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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 δημιουργήθηκε με 
την ευθύνη της Επιτροπής Εμπει-
ρογνωμόνων του Ινστιτούτου Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Υποέργου «Εκ
πόνησηΠρογραμμάτωνΣπουδών
ΠρωτοβάθμιαςκαιΔευτεροβάθμιας
ΕκπαίδευσηςκαιΟδηγώνγιατονΕκ
παιδευτικό«ΕργαλείαΔιδακτικών
Προσεγγίσεων» της Πρά ξης «ΝΕΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ(Σχολείο21ουαιώνα)–
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ΝέοΠρόγραμμαΣπουδών». Το πα-
ρόν υλικό συνοδεύει το αντίστοιχο 
Πρόγραμμα Σπουδών και τον Οδη-
γό Εκπαιδευτικού.

Στο έντυπο προσωρινό υλικό για τα 
Θρησκευτικά Γ΄ Δημοτικού συνερ-
γάστηκαν με τα μέλη της Επιτρο-
πής Εμπειρογνωμόνων, και είχαν 
την παιδαγωγική επιμέλεια οι πα-
ρακάτω εκπαιδευτικοί:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

Σταύρος Γιαγκάζογλου,  
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ

Θανάσης Νευροκοπλής,  
ΜTh Θεολογίας, εκπαιδευτικός  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  
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μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνω-
μόνων

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
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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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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ 

«∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ι.Τ.Υ.Ε. «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Tόμος 1ος

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Έντυπο προσωρινό υλικό στα
Θρησκευτικά Γ΄ Δημοτικού

ΑΘΗΝΑ 2017
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

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

Εσύ κι εγώ μαζί, θα αρχίσουμε το 
καινούριο μάθημα της Τρίτης τάξης: 
τα Θρησκευτικά. Ένα ταξίδι στον 
κόσμο της θρησκείας με οδηγό τις 
εικόνες, τις περιγραφές, τα πρό-
σωπα και τις ιστορίες που θα βρεις 
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στις σελίδες μου. Στη διαδρομή θα 
ανακαλύψουμε την ορθόδοξη χρι-
στιανική παράδοση αλλά και κά-
ποια στοιχεία από την παράδοση 
άλλων θρησκειών. Οι δημιουργικές 
δραστηριότητες που θα κάνεις στην 
τάξη με την καθοδήγηση του δα-
σκάλου ή της δασκάλας σου, ελπί-
ζω να σου δώσουν την ευκαιρία να 
κατανοήσεις πόσο σημαντικό είναι 
να ζούμε όλοι μαζί στον όμορφο κό-
σμο 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 
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συμμαθητές μας και μαζί τους μοι-
ραζόμαστε τις χαρές, τις λύπες και 
τα προβλήματά μας. Είναι σημαντι-
κό να νοιαζόμαστε ο ένας για τον 
άλλον· να δείχνουμε στους άλλους 
την αγάπη και τον σεβασμό μας, 
χωρίς να κάνουμε διακρίσεις, όσο 
κι αν κάποιες φορές στη συνύπαρ-
ξή μας με τους άλλους αντιμετωπί-
ζουμε προβλήματα ή συγκρούσεις.
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Ι.  Οι άλλοι κι εγώ 
Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, 
συμμαθητές, ομάδες συνομηλί-
κων

Ένας ίσον Κανένας
Έναςίσονκανένας,

κανέναςίσονμηδέν.
Γιατίναμένειςμόνος

ότανυπάρχειπαρέα
εδώ;

ΟδόςΣκουπιδοπόλεως
καιλουλούδιουδέν.

Μακάτιγύρωανθίζεικι
ανθίζειότανμαζί

σ’έχωεγώ.
Έχωεγώμαζίμουτην

Τζέλα,έχωεγώμαζί
μουτηνΛέλα,

έχωεγώμαζίμουτον
Κόρνα.
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Περιβόλιαγίνονταιοιδρόμοι,
μίκυμάουςοιαστυνόμοι,

τ’όνομάμουκανείςδενξεχνά.
Λα,λα,λα…

Έναςίσονκανένας,έλαμαζίμας
καισυ.

Γιατίναμένειςμόνοςόταν
υπάρχουμεοιτρειςμαςεδώ;

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


Έναςίσονκανένας,

κανέναςίσονμηδέν.
Έναςίσονκανένας,

κανέναςίσονμηδέν.

Τζέλα,Λέλα,Κόρναςκαι
οΚλεομένης, Ένας ίσον 
Κανένας,  
Μουσική, Στίχοι: Φοίβος 
Δεληβοριάς

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

Εγώμετ’Αραπάκι
καιμετοΚινεζάκι
καιτονΑμερικάνο
ακόμαπαραπάνω
θαφτάσουμεωςτονΆρη
μιαμέρατουΦλεβάρη.

Εγώμετ’Αραπάκι
μετ’Αμερικανάκι
καιτονμικρόΚινέζο
τρελαίνομαιναπαίζω.

Μ’αφούμαςεμποδίζουν
κιαφούμαςξεχωρίζουν
θαμπούμεσ’ένανπύραυλο
ναπάμεσ’άλλοαστέρι
μιαμέραμεσημέρι.
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Τιτάχακιανδενέχουμε
τοίδιοχρώμαόλοι
στογύρωγύρωόλοι;
Τοθέλουμεκαιθα’μαστε
αχώριστοικαιφίλοι
γλυκότσαμπίσταφύλι.

Μουσική: Στέφανος Βασιλειάδης, 
Στίχοι: Μαρία Γουμενοπούλου

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Παιχνίδι γνωριμίας: Καθισμέ-

νοι σε κύκλο, πετώντας ένα 
μπαλάκι ο ένας στον άλλο, 
λέμε το όνομά μας και κάτι 
που μας αρέσει.

2.  Καθισμένοι σε κύκλο συ-
μπληρώνουμε φρά-
σεις όπως: όταν θυμώνω 
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...............………, όταν φοβά-
μαι ............……, με σκοπό να 
αποδεχθούμε και να εξωτερι-
κεύσουμε τα συναισθήματά  
μας στην ομάδα της τάξης.

3.  «Ο καλύτερός μου φίλος»: σε 
μια κόλλα χαρτί, γράφουμε 
τρία πράγματα που μοιραζό-
μαστε με τον καλύτερό μας 
φίλο και τα παρουσιάζουμε 
στην τάξη.

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

  ii. ................................................
...................................................

  iii. ...............................................
...................................................

5.  Ακούμε το τραγούδι «Γλυκό 
τσαμπί σταφύλι», ενώ διαβά-
ζουμε τους στίχους από το βι-
βλίο μας. Έπειτα, σημειώνου-
με τρία πράγματα που μοιρα-
ζόμαστε με τον καλύτερο φίλο 
μας ή την καλύτερη φίλη μας.

Νικηφόρος Βρεττάκος,  
Μικρό ποίημα της φιλίας
Ότανήμουνμικρόπαιδί,
όπωςείναιτ’αρνάκια
πουπαίζουνεστολιβάδιτηνάνοιξη
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είχαφίλουςτιςπασχαλίτσες,
είχαφίλουςτιςλιμπελούλες,
είχαφίλουςταλουλουδάκια.

Μετάπουμεγάλωσα,
αγαπούσατοφωςκαικοιτούσα

ψηλά.
Είχαφίλουςταόνειρα.
Ταχρόνιαπερνούσανε
καιτώραπουπια
δενείμαιόπωςτ’αρνάκια
πουπαίζουνεστολιβάδιτηνάνοιξη
καιδενκάνωόνειρα,
έχωφίλουςμουταπαιδιά,
τοΔημήτρη,τοΝικηφόρο,

έχωφίλουςμουταπαιδιά,
ταλευκάκαιταέγχρωμα,
τηνΠάλμο,τοΛη,
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έχωφίλουςμουτανεγράκια
καιθυμάμαιτιςπασχαλίτσες
καιθυμάμαιτιςλιμπελούλες
καιθυμάμαιταλουλουδάκια
καιθυμάμαιταόνειρα.

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Χωριζόμαστε σε ομάδες και 
κάθε ομάδα φτιάχνει μια ζω-
γραφιά 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. Σημειώνου-
με ένα ή δύο που μπορεί να 
έχουν οι περισσότεροι στην 
ομάδα, τα σκεφτόμαστε και 
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προτείνουμε λύσεις.
	 	Οικαλοίφίλοιείναιτα

σπάνιακοσμήματατης
ζωής:δύσκολονατα
βρούμεκαιαδύνατοννα
τααντικαταστήσουμε!

	 	Όποιοςβρειφίλοπιστό,
έχειβρειακριβόθησαυρό!
(Σοφ. Σειρ. 6, 14)

	 	Δενυπάρχειαντάλλαγμα
ενόςπιστούφίλου.(Σοφ. 
Σειρ. 6, 15)
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Μια νέα αρχή 
Μεςστηνβροχήπροσπαθείέναπαιδί
Ναανάψειλευκόμικρόκερί
Άνεμοςφυσάεικαικανείς

δενβοηθάει
Ναφανείμιαφλόγαστοκερί

Περνάειοκαιρός
Όλοιθέλουνλίγοφως
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Μακανείςδενείναιτολμηρός
Υπάρχειπόνοςπουδενγιατρεύει

οχρόνος
τηνψυχήσανδενανοίξειοουρανός

Όλοιμαζί,μιανέαελπίδα
Όλοιμαζίμιανέααρχή,μια

ηλιαχτίδα
Τοπαιδίκρατάει
τοκερίκαισαςρωτάει
Ποιοςθέλειπου‘χειτηνκαρδιά

ψυχρήναζεσταθεί

Μιααστραπή,πουτηνγέννησεη
βροχή

Μεμιαλάμψηανάβειτολευκόκερί
Τότεόλοιξεχνάνετονφόβοκαι

ζητάνε
Απ’τοπαιδίγιαναφωτίσειόλητην

γη
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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 αγα-
πημένοι παρά από κοντά και μα-
λωμένοι.

		Μαζί μιλάμε και χώρια καταλα-
βαίνουμε.

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

		Όταν τα σκυλιά τρώγονται, ο λύ-
κος τρώει τα πρόβατα

		Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο 
αχυρώνα.

		Άμα δε θέλει ο ένας, οι δύο δε 
μαλώνουν.
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Εγώ κι εσύ μαζί 
Εγώκιεσύμαζί.
Ότανητύχησουθα’ναιφευγάτη,
καισυμακριάαπ’τοζεστόσου

κρεβάτι,
τότεθυμήσουτηχρυσήσυμβουλή.

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

καρδιάμου.
Δυοφιλαράκιαμεμιαψυχή,
εγώκιεσύμαζί.

Μπορείςανθεςναβρειςπιο

έξυπνουςφίλους,
να’ναιμεγάλοικαιπιοδυνατοί.
Μπορείς!!!
Αλλάναξέρειςτηδικιάμουαγάπη,
δεθαστηδώσειφιλαράκοκανείς...
Κιόσοπερνάνεκαιφεύγουντα

χρόνια,
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 συνέχεια 
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».
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Αγάπη, φροντίδα, συγγνώμη
Αν όλα τα παιδιά της γης 
Ανόλαταπαιδιάτηςγης
πιάνανγεράταχέρια
κορίτσιααγόριαστησειρά
καιστήνανεχορό
οκύκλοςθαγινότανε
πολύπολύμεγάλος
κιολόκληρητηΓημας
θ’αγκάλιαζεθαρρώ.
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Ανόλαταπαιδιάτηςγης
φωνάζαντουςμεγάλους
κιαφήνανταγραφείατους
καιμπαίνανστοχορό
οκύκλοςθαγινότανε
ακόμαπιομεγάλος
καιδυοφορέςτηΓημας
θ’αγκάλιαζεθαρρώ.

Θα’ρχόνταντότεταπουλιά
θα’ρχόντανταλουλούδια
θα’ρχότανεκιηάνοιξη
ναμπειμεςστοχορό
κιοκύκλοςθαγινότανε
ακόμαπιομεγάλος
καιτρειςφορέςτηΓημας
θ’αγκάλιαζεθαρρώ!

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

10-0198_d_c_thrisk_bm_1-52_28b.indd   29 13/11/2017   11:37



30 / 15

Γκρεμίζοντας τους τοίχους
Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν 

ένας γίγαντας που είχε ένα ωραίο 
σπίτι με υπέροχο κήπο. Στον κήπο 
υπήρχαν όλων των ειδών τα δέ-
ντρα, γεμάτα με γλυκύτατους καρ-
πούς. Υπήρχαν επίσης πολλά λου-
λούδια με ευωδιαστά αρώματα και 
υπέροχα χρώματα. Όταν ο γίγαντας 
έλειπε τα παιδιά χαίρονταν πολύ 
να παίζουν στον κήπο του. Ξαφνι-
κά, ένα απόγευμα γύρισε ο γίγα-
ντας μετά από πολύ καιρό απου-
σίας. Βλέποντας τα παιδιά μέσα 
στον αγαπημένο του κήπο, θύμωσε 
πάρα πολύ. Άρχισε να κουνάει τα 
χέρια του δυνατά και να φωνάζει: 
«Φύγετε γρήγορα από δω! Ο κή-
πος είναι δικός μου! Μόνο δικός 
μου!». Τα παιδιά τρόμαξαν πολύ και 
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το έβαλαν στα πόδια. Ο γίγαντας, 
αφού έχτισε έναν τεράστιο τοίχο 
γύρω από τον κήπο του, κρέμασε 
και μια επιγραφή στην πόρτα που 
έλεγε: «Οι παραβάτες θα διώκο-
νται». Έτσι τα παιδιά δεν μπορού-
σαν να παίξουν πια εκεί...
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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 μοσχοβολούσαν, μα 
στον κήπο του γίγαντα κανένα δέ-
ντρο δεν έβγαζε λουλούδια, κανένα 
πουλάκι δεν έχτιζε εκεί τη φωλιά 
του· μόνο χιόνι και παγωνιά… Πέ-
ρασε η άνοιξη, ήρθε το καλοκαίρι. 
Όμως ο γίγαντας που κοιτούσε συ-
νέχεια από το παράθυρό του, έβλε-
πε τον κήπο του ξερό και παγωμέ-
νο. 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, 
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όταν ξαφνικά ένα πρωί άκουσε ένα 
πουλί να κελαηδάει. Έτρεξε έκπλη-
κτος στο παράθυρο να δει από πού 
ερχόταν αυτό το γλυκό κελάηδημα 
και τι να δει; Από ένα μικρό άνοιγ-
μα στον τοίχο τα παιδιά είχαν τρυ-
πώσει μέσα και κάθονταν στα κλω-
νιά των δέντρων. Σε κάθε δέντρο 
που αντίκριζε υπήρχε και ένα μι-
κρό παιδί. Και τα δέντρα χαίρονταν 
τόσο πολύ που είχαν μαζί τους 
πάλι τα παιδιά, ώστε σκεπάστηκαν 
με άνθη και αργοσάλευαν τα κλαδιά 
πάνω απ’ τα κεφάλια τους. Τα που-
λιά πετούσαν εδώ κι εκεί και τιτίβι-
ζαν ενθουσιασμένα, και τα λουλού-
δια πρόβαλαν απ’ το χορτάρι κοι-
τάζοντας χαμογελαστά. Τότε ο γί-
γαντας, γεμάτος χαρά, έτρεξε στον 
κήπο φωνάζοντας: «Μα τι εγωιστής 
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που ήμουν... Ο κήπος ανήκει και 
στα παιδιά! Χωρίς αυτά δεν υπάρ-
χει 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 τοί-
χο και από τότε έπαιζε μαζί με τα 
παιδιά τα πιο όμορφα παιχνίδια 
του κόσμου!

Όσκαρ Ουάιλντ, Οεγωιστήςγίγα
ντας

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακούμε και, αν το ξέρουμε, τρα-
γουδάμε κι εμείς το τραγούδι 
«Αν όλα τα παιδιά της γης». 
Στη συνέχεια η δασκάλα/ο δά-
σκαλός μας θα μας διαβάσει το 
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απόσπασμα από τον «Εγωιστή 
Γίγαντα». Χωρίζουμε ένα χαρ-
τί στα δύο και ζωγραφίζουμε ή 
φτιάχνουμε ένα κολλάζ με ει-
κόνες για το τραγούδι και την 
ιστορία που ακούσαμε.

ΙΙ. Ιστορίες από την Παλαιά Δια-
θήκη

Δύο διαφορετικά αδέρφια: 
Η ιστορία του Ησαύ και του Ια-
κώβ

Ο Ισαάκ και η Ρεβέκκα απέκτησαν 
δύο δίδυμα αγοράκια. Το πρωτότο-
κο το ονόμασαν Ησαύ και τον δεύ-
τερο Ιακώβ. Ο Ησαύ ήταν κοκκινω-
πός και τριχωτός και μεγαλώνοντας 
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έγινε ένα δυνατό και τολμηρό αγόρι 
που αγαπούσε το κυνήγι. Ο Ιακώβ 
ήταν φρόνιμος, γλυκομίλητος και 
προτιμούσε να μένει στο σπίτι βοη-
θώντας τη μητέρα του στις καθημε-
ρινές 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 μαγεί-
ρευε φακές, ο Ησαύ γύρισε κου-
ρασμένος και πεινασμένος από 
το κυνήγι. «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 δώ-
σεις για αντάλλαγμα τα πρωτοτόκιά 
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σου». Τα πρωτοτόκια ήταν συνή-
θεια της εποχής εκείνης, σύμφωνα 
με την οποία αυτός που θα γεννιό-
ταν 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 έπαιρ-
νε 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 
αντάλλαξε τα πρωτοτόκιά του με 
ένα γεμάτο πιάτο φακές.

                Γεν 25, 24-34
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Όταν ο Ισαάκ γέρασε πολύ δεν 
έβλεπε πια. Καθώς αισθανόταν ότι 
πλησίαζε το τέλος του, ήθελε να 
ευλογήσει τον Ησαύ. Δεν ήξερε βέ-
βαια πως είχε πουλήσει τα πρωτο-
τόκια. 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. 
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Μαγείρεψε δύο κατσικάκια και συμ-
βούλεψε 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 πατέ-
ρα του προσποιούμενος ότι είναι 
ο Ησαύ. Ο Ισαάκ παραξενεύτηκε 
ακούγοντας αλλαγμένη τη φωνή 
του Ησαύ. Μια, λοιπόν, και δεν 
έβλεπε, ψηλάφισε τα χέρια του Ια-
κώβ 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 κυνήγι, 
ήταν πια αργά! Ο Ησαύ μετάνιωσε 
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που πούλησε τα πρωτοτόκια, μίση-
σε τον αδερφό του και ήθελε να τον 
εκδικηθεί. Έλεγε μάλιστα πως θα 
τον σκότωνε, μόλις πέθαινε ο πα-
τέρας τους. Η Ρεβέκκα, όταν έμαθε 
τα σχέδιά του Ησαύ, έστειλε τον Ια-
κώβ στον αδερφό της που ζούσε σε 
χώρα μακρινή. Έτσι, ο Ιακώβ εξορί-
στηκε 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 ετοι-
μάζεται να γυρίσει και πως ήρθε ο 
καιρός να φιλιώσουν πια. Γρήγορα 
πήρε την είδηση ότι ο Ησαύ έρχεται 
να τον συναντήσει με τετρακόσιους 
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άντρες. Ο Ιακώβ φοβήθηκε ότι ερ-
χόταν για να του επιτεθεί και προ-
σευχήθηκε στον Θεό.

Όταν είδε από μακριά τον Ησαύ 
να έρχεται με τους άντρες του, έτρε-
ξε και προσκύνησε στη γη εφτά 
φορές πριν τον πλησιάσει. Τότε ο 
Ησαύ, που του είχε περάσει ο θυ-
μός 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 ευχαριστήθηκε 
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 πρόσφερε στον αδερφό του 
πολλά δώρα, τα οποία στην αρχή ο 
Ησαύ δεν ήθελε να τα πάρει, αλλά 

10-0198_d_c_thrisk_bm_1-52_28b.indd   41 13/11/2017   11:37



42 / 18

μπροστά στην επιμονή του τελικά 
δέχτηκε. Μαζί και αγαπημένοι πή-
ραν τον δρόμο της επιστροφής.

Γεν 33, 1-12

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αφού διαβάσουμε την ιστορία 
του Ησαύ και του Ιακώβ, βρί-
σκουμε λέξεις-κλειδιά που κυρι-
αρχούν και επαναλαμβάνονται 
στις διηγήσεις. Ο δάσκαλος/η 
δασκάλα μας τις γράφει στον 
πίνακα σε συννεφάκια, όπως 
εμείς τις λέμε. Τις παρατηρούμε 
για λίγο, σκεφτόμαστε και συ-
ζητάμε στην τάξη: 
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	 	Ποιες από τις λέξεις-κλειδιά 
μπορούμε να αναγνωρίσου-
με 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 αγα-
πούσε όλα του τα παιδιά. Είχε όμως 
ιδιαίτερη αδυναμία στον μικρότερο 
γιο του τον Ιωσήφ. Αυτή η αδυνα-
μία του Ιακώβ έκανε τα αδέλφια του 
Ιωσήφ να ζηλέψουνε. Και πιο πολύ 
ζήλεψαν, όταν μια μέρα ο Ιακώβ χά-
ρισε στον Ιωσήφ ένα πολύχρωμο 
χιτώνα. Η ζήλια τους έγινε μίσος 
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όταν κάποτε ο Ιωσήφ τους διηγήθη-
κε δύο όνειρά του: «Είδα πως βρι-
σκόμασταν», τους είπε, «στα χω-
ράφια, 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 φεγ-
γάρι και έντεκα αστέρια με προσκυ-
νούσαν». Μετά από αυτά, οι αδερ-
φοί του Ιωσήφ έγιναν έξω φρενών 
και πήραν την απόφαση να του 
αφαιρέσουν τη ζωή.

Δεν άργησαν να βρουν την κα-
τάλληλη ευκαιρία. Μια μέρα που ο 
Ιακώβ έστειλε τον Ιωσήφ στο λιβά-
δι όπου τα αδέρφια του έβοσκαν 
τα κοπάδια τους, σκέφτηκαν να τον 
σκοτώσουν και να πουν στον πατέ-
ρα τους πως τον έφαγαν τα άγρια 
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θηρία. Τότε, ο μεγαλύτερος αδερ-
φός, ο Ρουβήν, τους πρότεινε να 
μην τον σκοτώσουν, αλλά να τον 
ρίξουν σε ένα λάκκο. Έτσι και έκα-
ναν. Ο Ρουβήν βέβαια σχεδίαζε να 
πάει αργότερα και να σώσει τον 
Ιωσήφ. Ξαφνικά είδαν να περνά-
ει από εκεί ένα καραβάνι με εμπό-
ρους. Πήγαιναν στην Αίγυπτο και 
οι καμήλες τους ήταν φορτωμένες. 
Τα αδέρφια αποφάσισαν να πουλή-
σουν τον Ιωσήφ στους εμπόρους 
για είκοσι χρυσά νομίσματα. Έπει-
τα έσφαξαν ένα κατσίκι, λέρωσαν 
με το αίμα του τον χιτώνα του Ιω-
σήφ 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 πούλη-
σαν σε έναν άρχοντα, τον Πετεφρή. 
Η εξυπνάδα και οι ικανότητες του 
Ιωσήφ γρήγορα αναγνωρίστηκαν 
από τον Πετεφρή. Έτσι γρήγορα 
του εμπιστεύτηκε όλα του τα υπάρ-
χοντα και τις υποθέσεις του. Μετά 
από πολλές περιπέτειες του Ιω-
σήφ, ο ίδιος βασιλιάς της Αιγύπτου, 
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ο Φαραώ, αναγνώρισε την αξία 
του και του έδωσε μεγάλη εξουσία 
πάνω σε όλη τη χώρα. 

Όταν έπεσε πείνα σε όλη την πε-
ριοχή, τα αδέρφια του Ιωσήφ ήρθαν 
στην Αίγυπτο να αγοράσουν σι-
τάρι. Συναντήθηκαν με τον Ιωσήφ, 
αλλά δεν τον γνώρισαν. Αυτός τους 
γνώρισε και έκλαψε κρυφά. Μετά 
από κάποια τεχνάσματα που τους 
έκαναν να αναλογιστούν το κακό 
που είχαν κάνει πριν από χρόνια 
στον αδερφό τους, ο Ιωσήφ αποκα-
λύφθηκε κλαίγοντας, τους διηγήθη-
κε όλα όσα είχε περάσει στην Αίγυ-
πτο και τους συγχώρεσε. Μάλιστα 
δώρισε στον καθένα μια γιορτινή 
φορεσιά. Τους έδωσε αμάξια φορ-
τωμένα με τρόφιμα και δώρα για 
τον πατέρα του. 
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Όταν τα αδέρφια επέστρεψαν 
στον Ιακώβ τον πατέρα τους, του 
είπαν ότι ο Ιωσήφ ζει και του διη-
γήθηκαν 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)

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Παρουσιάζουμε με δικά μας 
λόγια ή με θεατρικό τη σκηνή: 
«Ο Ιακώβ συναντά και πάλι τον 
Ιωσήφ».
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Δαβίδ και Σαούλ

Μέσα στα μεγάλα παλάτια του 
βασιλιά Σαούλ ήταν απλωμένη σι-
ωπή. Κανείς δε γελούσε και δε μι-
λούσε, γιατί φοβούνταν τον βασι-
λιά. Σκέψεις άσχημες και στενοχώ-
ρια τον τυραννούσαν και είχε χάσει 
τον ύπνο του. Τότε οι υπηρέτες του 
σκέφτηκαν να βρουν έναν άνθρωπο 
που να μπορεί να τραγουδάει με 
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την άρπα του και να κάνει τον βα-
σιλιά να ηρεμεί. Αυτός που βρήκαν 
ήταν ο Δαβίδ, ο μικρότερος γιος 
του Ιεσσαί, ένα όμορφο και ευγενι-
κό τσοπανόπουλο που ζούσε στη 
Βηθλεέμ. 

Ο Σαούλ συμπάθησε αμέσως τον 
Δαβίδ και αποφάσισε να τον κρα-
τήσει στο παλάτι. Ο Δαβίδ, κάθε 
φορά που ο Σαούλ ήταν θλιμμένος, 
έπαιρνε την άρπα του και τραγου-
δούσε. Τα τραγούδια του ήταν απλά 
και τρυφερά. Μιλούσαν για τον Θεό 
και για τις ομορφιές της φύσης κι ο 
Σαούλ γαλήνευε. Έτσι ο βασιλιάς 
τον αγάπησε, ενώ ο γιος του Ιωνά-
θαν τον είχε σαν να ’ταν αδερφός 
του.                    

Βασ Α΄ 16, 14-23
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Πέρασε καιρός πολύς. Ο Δαβίδ 
έγινε αγαπητός σε όλους. Κοντά 
στα τόσα του χαρίσματα, στη φρο-
νιμάδα, στην ομορφιά και στο τρα-
γούδι, είχε και γενναία καρδιά. Μια 
μέρα, ένας λαός γειτονικός, οι Φιλι-
σταίοι ήρθαν εναντίον των Ιουδαί-
ων κι ανάμεσά τους βγήκε ένας γί-
γαντας που λεγόταν Γολιάθ. Αυτός 
κορόιδευε και καλούσε όποιον Ιου-
δαίο είχε θάρρος να μονομαχήσει 
μαζί του. Μάλιστα φώναζε και έλεγε 
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πως όποιος από τους δυο νικούσε, 
εκείνου κι ο στρατός να λογαριαζό-
ταν νικητής. Κανένας όμως δεν τολ-
μούσε να τα βάλει μαζί του, αφού 
ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Ιου-
δαίων. 

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 Σα-
ούλ για να του δώσει την άδεια να 
βγει αυτός να μονομαχήσει με τον 
Γολιάθ. Με τα πολλά παρακάλια κα-
τάφερε 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 Γο-
λιάθ όταν τον είδε, γέλασε και είπε: 
«Για σκύλο με πέρασες και βγήκες 
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μπροστά μου με τη σφεντόνα;». Ο 
Δαβίδ χωρίς να φοβηθεί προχώρη-
σε λίγο, έριξε με τη σφεντόνα του 
μια πέτρα που ξάπλωσε κάτω τον 
Γολιάθ κι έτσι κατάφερε να τον κα-
τατροπώσει. Οι Ιουδαίοι ξεχύθηκαν 
τότε εναντίον των φοβισμένων Φι-
λισταίων και τους νίκησαν. Ο βασι-
λιάς Σαούλ, που είδε την ανδρεία 
του, έκανε τον Δαβίδ αρχηγό του 
στρατού. Από τότε ο Δαβίδ έγινε για 
όλη τη χώρα το σύμβολο της λεβε-
ντιάς και της ομορφιάς. Οι κοπέλες 
στα πανηγύρια τραγουδούσαν:

ΟΣαούλνίκησεχιλιάδες,
ΜαοΔαβίδνίκησεμυριάδες!

Σιγά σιγά όμως ο Σαούλ με αυτά 
που άκουγε, άρχισε να ζηλεύει, να 
ανησυχεί και να φοβάται ότι ο Δα-
βίδ θα του πάρει τον θρόνο. Μέρα 
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με τη μέρα η ανησυχία του μεγάλω-
νε, ώσπου στο τέλος έγινε μίσος. 
Ο Δαβίδ, χωρίς να υποπτεύεται τί-
ποτα, εξακολουθούσε να προσφέ-
ρει 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
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Δαβίδ και Ιωνάθαν

Ο γιος του Σαούλ Ιωνάθαν συ-
μπάθησε πολύ τον Δαβίδ απ’ την 
αρχή της γνωριμίας τους. Έγιναν 
αχώριστοι φίλοι και ο Ιωνάθαν αγα-
πούσε τον Δαβίδ σαν τον εαυτό 
του. Έβγαλε μάλιστα τον μανδύα 
που φορούσε και του τον έδωσε. 
Επίσης του έδωσε την πανοπλία 
του, το ξίφος του, το τόξο και τη 
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ζώνη του. Όταν κατάλαβε ότι ο πα-
τέρας του, ο Σαούλ, σκόπευε να 
σκοτώσει τον φίλο του, τον προ-
ειδοποίησε να κρυφτεί. Ο Δαβίδ 
ευχαρίστησε τον Ιωνάθαν, έφυγε 
και άρχισε να περιπλανιέται μέσα 
σε λαγκαδιές και σε βουνά. Ο Σα-
ούλ έφριξε όταν έμαθε πως ο Δαβίδ 
του ξέφυγε. Μετά από καιρό, όταν 
εχθροί επιτέθηκαν στους Ιουδαίους, 
ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν σκοτώθηκαν 
σε μια μάχη στο βουνό Γελβουέ. Ο 
Δαβίδ, μόλις πληροφορήθηκε τον 
θάνατο του βασιλιά και του αγαπη-
μένου του φίλου Ιωνάθαν, θρήνησε 
με πόνο αληθινό. 
Αλίμονο,ηδόξασου,Ισραήλ,
κονταροχτυπημένηπέθανεπάνω

στουςλόφουςσου! 
Εσείςβουνάπανέμορφατης

Γελβουέ,
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βροχήκαιχιόνιαςμηνπέσειποτέ
νασαςχαϊδέψει,

βουνάτηςΓελβουέ,τόποιτων
σκοτωμένων.

ΟΣαούλκαιοΙωνάθαν,οιαγαπη
μένοι,ενωμένοιστηζωήκαιστον

θάνατο.
Πιογρήγοροιαπ’τουςαετούςκαι
πιογενναίοιαπ’ταλιοντάρια…
Πώςεβασίλεψενηομορφιάτου
Ιωνάθαν!Λυπούμαικαιθρηνώγια

σένα,
Ιωνάθαναδελφέμου,που’σουν
γιαμέναοπιοακριβόςμουφίλος.
                                                        

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 διαφω-
νία που είχαμε μεταξύ μας και 
συζητούμε πώς νιώσαμε και 
πώς αντιδράσαμε. Μοιάζει η 
ιστορία μας με κάποια από τις 
ιστορίες της Βίβλου που δια-
βάσαμε; Σε ποια σημεία;
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ΙΙΙ. Ιστορίες από την Καινή Δια-
θήκη

Ο καλός ποιμένας
Ανάμεσα στα πλήθη που ακολου-

θούσαν τον Ιησού για να τον ακού-
σουν να μιλάει ήταν και οι αυστη-
ροί Φαρισαίοι. Αυτοί σαν φανατικοί 
υποστηρικτές του Μωσαϊκού Νό-
μου που ήταν, δεν έβλεπαν με καλό 
μάτι ότι γύρω από τον Ιησού μαζεύ-
ονταν τελώνες και άλλοι άνθρωποι 
που δεν τηρούσαν τον Νόμο. Έλε-
γαν μεταξύ τους και κατηγορούσαν 
τον Ιησού: «Αυτός ο άνθρωπος κά-
θεται και τρώει με αμαρτωλούς». 
Τότε ο Ιησούς για να δείξει ότι ήρθε 
για όλους τους ανθρώπους και κυ-
ρίως για τους αμαρτωλούς είπε 
αυτή τη μικρή ιστορία.
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Μια φορά ήταν ένας καλός βο-
σκός, που είχε εκατό πρόβατα. Μό-
λις 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. Χάρηκε 
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 
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τους φίλους του και τους γείτονες 
και τους είπε: «Χαρείτε μαζί μου, 
γιατί βρήκα το χαμένο μου πρόβα-
το».                                           

 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 
πολλά. Ολόκληρη συντροφιά δού-
λων υπηρετούσανε τις ανάγκες του 
σπιτιού. Τα είχαν όλα, δεν έλειπε 
τίποτα. Ώσπου μια μέρα, ξαφνικά, 
το ένα από τα παιδιά, το μικρότε-
ρο, παρουσιάστηκε στον πατέρα. 
«Θέλω να μου δώσεις το μερίδιο 
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της περιουσίας που μου αναλογεί», 
του είπε. Ξαφνιασμένος ο πατέρας 
προσπαθεί να τον μεταπείσει: «Τι 
σου λείπει, παιδί μου; Τι είναι εκεί-
νο που δε σου το προσφέρω;». Η 
επιμονή του γιου ήταν απελπιστι-
κή. Είχε πάρει την απόφασή του. 
Το πατρικό του σπίτι έμοιαζε με 
φυλακή. Είχε γνωρίσει συντροφιές 
ελεύθερες. Με αυτές θα έφευγε μα-
κριά, εκεί που δε θα μπορούσε να 
τον φτάσει η έγνοια κι ο έλεγχος 
του πατέρα του. Οι φίλοι του μιλού-
σαν αδιάκοπα για τα εξαίσια πράγ-
ματα των μακρινών τόπων. Αδύνα-
το στάθηκε να τον πείσει ο πατέ-
ρας. 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 παρασύρθηκε 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 

10-0198_d_c_thrisk_bm_1-52_28b.indd   63 13/11/2017   11:37



64 / 64 / 24 - 25

και δεν τον ήθελε για φίλο. Ο και-
ρός περνούσε 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 συγχωρή-
σει. Να μη με δεχτεί σαν παιδί του, 
μα σαν τον πιο τελευταίο υπηρέτη 
του, αφού δεν είμαι άξιος να λέγο-
μαι γιος του». 

Σα να είχε φτερά στα πόδια έτρε-
ξε πίσω στο σπίτι του. Από μακριά 
είδε τον πατέρα του που στεκόταν 
σε ένα ύψωμα κοιτάζοντας τον δρό-
μο και προσμένοντας το χαμένο 
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του παιδί. Έτρεξε κοντά του, έπε-
σε στα πόδια 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, «παιδί 
μου» του φώναζε και τον φιλούσε 
κλαίγοντας. Ύστερα φώναξε στους 
υπηρέτες του: «βγάλτε του τα κου-
ρελιασμένα ρούχα, λούστε τον και 
φορέστε του καθαρά ολόασπρα 
ρούχα, δώστε του το δαχτυλίδι μου 
να φορέσει στο χέρι του και σανδά-
λια στα πόδια του. Κι ύστερα σφάξ-
τε το καλύτερο μοσχάρι να χαρούμε 
και να γιορτάσουμε. Γιατί το παιδί 
μου αυτό ήταν νεκρό και αναστή-
θηκε, ήταν χαμένο και βρέθηκε». Κι 
έγινε χαρά μεγάλη στο σπίτι εκείνο 
κι η ευτυχία άπλωσε ξανά τα φτερά 
της και το σκέπασε. 
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Σε λίγο άρχισε λαμπρό πανη-
γύρι. Έλειπε μόνο ο μεγαλύτερος 
αδελφός. Βρισκότανε στα χωράφια. 
Σαν γύρισε το βράδυ, είδε το γλέ-
ντι και απόρησε. «Ήρθε ο αδελφός 
σου και ο πατέρας σου από την 
χαρά του έσφαξε το μοσχάρι το σι-
τευτό»,  του είπε ένας υπηρέτης. 
Θύμωσε ο μεγαλύτερος αδελφός 
και δεν ήθελε να μπει στο σπίτι.  Ο 
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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 με τις αμαρτω-
λές διασκεδάσεις; Και τώρα εσύ, 
έσφαξες γι’ αυτόν το καλύτερο μο-
σχάρι; 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, σκέ-
ψου καλύτερα. Εσύ κοντά μου δεν 
ήσουν τόσα χρόνια; Τα δικά μου 
δεν είναι και δικά σου; Έλα, λοι-
πόν,  και συ μαζί με μας να χαρείς, 
που ο αδελφός σου ήταν σαν πεθα-
μένος και αναστήθηκε, ήταν χαμέ-
νος και βρέθηκε».

Λκ 15, 11-24
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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; 
		Τι σκέφτομαι γι’ αυτό που 

βλέπω;
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 	 	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
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Στις γιορτές ερχόμαστε κοντά ο 
ένας με τον άλλο, μοιραζόμαστε 
εμπειρίες και συναισθήματα χαράς. 
Στις γιορτές της Εκκλησίας μαθαί-
νουμε να ζούμε με τους άλλους τη 
χαρά και την αλληλεγγύη και ταυτό-
χρονα γνωρίζουμε το βαθύτερο νό-
ημα και τη σημασία τους. Γνωρίζο-
ντας 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 πανδοχείο
		Τη φράση αυτή την είπε ο αρ-

χαίος έλληνας φιλόσοφος Δη-
μόκριτος.

		Μου αρέσουν οι γιορτές. Πάντα 
μου άρεσαν, από παιδί. 
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		Χριστούγεννα χιονισμένα, παι-
δικής αθωότητας ή απλώς πα-
γωμένα, αλλά γυρίζοντας από 
την εκκλησία στο σπίτι, το τζάκι 
να καίει «παπόρι».

		Πρωτοχρονιά μέσα στο δυνα-
τό ψύχος, με τον Παντοκράτο-
ρα στον τρούλο της εκκλησίας, 
πουντιασμένο 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 
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μαυροφορεμένων γυναικών. 
Πρόβες για τον επιτάφιο με 
φάλτσες πλην κατανυκτικότατες 
φωνές.

		Δεκαπενταύγουστος, με ούζο 
και χλωρό τυρί μετά τη λειτουρ-
γία, πριν τα κλαρίνα και το τρι-
ήμερο πανηγύρι κάτω από τα 
θεόρατα πλατάνια.

		Μαθητής  θυμάμαι, περίμενα 
πώς και πώς τις γιορτές των 
Χριστουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς. Λίγες μέρες πριν από 
τις διακοπές, χαμένος μέσα στο 
κρύο σπίτι που με φιλοξενούσε, 
ξάπλωνα 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 πουλιά.
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		Μου αρέσουν οι γιορτές. Ακόμη 
και τώρα που μεγάλωσα, μόλις 
δω τις πρώτες χριστουγεννιάτι-
κες βιτρίνες και τα χιλιάδες φω-
τάκια στους δρόμους, μια γλυκιά 
ανυπομονησία με κυριεύει και 
βρίσκω αφορμές να μπαινοβγαί-
νω σε φούρνους και ζαχαροπλα-
στεία, να μυρίζω και να θαυμάζω 
τους λόφους με τα μελομακάρο-
να, τους κουραμπιέδες, τις δί-
πλες και τα σκαλτσούνια και τα 
λογής αρτοσκευάσματα.

		Μου αρέσουν επίσης πολύ και 
τα λιγότερο εντυπωσιακά πο-
λύχρωμα φωτάκια με τα οποία 
στολίζουν τα μπαλκόνια και τις 
βεράντες τους οι Αθηναίοι (που 
μπορεί να είναι Αλβανοί, Πο-
λωνοί ή Ρουμάνοι, όπως πριν 
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από χρόνια είχαμε Ηπειρώτες, 
Ρουμελιώτες και Νησιώτες Αθη-
ναίους), καθώς αναβοσβήνουν, 
μαζί με τα φώτα των χριστου-
γεννιάτικων δέντρων και χτυ-
πούν 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. Βέ-
βαια, μόλις ξύπνησε, βρήκε δίπλα 
στο μαξιλάρι του τα δώρα του Αη 
Βασίλη. Και το μεσημέρι θα έχει 
γιορτινό τραπέζι με τη βασιλόπιτα 
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στη μέση. Κάνοντας αυτές τις σκέ-
ψεις, ετοιμαζόταν κιόλας για την εκ-
κλησία. Η μητέρα του έδωσε και το 
πρόσφορο, να δώσει στον παπα-
Λευτέρη, αφού θα πήγαινε πρώτος 
εκείνος στη λειτουργία.

Ο δεκάχρονος Απόστολος αγα-
πάει πολύ ν’ ακούει τους ψάλτες. 
Είναι ένα αδύνατο παιδί, αρκετά 
ψηλό για την ηλικία του. Εκτός από 
το ιερό, όπου βοηθάει, πάει και στο 
ψαλτήρι. Σιγά, σιγά έμαθε αρκετά 
από τον συμπαθητικό ψάλτη της 
Οσίας Ξένης. Ας μην πολυκαταλα-
βαίνει τα λόγια των τροπαρίων· του 
αρέσει το μέλος τους, καθώς λέει ο 
ψάλτης, που του μαθαίνει τα βυζα-
ντινά σημαδόφωνα. Τώρα τον ακο-
λουθεί με προσοχή καθώς ψάλλει 
το:  
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ΣυγκαταβαίνωνοΣωτήρτω
γένειτωνανθρώπων,καταδέ
ξατοσπαργάνωνπεριβολήο
οκταήμεροςκατάτηνΜητέρα,
οάναρχοςκατάτονΠατέρα...

ΚινώνταςοΣωτήραςΧριστός
να’ρθεικοντάστογένοςτων
ανθρώπων,καταδέχθηκενα
βάλεισπάργαναμωρού,Αυ
τόςπουήτανοκτώημερών
γεννημένοςαπότηΜητέρα
καιάναρχος(αιώνιος)από
τονΠατέρα...

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Πώς αισθανόμαστε, όταν 

γιορτάζουμε; Φτιάχνουμε 
έναν πίνακα γεμάτο λέξεις, 
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χρώματα, σύμβολα και εικό-
νες που εκφράζουν τη διάθε-
σή μας την ημέρα που γιορ-
τάζουμε.   

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

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

ΙΙ. Μέρες γιορτής των Χριστιανών 
Εκκλησιαστικός χρόνος

Ο χρόνος κάνει κύκλους. Το βλέ-
πουμε κάθε μέρα: στις κινήσεις του 
ήλιου, στις φάσεις του φεγγαριού, 
στις εποχές που αλλάζουν. Κάθε 
πρωτοχρονιά αρχίζει ένας καινού-
ριος κύκλος για τον χρόνο. Γι’ αυτό 
και τη γιορτάζουμε όλοι με δώρα, 
πυροτεχνήματα και ξεφαντώματα. 
Όμως υπάρχει και ένας άλλος κύ-
κλος χρόνου, ο εκκλησιαστικός, 
που ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου. 
Είναι και η εποχή της σποράς της 
γης, δηλαδή της αρχής του κύκλου 
της ζωής των φυτών.
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Οι γιορτές του εκκλησιαστικού  
χρόνου

Οι γιορτές είναι μέρες του χρόνου 
αφιερωμένες στη λατρεία του Θεού 
και στην τιμή και την ανάμνηση των 
αγίων. Οι χριστιανοί τίμησαν πρώ-
τα-πρώτα την ημέρα της Κυριακής, 
γιατί είναι η μέρα της Ανάστασης 
του Χριστού. Σιγά-σιγά όμως, όσο 
η μνήμη των χριστιανών πλήθαινε 
από συγκινητικές παραδόσεις και 

10-0198_d_c_thrisk_bm_1-52_28b.indd   81 13/11/2017   11:37



82 / 30

γεγονότα, οι χριστιανοί καθιέρωσαν 
τον κύκλοτωνγιορτών της χρονιάς. 
Κάποιες από αυτές γιορτάζονται 
πάντοτε σε μια συγκεκριμένη ημε-
ρομηνία και λέγονται ακίνητες (π.χ. 
Χριστούγεννα, ο Ευαγγελισμός 
της Θεοτόκου). Κάποιες άλλες δεν 
έχουν σταθερή ημερομηνία και λέ-
γονται κινητές (π.χ. Πάσχα). Ανάλο-
γα με τα πρόσωπα που τιμούνται, 
ονομάστηκαν δεσποτικές (αφιερω-
μένες στον Χριστό), θεομητορικές 
(αφιερωμένες στην Παναγία) και 
γιορτές των αγίων (αφιερωμένες 
στους χριστιανούς αγίους).

Κάθε μέρα ένας άγιος. Η ονομα-
στική γιορτή των χριστιανών

Η μέρα της γιορτής του κάθε χρι-
στιανού είναι μια ξεχωριστή μέρα. 
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Γιορτάζει ο άγιος, του οποίου έχει 
το όνομα. Όλοι του εύχονται «χρό-
νια πολλά», «να ζήσεις», τον επι-
σκέπτονται 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 χριστια-
νός έχει προστάτη τον άγιό του και 
προσπαθεί να του μοιάσει.

Οι πόλεις γιορτάζουν τον Άγιό 
τους. Η χαρά της πανήγυρης

Κάθε περιοχή έχει έναν ναό, μια 
εκκλησία, με το όνομα ενός αγί-
ου. Όταν γιορτάζει ο άγιος αυτής 
της εκκλησίας, γίνεται μια μεγάλη 
γιορτή, ένα πανηγύρι. Όπου κι αν 
γίνεται, σε μικρή ή μεγάλη πόλη, 
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συγκεντρώνονται όλοι οι ενορίτες. 
Αυτό τους ενώνει και δυναμώνει 
την αγάπη και τη συνεργασία μετα-
ξύ τους. Πριν από το πανηγύρι, η 
εκκλησία στολίζεται. Από την πα-
ραμονή γίνεται ο Εσπερινός και οι 
πιστοί πηγαίνουν στην εκκλησία το 
πρόσφορο. Την επόμενη μέρα, στη 
Λειτουργία, ευλογούνται οι άρτοι 
(γλυκά ψωμιά, ζυμωμένα με μυρω-
δικά 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 ενορί-
ας), στη διάρκεια της οποίας ψέλ-
νουν ο ιερέας και οι ψάλτες. 

Στη συνέχεια, οι ενορίτες διασκε-
δάζουν, τραγουδούν, χορεύουν. Σε 
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πολλά μέρη της Ελλάδας, ο χορός 
των πανηγυριών στήνεται έξω από 
τον ναό. Στην Ήπειρο, τα πανηγύ-
ρια διαρκούν τρεις μέρες με χορό 
και τραγούδι στην κεντρική πλατεία 
του χωριού. Στα Καλάβρυτα, οι νέοι 
διοργανώνουν αγώνες με άλογα 
κατά τη διάρκεια του πανηγυριού. 
Στη Σίφνο, στο πανηγύρι του προ-
φήτη Ηλία, όλοι οι πανηγυράδες, με 
τη σειρά, θα φάνε στα τραπέζια του 
μοναστηριού τη ρεβιθάδα, μια σού-
πα από ρεβίθια.

10-0198_d_c_thrisk_bm_1-52_28b.indd   85 13/11/2017   11:37



86 / 31

Δοξαστικό
Τιγλυκιάπουείναιηώρατης

Γιορτής.
Καιτιμεθυστικάαπλωμένηη

λησμονιά
τηνκυριαρχίατηςχαράςεγκαθιστά.
Λεςκαιτοπανηγύριτηςζωής

αρχίζει
μονάχασήμερα∙ταπερασμένα

σβήσανμονομιάς∙
καιπωςγιορτάζειμεταξύμαςη

καταλλαγή
Θεούκιανθρώπωνανεξάντλητα

αδερφωμένων…
Τάκης Παπατσώνης
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ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θυμάμαι μια μεγάλη γιορτή 
της εκκλησίας ή ένα πανηγύρι 
στο χωριό μου. Καταγράφω το 
τι γινόταν και το πώς πέρασα 
και τα ανακοινώνω στην τάξη. 

Τα ελληνικά σχολεία γιορτάζουν
Ο Αγιασμός

Οι χριστιανοί τελούν αγιασμό σε 
πολλές περιπτώσεις στη ζωή τους, 
όταν ξεκινούν κάτι καινούριο. Την 

10-0198_d_c_thrisk_bm_1-52_28b.indd   87 13/11/2017   11:37



88 / 32

πρώτη του μήνα στις εκκλησίες. 
Στα εγκαίνια ενός καινούριου σπι-
τιού ή καταστήματος. Σε ένα και-
νούριο καράβι ή αυτοκίνητο πριν 
από το πρώτο του ταξίδι. Με τον 
αγιασμό, οι πιστοί ζητούν να τους 
στηρίξει η χάρη του Θεού.

Ο Σχολικός Αγιασμός
Την πρώτη μέρα κάθε νέας σχο-

λικής χρονιάς γίνεται στο σχολείο 
ο αγιασμός από τον ιερέα της ενο-
ρίας. Ο παπάς, φορώντας το πε-
τραχήλι 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 βρίσκονται στο 
τραπέζι μπροστά του. 
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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. Βυ-
θίζει στο νερό τρεις φορές τον Σταυ-
ρό, ψάλλοντας: «Σῶσον, Κύριε, 
τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν 
κληρονομίαν σου». Ύστερα, κρα-
τώντας το κλωνάρι τον βασιλικό, 
ραντίζει όλους με το νερό του αγια-
σμού. 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,
καὶεὐλόγησοντὴνκληρονομίαν
σου,νίκαςτοῖςβασιλεῦσι,κατὰ
βαρβάρωνδωρούμενος,καὶτὸσὸν
φυλάττων,διὰτοῦΣταυροῦσου
πολίτευμα.

Σώσε,Κύριε,τονλαόσουκαι
αξίωσετονναχαρείτααγαθάΣου.
Σεόσουςσεσέβονταιχάριζενίκες
ενάντιαστοκακό,καισκέπαζε
μετονΣταυρόσουαυτούςπου
πιστεύουνσ’εσένα.
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ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Κατασκευάζουμε με χαρτόνι 

και φαντασία το ρολόι του 
χρόνου στην τάξη. Πάνω 
του σημειώνουμε  τους μή-
νες και τις μέρες με τις βασι-
κές χριστιανικές γιορτές.

2.  Σε ένα σχοινί ή στο ταμπλό 
της τάξης κρεμάμε ένα χαρ-
τάκι με το όνομά μας, το 
όνομα του αγίου/της αγί-
ας το οποίο έχουμε και τη 
μέρα της γιορτής μας. Για 
να ομορφύνουμε τη δημι-
ουργία μας ακόμα περισσό-
τερο, βρίσκουμε και κολλά-
με 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 ιεράρ-
χες 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 
χριστιανοί τους γιορτάζουν στις 30 
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Ιανουαρίου, γιατί έχουν πολλά κοι-
νά γνωρίσματα. Ήταν επίσκοποι 
που ζούσαν απλή ζωή χωρίς πο-
λυτέλειες. Αφιέρωσαν τη ζωή τους 
στους φτωχούς συνανθρώπους 
τους και στους δυστυχισμένους. 
Ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι και 
έγραψαν σπουδαία βιβλία. Αγάπη-
σαν τα γράμματα και τον πολιτισμό 
των αρχαίων Ελλήνων. Έγιναν με-
γάλοι δάσκαλοι, αλλά και σπουδαί-
οι ρήτορες. Για τη σοφία τους και 
την καλοσύνη τους, ο λαός τους 
εκτιμούσε και τους αγαπούσε. 

Ο Μέγας Βασίλειος ήταν επί-
σκοπος στην Καισάρεια της Καπ-
παδοκίας. Είχε σπουδάσει φιλοσο-
φία, νομικά, ρητορική, μαθηματικά, 
αστρονομία, ιατρική, φιλολογία. 
Θα μπορούσε, δηλαδή, να γίνει δι-
κηγόρος, καθηγητής φιλοσοφίας, 
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μαθηματικός, αξιωματούχος άρχο-
ντας της περιοχής του. Εκτός από 
τις σπουδές του, είχε και μεγάλη 
περιουσία από τους γονείς του και 
θα μπορούσε να την κάνει ακόμη 
μεγαλύτερη με το επάγγελμα που 
θα διάλεγε. Ωστόσο, ο Βασίλειος 
προτίμησε να συγγράφει αδιάκο-
πα, χωρίς κανένα κέρδος, προσπα-
θώντας να κάνει τη χριστιανική του 
πίστη κατανοητή στους απλούς αν-
θρώπους και πειστική στους μορ-
φωμένους της εποχής του. Πούλη-
σε την περιουσία του και έχτισε τη 
Βασιλειάδα, ένα ίδρυμα για τη φρο-
ντίδα και την περίθαλψη των φτω-
χών, των ορφανών, των γερόντων, 
των ασθενών και των ξένων.
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Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννή-
θηκε στη Ναζιανζό της Καππαδοκί-
ας. Σπούδασε φιλοσοφία, ρητορική, 
νομικά και φιλολογία στην Αθήνα 
και συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον 
Βασίλειο. Έγινε ιερέας. Είχε μεγάλο 
λογοτεχνικό χάρισμα. Ό,τι έγραφε, 
ήταν έργο τέχνης. Κι αυτός, όπως ο 
φίλος του Βασίλειος, απαρνήθηκε 
την περιουσία του και αφοσιώθηκε 
στην Εκκλησία. Αργότερα, ενώ είχε 
γίνει επίσκοπος σε μια μικρή πόλη, 
τον κάλεσαν να γίνει Πατριάρχης 
στην Κωνσταντινούπολη. Γρήγορα 
ωστόσο εγκατέλειψε τον θρόνο του 
Πατριάρχη και επέστρεψε στη μι-
κρή επαρχία του. Έγραφε ασταμά-
τητα σπουδαία θεολογικά κείμενα, 
γι’ αυτό και ονομάστηκε «Θεολό-
γος». 
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Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γεν-
νήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας. 
Σπούδασε  θεολογία, φιλοσοφία, 
ρητορική. Κι αυτός προτίμησε να 
συγγράφει και να κηρύττει αδιάκο-
πα για όλα τα θέματα της εποχής 
του. Έγινε ιερέας και για τις υπέρο-
χες ομιλίες του ονομάστηκε «Χρυ-
σόστομος». Οργάνωσε συσσίτια 
για χιλιάδες φτωχούς. Μετά από 
λίγο καιρό έγινε πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλεως. Δημιούργησε 
όμως μεγάλες έχθρες εναντίον του, 
επειδή κατέκρινε τα λάθη των αρχό-
ντων. Δεν υποχώρησε ποτέ, ακόμη 
κι όταν απειλήθηκε η ζωή του. Γι’ 
αυτό και εξορίστηκε πολλές φορές. 
Στη διάρκεια μιας απ’ αυτές πέθανε 
από τις κακουχίες.
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Τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών 
την καθιέρωσε ο βυζαντινός αυτο-
κράτορας Αλέξιος Κομνηνός το 1100 
για να σταματήσουν οι διαμάχες 
μεταξύ των πιστών σχετικά με το 
ποιος από τους τρεις Αγίους ιεράρ-
χες είναι ο πιο σπουδαίος. Το 1842 
το Πανεπιστήμιο της Αθήνας καθι-
έρωσε την 30η Ιανουαρίου ως τη 
μέρα γιορτής των Τριών Ιεραρχών 
και αφιερωμένης στην Παιδεία και 
στα Γράμματα. Από τότε ως σήμε-
ρα, οι Τρεις Ιεράρχες θεωρούνται 
προστάτες των δασκάλων, των μα-
θητών, των φοιτητών και γενικά 
όσων σπουδάζουν. Η μέρα της γιορ-
τής τους είναι και σχολική γιορτή.
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Σοφά λόγια των τριών Ιεραρχών

Μέγας Βασίλειος

		Στοσπιτικότουσυνετούκαιτου
σοφούαντάμα,πήγαινεκάθε
μέρα.Μαεκείπουπλούτηείναι
πολλά,πάντανακάνειςπέρα.

		Όπωςοιμέλισσεςδιαλέγουντο
νέκταραπόταλουλούδια,έτσικι
εσείςναδιαλέγετεαυτάπουδια
βάζετε.Νακρατάτετακαλάκαι
ταωφέλιμα.


Γρηγόριος ο Θεολόγος

		Πώςτοκαταλαβαίνετε,ναέχετε
εσείςπερισσεύματακαιοάλλος
ναπεινά;

		Ηπαιδείαείναιτοπρώτοαπότα
αγαθάταοποίαέχουμε.Απόαυ
τήνέχουμεωφεληθείστηνευσέ
βειακαιλατρείατουΘεού.Δεν
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πρέπειναπεριφρονούμετηνπαι
δεία,αλλάπρέπειναθεωρούμε
αμαθείςκαιαμόρφωτουςεκείνους
πουέχουναυτήτηναντίληψη.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος
		Θαπωγιακάποιονότιμεαγαπά,

όχιμόνονότανμεεπαινεί,αλλά
καιότανμεελέγχειγιαναμεδι
ορθώσει.

		Πλούσιοςδενείναιεκείνοςπου
έχειπολλά,αλλάεκείνοςπουδεν
έχειανάγκηαπότίποτα.
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Απολυτίκιο των Τριών Ιεραρχών

Τούςτρεῖςμεγίστουςφωστῆρας
τῆςΤρισηλίουθεότητος,τούςτήν
οἰκουμένηνἀκτῖσιδογμάτωνθείων
πυρσεύσαντας,τούςμελιῤῥύτους
ποταμούςτῆςσοφίας,τούςτήν
κτίσινπᾶσανθεογνωσίαςνάμασι
καταρδεύσαντας,Βασίλειοντόν
μέγαν,καίτόνΘεολόγονΓρηγόριον,
σύντῷκλεινῷἸωάννη,τῷτήν
γλῶττανχρυσοῤῥήμονι,πάντες
οἱτῶνλόγωναὐτῶνἐρασταί,
συνελθόντεςὕμνοιςτιμήσωμεν·
αὐτοίγάρτῇΤριάδι,ὑπέρἡμῶνἀεί
πρεσβεύουσιν.
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Αυτάτατρίαφωτεινάαστέρια
πουπαίρνουνλάμψηαπότον
Θεό,αυτούςπουφώτισαντην
οικουμένημετηθεϊκήδιδασκαλία,
αυτάταποτάμιατηςσοφίαςπου
ξεδίψασανόλητηνπλάσημε
τηγνώσητουΘεού(τονΜέγα
Βασίλειο,τονΓρηγόριοτον
ΘεολόγοκαιτονξακουστόΙωάννη
πουταλόγιατουήτανχρυσάφι),
όλοιεμείςπουθαυμάζουμετη
σοφίατους,αςμαζευτούμενα
τουςτιμήσουμεμεύμνους,γιατί
αυτοίπάντοτεπαρακαλούντον
Θεόγιαμας.
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ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Παρατηρούμε προσεκτικά 

τις εικόνες των Τριών Ιεραρ-
χών. Σκεφτόμαστε και απα-
ντάμε στην τάξη στα ερωτή-
ματα: 
	Τι βλέπω; 
		Τι σκέφτομαι γι’ αυτό που 

βλέπω;
	 			Τι είναι αυτό που με κάνει 

να αναρωτιέμαι;
   Φροντίζουμε οι απαντήσεις 

μας να είναι στηριγμένες 
σε λογικά επιχειρήματα, τα 
οποία συζητάμε όλοι μαζί.

2.  Ακούμε το απολυτίκιο των 
Τριών Ιεραρχών. Με τη βο-
ήθεια του δασκάλου ή της 
δασκάλας μας, ή και του 
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δασκάλου ή της δασκάλας 
της Μουσικής, αναλαμβά-
νουμε να το μάθουμε και να 
το ψάλλουμε την παραμονή 
της γιορτής σε όλο το σχο-
λείο 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 Ιε-
ραρχών.
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ΙΙΙ. Γιορτές των Εβραίων και
των Μουσουλμάνων

Η αρχή της χρονιάς για τους 
Εβραίους (Ρος Ασανά)

Είναι η εβραϊκή πρωτοχρονιά. 
Έθιμο της γιορτής είναι η αγορά 
ενός καινούριου ρούχου ή κοσμή-
ματος. Το γεύμα αυτής της μέρας 
είναι εορταστικό και περιλαμβάνει 
ειδικά τρόφιμα με συμβολική σημα-
σία. Καθώς τα γεύονται, οι Εβραί-
οι απαγγέλλουν ιδιαίτερες ευλο-
γίες για το καθένα ξεχωριστά. Για 
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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 συν-
δέεται με το τέλος του Ραμαζανιού, 
δηλαδή της νηστείας τους. Η οικο-
γένεια αυτή τη μέρα με τα καλά της 
ρούχα πηγαίνει στο τζαμί και στη 
συνέχεια επισκέπτεται φιλικά σπί-
τια. Είναι μια μέρα γιορτής, χαράς 
ενότητας και ειρήνης.
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ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Με τη βοήθεια και την 
καθοδήγηση του δασκάλου 
ή της δασκάλας μας 
αναζητούμε πληροφορίες 
και συγκεντρώνουμε 
φωτογραφικό υλικό για την 
εβραϊκή πρωτοχρονιά (Ρος 
Ασανά) και το τέλος του 
Ραμαζανιού (Ιντ αλ-Φιτρ) των 
μουσουλμάνων. Στη συνέχεια, 
συζητούμε στην τάξη για τη 
σημασία που έχουν αυτές οι 
γιορτές για την οικογενειακή 
τους ζωή.  
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ΙV. Χριστιανικά σύμβολα
Σύμβολο: Πολλές φορές ένα αντι-
κείμενο, μια εικόνα, ένα σχήμα φα-
νερώνουν και κάτι άλλο πέρα από 
αυτό που δείχνουν. Αυτά λέμε πως 
είναι σύμβολα. Για παράδειγμα: ο 
Σταυρός είναι το σύμβολο των χρι-
στιανών, το περιστέρι είναι το σύμ-
βολο της ειρήνης, οι πέντε κύκλοι 
είναι το σύμβολο των ολυμπιακών 
αγώνων.

10-0198_d_c_thrisk_bm_1-52_28b.indd   107 13/11/2017   11:37



108 / 38

Ο Σταυρός, σύμβολο των χριστια-
νών

Ο Σταυρός είναι το πιο σημαντικό 
σύμβολο των χριστιανών. Βλέπο-
ντάς τον οι χριστιανοί θυμούνται τη 
Σταύρωση του Χριστού και τη μεγά-
λη του αγάπη για τους ανθρώπους. 
Όταν κάνουν τον σταυρό τους, 
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παίρνουν δύναμη από την αγάπη 
του Χριστού για τη ζωή τους. Παλιά, 
οι μητέρες έκαναν τον σταυρό τους 
ή σταύρωναν τα παιδιά τους και οι 
γιαγιάδες τα εγγόνια τους, λέγο-
ντας: «Ιησούς Χριστός νικά κι όλα 
τα κακά σκορπά». Κάθε χρόνο στις 
14 Σεπτεμβρίου οι πιστοί γιορτά-
ζουν την Ύψωση του Τιμίου Σταυ-
ρού και ο κόσμος πηγαίνει στην 
εκκλησία γλάστρες με βασιλικό ή 
άλλα λουλούδια, που ονομάζονται 
«σταυρολούλουδα». Εκείνη τη μέρα 
τηρείται νηστεία.

Τι λέει η παράδοση  για την εύρε-
ση του Σταυρού του Χριστού

Η μητέρα του Μεγάλου Κωνστα-
ντίνου, η Αγία Ελένη, ήταν χριστια-
νή. Πήγε, λοι πόν, να προσκυνήσει 
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στους Αγίους Τό πους το 326 μ.Χ. 
Όταν έφτασε εκεί, άρχισε ν’ αναζη-
τά τον Σταυρό του Χριστού. Ψάχνο-
ντας έφτασε στον Γολγοθά, δηλα-
δή, στο μέρος που είχε σταυρωθεί 
ο Χριστός. Εκεί, έβαλε να σκά ψουν 
και βρήκαν τον Σταυρό. Το νέο 
μαθεύτη κε γρήγορα και κόσμος πο-
λύς πήγαινε να προ σκυνήσει. Εκεί 
που βρήκαν τον Σταυρό, η Αγία 
Ελένη έχτισε τον λαμπρό ναό της 
Αναστάσεως, που υπάρχει μέχρι 
σήμερα. Ο Τίμιος Σταυρός τοποθε-
τήθηκε σε ψηλό σημείο μέσα στον 
ναό, για να μπορούν όλοι να τον 
βλέπουν και να τον προσκυνούν.
 Μετά από χρόνια, οι Πέρσες κυ-
ρίεψαν τα Ιεροσόλυμα. Μαζί με 
άλλα πολύτιμα πράγ ματα πήραν 
και τον Τίμιο Σταυρό. Αυτό πίκρανε 
πολύ τους χριστιανούς. Δεν πέρασε 
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όμως πολύς καιρός και ένας πολύ 
σπουδαί ος αυτοκράτορας του Βυ-
ζαντίου, ο Ηράκλειος, νίκησε τους 
Πέρσες. Πήρε έτσι πίσω τον Τίμιο 
Σταυρό και τον έφερε στην Κωνστα-
ντινούπολη. Με μεγάλη συγκίνηση 
οι χριστιανοί είδαν τον πατριάρχη 
να υψώνει τον Σταυρό. Κάθε χρόνο, 
στις 14 Σεπτεμβρίου, θυμό μαστε τα 
γεγονότα αυτά και γιορτάζουμε την 
Ύψωση του Τιμίου Σταυρού.                                                                                   

Θρησκευτικά Γ΄  Δημοτικού, 2006
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Μια άλλη ιστορία από τα βυζαντι-
νά χρόνια

Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας, πριν 
γίνει μέγας και πρώτος χριστιανός 
βασιλιάς των Ρωμαίων, πολεμούσε 
με εχθρούς πολύ περισσότερους 
απ’ τους δικούς του στρατιώτες. 
Σκεφτόταν πως θα χυθεί αίμα άδικα. 
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Ήταν αδύνατο να νικήσει. Και με 
τους σκοτεινούς αυτούς λογισμούς 
βγήκε έξω από τη σκηνή του. Τότε, 
«μεσούσης ημέρας», δηλαδή το 
μεσημέρι, είδε στον ουρανό έναν 
σταυρό σχηματισμένο από φωτει-
νά αστέρια και μαζί αστέρια που 
σχημάτιζαν στα ρωμαϊκά τη φράση: 
«Εν τούτω νίκα». Κατάλαβε. Διέταξε 
αμέσως να κατασκευαστεί σταυρός 
από χρυσάφι. Σύνταξε τη στρατιά 
του και μπροστά ο ίδιος, αλλά πιο 
μπροστά ακόμη ένας στρατιώτης 
με υψωμένο τον σταυρό σε κοντά-
ρι, όρμησε εναντίον των εχθρών. 
Τους κυνήγησε κι αυτοί σκορπίστη-
καν στους πέντε ανέμους. Το θαύμα 
νίκησε μέσα του και την ειδωλολα-
τρία. Ζήτησε να μάθει την ιστορία 
του Εσταυρωμένου, πίστεψε στον 
Χριστό και αργότερα βαπτίστηκε.
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Πώς κάνουν τον σταυρό τους οι 
Ορθόδοξοι Χριστιανοί

		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 ιδι-
αίτερο συμβολισμό για τα δάκτυλα 
του χεριού.
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Κάνουν τον σταυρό τους οι Προ-
τεστάντες;

Οι προτεστάντες δεν συνηθίζουν 
να κάνουν τον σταυρό τους όταν 
προσεύχονται, αν και τοποθετούν 
τον σταυρό σε κεντρικά σημεία των 
ναών τους. Αυτό βέβαια το θεω-
ρούν θέμα παράδοσης και συνή-
θειας. Δεν πιστεύουν, δηλαδή, πως 
όποιος κάνει τον σταυρό του κάνει 
κάτι λάθος στα μάτια του Θεού.

10-0198_d_c_thrisk_bm_1-52_28b.indd   115 13/11/2017   11:38



116 / 116 / 40

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 Χρι-
στού.
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Η άγκυρα, που συμβολίζει την ελ-
πίδα.

Το σχήμα ενός ψαριού ή η λέξη 
ΙΧΘΥΣ, που με τα γράμματά της 
σχηματίζεται μια ακροστιχίδα με το 
περιεχόμενο της χριστιανικής πί-
στης: Ιησούς, Χριστός, Θεού, Υιός, 
Σωτήρ.
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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 Μου-
σουλμάνων

Το άστρο του Δαυίδ
Σύμβολο του Εβραϊσμού και στοι-

χείο της σημαίας του Ισραήλ. Η πα-
ράδοση των Εβραίων αναφέρει ότι 
ο Δαβίδ είχε στα χέρια του μια τέ-
τοια ασπίδα κατά τη διάρκεια της 
νίκης του εναντίον του γίγαντα των 
Φιλισταίων Γολιάθ.
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Αραβούργημα με το όνομα του 
Αλλάχ

Η θρησκεία του Ισλάμ δεν επι-
τρέπει να εικονίζεται ο Αλλάχ. 
Ωστόσο τα τζαμιά (όπου συγκε-
ντρώνονται οι πιστοί για να προ-
σευχηθούν) διακοσμούνται με αρα-
βουργήματα με το όνομα του Αλ-
λάχ ή φράσεις από το Κοράνι.
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ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Με τη βοήθεια και την καθοδή-
γηση του δασκάλου ή της δα-
σκάλας μας συγκεντρώνουμε 
φωτογραφικό υλικό με σύμβο-
λα των δύο θρησκειών.

Γιαχβέ, Αδωνάι, Ελοχίμ

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται την 
προσωπική συνάντηση του Θεού 
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με τον Μωυσή πάνω στο όρος Σινά, 
μπροστά στη φλεγόμενη βάτο. Σ’ 
αυτήν τη συνάντηση ο Μωυσής ζή-
τησε από τον Θεό να του αποκαλύ-
ψει ποιο είναι το όνομά του, γιατί 
με το όνομα δηλώνεται και φανε-
ρώνεται η ταυτότητα κάποιου. Μετά 
από αυτήν τη συνομιλία οι Εβραίοι 
θεωρούν ότι ο Θεός τούς έδωσε ένα 
εξαιρετικό προνόμιο: τους αποκά-
λυψε το προσωπικό 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 
ελληνική μεταφορά της εβραϊκής 
λέξης είναι Γιαχβέ ή Ιεχωβά (στα ελ-
ληνικά: «Εγώ ειμί ο Ων», «Εγώ εί-
μαι 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 προφέρουν. Γι’ αυτό 
και όταν διαβάζουν τις Γραφές, το 
αντικαθιστούν με το όνομα «Αδω-
νάι» (Κύριος) και στην καθημερι-
νή ομιλία τους με τη λέξη «χαΣέμ», 
που σημαίνει «το Όνομα». Στην 
Παλαιά Διαθήκη ο Θεός αναφέρε-
ται πολλές φορές και με το όνομα 
«Ελοχίμ», που φανερώνει τον δυ-
νατό 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 
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με τα οποία δηλώνονται διάφορες 
ιδιότητες της ύπαρξής του.
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Κυριακή:
μια σημαντική ημέρα

της εβδομάδας
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3
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Η Κυριακή είναι πάντοτε μια ξε-
χωριστή μέρα της εβδομάδας. Για 
τη ζωή των χριστιανών είναι μέρα 
χαράς, συνύπαρξης και λατρείας. 
Με την τέλεση της Θείας Λειτουρ-
γίας την Κυριακή, η πίστη και η 
ζωή της Εκκλησίας 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 πη-

γαίνουν από νωρίς το πρωί στην 
εκκλησία για να συμμετέχουν στην 

10-0198_d_c_thrisk_bm_1-52_28b.indd   126 13/11/2017   11:38



127 / 44

πιο σημαντική τελετή, τη Θεία Λει-
τουργία. Είναι γι’ αυτούς μέρα γιορ-
τής, αφού συναντιούνται για να 
προσευχηθούν όλοι μαζί, να δεί-
ξουν την αγάπη τους μεταξύ τους 
και, το πιο σημαντικό απ’ όλα, να 
κοινωνήσουν. 

Η Κυριακή για τους περισσότε-
ρους ανθρώπους είναι μέρα αργί-
ας και αποχής από την καθημερι-
νή δουλειά τους, η οποία αρκετές 
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φορές μπορεί να είναι βαρετή και 
κουραστική. Συνεπώς, είναι μέρα 
χαράς, που προσφέρεται για ξεκού-
ραση και διασκέδαση. Για πολλούς 
συνανθρώπους μας είναι και μέρα 
για έξοδο στο βουνό ή στη θάλασ-
σα, σε αθλητικά κέντρα για να γυ-
μναστούν, στο καφενείο ή στο θέα-
τρο και τον κινηματογράφο, για επι-
σκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογι-
κούς χώρους. 

Όμως είναι και αρκετοί άνθρω-
ποι που δεν μπορούν να μην εργα-
στούν την Κυριακή. Είναι οι κτηνο-
τρόφοι που πρέπει να φροντίζουν 
κάθε μέρα τα κοπάδια τους για τρο-
φή και νερό. Είναι υπάλληλοι και 
εργάτες στα μεγάλα εργοστάσια 
που παράγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. 
Είναι οι μάγειροι και οι σερβιτόροι 
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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.

Τώρακαμπάνεςπουχτυπάνε
είναιοΘεόςαληθινός.
Πέρατασύννεφασκορπάνε
καιμεγαλώνειοουρανός.[...]
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Κωνσταντίνος Καβάφης, Στην 
εκκλησία 
Τηνεκκλησίαναγαπώ—τα

εξαπτέρυγάτης,
τ’ασήμιατωνσκευών,τακηροπήγιά

της,
ταφώτα,τεςεικόνεςτης,τον

άμβωνάτης.
Εκείσανμπω,μεςσ’εκκλησίατων

Γραικών·
μετωνθυμιαμάτωντηςτεςευωδίες,
μεςτεςλειτουργικέςφωνέςκαι

συμφωνίες,
τεςμεγαλοπρεπείςτωνιερέων

παρουσίες
καικάθετωνκινήσεωςτονσοβαρό

ρυθμό
–λαμπρότατοιμεςστωναμφίωντον

στολισμό–
ονουςμουπηαίνεισετιμέςμεγάλες
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τηςφυλήςμας,στονένδοξόμας
Βυζαντινισμό.

Γιάννης Ρίτσος, Κυριακή
Κυριακή,καιμαςξύπνησανοι

καμπάνες. 
Βγήκανταπαιδιάμεταποδήλατα.
Βγήκανταπουλιάμετιςκαρότσες.
Κ’έναφύλλοστάθηκεκαιρώτησε:
Τιθαγίνωεγώμονάχομουστο

ψήλωμα
ναμεδέρνειοαγέραςκαιτοπέλαγο
κιούτενα’χωένασκοινίνατο

τραβήξετε
νασαςφυλλοκαμπανίσωόλοτο

πράσινο;
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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 
διαφορετικό;

2.  Σε μικρές ομάδες φτιάχνουμε 
μια παγωμένη εικόνα που να 
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ΙΙ. Η Κυριακή των Χριστιανών
Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, μια 

μέρα είναι αφιερωμένη στον Θεό: 
«Και είδε ο Θεός όλα όσα δημιούρ-
γησε κι ευχαριστήθηκε. Ήταν όλα 
πάρα πολύ καλά. Μετά ο Θεός ξε-
κουράστηκε. 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 

αναπαριστά μια Κυριακή. Οι 
σκέψεις και τα συναισθήματά 
μας θα πρέπει να φαίνονται 
στο πρόσωπό μας και οι 
δραστηριότητές μας στη 
στάση του σώματός μας!
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Θεό για όλα τα ωραία έργα του» 
(Γεν 1, 31. 2,3). Για τους χριστια-
νούς, 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 
χριστιανούς στη Θεία Λειτουργία. 
Η ετοιμασία αρχίζει από το σπίτι. 
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Όλοι πλυμένοι, καθαροί, με τα καλά 
τους ρούχα. Πριν τη Θεία Λειτουρ-
γία, 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, προ-
σκυνούν τις εικόνες και ύστερα στέ-
κονται πλάι-πλάι σιωπηλοί, συμμε-
τέχοντας με προσοχή. Όταν η Θεία 
Λειτουργία τελειώσει, ο ιερέας μοι-
ράζει 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 θεί-
ας Λειτουργίας επαναλαμβάνεται 
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όλη η ζωή του Χριστού και μάλιστα 
ο Μυστικός Δείπνος. Για να γίνει 
θεία Λειτουργία χρειάζεται να υπάρ-
χουν Αγία Τράπεζα, ιερά σκεύη 
και ιερά άμφια, καθώς και τα τίμια 
δώρα: το πρόσφορο (άρτοςένζυ
μος, δηλαδή ζυμωτό ψωμί) και το 
νάμα (οίνοςερυθρός, δηλαδή κόκκι-
νο κρασί). Χρειάζεται οπωσδήποτε 
συμμετοχή των πιστών, τουλάχι-
στον ενός, που μπορεί να είναι ο 
ψάλτης.

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

Ακολουθεί ο Τρισάγιος Ύμνος, 
δηλαδή το «Άγιος ο Θεός, άγιος 
Ισχυρός, άγιος Αθάνατος, ελέη-
σον ημάς», και αφού ο ψάλτης δια-
βάσει το αποστολικό ανάγνωσμα, 
βγαίνει ο ιερέας στην Ωραία Πύλη, 
λέγοντας δυνατά: «Σοφία! Ορθοί! 
Ακούσωμεν του Αγίου Ευαγγελί-
ου. Ειρήνη πάσι». Δηλαδή: «Να, η 
Σοφία του Θεού. Ας σταθούμε όρθι-
οι για να ακούσουμε το άγιο Ευαγ-
γέλιο. Ειρήνη σε όλους».
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Μετά γίνεται η Μεγάλη Είσοδος 
και πάλι με λιτανεία. Συμβολίζει την 
πορεία του Χριστού προς το Πά-
θος. Οι ιερείς κρατούν στα χέρια 
τους τα δώρα, δηλαδή το κρασί και 
το ψωμί (πρόσφορα) που θα αγια-
στούν, τα οποία είναι η προσφο-
ρά όλης της Εκκλησίας, όλου του 
λαού. Λίγο μετά όλοι μαζί, ψάλτες 
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και λαός, απαγγέλλουν το Σύμβο-
λο της Πίστεως: «Πιστεύω εις ένα 
Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα».

Στη συνέχεια, ο ιερέας λέει: «Λά-
βετε, φάγετε. Τούτο μου εστί το 
σώμα», δηλαδή: «Πάρτε αυτό το 
ψωμί και φάτε το. Δεν είναι πια 
ψωμί, αλλά το σώμα μου που μοι-
ράζεται για χάρη σας, για τη συγ-
χώρηση των αμαρτιών». Και πάλι 
λέει ο ιερέας: «Πίετε εξ αυτού πά-
ντες. 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 «Πά-
τερ ημών». Ζητάνε συγχώρεση 
από τον Θεό, αφού πρώτα οι ίδιοι 
έχουν συγχωρέσει τους αδελφούς 
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τους. Μέσα στο Ιερό, ο ιερέας ενώ-
νει στο Άγιο Ποτήριο το Σώμα και 
το Αίμα του Χριστού. Βγαίνει λέγο-
ντας: «Μετά φόβου Θεού, πίστεως 
και αγάπης προσέλθετε», δηλα-
δή: «Ελάτε να μεταλάβετε. Με φόβο 
στον Θεό, πίστη και αγάπη» και δί-
νει στους πιστούς τη Θεία Κοινω-
νία.

Η θεία Λειτουργία ολοκληρώνε-
ται με το «Δι’ ευχών...» 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 κειμένου, την ευ-
λαβείτο ο άγιος Πορφύριος. Έπρε-
πε να λεχθούν με τον καλύτερο 
τρόπο. Σ’ όλη του τη ζωή βοηθού-
σε αναρίθμητους ιερείς, μοναχούς, 
ψάλτες, αναγνώστες, να ψάλλουν 
και να διαβάζουν με τον πιο ωραίο 
τρόπο, αντάξιο του Θεού. 

ΑνθολόγιοΣυμβουλώνΓέροντος
Πορφυρίου

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

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Συζητάμε με τον διπλανό ή 

τη διπλανή μας τι μπορού-
με να σκεφτούμε και να κά-
νουμε μια τόσο ξεχωριστή 
ημέρα, όπως η Κυριακή. Με 
ποιους τρόπους μπορούμε 
να τη ζήσουμε, ώστε να εί-
ναι ξεχωριστή; Γράφουμε 
αυτό που συμφωνήσαμε και 
το μοιραζόμαστε με άλλη μια 
δυάδα. Τι σκέφτηκε αυτή η 
δυάδα; Κρατάμε τις καλύτε-
ρες ιδέες της κάθε δυάδας. 
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Κατόπιν, όλες οι ομάδες-τε-
τράδες 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.

2.  Φτιάχνουμε παζλ με φωτο-
γραφίες μικρών και μεγάλων 
εκκλησιών στην τάξη.

3.  Οργανώνουμε μία επίσκεψη 
σε μία εκκλησία ή, αν μπο-
ρούμε, παρακολουθούμε 
μετά την επεξεργασία του κε-
φαλαίου μία θεία Λειτουργία 
και στη συνέχεια συζητούμε.
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ΙΙΙ. Το Σάββατο των Εβραίων
Η ελληνική λέξη «συναγωγή» 

χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο 
ως ονομασία για τον χώρο λατρεί-
ας των Εβραίων. Στον τοίχο που 
βρίσκεται στο βάθος του κτιρίου 
βρίσκεται τοποθετημένη η Ιερή Κι-
βωτόςπου περιέχει τα ιερά τους 
βιβλία.  συναγωγές υπάρχουν σε 
πολλά μέρη του κόσμου και, βέ-
βαια, και στην Ελλάδα. Οι σπουδαι-
ότερες γιορτές των Εβραίων, αλλά 
και το Σάββατο, που είναι η ιερή 
τους μέρα, γιορτάζονται πάντοτε 
στη συναγωγή. 
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Για τους Εβραίους, το Σάββατο 
(Σαμπάτ) είναι η ονομασία της τε-
λευταίας ημέρας της εβδομάδας και 
η λέξη «Σαμπάτ» σημαίνει «διακό-
πτω την εργασία». Το Σάββατο εί-
ναι 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 Σαβ-
βάτου συγκεντρώνονται στον χώρο 
της συναγωγής όλα τα μέλη της 
εβραϊκής κοινότητας. Κατά τη διάρ-
κεια της παραμονής τους οφείλουν, 
ως ένδειξη σεβασμού, να έχουν 
καλυμμένο το κεφάλι με ένα μικρο-
σκοπικό κάλυμμα, το οποίο ονομά-
ζεται «κιπά», ενώ φορούν και ένα 
σάλι (ταλίτ) στους ώμους για την 
προσευχή. 
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Εκεί παρακολουθούν την ιερή 
τους ακολουθία, η οποία περιλαμ-
βάνει:
	 	Την ανάγνωση και μελέτη των 

Γραφών: της Πεντατεύχου, 
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.
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	 	Την προσευχή, που συνοδεύε-
ται με την απαγγελία διάφορων 
ψαλμών.

	 	Το κήρυγμα από τον ραβίνο, 
που διαβάζει και σχολιάζει απο-
σπάσματα από την Τορά. 

Η επτάφωτος λυχνία (Μενορά) 
αποτελεί απαραίτητο ιερό σκεύος 
για κάθε συναγωγή. Την πρώτη Με-
νορά κατασκεύασε ο Μωυσής και 
έκαιγε αρχικά εκεί που οι Ισραηλί-
τες τοποθέτησαν την Κιβωτό της 
Διαθήκης με τις Δέκα Εντολές. Αρ-
γότερα 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 θρησκευτικές τελετές των 
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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 υπεύθυ-
νος, επίσης, και για όλη την κοινό-
τητα των Εβραίων που βρίσκονται 
εγκατεστημένοι σε έναν τόπο.
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Οι Εβραίοι προσεύχονται
Yψώνωταμάτιαμουπροςτα

βουνά.Απόπούθαέρθειηβοήθειά
μου;Ηβοήθειάμουέρχεταιαπότον
Κύριο,τονδημιουργότουουρανού
καιτηςγης.ΟΚύριοςείναιοφύλα
καςσου,οΚύριοςείναισταδεξιά
σουκαισεακολουθείόπωςησκιά
σου.ΟΚύριοςσεφυλάειαπόκάθε
κακό.

ΕβραϊκόΠροσευχολόγιο, 
Ψαλμός ΡΚ΄ 

IV. Η Παρασκευή των Μουσουλ-
μάνων
Η σημασία της Παρασκευής

Η ιερή μέρα λατρείας για τους 
μουσουλμάνους είναι η Παρα-
σκευή. Το μεσημέρι της ημέρας 
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αυτής, οι μουσουλμάνοι πηγαίνουν 
στον τόπο λατρείας τους, που ονο-
μάζεται 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 πρόσκλη-
ση 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 πα-
πούτσια τους και να πλύνουν τα 
πόδια, τα χέρια και το πρόσωπό 
τους, σε ειδικό χώρο έξω από το 
τζαμί.
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Οι πιστοί μέσα στο τζαμί την ώρα 
της προσευχής

Μέσα στο τζαμί δεν υπάρχουν 
καθίσματα. Όλο το δάπεδο είναι 
καλυμμένο με χαλιά. Οι πιστοί πα-
ρατάσσονται σε σειρές με το πρό-
σωπο στραμμένο προς τη Μέκκα, 
που είναι η ιερή πόλη του Ισλάμ. 
Ο ιμάμης στέκεται μπροστά στους 
συγκεντρωμένους και απαγγέλλει 
τους καθορισμένους στίχους από 
το Κοράνιο. Πίσω από τον ιμάμη, 
οι πιστοί προσεύχονται εκτελώντας 
ρυθμικά τις κινήσεις που προβλέ-
πονται. Ο  ιμάμης είναι  ο καθοδη-
γητής και ο υπεύθυνος της μου-
σουλμανικής κοινότητας. Το Κορά-
νιο, είναι το ιερό βιβλίο των μου-
σουλμάνων, που διαβάζεται στο 
τζαμί, αλλά όχι μόνο εκεί. Πάνω στο 
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Κοράνιο στηρίζεται όλη η θρησκεία 
του Ισλάμ.

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Οργανώνουμε μια επίσκεψη 

στον ναό της ενορίας. Ζητά-
με από τον ιερέα να μας δεί-
ξει πώς γίνεται η προσευχή 
και η λατρεία στην εκκλησία.
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2.  Γινόμαστε ερευνητές: Βρί-
σκουμε βίντεο ή ρωτάμε αν-
θρώπους που γνωρίζουν τι 
κάνει: α. ο ραβίνος και β. ο 
ιμάμης, για να βοηθήσουν 
τους πιστούς να προσευχη-
θούν.

3.  Φτιάχνουμε κουτιά πληρο-
φοριών: Βρίσκουμε 2 χαρ-
τονένια κουτιά, και στο κάθε 
ένα από αυτά βάζουμε απο-
κόμματα εφημερίδων και πε-
ριοδικών, ζωγραφιές, σημει-
ώματα ή και αντικείμενα και 
κατασκευές που βρίσκουμε 
ή φτιάχνουμε σχετικά με την 
προσευχή των εβραίων και 
των μουσουλμάνων.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟ-
ΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΑ
[όλα τα μεταφρασμένα βιβλικά κεί-
μενα αντλήθηκαν από την ιστοσελί-
δα της Αμερικανικής Βιβλικής Εται-
ρείας, πηγή: bibles.org]
	 	Άγγελου Σικελιανού, Λυρικός

Βίος, τομ. Δ΄, εκδ. Ίκαρος, Αθή-
να ³1975.

	 	Άλκη Ζέη, Τοκαπλάνιτηςβιτρί
νας, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2011.

	 	ΑνθολόγιαΔημοτικού  Α΄- Β΄ τά-
ξης και  Γ΄- Δ΄ τάξης, 2006. 

	 	Ανθολόγιογια τα παιδιά του Δη-
μοτικού, μέρος τρίτο, Οργανι-
σμός Εκδόσεως Διδακτικών Βι-
βλίων, 1975.

	 	Άννα Κωστάκου-Μαρίνη, ΤοΠά
σχατηςΑννούλας, εκδ. Παρου-
σία, Αθήνα 1994.
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	 	Άννα Κωστάκου-Μαρίνη, Οι
γιορτέςτουΑποστόλη, εκδ. Αρ-
μός, Αθήνα, 2001.

	 	Άννα Κωστάκου-Μαρίνη, Ηγιορ
τήτουΣωτήρη, εκδ. Αρμός, Αθή-
να 1996.

	 	Αυτόντονκόσμοτονκαλό(Ράβε
ξήλωνε)–1972, Στίχοι: Βασίλης 
Ανδρεόπουλος Μουσική: Σταύ-
ρος Ξαρχάκος.

	 	Ανόλαταπαιδιάτηςγης – 1997, 
Στίχοι:   Γιάννης Ρίτσος Μουσι-
κή:   Μίμης Πλέσσας.

	 	Γέροντος Πορφυρίου, Ανθολόγιο
Συμβουλών, εκδ. Ι. Γ. Ησ. Μετα-
μορφώσεως Σωτήρος, Μήλεσι 
Ωρωπού 2010. 

	 	Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη, 
Δώσ’μουτοχέρισου, εκδ. Πατά-
κης, Αθήνα 2009.
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	 	Γεώργιος Μέγας, Ελληνικές
γιορτέςκαιέθιματηςλαϊκήςλα
τρείας, εκδ. Εστία, Αθήνα 2007.

	 	Γιάννης Ρίτσος, Ποιήματα1930
1960τ.Β΄, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 
1961. Ποιήματα[19381971], Μι-
κρό Αφιέρωμα, τόμος Δ’, εκδ. 
Κέδρος,  Αθήνα 101984.

	 	Διονύσιος Σολωμός, Ποιήμα
τακαιπεζά, εκδ. Στιγμή, Αθήνα 
1994.

	 	Εγώκιεσύμαζί - 1995   Στί-
χοι: Τζίμης Πανούσης Μουσι-
κή: Randy Newman, Αλκίνοος 
Ιωαννίδης & Τζίμης Πανού-
σης https://www.youtube.com/
watch?v=dgqhDkHzS3c

	 	Έμιλυ Ντίκινσον, Έλαστονκήπο
μου.Ποιήματα, (Ποίημα υπ’ αρ. 
324), εκδ. Αρμός, Αθήνα 2011.
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	 	Ποιήματα, Μετάφρ. Μαρία Δαμό-
λη. Εκδόσεις «γιαλός», Αθήνα 
2011.

	 	Θρησκευτικά Γ΄ τάξης Δημοτικού 
(1992).

	 	Θρησκευτικά Δ΄ τάξης Δημοτικού 
(1993).

	 	Θρησκευτικά Ε΄ τάξης Δημοτικού 
(1995).

	 	Θρησκευτικά ΣΤ΄ τάξης Δημοτι-
κού (1995).

	 	Θρησκευτικά Γ΄ τάξης Δημοτικού 
(2006). 

	 	Θρησκευτικά Δ΄ τάξης Δημοτικού 
(2006). 

	 	Θρησκευτικά Ε΄ τάξης Δημοτικού 
(2006). 

	 	Θρησκευτικά ΣΤ΄ τάξης Δημοτι-
κού (2006). 

	 	Μαρία Γουμενοπούλου, Γλυκό
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τσαμπίσταφύλι, εκδ. Πατάκης, 
Αθήνα 2002.

	 	ΌλεςτουκόσμουοιΚυριακές, 
Album: Χάρις Αλεξίου- 24 τρα-
γούδια (1977), Στίχοι: Παπαδό-
πουλος Λευτέρης, Μουσική: Νι-
κολόπουλος Χρήστος

	 	Κώστας Καρυωτάκης, Ελεγεία
καιΣάτιρες, εκδ. Ιδεόγραμμα, 
Αθήνα 1997.

	 	Κοτσαλίδου Δόξα, Οκαθρέπτης
μου, εκδ. Ελληνοεκδοτική, Αθή-
να 2013.

	 	ΝανουρίσματακαιάλλαΔημοτι
κάτραγούδιακαιπαιχνίδιαγια
παιδιά, εκδ. Θυμάρι, Αθήνα 1994.

	 	Κώστας Καρυωτάκης, «Κυρια-
κή», από τη συλλογή Ελεγεία
καισάτιρες, 1927.

	 	Κωστής Παλαμάς, Ανθολογία, 
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εκδ. Πατάκης , Αθήνα 2011.
	 	Μιανέααρχή(Wearetheworld) 

- Παιδική Χορωδία Σπύρου Λά-
μπρου, Στίχοι: Τ. Θεοδωρόπου-
λος,  Μουσική: Lionel Richie.

	 	Μοναχή Γαβριηλία,Ανακυκλώνω
Γιαναμάθουμεναπετάμε, εκδ. 
Τάλαντο

	 	Μουντές Ματθαίος,Ταπαιδιά,
απότησυλλογήτουΝηπιοβαπτι
σμός,εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 
1992.

	 	Ματθαίος Μουντές, Ιστορίεςαπό
τηΒίβλο, Καινή Διαθήκη, εκδ. 
Καστανιώτη, Αθήνα 1998.

	 	Μαρίζα Ντεκάστρο,Βυζαντινή
Τέχνη.Οδηγόςγιαπαιδιά, εκδ. 
Κέδρος, Αθήνα 2001.

	 	Μαρίζα Ντεκάστρο, Διαβάζοντας
τιςβυζαντινέςεικόνες, εκδ. Νέοι 
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Ακρίτες, Αθήνα 1992.
	 	Ο παλιάτσος, Μουσική: Νότης 

Μαυρουδής, Στίχοι: Μέλπω Ζα-
ροκώστα, Ερμηνεία: Δήμητρα 
Ζαχαρίου και χορωδία (1ο βρα-
βείο στον διεθνή διαγωνισμό 
παιδικών χορωδιών της Λισσα-
βόνας το 1990), Πρώτη Ερμη-
νεία: Παιδική Χορωδία Ωδείου 
Kodaly.

	 	Όσκαρ Ουάιλντ, Οεγωιστήςγί
γαντας, εκδ. Μίνωας, Αθήνα 
2011.

	 	Σπύρος Kοκκίνης, Σχολικήποι
ητικήανθολογία, Bιβλιοπωλείον 
της «Eστίας» I.Δ. Kολλάρου και 
Σιας A.E. 1974.

	 	ΤαπαιδιάδιαβάζουντηΒίβλο, 
εκδ. Ελληνική Βιβλική Εταιρία, 
Αθήνα 2005.
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	 	Ταπαιδιάζωγραφίζουν, Στίχοι: 
Μιχάλη Μπουρμπούλη, Μουσι-
κή: Γιώργου Χατζηνάσιου.

	 	Τζέλα,Λέλα,ΚόρναςκαιοΚλε
ομένης, «Ένας ίσον Κανένας», 
Μουσική, Στίχοι: Φοίβος Δελη-
βοριάς https://www.youtube.
com/watch?v=6DHnW0gVmNg

	 	Τζιάνι Ροντάρι, Φλυαρίεςανά
μεσαστονουρανόκαιτηγη,τ.1, 
εκδ. Τεκμήριο, Αθήνα 1986.

	 	Ρένα Καρθαίου, Ανθολόγιογια
παιδιάτουΔημοτικού, Μέρος 
πρώτο, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1975.

	 	Σίμωνος μοναχού, Ηζωοφιλία
τωναγίωνκαιηαγιοφιλίατων
ζώων, εκδ. ΄Αγιος Στέφανος, 
Αθήνα 2007.

	 	Σταλαγματιέςτηςαγάπηςτου
Θεού, εκδ. Ιεράς Μονής Χρυσο-
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πηγής, Χανιά 2006.
	 	Φώτω Σκορδά, ΤοπρώτοΠάσχα,

Ηιστορίατουβασιλιάτηςκαρ
διάςμας, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 
2008.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
σ. 7 τοιχογραφία, Γιάννης Ζήκας
σ. 9  Ο Χριστός με τον Άγιο Μηνά, 

6ος αιώνας
σ. 13  Χαρταετός στον Άγιο Λύπιο, 

Μπάμπης Πυλαρινός, Γιορτή 
2008

σ. 11  Μοναχική πρωτοχρονιά στο 
λιμάνι, Μπάμπης Πυλαρινός, 
Γιορτή 2008

σ. 21  σκηνή από την ταινία «Θυ-
σία» του Αντρέι Ταρκόφσκι, 
1986 

σ. 25  Μαθήτριες και μαθητές από 
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το Λίβανο και το Bamiyan 
(Αφγανιστάν), φωτογραφίες 
Steve Mccurry

σ. 28  Ωδή στη διαφορετικότητα
σ. 31  Ο εγωιστής γίγαντας, Walter 

Crane, εικονογράφηση στο 
βιβλίο «The Happy Prince 
and Other Tales» του Όσκαρ 
Γουάιλντ, 1888

σ. 38  Ο Ισαάκ ευλογεί τον Ιακώβ, 
Giotto di Bondone(;), τοιχο-
γραφία στη Βασιλική του Αγί-
ου Φραγκίσκου της Ασίζης, 
1266

σ. 46  Ο Ιωσήφ αποκαλύπτεται στα 
αδέλφια του (Γεν 36, 37-50), 
Marc Chagall, 1931

σ. 49  Ο προφήτης Δαβίδ, Αντώνιος 
Φίκος, 2013

σ. 51  Η μονομαχία του Δαβίδ με 
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τον Γολιάθ, Παρισινό Ψαλ-
τήρι, Βυζαντινό χειρόγραφο 
(10ος αιώνας), Εθνική Βιβλιο-
θήκη Γαλλίας 

σ. 55  Η στέψη του Δαβίδ ως βασι-
λιά, Παρισινό Ψαλτήρι, Βυζα-
ντινό χειρόγραφο (10ος αιώ-
νας), Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλ-
λίας

σ. 60  Η παραβολή του καλού ποι-
μένα (Λκ 15, 3-7), Nikola 
Saric, 2014

σ. 60  Η παραβολή του καλού ποι-
μένα (το χαμένο πρόβατο), 
Sawai Chinnawo

σ. 63  Η επιστροφή του ασώτου, 
Φώτης Κόντογλου

σ. 63  Η επιστροφή του ασώτου, 
Marc Chagall, 1975-76

σ. 66  Η επιστροφή του ασώτου, 
Έλενα Τσερκάσοβα
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σ. 66  Η επιστροφή του ασώτου, 
Sieger Köder

σ. 68  Ο καλός ποιμένας, ξυλόγλυ-
πτος σταυρός από το Αβαείο 
της Maria Laach

σ. 71  Το πανηγύρι του Άγιου Λύ-
πιου, Μπάμπης Πυλαρινός, 
Γιορτή 2008

σ. 73  Το νησί, Μπάμπης Πυλαρι-
νός, Γιορτή 2008

σ. 81  Ο Ευαγγελισμός, Μπάμπης 
Πυλαρινός

σ. 85  Ο Άγιος Σπυρίδων, Μπάμπης 
Πυλαρινός

σ. 85  Ο Άγιος Νικόλαος, Μπάμπης 
Πυλαρινός

σ. 85  Ο Άγιος Διονύσιος Ζακύνθου, 
Μπάμπης Πυλαρινός

σ. 87  Αγιασώτισες Χορεύοντες εις 
την Καρύνην, Χατζημιχαήλ 
Θεόφιλος
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σ. 92  Τρεις Ιεράρχες, Todor 
Mitrovic

σ. 99  Τρεις Ιεράρχες οι του κό-
σμου φωστήρες, Κωνστα-
ντίνος Βρούσγος

σ. 101  Οι Τρεις Ιεράρχες ως μο-
ναχοί θεολόγοι, Γεώργιος 
Κόρδης

σ. 104  Εβραίοι προσεύχονται 
στη συναγωγή, Maurycy 
Gottlieb, 1878

σ. 105  Μουσουλμάνοι γιορτάζουν 
το Eid al-Fitr, φωτογραφία 
El Rocio Romeria

σ. 108  Το ξύλον (δένδρο) της ζωής, 
ψηφιδωτό από τη Βασιλι-
κή του Αγίου Κλήμη Ρώμης, 
1118

σ. 112  Η ύψωση του τιμίου Σταυ-
ρού, φορητή εικόνα από 
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την ορθόδοξη Εκκλησία της 
Αμερικής

σ. 121  Ο Μωυσής και η φλεγόμενη 
βάτος, Marc Chagall, 1966

σ. 124  Esmâu’l-Hüsnâ (τα όμορφα 
ονόματα), ασημένιο δακτυ-
λίδι με τα 99 ονόματα του 
Αλλάχ

σ. 125  Εσπερινός της Αγίας Τριά-
δος (λεπτομέρεια), Έλενα 
Τσερκάσοβα, 2002

σ. 127  Η παραβολή του μεγάλου 
δείπνου (ΛΚ 14, 15-24), 
Nikola Saric, 2014

σ. 132  Λειτουργία στο Πρωτάτο, 
Νίκος-Γαβριήλ Πεντζίκης, 
1980

σ. 134  Η ουράνια Εκκλησία (λεπτο-
μέρεια), Νικόλαος Μαστερό-
πουλος, 2001, σύνθεση σε 
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σμάλτο από τη σειρά «Απο-
κάλυψη»

σ. 137  Η κοινωνία των αποστό-
λων, Άγιος Νικόλαος των 
ορφανών, 1310-20

σ. 137  Στον δρόμο προς Εμμαούς, 
Έλενα Τσερκάσοβα, 2010

σ. 139  Μυστικός Δείπνος, Todor 
Mitrovic

σ. 142  Το ουράνιο θυσιαστήριο 
(σύνθεση σε σμάλτο), Νικό-
λαος Μαστερόπουλος, 2001

σ. 142  Προσφορά 4, Χρήστος 
Μποκόρος, 1997

σ. 145  Εξοπλισμός για την προ-
σευχή. Περιλαμβάνει ένα 
ταλίτ (σάλι προσευχής) με 
τη θήκη του, ένα τεφιλίν 
(δοχείο), ένα κιπά (σκου-
φάκι προσευχής) και ένα 
σιντούρ (προσευχητάρι), 
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Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος 
σ. 147  Η φυλή του Ασήρ (Γεν 49, 

20), λιθογραφία από τη σει-
ρά Jerusalem Windows, 
Marc Chagall, 1962

σ. 149  Ραβίνος κρατά την Τορά 
φορώντας το Taleth (σάλι 
προσευχής), Marc Chagall, 
1923

σ. 153  Tζαμί στο Kashmir, φωτο-
γραφία Steve McCurry

σ. 153  Κεραμικό πλακίδιο τοίχου 
κοσμημένο με το ιερό τέμε-
νος της Μέκκας με την Κά-
αβα στο κέντρο, Μουσείο 
Μπενάκη

σ. 153  Κοράνιο του 18ου αιώνα
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1ου ΤΟΜΟΥ

1. Ζούμε μαζί

2. Η χαρά της γιορτής

3.  Κυριακή 
Μια σημαντική ημέρα της 
εβδομάδας
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Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά 
βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, 
του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των 
ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν 
στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί 
να διατίθενται προς πώληση, όταν 
φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του 
εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔIΑΤΙΘΕΤΑΙ 
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 οποιου-
δήποτε τμήματος αυτού του βιβλί-
ου, που καλύπτεται από δικαιώματα  
(copyright), ή η χρήση του σε οποια-
δήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων / IΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
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