασκευή. Το μεσημέρι της ημέρας αυτής, οι μου-
σουλμάνοι πηγαίνουν στον τόπο λατρείας τους, που 
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ονομάζεται τζαμί (ή τέμενος), για να προσευχηθούν. 
Το τζαμί αποτελεί το κέντρο της λατρευτικής ζωής των 
μουσουλμάνων.

Το κάλεσμα σε προσευχή του μουεζίνη
Από το τζαμί γίνεται η πρόσκληση πέντε φορές 

μέσα στην ημέρα, για να υπενθυμίσει στους πιστούς 
ότι έφτασε η ώρα της προσευχής. Πριν την είσοδό τους 
στο τζαμί, οι πιστοί οφείλουν να βγάλουν τα παπούτσια 
τους και να πλύνουν τα πόδια, τα χέρια και το πρόσω-
πό τους, σε ειδικό χώρο έξω από το τζαμί.

Οι πιστοί μέσα στο τζαμί την ώρα της προσευχής
Μέσα στο τζαμί δεν υπάρχουν καθίσματα. Όλο το 

δάπεδο είναι καλυμμένο με χαλιά. Οι πιστοί παρατάσ-
σονται σε σειρές με το πρόσωπο στραμμένο προς τη 
Μέκκα, που είναι η ιερή πόλη του Ισλάμ. Ο ιμάμης στέ-
κεται μπροστά στους συγκεντρωμένους και απαγγέλ-
λει τους καθορισμένους στίχους από το Κοράνιο. Πίσω 
από τον ιμάμη, οι πιστοί προσεύχονται εκτελώντας 
ρυθμικά τις κινήσεις που προβλέπονται. Ο  ιμάμης εί-
ναι  ο καθοδηγητής και ο υπεύθυνος της μουσουλμα-
νικής κοινότητας. Το Κοράνιο, είναι το ιερό βιβλίο των 
μουσουλμάνων, που διαβάζεται στο τζαμί, αλλά όχι 
μόνο εκεί. Πάνω στο Κοράνιο στηρίζεται όλη η θρη-
σκεία του Ισλάμ.

10-0198_d_c_thrisk_bm_1-72_18b.indd   88 27/11/2017   09:59



89 / 52

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Οργανώνουμε μια επίσκεψη στον ναό της ενο-

ρίας. Ζητάμε από τον ιερέα να μας δείξει πώς 
γίνεται η προσευχή και η λατρεία στην εκκλη-
σία.

2.  Γινόμαστε ερευνητές: Βρίσκουμε βίντεο ή ρω-
τάμε ανθρώπους που γνωρίζουν τι κάνει: α. ο 
ραβίνος και β. ο ιμάμης, για να βοηθήσουν τους 
πιστούς να προσευχηθούν.

3.  Φτιάχνουμε κουτιά πληροφοριών: Βρίσκουμε 2 
χαρτονένια κουτιά, και στο κάθε ένα από αυτά 
βάζουμε αποκόμματα εφημερίδων και περιοδι-
κών, ζωγραφιές, σημειώματα ή και αντικείμενα 
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και κατασκευές που βρίσκουμε ή φτιάχνουμε 
σχετικά με την προσευχή των εβραίων και των 
μουσουλμάνων.
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Χριστούγεννα: 
Ο Θεός γίνεται άνθρωπος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Τα Χριστούγεννα όλα γύρω μας αλλάζουν. Οι δρόμοι 
φωτίζονται με πολύχρωμα λαμπιόνια. Οι βιτρίνες των 
καταστημάτων ξεχειλίζουν από κάθε λογής παιχνίδια. 
Το σπίτι ντύνεται με τα γιορτινά του και το τραπέζι μας 
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είναι γεμάτο λιχουδιές. Βγαίνουμε βόλτες, πάμε για ψώ-
νια, ανταλλάσσουμε δώρα, διασκεδάζουμε. Είναι όμως 
μόνο αυτό τα Χριστούγεννα; Μήπως αυτά που περιγρά-
ψαμε είναι ο τρόπος που συνήθως γιορτάζουμε, αλλά 
όχι το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων;

Ας ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο, σε εκείνη την 
κρύα νύχτα στη Βηθλεέμ. Πόσο ήρεμα, ήσυχα και απλά 
είναι όλα! Δεν υπάρχει καμία πολυτέλεια. Κι όμως μέσα 
σε μια φάτνη, έναν στάβλο, γεννιέται ο Θεός. Τι υπέρο-
χο μάθημα ταπείνωσης! Γίνεται άνθρωπος για να μας 
δώσει την ευκαιρία να υψωθούμε και να γίνουμε σαν κι 

10-0198_d_c_thrisk_bm_1-72_18b.indd   92 27/11/2017   09:59



93 / 54

εκείνον. Να φωτιστούμε από το φως του, να πάρουμε 
από τη δύναμή του.

Μας κάνει δώρο τον εαυτό του. Αρκεί να ανοίξουμε 
την καρδιά μας και να τον δεχτούμε μέσα μας. Έρχεται 
με αγάπη προς εμάς. Άλλωστε  αυτό λέει και το όνομά 
του: «Εμμανουήλ» (Ο Θεός μαζί μας). Ας τον μιμηθού-
με, λοιπόν, πλησιάζοντας κι εμείς με αγάπη τους συ-
νανθρώπους μας. Ας τους προσφέρουμε δώρα αγάπης  
μέσα από την καρδιά μας. Ένα πιάτο φαγητό, μια καλή 
κουβέντα, ένα χάδι, μια αγκαλιά, ένα ρούχο που δε μας 
κάνει, ένα παιχνίδι που το βαρεθήκαμε μπορούν να 
δώσουν χαρά στη ζωή κάποιων ανθρώπων λιγότερο 
τυχερών από εμάς. Και κάνοντας αυτά στους συναν-
θρώπους μας είναι σαν να τα κάνουμε στον Χριστό. Το 
είπε άλλωστε και ο ίδιος: «Σας βεβαιώνω πως αφού τα 
κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδερφούς μου, 
τα κάνατε για μένα» (Μτ. 25, 40).

Ι. Ένα παιδί έρχεται στον κόσμο

Η προσδοκία και η χαρά της γέννησης ενός παιδιού
Μπορεί να μην βρισκόσουν εκεί για να το ζήσεις, 

αλλά, όταν οι γονείς σου πληροφορήθηκαν ότι πρόκει-
ται να έρθεις στον κόσμο, πέταξαν από τη χαρά τους! 
Παππούδες και γιαγιάδες, φίλοι και συγγενείς έτρεξαν 
να συγχαρούν τους γονείς σου και να μοιραστούν τη 
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χαρά τους. Πραγματικά δεν υπάρχει κάτι καλύτερο στον 
κόσμο από το να γίνεσαι γονιός. Και μη νομίσεις ότι εί-
ναι κάτι εύκολο. Για θυμήσου τον Αβραάμ και τη Σάρα 
που όλη τους τη ζωή παρακαλούσαν τον Θεό να τους 
χαρίσει ένα παιδί και τελικά στα γεράματά τους απέ-
κτησαν με θαύμα τον Ισαάκ που το όνομά του σημαίνει 
«γέλιο», γιατί έδωσε πολλή χαρά στη ζωή τους. 

Το μέρος όπου ήρθες στον κόσμο είναι το πιο χα-
ρούμενο νοσοκομείο, το μαιευτήριο! Ροζ και μπλε μπα-
λόνια, γλάστρες, ανθοδέσμες, γλυκά φτιάχνουν μία 
γιορτινή ατμόσφαιρα. Εντάξει, όλοι είχαν αγωνία περι-
μένοντας να γεννηθείς, αλλά μόλις ανακοινώθηκε η χα-
ρούμενη είδηση της γέννησής σου, εξαφανίστηκε κάθε 
φόβος και αγωνία. Δε θα το θυμάσαι φυσικά, αλλά εκεί 
δέχτηκες τις πρώτες επισκέψεις, τα πρώτα δώρα. 
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ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πόσο χαριτωμένα είναι τα μωρά, και πόση χαρά 
δίνουν στην οικογένεια με τον ερχομό τους! Σχεδι-
άζουμε σε ένα μεγάλο χαρτί μία σκηνή, στην οποία 
η οικογένεια υποδέχεται το νέο μέλος της. Όλοι 
μαζί μεταμορφώνουμε κατόπιν το σχέδιο σε κολ-
λάζ με πολύχρωμα αποκόμματα από περιοδικά.

Γενέθλια: Γιορτάζουμε τη γέννηση ενός ανθρώπου. 
Δίνουμε και παίρνουμε δώρα

Είναι τόσο μεγάλη η χαρά όταν γεννιέται ένα παιδί, 
που γιορτάζουμε τη μέρα αυτή κάθε χρόνο. Τούρτα, κε-
ράκια, το τραγούδι και, φυσικά, δώρα! Ίσως, σε καμία 
άλλη γιορτή δεν παίρνουμε τόσα δώρα. Είναι η αγάπη 
των συγγενών και φίλων οι οποίοι θέλουν να δώσουν 
χαρά. Ένα παιδικό χαμόγελο, άλλωστε, αξίζει όσο τίπο-
τε στον κόσμο. 
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Τα γενέθλια μου!
Η πιο όμορφη στιγμή έφτασε! Είμαι περιτριγυρισμέ-

νος από πάρα πολλά κουτιά, μικρά και μεγάλα και πρέ-
πει να τα ανοίξω όλα, γιατί όλα είναι για μένα. Σήμερα 
έχω τα γενέθλιά μου και μακάρι να τα είχα κάθε μέρα. 
Απορώ, δηλαδή, γιατί οι άνθρωποι να μην έχουν φτιά-
ξει  ένα ημερολόγιο  πιο χαρούμενο; Γιατί να μην γιορ-
τάζουμε πιο πολλές φορές τον χρόνο; Και μη νομίζετε 
ότι είμαι αχάριστος, δεν το λέω μόνο για μένα, αλλά για 
όλα τα παιδιά του κόσμου!

Δόξα Κοτσαλίδου,
Οκαθρέπτηςμου

Κοιμήσουεσύ,μωράκιμου,σεκούνιακαρυδένια,
σερουχαλάκιακεντητάκαιμαργαριταρένια.
ΈλαΧριστέκαιΠαναγιάκαιπαρ’τοστουςμπαξέδες
καιγέμισετουςκόρφουςτουλουλούδια,μενεξέδες.
Κοιμήσουεσύ,παιδάκιμου,κιημοίρασουδουλεύει
καιτοκαλόσουριζικόσουκουβαλείκαιφέρνει.
Κοιμάταινιο,κοιμάταινιο,κοιμάταινιοφεγγάρι,
Κοιμάταιτοπαιδάκιμουστ’άσπροτομαξιλάρι.
Ούπνοςτρέφειταμωράκιη’γειαταμεγαλώνει
καιηκυράηΠαναγιάτακαλοξημερώνει.

Λαϊκό νανούρισμα
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ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Σε ένα μεγάλο χαρτί φτιάχνουμε κουτάκια για 

τον κάθε μήνα. Εκεί, καταγράφουμε τα γενέθλια 
του κάθε συμμαθητή και της κάθε συμμαθήτριάς 
μας. Κρεμάμε το χαρτί στην τάξη, και φροντί-
ζουμε να θυμόμαστε πότε πρέπει να ευχηθούμε 
στους φίλους μας που γιορτάζουν.

2.  Πώς γιορτάζουμε τα γενέθλια ενός αγαπημένου 
μας προσώπου; Οργανώνουμε μια φανταστι-
κή ή και πραγματική γιορτή γενεθλίων για ένα 
συμμαθητή ή συμμαθήτρια ή ένα μέλος της οι-
κογένειάς μας. Τι χρειαζόμαστε για μια επιτυχη-
μένη γιορτή;

3.  Μοιραζόμαστε τις ιδέες μας πάνω στην ερώ-
τηση: «Τι έχει περισσότερη σημασία σε ένα 
δώρο: να είναι ακριβό ή να δίνεται με αγάπη;». 
Η δασκάλα ή ο δάσκαλος γράφει όλες τις ιδέ-
ες μας στον πίνακα και στη συνέχεια, αφού τις 
παρατηρήσουμε, συζητάμε γι’ αυτές.
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ΙΙ. Χριστούγεννα: Ο νεογέννητος Ιη-
σούς, ένα δώρο στον κόσμο

Από την Καινή Διαθήκη
Τα λόγια του αγγέλου στην Παναγία

Παρουσιάστηκε, λοιπόν, σ’ αυτήν ο άγγελος και της 
είπε: «Χαίρε εσύ, η προικισμένη με τη χάρη του Θεού! 
Ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη από τον Θεό εί-
σαι εσύ περισσότερο απ’ όλες τις γυναίκες. Μη φοβά-
σαι Μαριάμ, ο Θεός σου έδωσε τη χάρη του. Θα μείνεις 
έγκυος, θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. 
Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί «Υιός του Υψί-
στου». Θα  βασιλέψει για πάντα και η βασιλεία του δε 
θα έχει τέλος.                                                                   

Λκ. 1, 28-32
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Η Γέννηση στη φάτνη της Βηθλεέμ

Εκείνες τις μέρες, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Καίσα-
ρας Αύγουστος διέταξε: «Όλοι οι άνθρωποι στην αυτο-
κρατορία μου πρέπει να απογραφούν. Τα ονόματά τους 
πρέπει να γραφτούν σε καταλόγους για τη φορολογία. 
Καθένας πρέπει, για τον λόγο αυτό, να πάει στην πόλη 
απ’ όπου κατάγεται». Έτσι και ο Ιωσήφ έπρεπε να πάει 
να δηλώσει το όνομά του στην πόλη του Δαβίδ, τη Βη-
θλεέμ, επειδή η καταγωγή του ήταν από την οικογένεια 
του βασιλιά Δαβίδ. Ξεκίνησε, λοιπόν, από τη Ναζαρέτ 
μαζί με τη Μαρία, για το μακρύ ταξίδι τους. 

Στη Βηθλεέμ δεν βρήκαν χώρο στο πανδοχείο. Η μι-
κρή πόλη ήταν γεμάτη ανθρώπους. Τελικά βρήκαν να 
μείνουν σ’ ένα στάβλο. Τη νύχτα η Μαρία γέννησε το 
παιδί της, ένα γιο. Τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε 
σ’ ένα παχνί.
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Στην περιοχή εκείνη υπήρχαν μερικοί βοσκοί, που 
έμεναν στην ύπαιθρο και φύλαγαν τα πρόβατά τους. 
Ξαφνικά έλαμψε γύρω τους φως, και τους παρουσιά-
στηκε ένας άγγελος. Οι βοσκοί τρόμαξαν, ο άγγελος 
όμως τους είπε: «Μην τρομάζετε! Σας φέρνω ένα χαρ-
μόσυνο μήνυμα. Ο Θεός σάς έστειλε τον Σωτήρα που 
σας είχε υποσχεθεί κι αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος. 
Σήμερα γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Και τούτο είναι το ση-
μάδι για να τον αναγνωρίσετε: θα βρείτε ένα βρέφος 
σπαργανωμένο και ξαπλωμένο μέσα σ’ ένα παχνί». 

Ξαφνικά τότε, κοντά στον άγγελο, παρουσιάστηκε 
πλήθος αγγέλων, που υμνούσαν τον Θεό και έλεγαν: 
«Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη. Αγάπη και 
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σωτηρία για τους ανθρώπους!». Οι βοσκοί πήγαν γρή-
γορα στη Βηθλεέμ. Εκεί βρήκαν τη Μαρία και τον Ιω-
σήφ, και το βρέφος ξαπλωμένο στο παχνί και τους δι-
ηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος γι’ αυτό το 
παιδί.

Η Μαρία διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρ-
διά της και τα σκεφτόταν συνεχώς. Οι βοσκοί γύρισαν 
πίσω δοξάζοντας και υμνώντας τον Θεό για όλα όσα 
άκουσαν και είδαν. Η Μαρία και ο Ιωσήφ έδωσαν στο 
παιδί το όνομα Ιησούς, όπως τους το είχε πει ο άγγε-
λος.                                        

Λκ 2 8-20

Τι να σου προσφέρουμε Χριστέ;
ΌλαταδημιουργήματατουΘεούνιώθουντηνανάγκη

ναπροσφέρουνκάτιστοννεογέννητοΧριστό.

Οιάγγελοιπρόσφεραντονύμνο.
Ξαφνικά παρουσιάστηκε ένα πλήθος από την ουρά-

νια στρατιά των αγγέλων, οι οποίοι υμνούσαν τον Θεό 
και έλεγαν:     «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη 
γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους» (Λκ. 2, 13-
14).

Οιουρανοίπρόσφεραντοαστέρι.
Το αστέρι που είχαν δει οι μάγοι ν’ ανατέλλει με τη 

γέννηση του παιδιού, προχωρούσε μπροστά τους. Τελι-
κά ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο όπου βρισκό-
ταν το παιδί (Μτ. 2, 9).
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Οιμάγοιπρόσφερανταδώρα.
Όταν είδαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του, 

έπεσαν στη γη και το προσκύνησαν. Ύστερα άνοιξαν 
τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα: χρυ-
σάφι, λιβάνι και σμύρνα (Μτ. 2, 11).

Ηέρημοςπρόσφερετηφάτνη,ηγητησπηλιά,οιβοσκοί
τονθαυμασμότους,ταζώατηςφάτνηςτηζεστασιά
τουςκιεμείςοιάνθρωποιτημητέρατουτηνΠαναγία.
 
Η προσκύνηση των μάγων

Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, 
στα χρόνια του βασιλιά Ηρώδη, έφτασαν στα Ιεροσόλυ-
μα σοφοί μάγοι από την Ανατολή και ρωτούσαν: «Πού 
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είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων; Είδαμε ν’ 
ανατέλλει το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνή-
σουμε». Όταν έμαθε το νέο ο Ηρώδης, ταράχτηκε, και 
μαζί του όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Φώναξε, 
λοιπόν, όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του 
λαού και ζήτησε να τον πληροφορήσουν πού θα γεν-
νηθεί ο Μεσσίας. Κι αυτοί του είπαν: «Στη Βηθλεέμ της 
Ιουδαίας, γιατί έτσι γράφει ο προφήτης:
ΚιεσύΒηθλεέμ,στηνπεριοχήτουΙούδα,
δενείσαιδιόλουασήμαντηανάμεσα
στιςσπουδαιότερεςπόλειςτουΙούδα,
γιατίαπόσέναθαβγειαρχηγός,
πουθαοδηγήσειτονλαόμου,τονΙσραήλ».

Ο Ηρώδης τότε κάλεσε κρυφά τους μάγους κι έμαθε 
απ’ αυτούς από πότε ακριβώς φάνηκε το άστρο. Έπει-
τα τους έστειλε στη Βηθλεέμ λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε 
και ψάξτε καλά για το παιδί· μόλις το βρείτε, να με ειδο-
ποιήσετε, για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω».

Οι μάγοι άκουσαν τον βασιλιά κι έφυγαν. Μόλις ξεκί-
νησαν, ξαναφάνηκε το άστρο που είχαν δει ν’ ανατέλλει 
με τη γέννηση του παιδιού, και προχωρούσε μπρο-
στά τους· τελικά ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο 
όπου βρισκόταν το παιδί. Χάρηκαν πάρα πολύ που 
είδαν ξανά το αστέρι. Όταν μπήκαν στο σπίτι, είδαν 
το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του, κι έπεσαν στη γη 
και το προσκύνησαν. Ύστερα άνοιξαν τους θησαυρούς 
τους και του πρόσφεραν δώρα: χρυσάφι, λιβάνι και 
σμύρνα. Ο Θεός όμως τους πρόσταξε στο όνειρό τους 
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να μην ξαναγυρίσουν στον Ηρώδη· γι’ αυτό έφυγαν για 
την πατρίδα τους από άλλο δρόμο.                                                                                                               

Μτ 2, 1-12

Εμμανουήλ: το όνομα του Χριστού

«Η παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο 
και θα του δώσεις το όνομα Εμμανουήλ»  (Μτ. 1, 23). 
Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ο άγγελος επαναλαμβά-
νει στον Ιωσήφ τα λόγια του προφήτη Ησαΐα, ο οποίος 
800 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού προφήτευσε 
ότι το  όνομα του Ιησού Χριστού θα είναι «Εμμανουήλ» 
που σημαίνει: ΟΘεόςείναιμαζίμας. 
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Διαβάζουμε την Εικόνα της Γέννησης του Χριστού

Ο αγιογράφος πρώτα θέλει να τονίσει τον εορταστι-
κό και πανηγυρικό χαρακτήρα των Χριστουγέννων. Άγ-
γελοι, άνθρωποι, φύση γιορτάζουν, συμμετέχοντας στη 
μεγάλη χαρά της γέννησης του Χριστού. 

Στο κέντρο, βλέπουμε τα πιο σημαντικά πρόσωπα: 
το θείο Βρέφος και τη Μητέρα του. Βρίσκονται μέσα σε 
σκοτεινό σπήλαιο που συμβολίζει το σκοτάδι που βρι-
σκόταν ο κόσμος πριν τη γέννηση του Χριστού. Μέσα 
σε πέτρινη φάτνη βρίσκεται σπαργανωμένο το θείο 
Βρέφος και πάνω του πέφτει η ακτίνα του άστρου. Είναι 
ένας πολύ όμορφος τρόπος να μας δείξει ο αγιογρά-
φος ότι αυτό το βρέφος είναι ο Υιός του Θεού που το 
συνοδεύει το θείο φως του. Ταυτόχρονα, όμως, είναι και 
άνθρωπος που γεννήθηκε, όπως όλα τα μωράκια στον 
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κόσμο, και γι’ αυτό εικονίζεται με τα σπάργανά του.
Η Παναγία βρίσκεται γονατιστή δίπλα του να το 

προσκυνά. Ζωγραφίζεται μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα 
πρόσωπα της παράστασης. Είναι το πρόσωπο που τι-
μούμε ιδιαίτερα, γιατί με την αποδοχή της γεννήθηκε ο 
Χριστός.

Μέσα στο σπήλαιο και πίσω από τη φάτνη, ζωγρα-
φίζονται ένα βόδι κι ένα γαϊδουράκι, που συμβολίζουν 
τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης που περίμεναν 
και αναγνώρισαν τον Ιησού ως Μεσσία.

Στο επάνω αριστερό μέρος της εικόνας, άγγελοι κοι-
τάζουν το αστέρι και δοξολογούν. Ο Ιωσήφ δεν είναι 
δίπλα στην Παναγία, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά 
στην άκρη της εικόνας. Ο ζωγράφος θέλει να τονίσει ότι 
δεν είναι ο πατέρας, αλλά μόνον ο προστάτης του Ιη-
σού και της Μητέρας του.

Στο άλλο κάτω άκρο της εικόνας, εικονίζεται το πρώ-
το λουτρό του βρέφους. Είναι μια σκηνή που δεν ανα-
φέρεται στο Ευαγγέλιο, αλλά χρησιμοποιείται από τον 
αγιογράφο για να δείξει ότι ο Θεός που έγινε άνθρωπος 
συμμετέχει σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής.
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Παραστάσεις της Γέννησης απ’ όλο τον κόσμο

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Παρατηρούμε προσεκτικά τις εικόνες της Γέν-
νησης από όλο τον κόσμο. Απαντάμε στις παρα-
κάτω ερωτήσεις, προσέχοντας να στηρίζουμε τη 
θέση μας με λογικά επιχειρήματα:
	 Τι βλέπω; Τι νομίζω ότι θα ακολουθήσει στην 
ιστορία;
	 Τι σκέφτομαι γι’ αυτό που βλέπω;
	 Τι είναι αυτό που με κάνει να αναρωτιέμαι
2. Με φιγούρες πήλινες ή πλαστικές ή ακόμα 
και με χαρτονένιες που θα ζωγραφίσουμε στην 
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τάξη, φτιάχνουμε και στολίζουμε σε μια γωνιά μία 
φάτνη. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα πρόσωπα, 
στις θέσεις  και στο ύφος τους.
3. Μοιραζόμαστε ιδέες και φράσεις μας για τη 
λέξη «Χριστούγεννα». Ο δάσκαλος ή η δασκάλα 
καταγράφει τις ιδέες μας στον πίνακα και μας βο-
ηθάει να συζητήσουμε και να απαντήσουμε στην 
ερώτηση «τι γιορτάζουμε τελικά τα Χριστούγεν-
να;».

ΙΙΙ. Η γιορτή των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς

Στις 25 Δεκεμβρίου η Εκκλησία γιορτάζει τα Χρι-
στούγεννα, ψάλλοντας το τροπάριο:
Ἡγέννησίςσου,ΧριστὲὁΘεὸςἡμῶν,
ἀνέτειλετῷκόσμῳτὸφῶςτὸτῆς
γνώσεως·ἐναὐτῇγὰροἱ
τοῖςἄστροιςλατρεύοντες,ὑπὸ
ἀστέροςἐδιδάσκοντο·σὲ
προσκυνεῖντὸνἭλιοντῆς
δικαιοσύνηςκαὶσὲγινώσκεινἐξ
ὕψουςἀνατολήν,Κύριεδόξασοι.

Η Γέννησή Σου, Χριστέ και Θεέ μας, έκανε να 
ανατείλει στον κόσμο το φως της αληθινής γνώσης. 
Γιατί στη Γέννησή Σου, εκείνοι που ως τώρα 
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λατρεύανε τα αστέρια, διδάχτηκαν από το αστέρι 
που τους οδήγησε στη φάτνη να προσκυνούν 
μονάχα Εσένα, που είσαι ο Ήλιος της Δικαιοσύνης 
και να Σε αναγνωρίσουν σαν ανατολή που χαράζει 
από ψηλά. Κύριε, ας είσαι δοξασμένος!

Από την ελληνική και ξένη λογοτεχνία
Κωστής Παλαμάς, Να ’μουν του στάβλου έν’ άχυρο
Να’μουντουστάβλουέν’άχυρο,έναφτωχόκομμάτι
τηνώραπ’άνοιγ’οΧριστόςστονήλιοτουτομάτι.
Ναιδώτηνπρώτητουματιάκαιτοχαμόγελότου,
τοστέμματωνακτίνωντουγύρωστομέτωπότου.
Ναλάμψωαπότηλάμψητουκιεγώσανδιαμαντάκι
κιαπότηθείατουπνοήναγίνωλουλουδάκι.
Ναμοσκοβοληθώκιεγώαπότηνευωδία,
πουάναψεσταπόδιατουτωνΜάγωνηλατρεία.
Να’μουντουστάβλουέναάχυροέναφτωχόκομμάτι
τηνώραπ’άνοιγ’οΧριστόςστονήλιοτουτομάτι.
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Τέλλος Άγρας, Είδα χτες το βράδυ στ’ όνειρό μου

Είδαχτεςτοβράδυστ’όνειρόμου,
τονγεννημένομαςΧριστό,
ταβόδιαεπάνωτουεφυσούσαν,
όλοτοχνώτοτουςζεστό.

Τομέτωπότουήτανσανήλιος,
καιμέσαηφάτνηηφτωχική,
άστραφτεπιοκαλάαπόμέρα,
μεκάποιαλάμψημαγική.

ΣταπόδιατουέσκυβανοιΜάγοι
κιέμοιαζετ’άστροαπόψηλά
πωςθακαθίσεισανκορώνα,
στηςΠαναγίτσαςταμαλλιά.

Βοσκοίπολλοίκαιβοσκοπούλες,
τονπροσκυνούσανταπεινά,
ξανθόμαλλοιάγγελοιεστεκόνταν
κιέψελνανγύρωτου«ωσαννά».
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Μακιαπόαγγέλουςκιαπόμάγους,
δενζήλεψαάλλοπιοπολύ,
όσοτηςΜάναςΤουτοστόμα,
καιτοζεστόζεστόφιλί.

Ο Ινδιάνος στη φάτνη
ΝαέναςΙνδιάνοςμεςστηφάτνη.
Περίεργο.Πώςβρέθηκεεδώ;
Ανάμεσασταπρόβατα,στουςμάγους,
Κάτ’απ’τ’αστέρι,δίπλαστονβοσκό;
–Γκρίζεαητέ,ναφύγειςαπ’τηφάτνη.
Παρ’τοτσεκούρισουκαιδρόμοαπόδω.
Τιθέσημπορείνα’χειέναςΙνδιάνος
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πλάιστοθείο,νιογέννητομωρό;
Μαεκείνοςδενακούει,δεναπαντάει.
Κουράστηκε.Ταξίδιμακρινό....
Γυρίζει,τουςκοιτάει,χαμογελάει,
χαμόγελοαγάπης,τρυφερό.
Ίσωςναάκουσετομήνυματηςφάτνης
κιέτρεξενα’ρθειτόσοβιαστικά,
ναπεισεόλουςμαςμ’αυτότοχαμογέλιο:
«Ειρήνη,αδέλφια,κιαγάπηστηνκαρδιά».

Τζιάνι Ροντάρι,
Φλυαρίεςανάμεσαστονουρανόκαιτηγη

Ελληνικά  κάλαντα 
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα
Καλήνεσπέρανάρχοντες
κιανείναιορισμόςσας
Χριστούτηθείαγέννηση
ναπωστ’αρχοντικόσας.

Χριστόςγεννάταισήμερον
ενΒηθλεέμτηπόλη
οιουρανοίαγάλλονται
χαίρειηφύσιςόλη.

Εντωσπηλαίωτίκτεται
ενφάτνητωναλόγων
οβασιλεύςτωνουρανών
καιποιητήςτωνόλων.
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Πλήθοςαγγέλωνψάλλουσι
το«Δόξαενυψίστοις»
καιτούτοΆξιονεστί
ητωνποιμένωνπίστις.

ΕκτηςΠερσίαςέρχονται
τρειςΜάγοιμεταδώρα
άστρολαμπρότουςοδηγεί
χωρίςναλείψειώρα.
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Κάλαντα Χριστουγέννων Πελοποννήσου
Χριστούγεννα,πρωτούγεννα,πρώτηγιορτήτου

χρόνου,
Γιαεβγάτε,διέτε,μάθετεπουοΧριστόςγεννάται
Γεννιέταικιανασταίνεταιστομέλικαιστογάλα,
Ταμέλιτρωνοιάρχοντες,τογάλαοιαφεντάδες
Καιτομελισσοβότανοτολουζοντ’οικυράδες.
Κυράψηλή,κυράλιγνή,κυράκαμαροφρύδα
Κυράμουότανστολίζεσαικαιπαςστηνεκκλησιάσου
Βάνειςτονήλιοπρόσωποκαιτοφεγγάριαγκάλη
Καιτονκαθάριοαυγερινότονβάζειςδακτυλίδι.
Εμείςεδώδενήρθαμεναφάμεκαιναπιούμε
παράσαςαγαπούσαμεκιήρθαμενασαςδούμε.
Εδώπουτραγουδήσαμεπέτραναμηνραγίσει
Καιονοικοκύρηςτουσπιτιούχρόνουςπολλούςνα

ζήσει.
Δώστεμαςκαιτονκόκοραδώστεμαςκαιτηνκότα
δώστεμαςκαιπέντ’έξιαυγάναπάμεσ’άλληπόρτα.

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα
ΑρχιμηνιάκιΑρχιχρονιά
ψηλήμουδεντρολιβανιά
κιαρχήκαλόςμαςχρόνος
εκκλησιάμετ’άγιοθρόνος.

ΑρχήπουβγήκεοΧριστός
άγιοςκαιπνευματικός,
στηγηναπερπατήσει
καιναμαςκαλοκαρδίσει.
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ΆγιοςΒασίληςέρχεται,
καιδενμαςκαταδέχεται,
απότηνΚαισαρεία,
συ’σαιαρχόντισσακυρία.

Βαστάεικόνακαιχαρτί
ζαχαροκάρνο,ζυμωτή
χαρτίκαικαλαμάρι
δεςκαιμε,δεςκαιμετοπαλικάρι.

Τοκαλαμάριέγραφε,
τημοίρατουτηνέλεγε
καιτοχαρτίκαιτοχαρτίομίλει
Άγιεμου,άγιεμουκαλέΒασίλη.
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Κάλαντα Ζακύνθου
Αρχιμηνιάκιαρχιχρονιάκιαρχήκαλόςμαςχρόνος,
υγείααγάπηκαιχαράναφέρειονέοςχρόνος,
υγείααγάπηκαιχαράναφέρειονέοςχρόνος.
Ναζήσειοκύρηςοκαλόςναζήσεικιηκυράτου,
όλατουκόσμουτ’αγαθάναέχειηφαμελιάτου,
όλατουκόσμουτ’αγαθάναέχειηφαμελιάτου.
Ναζήσειτ’αρχοντόπουλοπου‘χεικαρδιάμεγάλη,
σ’εμάςκαιτηνπαρέαμαςέναφλουρίναβάλει,
σ’εμάςκαιτηνπαρέαμαςέναφλουρίναβάλει.

Κάλαντα και τραγούδια απ’ όλο τον κόσμο
Σάντα Λουτσία 

ΣάνταΛουτσίαΣάνταΛουτσία
πλημμύρισ’απόφωςηΣουηδία
Φωςγιααγάπηφωςγιαυγεία
ΣάνταΛουτσίαΣάνταΛουτσία
Στ’άσπραντυμένατακοριτσάκια
καισταμαλλάκιατουςλάμπουνκεράκια
Όνειροαπόφωςμιαοπτασία
ΣάνταΛουτσίαΣάνταΛουτσία.

Παραδοσιακό Σουηδίας,
μετάφραση Γιαννίκου Κατερίνα

Η Μπεφάνα 
ΈρχεταιέρχεταιηΜπεφάναμετησκούπατημεγάλη 
σταπαιδιάτηςΙταλίαςδώραγιαναφέρειπάλι
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Απ’τηΡώμηξεκινάεικαιστηΝάποληθαφτάσει
καιαπόκειστηΒενετίακαιστηνΠίζαθαπετάξει

ΗΜπεφάναηΜπεφάνα
θα‘ρθειπάλιηΜπεφάνα
ΌλημέρακιόληνύχτατοΧριστόστασπίτιαψάχνει
καιδωράκιασταπαιδάκιααπ’τοσάκοτηςθαβγάλει

Είναιαστείακαιγελάεικαιτοσκούφοτηςφοράει
κιότανβλέπειγονδολιέρηχαίρεταικαιτραγουδάει

ΗΜπεφάναηΜπεφάνα
θα’ρθειπάλιηΜπεφάνα

Είναιαστείακαιγελάεικαιτοσκούφοτηςφοράει
κιότανβλέπειγονδολιέρηχαίρεταικαιτραγουδάει

ΗΜπεφάναηΜπεφάνα
θα‘ρθειπάλιηΜπεφάνα.

Παραδοσιακό Ιταλίας, μετάφραση Γιαννίκου Κατερίνα
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ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Με τη βοήθεια της δασκάλας ή του δασκάλου 

μας, ή και του δασκάλου ή της δασκάλας της 
Μουσικής, χωριζόμαστε σε μικρές ομάδες. 
Ετοιμάζουμε και παρουσιάζουμε χριστουγεν-
νιάτικη μουσική και τραγούδια που μας αρέ-
σουν σε όλο το σχολείο, από τάξη σε τάξη. Δί-
νουμε προσοχή και στην παρουσίαση: ναι στα 
σκουφάκια και στα τρίγωνα, όχι στα βατραχο-
πέδιλα και τις κοντομάνικες μπλούζες!

2.  Παρατηρούμε με προσοχή τον πίνακα του Νι-
κολάου Λύτρα «Τα κάλαντα» (σελ. 115 / 66). 
Σκεφτόμαστε και συζητάμε με επιχειρήματα:

	 		 	Τι μπορεί να σκέφτονται ή να νιώθουν τα 
πρόσωπα του πίνακα σε σχέση με αυτό 
που κάνουν;

	 		 	Τι θα μπορούσαν ίσως να γνωρίζουν ή να 
πιστεύουν για αυτό που κάνουν; 

	 		 	Τι είναι αυτό για το οποίο πιθανόν να 
νοιάζονται και τι να φροντίζουν; 

3.  Κατασκευάζουμε και στολίζουμε όλοι μαζί ένα 
καραβάκι, ακούγοντας κάλαντα από διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας!

4.  Οργανώνουμε μια επίσκεψη σε ένα ίδρυμα της 
πόλης ή της περιοχής μας για να πούμε τα κά-
λαντα (χωρίς να ξεχάσουμε το καραβάκι μας!). 
Ετοιμάζουμε και παίρνουμε μαζί μας και μικρά 
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δώρα, για να σκορπίσουμε ακόμα περισσότε-
ρη χαρά!

5.  Φτιάχνουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στο 
ταμπλό της τάξης. Για στολίδια κόβουμε στρογ-
γυλά χαρτάκια και πάνω τους γράφουμε ένα 
συναίσθημα που μας φέρνουν τα Χριστούγεν-
να.

6.  Φτιάχνουμε από πηλό μικρά και ελαφρά στο-
λίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αφού 
στεγνώσουν καλά, τα χρωματίζουμε και τα δι-
ακοσμούμε με τη βοήθεια της δασκάλας ή του 
δασκάλου μας, ή και της δασκάλας ή του δα-
σκάλου των Εικαστικών.

7.  Αναζητούμε  και παρουσιάζουμε στην τάξη χρι-
στουγεννιάτικα έθιμα του τόπου μας.

8.  Φτιάχνουμε με πολύχρωμα υλικά όμορφες 
κάρτες για να ευχηθούμε «Καλά Χριστούγεννα» 
στα αγαπημένα μας πρόσωπα!

Τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα. Ήθη και 
έθιμα

Τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα ο τόπος γεμίζει με-
λωδίες γιορτινές και οι δρόμοι και οι πλατείες φωτίζο-
νται και πλημμυρίζουν από κόσμο. Οι οικογένειες και 
οι παρέες μεγαλώνουν. Από τις κουζίνες των σπιτιών 
ξεχύνονται λογιών λογιών αρώματα, στολισμένα καρα-
βάκια και χριστουγεννιάτικα δέντρα καμαρώνουν στα 
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σπίτια και στις βιτρίνες των μαγαζιών, παραμύθια και 
ιστορίες για καλικάντζαρους λέγονται δίπλα στο αναμ-
μένο τζάκι, δώρα, παιχνίδια και ευχές δίνουν αυτές τις 
ημέρες το δικό τους ξεχωριστό χρώμα σε όλες τις περι-
οχές της Ελλάδας. 

Κάθε περιοχή έχει τα δικά της έθιμα από τα παλιά 
χρόνια έως σήμερα. Τα κάλαντα των παιδιών, το χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο ή το στολισμένο φανάρι, τα φα-
ναράκια της νύχτας, τα παιχνίδια και τα γλυκά είναι πα-
ραδόσεις που διαφέρουν από τόπο σε τόπο.

Νωρίς το πρωί της παραμονής, τα παιδιά βγαίνουν 
στους δρόμους και λένε τα κάλαντα: «Καλήν ημέραν 
άρχοντες, κι αν είναι ορισμός σας, Χριστού τη Θεία Γέν-
νηση να πω στ’ αρχοντικό σας…».

Γλυκά των Χριστουγέννων
Τα παραδοσιακά γλυκά της γιορτής είναι τα μελο-

μακάρονα, οι κουραμπιέδες και οι δίπλες. Παραδοσια-
κά επίσης οι νοικοκυρές έπλαθαν το χριστόψωμο που 
γίνεται με ειδική μαγιά φτιαγμένη με ξερό βασιλικό και 
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το ζύμωμά του είναι μια ιεροτελεστία με πολλή υπομο-
νή. Στη διάρκεια του ζυμώματος η νοικοκυρά λέει: «Ο 
Χριστός γεννιέται, το φως ανεβαίνει, το προζύμι για να 
γένει». Το χριστόψωμο είναι το ψωμί για το χριστουγεν-
νιάτικο τραπέζι. Ο νοικοκύρης το κόβει, αφού πρώτα το 
σταυρώσει, και το μοιράζει σε όλη την οικογένεια και 
στους καλεσμένους.

Το έθιμο του αναμμένου πουρναριού στην Ήπειρο
Όποιος πάει στο σπίτι του γείτονα, για να πει τα 

«χρόνια πολλά», μα και τα παντρεμένα παιδιά που θα 
πάνε στο πατρικό τους, κρατούν ένα κλαδί δέντρου 
που καίει τρίζοντας. Έτσι αναμμένο, το πηγαίνουν και 
γεμίζουν φωτιές και κρότους τα σκοτεινά δρομάκια του 
χωριού. Σε άλλα χωριά, δεν κρατούν ολόκληρο το κλαδί 
του δέντρου, αλλά μια χούφτα δαφνόφυλλα και πουρ-
ναρόφυλλα, που τα πετούν στο τζάκι μόλις μπούνε στο 
σπίτι. Όταν τα ξερά φύλλα πιάσουν φωτιά κι αρχίσουν 
να τρίζουν και να πετάνε σπίθες, εύχονται: «Αρνιά, κα-
τσίκια, νύφες και γαμπρούς!».

Το «τάισμα» της βρύσης στη Θεσσαλία
Τα μεσάνυχτα ή κοντά στο χάραμα των Χριστουγέν-

νων, οι κοπέλες πηγαίνουν στην πιο κοντινή βρύση 
για «να κλέψουν το άκραντο νερό», δηλαδή το αμίλητο, 
γιατί σε όλη τη διαδρομή δεν μιλούν καθόλου. Μόλις 
φτάσουν, αλείφουν τη βρύση με βούτυρο και μέλι, και 
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βάζουν ένα κλαδί ελιάς με την ευχή: «όπως τρέχει το 
νερό σ’ βρυσούλα μ’, έτσ’ να τρέχ’ και το βιο μ’», δηλα-
δή: όπως τρέχει το νερό να τρέχει και η ευημερία στο 
σπίτι τον καινούριο χρόνο και η ζωή του να είναι γλυκιά 
σα μέλι.

Πρωτοχρονιάτικα έθιμα και παραδόσεις
Όπως τα Χριστούγεννα έτσι και την Πρωτοχρο-

νιά όλοι είναι χαρούμενοι και προετοιμάζονται για την 
πρώτη μέρα του νέου χρόνου με γιορτινές μελωδίες, 
πεντανόστιμα γλυκά, παραμύθια και ιστορίες, δώρα και 
ευχές για ένα χρόνο γεμάτο υγεία, χαρά και αγάπη.

Το σπάσιμο του ροδιού

Το ρόδι είναι σύμβολο αφθονίας, γονιμότητας και 
καλής τύχης. Σύμφωνα με την παράδοση όλη η οικογέ-
νεια πηγαίνει πρωί-πρωί στην εκκλησία και ο πατέρας 
έχει στην τσέπη του ένα ρόδι. Μόλις επιστρέψουν στο 
σπίτι, μπαίνει πρώτος στο σπίτι για να κάνει ποδαρικό, 
με το ρόδι στο χέρι. Μόλις μπει με το δεξί, ρίχνει με δύ-
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ναμη το ρόδι στο πάτωμα, έτσι ώστε να σπάσει και να 
πεταχτούν οι σπόροι του παντού και εύχεται «με υγεία, 
ευτυχία και χαρά το νέο έτος κι όσες ρώγες έχει το ρόδι, 
τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά».

Οι κολόνιες στην Κεφαλονιά
Το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς οι κά-

τοικοι του νησιού μα και οι επισκέπτες κατεβαίνουν 
στους δρόμους του νησιού με μπουκάλια με κολόνιες 
στα χέρια, ραίνουν ο ένας τον άλλον και τραγουδούν, 
«Ήρθαμε με ρόδα και με ανθούς να σας ειπούμε χρό-
νους πολλούς». Τέλος, ανταλλάσσουν και την τελευταία 
ευχή του χρόνου που είναι «Καλή Αποκοπή», δηλαδή 
με το καλό να αποχωριστούμε τον παλιό χρόνο. 

Το έθιμο της βασιλόπιτας
Μια φορά κι έναν καιρό στη μακρινή Καισάρεια της 

Καππαδοκίας ζούσε ο Μέγας Βασίλειος, ένας επίσκο-
πος που αγαπούσε και βοηθούσε τους συνανθρώπους 
του. Ζούσαν ειρηνικά, όταν μια μέρα έφτασε στην πόλη 
ένας βάρβαρος στρατηγός και ζήτησε να του δώσουν 
όλο το χρυσάφι της Καισάρειας, αλλιώς θα κατέστρεφε 
την πόλη. 

Ο Μέγας Βασίλειος προσευχήθηκε όλη τη νύχτα 
στον Θεό για να σωθεί η πόλη. Oι φτωχοί κάτοικοι της 
πόλης μάζεψαν ό,τι χρυσό είχε ο καθένας και τα παρέ-
δωσαν για να σώσουν την πόλη και να σωθούν. Τότε 
εμφανίστηκε ο Άγιος Μερκούριος, ορμητικός καβαλά-
ρης, κι έδιωξε τον στρατηγό και τους στρατιώτες του. 
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Έτσι σώθηκε η πόλη της Καισάρειας, μα ο Μέγας 
Βασίλειος βρέθηκε σε δύσκολη θέση! Θέλησε να μοι-
ράσει τα χρυσαφικά στους κατοίκους της πόλης και να 
πάρει ο καθένας ό,τι ήταν δικό του. Αυτό ήταν αδύνα-
τον! Προσευχήθηκε, λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος να τον 
φωτίσει ο Θεός, τι να κάνει.

Την άλλη μέρα φώναξε τους διακόνους και έδωσε 
εντολή να ζυμώσουν μικρές πίτες και σε κάθε μία θα 
έβαζαν και λίγα χρυσαφικά. Όταν ετοιμάστηκαν, τις 
μοίρασε σαν ευλογία σε όλους τους κατοίκους της Και-
σάρειας. Η έκπληξή τους δεν περιγραφόταν, όταν κάθε 
οικογένεια έβρισκε μέσα στην μικροσκοπική πίτα τα 
χρυσαφικά της. Ήταν γι’ αυτούς μια ξεχωριστή πίτα. 
Ήταν η βασιλόπιτα που χάριζε χαρά και ευλογία. Από 
τότε φτιάχνουν σε κάθε σπίτι και μια βασιλόπιτα με το 
φλουρί μέσα, την πρώτη μέρα του χρόνου, τη μέρα του 
Αγίου Βασιλείου.
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Έθιμα από όλο τον κόσμο
Γαλλία

Την παραμονή των Χριστουγέννων τα παιδιά αφή-
νουν τα παπούτσια τους στο τζάκι και περιμένουν τον 
Père Noël, τον Πατέρα των Χριστουγέννων, να τους 
τα γεμίσει με δώρα. Το πρωί βρίσκουν ακόμα γλυκά, 
φρούτα, καρύδια και μικρά δωράκια κρεμασμένα στο 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στους καθεδρικούς ναούς 
της Γαλλίας γίνεται αναπαράσταση της γέννησης του 
Χριστού. Στη νότια Γαλλία, ένα μεγάλο κούτσουρο καίει 
στο τζάκι από τα Χριστούγεννα μέχρι και την Πρωτο-
χρονιά, έθιμο που συναντάμε και στη χώρα μας, γνω-
στό ως «Χριστόξυλο».

Κίνα
Οι Κινέζοι στολίζουν χριστουγεννιάτικα δέντρα με  

πολύχρωμα στολίδια που έχουν κατασκευάσει από 
χαρτί. Τα παιδιά κρεμάνε βαμβακερές κάλτσες, περιμέ-
νοντας τον Λαμ Κουνγκ Κουνγκ, δηλαδή τον «Καλό γε-
ρο-πατέρα», να τους φέρει τα γλυκά και τα δώρα τους. 
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Ιαπωνία
Οι Ιάπωνες περιμένουν την παραμο-

νή των Χριστουγέννων τον δικό τους Αϊ-
Βασίλη, τον Χοτέισο, που έχει μάτια και 
πίσω από το κεφάλι του και κρατάει μία 
μεγάλη σακούλα με παιχνίδια.

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Παρατηρούμε προσεκτικά την εικόνα του Με-

γάλου Βασιλείου στη σελ. 124 / 70. Μοιάζει κα-
θόλου με τις εικόνες που γεμίζουν τις τηλεορά-
σεις μας και πολλές βιτρίνες τα Χριστούγεννα; 
Συζητώ τις παρατηρήσεις και τις ιδέες μου με 
όλη την τάξη. 

2.  Διαβάσαμε πως ο Άγιος Βασίλειος είδε ότι οι 
συνάνθρωποί του βρίσκονταν σε δύσκολη 
θέση και σκέφτηκε πώς θα μπορούσε η κατά-
σταση να είναι διαφορετική. Σκέφτομαι: «Στη 
γειτονιά μου, θα ήθελα τα Χριστούγεννα να 
ήταν…». 

3.  Δίνω τις δικές μου απαντήσεις για το πώς θα 
ήθελα να είναι η όψη, η ατμόσφαιρα και οι άν-
θρωποι της γειτονιάς μου τα Χριστούγεννα, και 
μοιράζομαι τις ιδέες μου με τον διπλανό ή τη 
διπλανή μου. Ύστερα, ανακοινώνουμε μαζί τις 
καλύτερες ιδέες μας σε όλη την τάξη.
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4.  Από όλα τα χριστουγεννιάτικα παραμύθια που 
ξέρουμε, επιλέγουμε το αγαπημένο των πε-
ρισσότερων στην τάξη και το παρουσιάζουμε 
σαν θεατρική παράσταση. Στην αφίσα που θα 
φτιάξουμε για την παράστασή μας, γράφουμε 
ποιος έγραψε το παραμύθι, από ποια χώρα εί-
ναι και γιατί το διαλέξαμε.

5.  Χωριζόμαστε σε ομάδες, η καθεμιά από τις 
οποίες διαλέγει να παρουσιάσει ένα από τα 
χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα από όλο τον 
κόσμο που της έκαναν εντύπωση. Προσοχή: 
δεν πρέπει δύο ομάδες να διαλέξουν το ίδιο 
έθιμο!
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σ. 27  Ο Ιωσήφ αποκαλύπτεται στα αδέλφια του (Γεν 
36, 37-50), Marc Chagall, 1931

σ. 29  Ο προφήτης Δαβίδ, Αντώνιος Φίκος, 2013
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σ. 30  Η μονομαχία του Δαβίδ με τον Γολιάθ, Παρισινό 
Ψαλτήρι, Βυζαντινό χειρόγραφο (10ος αιώνας), 
Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας 

σ. 32  Η στέψη του Δαβίδ ως βασιλιά, Παρισινό Ψαλτή-
ρι, Βυζαντινό χειρόγραφο (10ος αιώνας), Εθνική 
Βιβλιοθήκη Γαλλίας

σ. 34  Η παραβολή του καλού ποιμένα (Λκ 15, 3-7), 
Nikola Saric, 2014

σ. 34  Η παραβολή του καλού ποιμένα (το χαμένο πρό-
βατο), Sawai Chinnawo

σ. 36  Η επιστροφή του ασώτου, Φώτης Κόντογλου
σ. 38  Η επιστροφή του ασώτου, Marc Chagall, 1975-76
σ. 36  Η επιστροφή του ασώτου, Έλενα Τσερκάσοβα
σ. 38  Η επιστροφή του ασώτου, Sieger Köder
σ. 39  Ο καλός ποιμένας, ξυλόγλυπτος σταυρός από το 

Αβαείο της Maria Laach
σ. 41  Το πανηγύρι του Άγιου Λύπιου, Μπάμπης Πυλα-

ρινός, Γιορτή 2008
σ. 42  Το νησί, Μπάμπης Πυλαρινός, Γιορτή 2008
σ. 47  Ο Ευαγγελισμός, Μπάμπης Πυλαρινός
σ. 48  Ο Άγιος Σπυρίδων, Μπάμπης Πυλαρινός
σ. 48  Ο Άγιος Νικόλαος, Μπάμπης Πυλαρινός
σ. 48  Ο Άγιος Διονύσιος Ζακύνθου, Μπάμπης Πυλαρι-

νός
σ. 50  Αγιασώτισες Χορεύοντες εις την Καρύνην, Χατζη-

μιχαήλ Θεόφιλος
σ. 53  Τρεις Ιεράρχες, Todor Mitrovic
σ. 57  Τρεις Ιεράρχες οι του κόσμου φωστήρες, Κων-

σταντίνος Βρούσγος
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σ. 58  Οι Τρεις Ιεράρχες ως μοναχοί θεολόγοι, Γεώργι-
ος Κόρδης

σ. 60  Εβραίοι προσεύχονται στη συναγωγή, Maurycy 
Gottlieb, 1878

σ. 60  Μουσουλμάνοι γιορτάζουν το Eid al-Fitr, φωτο-
γραφία El Rocio Romeria

σ. 62  Το ξύλον (δένδρο) της ζωής, ψηφιδωτό από τη 
Βασιλική του Αγίου Κλήμη Ρώμης, 1118

σ. 64  Η ύψωση του τιμίου Σταυρού, φορητή εικόνα 
από την ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής

σ. 71  Ο Μωυσής και η φλεγόμενη βάτος, Marc Chagall, 
1966

σ. 72  Esmâu’l-Hüsnâ (τα όμορφα ονόματα), ασημένιο 
δακτυλίδι με τα 99 ονόματα του Αλλάχ

σ. 73  Εσπερινός της Αγίας Τριάδος (λεπτομέρεια), 
Έλενα Τσερκάσοβα, 2002

σ. 74  Η παραβολή του μεγάλου δείπνου (ΛΚ 14, 15-
24), Nikola Saric, 2014

σ. 77  Λειτουργία στο Πρωτάτο, Νίκος-Γαβριήλ Πεντζί-
κης, 1980

σ. 78  Η ουράνια Εκκλησία (λεπτομέρεια), Νικόλαος 
Μαστερόπουλος, 2001, σύνθεση σε σμάλτο από 
τη σειρά «Αποκάλυψη»

σ. 80  Η κοινωνία των αποστόλων, Άγιος Νικόλαος των 
ορφανών, 1310-20

σ. 80  Στον δρόμο προς Εμμαούς, Έλενα Τσερκάσοβα, 
2010

σ. 81  Μυστικός Δείπνος, Todor Mitrovic
σ. 82  Το ουράνιο θυσιαστήριο (σύνθεση σε σμάλτο), 
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Νικόλαος Μαστερόπουλος, 2001
σ. 82  Προσφορά 4, Χρήστος Μποκόρος, 1997
σ. 84  Εξοπλισμός για την προσευχή. Περιλαμβάνει ένα 

ταλίτ (σάλι προσευχής) με τη θήκη του, ένα τεφι-
λίν (δοχείο), ένα κιπά (σκουφάκι προσευχής) και 
ένα σιντούρ (προσευχητάρι), Εβραϊκό Μουσείο 
Ελλάδος 

σ. 85  Η φυλή του Ασήρ (Γεν 49, 20), λιθογραφία από 
τη σειρά Jerusalem Windows, Marc Chagall, 
1962

σ. 87  Ραβίνος κρατά την Τορά φορώντας το Taleth 
(σάλι προσευχής), Marc Chagall, 1923

σ. 89  Tζαμί στο Kashmir, φωτογραφία Steve McCurry
σ. 89  Κεραμικό πλακίδιο τοίχου κοσμημένο με το ιερό 

τέμενος της Μέκκας με την Κάαβα στο κέντρο, 
Μουσείο Μπενάκη

σ. 89  Κοράνιο του 18ου αιώνα
σ. 91  Η γέννηση του Χριστού, Όλγα Σαλάμοβα, 2013
σ. 92  Χριστούγεννα στον κόσμο. Χριστούγεννα στο 

σπίτι μας, Μπάμπης Πυλαρινός, Απλωμένα ρού-
χα, 2010

σ. 94  Ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν 
(Ησ 9, 6), Hanna Varghese, 1998

σ. 95 I Can Fly, Mary Blair
σ. 95 κάρτα γενεθλίων
σ. 98 Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Έλενα Τσερκάσοβα
σ. 99  Ο Ιωσήφ και η ετοιμόγεννη Παναγία αναζητούν 

κατάλυμα, Margherita Pavesi Mazzoni 
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σ. 100  Η γέννηση του Χριστού, Capella Martorana 
(Santa Maria del Ammiralo, San Nicolas del 
Greci), Παλέρμο Ιταλίας, 1146-1151

σ. 100 Η γέννηση του Χριστού, Έλενα Τσερκάσοβα
σ. 102  Η προσκύνηση των μάγων, Έλενα Τσερκάσο-

βα
σ. 102  Η προσκύνηση των μάγων, Άγιος Νικόλαος 

των ορφανών, 1310-20
σ. 104  Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, Έλενα Τσερκά-

σοβα
σ. 105  Η γέννηση του Χριστού, Μηνολόγιο του Βασι-

λείου II, Vaticanus graecus, 1613
σ. 107  Παραστάσεις της Γέννησης του Χριστού απ’ 

όλο τον κόσμο
σ. 109  Η γέννηση του Χριστού, Δομήνικος Θεοτοκό-

πουλος (El Greco), 1603-05
σ. 110  Η γέννηση του Χριστού, φρέσκο από ναό της 

Μαυροκκλησιάς (Karanlik kilise) στο Κόραμα 
(Goreme) της Καππαδοκίας, 11ος αιώνας

σ. 111  Παναγία η βρεφοκρατούσα, μεταξοτυπία από 
την Ιαπωνία, 1960

σ. 111  Τσεγιέν (Cheyenne) Παναγία και Χριστός, 
Father John Giuliani, 1997

σ. 113  Κάλαντα, Γιώργος Σικελιώτης
σ. 115  Τα Κάλαντα ή ο Τυμπανιστής, Νικηφόρος Λύ-

τρας, 1872
σ. 116  Άγγελοι, Mary Blair
σ. 117  Buona Befana
σ. 120  Τα κάλαντα, Γεώργιος Κόρδης
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σ. 122  Ρόδια, Χρήστος Μποκόρος, 2000
σ. 124   Μέγας Βασίλειος, Σπύρος Καρδαμάκης
σ. 127  Η αγία οικογένεια, Αφροαμερικάνικα αγαλματί-

δια (Napco),  Macy’s
σ. 127   Η αγία οικογένεια, χειροποίητα αγαλματίδια 

από το Περού ή τη Γκάνα
σ. 127  Η αγία οικογένεια, αγαλματίδια Εσκιμώων
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1ου ΤΟΜΟΥ

1. Ζούμε μαζί

2. Η χαρά της γιορτής

3.  Κυριακή 
Μια σημαντική ημέρα της εβδομάδας

4.  Τα Χριστούγεννα 
Ο Θεός γίνεται άνθρωπος
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Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά βιβλία του ∆ηµοτικού, 
του Γυµνασίου, του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. 
τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέµονται 
δωρεάν στα ∆ηµόσια Σχολεία. Τα βιβλία µπορεί να 
διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν στη δεξιά κάτω 
γωνία του εµπροσθόφυλλου ένδειξη «∆IΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ 
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς 
πώληση και δεν φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται 
κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του νόµου 1129 της 15/21 Μαρτίου 
1946 (ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τµήµατος 
αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώµατα  
(copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε µορφή, χωρίς 
τη γραπτή άδεια  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων / IΤΥΕ - ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ.
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