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Έντυπο προσωρινό υλικό στα
Θρησκευτικά Ε΄ Δημοτικού

Ο κόσμος της θρησκείας
Ανακαλύπτουμε κείμενα,  

μνημεία, τόπους και γεγονότα

Το έντυπο προσωρινό υλικό στα 
Θρησκευτικά δημιουργήθηκε με την 
ευθύνη της Επιτροπής Εμπειρογνω-
μόνων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Υποέργου «Εκ πό  νηση Προγραμ-
μάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό «Εργα-
λεία Διδακτικών Προσεγγίσεων» της 
Πρά ξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 
21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπου-
δών. Το παρόν υλικό συνοδεύει το 
αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών και 
τον Οδηγό Εκπαιδευτικού.



Στο έντυπο προσωρινό υλικό για τα 
Θρησκευτικά Ε’ Δημοτικού συνερ-
γάστηκαν αμισθί με τα μέλη της επι-
τροπής εμπειρογνωμόνων, οι παρα-
κάτω εκπαιδευτικοί:

Γιώργος Τζίνος
Δάσκαλος-Θεολόγος (MTh), Εκπαι-
δευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Διονύσης -Παναγιώτης Βασάλος
Δάσκαλος (MEd), Εκπαιδευτικός 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχεδιασμός και μορφοποίηση  
Φακέλου:
Γιώργος Τζίνος
Διονύσης -Παναγιώτης Βασάλος

Εικονογράφηση εξωφύλλου:  
Γιώργος Κόρδης, ζωγραφική με 
ηλεκτρονική ακίδα.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν 
κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου 
πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών 
& Εκδόσεων «Διόφαντος» 
μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία 
δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση 
από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά 
Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

To πλαίσιο αυξομειώνεται

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

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 – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
πραγματοποιείται με βάση 
τις προδιαγραφές που έχουν 
αναπτυχθεί από ειδικούς 
εμπειρογνώμονες για το ΙΕΠ.

2 / 72 - 73

prosarmogi.indd   2 9/11/2016   4:07:30 µµ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φάκελος Μαθήματος

Έντυπο υλικό 
στα Θρησκευτικά E΄ Δημοτικού

ΤΟΜΟΣ 3ος

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
ΑΘΗΝΑ
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   4η Θεματική ενότητα

Οι Προφήτες της Βίβλου. Κλήση και 
αναγγελία του ερχομού του Μεσσία

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ  
ΕΔΕΙΞΑΝ  
ΚΑΙ ΒΑΔΙΣΑΝ  
ΤΟ ΔΡΟΜΟ
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Την εποχή της δράσης των προ-
φητών εμφανίστηκαν και οι λεγό-
μενοι ψευδοπροφήτες. Αυτοί ήταν 
άνθρωποι που χωρίς να έχουν τη 
φώτιση του Θεού έλεγαν και καμά-
ρωναν πως «προφήτευαν». Στην 
πραγματικότητα όμως εξυπηρετού-
σαν τα σχέδια και τις σκοπιμότη-
τες των ισχυρών προς χάριν του 
κέρδους. Με ψεύτικες προφητείες 
συνήθως καθησύχαζαν τον λαό και 
τον παραπλανούσαν λέγοντας ότι 
όλα πηγαίνουν καλά! Έτσι οι ισχυ-
ροί κυρίως οι άρχοντες, οι βασιλιά-
δες και ορισμένοι ιερείς μπορού-
σαν να συνεχίζουν να καταπατούν 
τους νόμους και τις παράνομες και 
ανήθικες πράξεις τους. Οι ψευδο-
προφήτες είχαν την προφητεία ως 

3. Ψευδοπροφήτες
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επάγγελμα και ζούσαν πλουσιοπά-
ροχα δίπλα στους ισχυρούς. 

Μην ακούτε τα λόγια των προφη-
τών που σας γεμίζουν με ψεύτικες 
ελπίδες! Σας μιλάνε για οράματα που 
βγαίνουν από το μυαλό τους κι όχι 
από το στόμα μου. Λένε διαρκώς... 
‘Ο Κύριος είπε πως θα πάνε όλα καλά 
για σας’, ακόμα λένε και σ’ εκείνους 
που ακολουθούν τις πονηρές επιθυ-
μίες τους πως δεν θα τους βρει κα-
νένα κακό... Δεν τους έστειλα εγώ 
αυτούς τους προφήτες... Δεν τους 
μίλησα, όμως αυτοί κηρύττουν εξ 
ονόματός μου.

 Ιερ 14, 14-15
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Οι ψευδοπροφήτες, οι οποίοι μοιά-
ζουν με τα δηλητηριασμένα φίδια 
που δαγκώνουν τους διαβάτες, πα-
ραπλανούν τον λαό μου και υπόσχο-
νται ειρήνη σ’ εκείνους που τους δί-
νουν πλούσια τροφή αλλά απειλούν 
με πόλεμο αυτούς που τίποτε δεν 
τους προσφέρουν… Σε αυτούς τους 
προφήτες σκοτάδι θα πέσει επά-
νω τους και θα καλύψει τη μαντεία 
τους. Θα καταντροπιαστούν και θα 
γίνουν περίγελος του κόσμου διότι 
όλες οι προφητείες τους θα διαψευ-
στούν. Στο τέλος όλοι θα τους κα-
τηγορούν και θα στραφούν εναντίον 
τους και δεν θα υπάρχει πια κανείς 
που θα τούς δίνει σημασία.

 Μιχ 3, 5-7
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Η απάτη της αστρολογίας

Με την αλλαγή του νέου χρόνου 
η τηλεόραση, οι εφημερίδες και τα 
περιοδικά γέμισαν από αστρολο-
γικές προβλέψεις για το 2013. Έχει 
άραγε όλη αυτή η παραφιλολογία 
κάποια σχέση με την πραγματικότη-
τα; Η επιστημονική απάντηση είναι 
απλή και σύντομη: Και βέβαια δεν 
έχει. Αποτελεί κοινή διαπίστωση το 
γεγονός ότι η αστρολογία έχει γί-
νει μέρος της καθημερινής ζωής. Το 
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μαρτυρούν οι τακτικές στήλες ωρο-
σκοπίων στις περισσότερες εφημε-
ρίδες και στα περιοδικά, καθώς και 
οι συχνές παρουσιάσεις αστρολο-
γικών προβλέψεων στην τηλεόρα-
ση και στο ραδιόφωνο. Ακόμη και 
οι πιο δύσπιστοι έχουν αρχίσει να 
αντιμετωπίζουν θετικά την αστρο-
λογία με το επιχείρημα ότι «αφού 
ασχολούνται τόσοι μαζί της, και μά-
λιστα πετυχημένα, δεν μπορεί, θα 
έχει και κάποια δόση αλήθειας». 
Πολύ λίγοι, δυστυχώς, αντιλαμβά-
νονται ότι αυτή η «μόδα» αρχίζει να 
γίνεται επικίνδυνη. Είναι φανερό 
ότι ευνοεί τον σκοταδισμό και ωθεί 
τους ανθρώπους στη μοιρολατρία, 
αφού θεωρεί ότι οι πράξεις τους 
δεν οφείλονται στην ελεύθερη βού-
ληση. Υπάρχει όμως και ένα άλλο 
πρόβλημα που δεν είναι εξαρχής 
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ορατό: στην αστρολογία πιστεύουν 
και πολλοί άνθρωποι που επηρεά-
ζουν την κοινή γνώμη και το μέλλον 
του τόπου (π.χ., πολιτικοί ή καλλι-
τέχνες). Η πίστη τους αυτή είναι δυ-
νατόν όχι μόνο να τους οδηγήσει σε 
λανθασμένες αποφάσεις, αλλά και 
να φέρει στα κέντρα λήψης αποφά-
σεων ανθρώπους έξω από το πολι-
τικό σύστημα.

Χάρης Βάρβογλης,  
Βήμα science,  

δημοσίευση 19/1/2013
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Το κακό πάντα ανταγωνίζεται το 
καλό. Οι άνθρωποι από τα παλιά 
χρόνια μέχρι και σήμερα μπορεί να 
επιθυμούν την ειρήνη και τη δικαι-
οσύνη αλλά συχνά το λησμονούν, 
όταν πρόκειται να προασπίσουν 
τα δικά τους συμφέροντα. Πριν τη 
γέννηση του Χριστού οι προφή-
τες έστελναν τα μηνύματά τους και 
προειδοποιούσαν τους Ισραηλίτες 
ν΄ αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, 
Σήμερα τα μηνύματά τους παραμέ-
νουν διαχρονικά και επίκαιρα. Δυ-
στυχώς όμως λίγοι τα αντιλαμβάνο-
νται! 

4.  Τα μηνύματα των 
προφητών σήμερα
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Και στον 21ο αιώνα κάποιοι αριθμοί 
συνεχίζουν να μας ξαφνιάζουν!

• Τα τρία πλουσιότερα άτομα του 
κόσμου κατέχουν περιουσία μεγα-
λύτερη από το σύνολο του εθνικού 
πλούτου των 48 φτωχότερων χω-
ρών του κόσμου.

• Από τα 4,5 δισεκατομμύρια των 
κατοίκων που αριθμούν οι υπανά-
πτυκτες χώρες, ένας στους τρεις δεν 
έχει πρόσβαση στο πόσιμο νερό.

• Υπολογίζεται ότι περίπου 250 
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εκατομμύρια παιδιά εργάζονται σ’ όλο 
τον κόσμο. Τα μικρότερα απ’ αυτά εί-
ναι κάτω των 5 ετών. Σε ορισμένες 
χώρες η παιδική εργασία έχει κατα-
ντήσει κοινωνική μάστιγα. Στη Λατι-
νική Αμερική εργάζεται το ένα παιδί 
στα πέντε, στην Αφρική το ένα στα 
τρία, στην Ασία το ένα στα δύο.

Αν και ο μεγαλύτερος αριθμός των 
εργαζόμενων παιδιών βρίσκεται στις 
φτωχές χώρες του Νότου, τα παιδιά 
που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένω- 
ση ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια. Ακό- 
μη και σε χώρες που θεωρούνται 
κοινωνικά προηγμένες - Δανία, Ολ-
λανδία - τα τελευταία χρόνια εμφα-
νίστηκε ξανά το φαινόμενο του παι-
διού που δουλεύει.

 Θρησκευτικά Α Γυμνασίου,  
Παλαιά Διαθήκη.  

Η προϊστορία του Χριστιανισμού
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Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ

Συνέχεια αναρωτιόμαστε απελ-
πισμένα: «Γιατί πρέπει να γίνεται 
ο πόλεμος; Γιατί οι άνθρωποι δεν 
μπορούν να ζήσουν ειρηνικά; Για-
τί όλη αυτή η καταστροφή;». Στο 
ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολο να 
βρούμε απάντηση. Αλήθεια, γιατί 
φτιάχνουν ολοένα μεγαλύτερα αε-
ροπλάνα με όλο και πιο βαριές βόμ-
βες, ενώ την ίδια στιγμή χτίζουν τα 
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κατεστραμμένα σπίτια; Γιατί σπατα-
λούν δισεκατομμύρια κάθε μέρα για 
τον πόλεμο, ενώ φαίνεται ότι δεν 
υπάρχει ούτε μια δεκάρα διαθέσιμη 
για τα φάρμακα, τους φτωχούς και 
τους καλλιτέχνες; Γιατί υπάρχουν 
άνθρωποι που πεινούν, ενώ σε 
άλλα μέρη της γης έχουν τόσα τρό-
φιμα που τα αφήνουν να σαπίζουν; 
Μήπως οι άνθρωποι είναι τρελοί;

Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπεύ-
θυνοι για τον πόλεμο είναι μόνο οι 
ισχυροί, οι πλούσιοι και οι πολι-
τικοί. Όχι, και οι απλοί άνθρωποι 
μπορεί να θέλουν τον πόλεμο, αλ-
λιώς οι λαοί θα είχαν επαναστατή-
σει προ πολλού. Είναι το ένστικτο 
της καταστροφής που οδηγεί τους 
ανθρώπους στον πόλεμο, κι αν όλο 
το ανθρώπινο γένος, χωρίς εξαί-
ρεση, δεν αλλάξει, οι πόλεμοι δεν 
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πρόκειται να σταματήσουν. Οι πο-
λιτισμοί θα καταστρέφονται, ό,τι 
ωραίο χτίζεται θα γκρεμίζεται και η 
ανθρωπότητα θα αρχίζει ξανά και 
ξανά από την αρχή.

Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, 
εκδ. Zαχαρόπουλος, Aθήνα 1983,  

διασκευή

Μετανάστες

Λαθεμένο μού φαινόταν πάντα 
τ’ όνομα που μας δίναν:
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«Μετανάστες».
Θα πει, κείνοι που αφήσαν την 

πατρίδα τους. 
Εμείς, ωστόσο,
δε φύγαμε γιατί το θέλαμε,
λεύτερα να διαλέξουμε μιαν άλλη 

γη. Ούτε και σε μιαν άλλη χώρα 
μπήκαμε να μείνουμε για πάντα 
εκεί, αν γινόταν. Εμείς φύγαμε 
στα κρυφά. Μας κυνήγησαν, μας 
προγράψανε. Κι η χώρα που μας 
δέχτηκε, σπίτι δε θα ’ναι, μα εξο-
ρία. Έτσι, απομένουμε δω πέρα, 
ασύχαστοι, όσο μπορούμε πιο 
κοντά στα σύνορα,

προσμένοντας του γυρισμού τη 
μέρα, καραδοκώντας το παραμι-
κρό σημάδι αλλαγής στην άλλην 
όχθη, πνίγοντας μ’ ερωτήσεις 
κάθε νεοφερμένο, χωρίς τίποτα 
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να ξεχνάμε, τίποτα ν’ απαρνιόμα-
στε.

Μπ. Μπρεχτ, Ποιήματα, 
μτφρ. Μάριος Πλωρίτης, 

Θεμέλιο 

Περισσότερα από 38.000 παιδιά 
στη Σομαλία κινδυνεύουν να πε-
θάνουν από την πείνα

Η δυσοίωνη αυτή διαπίστωση 
που βασίζεται στα τελευταία στοι-
χεία τα οποία συλλέχθηκαν από τον 
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ΟΗΕ διατυπώνεται τρία χρόνια μετά 
τη μεγάλη ξηρασία στο Κέρας της 
Αφρικής, η οποία σε συνδυασμό με 
τον εμφύλιο πόλεμο, είχαν προκα-
λέσει έναν φοβερό λιμό στη Σομα-
λία που σκότωσε 250.000 ανθρώ-
πους.

Τα τρία τέταρτα των Σομαλών που 
χρειάζονται απεγνωσμένα σίτιση 
είναι οι εκτοπισμένοι, οι άνθρωποι 
που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες 
τους εξαιτίας των βιαιοτήτων και 
των συγκρούσεων μεταξύ των δια-
φόρων εμπόλεμων μονάδων. 

Είδηση στις 29/1/2015 
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Μόλυνση του περιβάλλοντος

Υπολογίζεται ότι 12,6 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι πέθαναν ως αποτέλε-
σμα του ανθυγιεινού περιβάλλοντος 
το 2012 - σχεδόν ένας στους τέσσε-
ρις του συνόλου των παγκόσμιων 
θανάτων - σύμφωνα με νέα έκθεση 
που παρουσίασε ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.).
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Σύμφωνα με αυτήν, περιβαλλοντι- 
κοί παράγοντες, όπως είναι ο μολυ-
σμένος αέρας και το νερό, η ρύπαν-
ση του εδάφους, η έκθεση σε χημι-
κές ουσίες, η κλιματική αλλαγή και 
η υπεριώδης ακτινοβολία, φέρεται 
να συμβάλλουν σε περισσότερες 
από 100 είδη ασθενειών.

«Ένα υγιές περιβάλλον έχει ως 
αποτέλεσμα έναν υγιή πληθυσμό», 
δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του 
Π.Ο.Υ., Δρ Μάργκαρετ Τσαν. «Αν οι 
χώρες δεν αναλάβουν δράσεις για 
να καταστήσουν το περιβάλλον 
όπου οι άνθρωποι ζουν και εργάζο-
νται υγιές, εκατομμύρια ανθρώπων 
θα συνεχίσουν να αρρωσταίνουν 
και να πεθαίνουν πρώιμα», προει-
δοποίησε.

Είδηση στις 16/3/2016 
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1. Δημιουργούμε ένα κολλάζ με 
φράσεις, εικόνες και σκίτσα με τα 
μηνύματα των προφητών για τον 
ερχομό του Μεσσία.
2. Βρίσκουμε εικόνες από το δια-
δίκτυο για τα μεγάλα προβλήματα 
της εποχής όπως: πόλεμος, πεί-
να, φτώχεια, εκμετάλλευση, κοι-
νωνικές ανισότητες, κ.ά. και δίπλα 
σε αυτές βάζουμε φράσεις από 
τις προρρήσεις (προφητείες) των 
προφητών. 
3. Δραματοποιούμε τη σκηνή: 
Ένας προφήτης της Παλαιάς Δι-
αθήκης και ένας ψευδοπροφήτης 
προσπαθούν να πείσουν τον κό-
σμο που τους ακούει. Προσέχου-
με το ύφος που μιλάει ο καθένας, 

Δραστηριότητες
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αν χρησιμοποιεί επιχειρήματα και 
ποια είναι αυτά και πώς αντιδράει 
το κοινό που τους ακούει. 
4. Βρίσκουμε από το διαδίκτυο και 
από τις εφημερίδες ανθρώπους 
που διαμαρτύρονται για την αδι-
κία και καλούν τους ανθρώπους να 
αλλάξουν. Δημιουργούμε ένα κολ-
λάζ με εικόνες και σύντομα κείμε-
να και κάθε ομάδα το παρουσιάζει 
στην τάξη.
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   5η Θεματική ενότητα

Η Εκκλησία του Χριστού μπαίνει 
στην ιστορία
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1. Η γενέθλια μέρα της Εκκλησίας
•  Το κήρυγμα του Πέτρου.
•  Διαβάζουμε την εικόνα της Πε-

ντηκοστής
• Έθιμα της Πεντηκοστής

2. Τι σημαίνει «Εκκλησία»;
•  Η εκκλησία που συναθροίζεται 
•  Εικόνες και σύμβολα για την Εκ-

κλησία

3.  Η ζωή στις πρώτες χριστιανι-
κές κοινότητες

•  Η ζωή ως κοινωνία: Κοινότητες 
αγάπης

•  Η ζωή ως προσευχή και ευχαρι-
στία

Περιεχόμενα
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  Θα αναγνωρίσουμε στην ημέ-
ρα της Πεντηκοστής το γεγονός 
της ιστορικής φανέρωσης της 
Εκκλησίας.

  Θα αποκρυπτογραφήσουμε το 
νόημα των συμβολικών και ει-
κονικών παραστάσεων της Εκ-
κλησίας.

  Θα περιγράψουμε και θα αξιο-
λογήσουμε τη ζωή της πρώτης 
χριστιανικής κοινότητας ως κοι-
νωνίας αγάπης. 

  Θα προσπαθήσουμε να εντο-
πίσουμε χαρακτηριστικά των 
πρώτων χριστιανών στην σημε-
ρινή εποχή.

Σε αυτή την ενότητα
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  Θα συζητήσουμε για τον κεντρι-
κό ρόλο της Ευχαριστίας στην 
Εκκλησία.

  Θα εξηγήσουμε την αξία της ευ-
γνωμοσύνης και της ευχαριστί-
ας στη ζωή και στις σχέσεις με 
τους άλλους.
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Η εμπειρία της Πεντηκοστής

Στη γιορτή της Πεντηκοστής, άν-
θρωποι από διάφορα μέρη του κό-
σμου έρχονταν στην Ιερουσαλήμ 
για να προσευχηθούν εκεί και να 
γιορτάσουν.

Όταν έφτασε η ημέρα της Πεντη- 
κοστής, οι μαθητές και οι μαθήτρι-
ες του Ιησού ήταν όλοι μαζί συγκε-
ντρωμένοι σαν μια ψυχή και προ-
σεύχονταν. Ξαφνικά ήρθε από τον 

1.  Η γενέθλια ημέρα  
της Εκκλησίας
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ουρανό μια βουή, σαν να φυσούσε 
δυνατός άνεμος, και γέμισε όλο το 
σπίτι όπου κάθονταν. Τότε τους πα-
ρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες 
φωτιάς, που μοιράστηκαν και κάθι-
σαν από μία στον καθένα από αυ-
τούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από 
Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν 
με άλλες γλώσσες, ανάλογα με την 
ικανότητα που έδινε το Άγιο Πνεύμα.

Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, 
συγκεντρώθηκε πλήθος, από την 
πόλη. Όλοι τους ήταν κατάπληκτοι, 
γιατί ο καθένας τους άκουγε τους 
αποστόλους να μιλάνε στη δική του 
γλώσσα. Απορούσαν και έλεγαν ο 
ένας στον άλλον: «Τι να σημαίνει 
άραγε αυτό;» Κι άλλοι κορόιδευαν 
και έλεγαν: «Ετούτοι πρέπει να είναι 
πολύ μεθυσμένοι».

Πραξ 2, 1-13
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Το κήρυγμα του Πέτρου

Άγιος Πέτρος. Ι.Μ. Αγ. Αικατερίνης, 
Σινά 6ος αιώνας

Ο Πέτρος τότε λέγει προς αυτούς: 
«Μετανοήστε, και ας βαφτιστεί κα-
θένας από εσάς στο όνομα του Ιη-
σού Χριστού σε άφεση των αμαρτι-
ών σας, και θα λάβετε τη δωρεά του 
Αγίου Πνεύματος. 
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Γιατί για σας είναι η υπόσχεση 
και για τα τέκνα σας και για όλους 
όσοι είναι μακριά, όσους προσκα-
λέσει ο Κύριος ο Θεός μας». 

Και με άλλα, περισσότερα λόγια 
μαρτυρούσε επίσημα και τους πα-
ρακαλούσε λέγοντας: «Σωθείτε από 
τη γενιά αυτήν τη διεστραμμένη». 

 Αυτοί λοιπόν που αποδέχτηκαν 
τον λόγο του βαφτίστηκαν και προ-
στέθηκαν την ημέρα εκείνη περίπου 
τρεις χιλιάδες ψυχές. 

 Και επέμεναν καρτερικά συνεχώς 
στη διδαχή των αποστόλων και στην 
κοινωνία και στο κόψιμο με τα χέρια 
του άρτου και στις προσευχές.

Πραξ 2, 38-42
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Απολυτίκιο της εορτής της Πεντηκο-
στής

Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, 
καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ 

Ἅγιον, 
καὶ δι’ αὐτῶν τὴν οἰκουμένην 

σαγηνεύσας, 
Φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

Δηλαδή: 
Ευλογημένος να είσαι Χριστέ, ο 

Θεός μας, 
εσύ που έκανες σοφούς τους 

ψαράδες 
στέλνοντάς τους το Άγιο Πνεύμα 
και μ’ αυτούς γνώρισε τον λόγο σου

 όλος ο κόσμος. 
Δοξασμένος να είσαι, φιλάνθρωπε. 
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Διαβάζουμε την εικόνα της Πεντη-
κοστής

Πεντηκοστή, Θεοφάνης ο Κρητικός, 
1546, Ι.Μ. Σταυρονικήτα

Βλέπουμε τους Αποστόλους συ-
γκεντρωμένους στο υπερώο. Είναι 
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χωρισμένοι σε δύο ομάδες και κά-
θονται σε ημικύκλιο. Στην κορυφή 
κάθονται οι Απόστολοι Πέτρος και 
Παύλος. Δίπλα τους αντίστοιχα ο 
Ευαγγελιστής Λουκάς και ο Ευαγγε- 
λιστής Μάρκος. Στη συνέχεια, οι υπό- 
λοιποι Απόστολοι κατά σειρά ηλι-
κίας, με τους πιο νέους στην ηλικία 
μαθητές να κλείνουν το ημικύκλιο. 
Τα πρόσωπα όλων είναι ήρεμα, με 
γλυκιά έκφραση και με βλέμμα στο-
χαστικό. Επειδή θα διδάξουν στα πέ- 
ρατα της οικουμένης, κρατούν ει-
λητάρια και ο απόστολος Παύλος 
βιβλίο. Στο κέντρο του ημικυκλίου, 
παρατηρούμε ότι υπάρχει μια κενή 
θέση ανάμεσα στον Πέτρο και στον 
Παύλο. Είναι η θέση του Χριστού 
που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας.

Στο επάνω μέρος της εικόνας, 
μέσα σε χρυσό φόντο, εικονίζεται ο 
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ουρανός. Απ’ αυτόν δώδεκα ακτίνες 
που καταλήγουν σε γλώσσες φωτιάς 
κατεβαίνουν προς τους αποστόλους. 

Στο κέντρο και κάτω από το ημι-
κυκλικό κάθισμα των Αποστόλων, 
βλέπουμε τη μορφή ενός γέροντα 
βασιλιά με στέμμα που κάθεται σε 
ένα σκοτεινό μέρος και συμβολίζει 
τον κόσμο. Στα χέρια του κρατάει 
ένα λευκό ύφασμα μέσα στο οποίο 
υπάρχουν δώδεκα ειλητάρια, που 
συμβολίζουν όλες τις φυλές και τους 
λαούς της γης όπου οι Απόστολοι 
θα κηρύξουν τον λόγο του Θεού.

Είναι χτυπητή η αντίθεση ανά-
μεσα στο πάνω μέρος της εικόνας, 
στο οποίο κυριαρχεί το φως της 
Πεντηκοστής και στο σκοτάδι του 
κάτω μέρους, το οποίο συμβολίζει 
τον κόσμο της άγνοιας πριν τον ερ-
χομό του Χριστού.
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Έθιμα της Πεντηκοστής

Ψυχοσάββατο πριν την Κυριακή της 
Πεντηκοστής

Όπως η Κυριακή είναι η ημέρα 
της Ανάστασης, έτσι το Σάββατο εί-
ναι η ημέρα όλων όσων έχουν πε-
θάνει, με την ελπίδα και της δικής 
τους ανάστασης και για να τους 
θυμόμαστε και να έχουμε κοινωνία 
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μαζί τους. Την ημέρα αυτή οι χρι-
στιανοί φέρνουν πρόσφορα (άρτους) 
για τη Θεία Λειτουργία και δίνουν 
στον ιερέα τα ονόματα των δικών 
τους ανθρώπων (που είτε ζουν είτε 
έχουν πεθάνει), για να τα μνημονεύ-
σει. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλη- 
σία καθιέρωσε ειδικά δύο συγκεκρι-
μένα Σάββατα για να τιμήσει τη μνή-
μη όλων όσων έχουν πεθάνει. Είναι 
αυτά που ονομάζονται Ψυχοσάββα-
τα: το Σάββατο πριν την Κυριακή 
της Απόκρεω και το Σάββατο πριν 
από την Κυριακή της Πεντηκοστής. 
Τα δύο Ψυχοσάββατα οι πιστοί 
φτιάχνουν πρόσφορα, τελούν μνη-
μόσυνα στις εκκλησίες και τρισάγια 
στους τάφους των προσφιλών τους 
προσώπων, μοιράζουν κόλλυβα και 
προσφέρουν ελεημοσύνες στους 
φτωχούς.
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Κυριακή της Πεντηκοστής: «Γονατι-
στή» Κυριακή

Αμέσως μετά το τέλος της Λειτουρ- 
γίας της Πεντηκοστής, τελείται ο Εσπε- 
ρινός της εορτής του Αγίου Πνεύ-
ματος, που γίνεται με γονυκλισία, 
επειδή τρεις φορές γονατίζουν οι πι-
στοί πάνω σε φύλλα καρυδιάς, όταν 
ακούν την πρόσκληση από τον ιε-
ρέα «έτι και έτι, κλίναντες τα γόνατα, 
του Κυρίου δεηθώμεν». Ο ιερέας δια-
βάζει μεγαλόφωνα τις αντίστοιχες 
ευχές. 
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Φύλλα Καρυδιάς

Οι πιστοί γονατίζουν πάνω σε 
φύλλα καρυδιάς, επειδή αυτά συμ-
βολίζουν την πικρία που κατέχει τις 
ψυχές των νεκρών την ημέρα αυτή, 
μιας που τα φύλλα είναι πικρά. Σύμ-
φωνα με μία άλλη παράδοση το 
γονάτισμα γίνεται, για να παρακα-
λέσουν οι πιστοί να μην πέσει το 
γεφύρι που ενώνει τον πάνω κόσμο 
με τον κάτω.
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Με αφορμή αυτό το έθιμο ο Νίκος 
Γαβριήλ Πεντζίκης, έγραψε τα εξής:

«Aπό το Πάσχα έως την εορτή 
του Aγίου Πνεύματος ημέρες Πενή-
ντα. Tην Πεντηκοστή οι ευρισκόμε-
νοι απ’ εδώθε μεριά, επιβιούντες1 
εν τοις φαινομένοις, εύχονται υπέρ 
των μεταστάντων2 από την άλλη 
μεριά του χάσματος, του φοβερού 
λάκκου. Mετέχουν στην κοινή προ-
σευχή της Eκκλησίας, γονατίζοντας 
πάνω σε πράσινα φύλλα καρυδιάς.

Tα υποδιαιρούμενα σε ευάριθμα 
φυλλίδια μεγάλα φύλλα της καρυ-
διάς, που εκτός του ότι ο θρεπτικός 
της και νοστιμώτατος καρπός, πα-
ρομοιάζει με τον εγκέφαλο, κέντρο 

1. επιβιούνες: ζωντανοί 
2. μεταστάντων: πεθαμένοι
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της ατομικής ενός εκάστου σκέψης, 
περιέχει και ποικίλες ωφέλιμες και 
ιαματικές ουσίες.

Eπίσης δεν πρέπει να θεωρηθεί 
άσχετο, το ότι τον έσω ξυλώδη φλοιό 
του καρυδοεγκεφάλου, τον παρομοι- 
άζουμε με το μικρότερο των πλεού- 
μενων, με τα οποία ο άνθρωπος, αντι- 
μετωπίζει τις τύχες του ταξιδίου, επί 
του ετέρου των φυσικών στοιχείων, 
του μορφοποιού3 του φωτός ύδατος, 
αποκτώντας την επιβαλλομένη πεί-
ρα, πριν κενούμενος παντός ορα-
τού, πληρωθεί ως ο άνεμος.

Eκτός τούτου, η καρυδιά, που πά- 
νω στα ελάσματα των σχημάτων που 
η χλωροφύλλη της φωτοσυνθέσεως 

3.  μορφοποιού: αυτός που δίνει 
μορφή σε κάτι
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επιβάλλει, γονατίζουμε ευχόμενοι 
για τους προσφιλείς4 κεκοιμημέ-
νους5, έχει ως δέντρο ξύλο, εκτιμώ-
μενο όχι μόνο στην επιπλοποιΐα, 
αλλά και στην κατασκευή σεντου-
κιών των μεταστάντων σωμάτων.

Eπίσης λέγονται σεντούκια, τα 
μπαούλα όπου φυλάγεται η προίκα 
του γάμου. Eξ άλλου η φυσιολογία 
του δέντρου, που δίκαια σχετίσθηκε 
προς τον ύπατο θεό των ανθρωπί-
νων μύθων φθάνει στην καρποφο-
ρία δι’ ενός γάμου ασυνήθους εις 
την καθ’ ημέραν τάξη των φυτών.

Γονατίζοντας πάνω στα φύλλα 
της καρυδιάς την Πεντηκοστή, είναι 
δυνατόν λοιπόν να ισχυριστούμε, 

4. προσφιλείς: αγαπημένοι 
5. κεκοιμένους: πεθαμένοι
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ότι επιτελούμε έναν γάμο παράξενο, 
με τις ψυχές των προσφιλών, που 
ξημερώνοντας το Σάββατο του Pου-
σαλιού, ξανά κλείνονται στον κάτω 
κόσμο, μετά που επί τόσες ημέρες η 
χαρά της Aναστάσεως του Xριστού, 
τις άφηκε ελεύθερες να ’ρθουν κο-
ντά μας».

Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη,  
Ομιλήματα, Ακρίτας 1922
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1. Βρισκόμαστε και εμείς με το υπό- 
λοιπο πλήθος την ημέρα της Πε-
ντηκοστής στα Ιεροσόλυμα. Μετά 
το τέλος της ομιλίας του αποστό-
λου Πέτρου περιγράφουμε τα συ-
ναισθήματα που νιώσαμε στην ομά- 
δα μας. Μετά γράφουμε σε ένα χαρ- 
τί με μία λέξη το βασικό συναίσθη-
μα που αισθάνθηκε κάθε μέλος της 
ομάδας. Ένας εκπρόσωπος από 
κάθε ομάδα διαβάζει αυτά που έγρα- 
ψε η ομάδα του στην ολομέλεια 
της τάξης. Τέλος γράφουμε όλες τις 
λέξεις – συναισθήματα σε μεγάλο 
χαρτί του μέτρου με τίτλο «Πεντη-
κοστή - Η γενέθλια ημέρα της Εκ-
κλησίας».
2. Παρουσιάζουμε με την ομάδα 

Δραστηριότητες
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μου μια «παγωμένη εικόνα» των 
μαθητών του Χριστού τη στιγμή 
της επιφοίτησής τους από το Άγιο 
Πνεύμα. 
3. Περιγράφω την εικόνα της Πε-
ντηκοστής του Δομήνικου Θεοτο-
κόπουλου και τη συγκρίνω με την 
εικόνα του Θεοφάνη του Κρητικού. 
Με βοηθάνε οι παρακάτω ερωτή-
σεις:

  Ποια είναι τα πρόσωπα που 
εικονίζονται σε κάθε πίνακα;

  Πώς τα παρουσιάζει κάθε ζω-
γράφος; Τι δείχνει η έκφραση 
των προσώπων τους; Ποια 
τα συναισθήματά τους;
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Πεντηκοστή, Δομήνικος Θεοτοκό-
πουλος, αρχές 17ου αιώνα
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2. Τι σημαίνει «Εκκλησία»;

Ο όρος εκκλησία προέρχεται από 
αρχαίο ρήμα εκκαλώ που σημαίνει 
κλήση και συνέλευση λαού. Με τον 
όρο, λοιπόν, «Εκκλησία» δεν εννο-
ούμε τον ναό, αλλά το σύνολο των 
πιστών που έχουν αποδεχτεί την 
πίστη στον Χριστό και συμμετέχουν 
στα μυστήρια της Εκκλησίας. 

Η γενέθλια ημέρα της Εκκλησί-
ας είναι η ημέρα της Πεντηκοστής, 
όταν οι Απόστολοι, μετά την επιφοί-
τηση του Αγίου Πνεύματος, κήρυξαν 
στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί 
εξαιτίας της βροντής. 
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Η εκκλησία που συναθροίζεται

H Εκκλησία, είναι κάτι περισσό-
τερο από μια ανθρώπινη κοινότητα, 
είναι το σώμα του Χριστού, όπου οι 
άνθρωποι είναι ενωμένοι μαζί του 
και μεταξύ τους. Από τα πρώτα βή-
ματα της Εκκλησίας, η ζωή των χρι-
στιανών ήταν ζωή αδελφοσύνης. 
Δεν υπήρχαν διακρίσεις μεταξύ  
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ανδρών και γυναικών, Ιουδαίων και 
Ελλήνων, πλουσίων και φτωχών, 
αφού όλοι ήταν ίσοι μπροστά στον 
Θεό.

Ο Χριστός, που ήρθε για να σώσει 
τον άνθρωπο, έγινε αδελφός του κα- 
θενός από μας. Μάλιστα ο Θεάνθρω- 
πος Χριστός αποκαλούσε τους μαθη- 
τές του και τους άλλους ανθρώπους 
«αδελφούς». Ακόμα και σήμερα οι χρι- 
στιανοί (κυρίως οι μοναχοί και οι κλη- 
ρικοί) προσφωνούνται «αδελφοί», 
ακολουθώντας το παράδειγμα του 
Χριστού.

Στη μεγάλη οικογένεια της Εκκλη- 
σίας τα μέλη συνδέονται στενά με-
ταξύ τους με τον σύνδεσμο της αγά-
πης. Όπως τα μέλη ενός σώματος 
δεν μπορούν να υπάρχουν ξεχωρι-
στά από το σώμα, έτσι κανένας χρι-
στιανός δεν μπορεί να υπάρξει  



51 / 9150 / 91

μόνος του μακριά από τον Χριστό. 
Η αδελφοσύνη και η ενότητα εκ-

φράζεται και πραγματοποιείται 
μέσα από τα μυστήρια της Εκκλη-
σίας. Σε αυτά ολοκληρώνεται η δύ-
ναμη της χριστιανικής αγάπης. Η 
συμμετοχή μας, στο μυστήριο της 
Θείας Ευχαριστίας, είναι έμπρακτη 
αδελφοσύνη. Οι χριστιανοί, όταν 
μετέχουν στη Θεία Ευχαριστία, ενώ-
νονται με το Χριστό αλλά και μεταξύ 
τους σαν πραγματικά αδέλφια.

Θρησκευτικά Στ΄τάξης,  
2006, διασκευή

 …Τον ένδοξο δε αυτόν Κύριο μας 
τον έδωσε κεφαλή στην Εκκλησία, 
παρά-πάνω από όλα. Αυτή δε η Εκ-
κλησία είναι το σώμα του, το συ-
μπλήρωμα του Χριστού ως ανθρώ-
που και ως κεφαλής της Εκκλησίας· 
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του Χριστού, ο οποίος ως άπειρος 
Θεός γεμίζει τα πάντα με την πανά-
γαθο παρουσία του και χορηγεί τα 
πάντα σε όλα τα δημιουργήματά του.

Εφ 1, 22-23

«Να δώσετε χαιρετισμούς και στην 
εκκλησία που συναθροίζεται στο 
σπίτι τους…»

Ρωμ 16,5
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Εικόνες και σύμβολα για την Εκ-
κλησία 

Ο ΙΧΘΥΣ

Είναι το πιο γνωστό σύμβολο 
μετά τον Σταυρό. Συμβολίζει τον 
Χριστό. Η Ακροστιχίδα του σημαί-
νει: Ι (Ιησούς) Χ (Χριστός) Θ (Θεού) 
Υ (Υιός) Σ (Σωτήρ). Συμβολίζει, επί-
σης, τη Θεία Ευχαριστία.
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Η Άμπελος

Συμβολίζει τον Χριστό και την Εκ-
κλησία, σύμφωνα με τα λόγια του 
Χριστού «Εγώ είμαι το αμπέλι και 
εσείς τα κλήματα». 

«Ο Κύριος είναι η κληματαριά. 
Εσύ το κλαδί. Όσο είσαι ενωμένος 
με την κληματαριά, θα καρποφορείς 
καρπούς αγαθούς…»

Αγίου Δημητρίου του Ροστώφ

Χριστός ως 
Αμπελουργός 
(Άγγελος  
Ακοτάντος, 
15ος αιώνας)
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Το καράβι 

Συμβολίζει την εκκλησία που έχει 
ως κυβερνήτη τον Χριστό.
Κατά τον όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη: 
Η Εκκλησία είναι όπως το καράβι.
Άλλος κοιμάται, άλλος χαζεύει.
Αυτό τραβά τον δρόμο του.
Άλλος πάλι αγωνίζεται, παλεύει 

πάνω 
με τα κύματα.
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Όλοι μαζί προχωρούν.
Φθάνει να είσαι μέσα στην 

Εκκλησία.
Γι’ αυτό να φροντίζετε να είστε 

πάντα στις ακολουθίες.

Η άγκυρα

Συμβολίζει την ελπίδα της σωτηρί-
ας. Αντεστραμμένη υπονοεί Σταυρό.
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1. Παρατηρούμε τα σύμβολα της 
Εκκλησίας. Με βάση αυτά σχεδι-
άζουμε στην ομάδα μας δικά μας 
σκίτσα - σύμβολα και γράφουμε 
μια σύντομη φράση -λέξη για το 
καθένα από αυτά.
2. Γράφουμε σ’ ένα χαρτάκι μία 
λέξη που μας έρχεται στο μυαλό 
όταν ακούμε τη λέξη Εκκλησία του 
Χριστού. Συζητάμε τις λέξεις αυτές 
στην ομάδα μας και επιλέγουμε 
δύο από αυτές που τις θεωρούμε 
πιο σημαντικές. Κάθε ομάδα ανα-
κοινώνει τις λέξεις αυτές στην τάξη 
και εξηγεί τους λόγους που διάλεξε 
αυτές τις λέξεις. Κολλάμε τα χαρτά-
κια με τις λέξεις αυτές στον πίνα-
κα και γράφουμε μία παράγραφο, 

Δραστηριότητες
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χρησιμοποιώντας αυτές τις λέξεις, 
για το τι σημαίνει για τον καθένα 
μας η λέξη Εκκλησία.
3. Συγκρίνουμε στην ομάδα μου 
την εκκλησία του Δήμου στην αρ-
χαία Αθήνα με την Εκκλησία του 
Χριστού. Βρίσκουμε ομοιότητες 
και διαφορές. Τις καταγράφουμε 
σε πίνακα όπως τον παρακάτω.

Εκκλησία του 
Δήμου

Εκκλησία του 
Χριστού
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3.  Η ζωή στις πρώτες  
χριστιανικές κοινότητες

Η ζωή ως κοινωνία: Κοινότητες 
αγάπης

Δείπνο αγάπης (κατακόμβη Πρίσκιλ- 
λας)

Οι πρώτοι πιστοί στον Χριστό 
στην αρχή δε διέκοψαν τον σύνδε-
σμό τους με την Ιουδαϊκή θρησκεία. 
Μάλιστα, πήγαιναν συχνά στον ναό 
του Σολομώντα, για να λατρεύουν 
τον Θεό. Γρήγορα όμως άρχισαν να 
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καταλαβαίνουν ότι έπρεπε να βρουν 
ιδιαίτερους τόπους για να συγκεντρώ- 
νονται όλοι μαζί. Οι τόποι αυτοί αρ-
χικά ήταν ιδιωτικά σπίτια. Σπίτια 
που πολλοί πιστοί τα πρόσφεραν 
με ευχαρίστηση και χαρά. Εκεί πλέ-
ον προσεύχονταν οι πιστοί. Εκεί πα- 
ρακολουθούσαν και συμμετείχαν 
στη Θεία Ευχαριστία. Εκεί άκουγαν 
τους Αποστόλους να διηγούνται τη 
ζωή και τα λόγια του Χριστού.

Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα 
να σχετίζονται μεταξύ τους οι πι-
στοί με ειλικρινή αγάπη. Οι διαφο-
ρές, οι εγωισμοί, τα μίση είχαν δώ-
σει τη θέση τους στην ταπείνωση 
και την αδερφική αγάπη. Σαν μια 
οικογένεια, κάθονταν όλοι μαζί στο 
ίδιο τραπέζι και έτρωγαν χωρίς να 
ξεχωρίζουν κανένα για τον πλούτο 
του, την κοινωνική του θέση και τη 
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μόρφωσή του. Αγάπες ονομάζονταν 
αυτά τα κοινά τραπέζια, στα οποία 
έπαιρναν μέρος οι πρώτοι χριστια-
νοί. Όλοι έδιναν χρήματα για να ετοι- 
μάζονται αυτά τα κοινά τραπέζια.

Από την Καινή Διαθήκη

«Στον καθένα ανάλογα με τις ανά-
γκες του»

Όλοι όσοι πίστεψαν είχαν μια 
καρδιά και μια ψυχή. Κανείς δεν θε-
ωρούσε ότι κάτι από τα υπάρχοντά 
του ήταν δικό του. Όλα τα είχαν κοι-
νά. Οι Απόστολοι κήρυτταν και βε-
βαίωναν με μεγάλη πειστικότητα ότι 
ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε. Και 
ο Θεός έδινε σε όλους πλούσια τη 
χάρη του. Δεν υπήρχε κανείς ανά-



63 / 9562 / 95

μεσά τους που να στερείται τα απα-
ραίτητα. Γιατί όσοι είχαν χωράφια ή 
σπίτια τα πουλούσαν, και έφερναν 
το αντίτιμο αυτών που πουλούσαν 
και το έθεταν στη διάθεση των Απο-
στόλων. Από αυτό δινόταν στον κα-
θένα ανάλογα με τις ανάγκες του. 
Έτσι έκανε και ο Ιωσής, ένας λευ-
ίτης από την Κύπρο, που οι Από-
στολοι τον ονόμασαν Βαρνάβα, 
όνομα που μεταφράζεται «ο άνθρω-
πος της παρηγοριάς». Αυτός είχε 
ένα χωράφι, το πούλησε και έφερε 
τα χρήματα και τα έθεσε στη διάθε-
ση των Αποστόλων. 

Πραξ 4, 32-37
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«Ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην…»

Είστε, λοιπόν, όλοι παιδιά του 
Θεού, αφού πιστεύετε στον Ιησού 
Χριστό. Και αυτό, γιατί όσοι βαφτι-
στήκατε στο όνομα του Χριστού, 
έχετε ντυθεί τον Χριστό. Δεν υπάρ-
χει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, 
δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, 
δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. 
Όλοι σας είστε ένας, χάρη στον Ιη-
σού Χριστό. Και αφού ανήκετε στον 
Χριστό, είστε απόγονοι του Αβρα-
άμ και κληρονόμοι της ζωής, όπως 
υποσχέθηκε ο Θεός. 

Γαλ 3, 26-29
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Όλοι ίσοι, όλοι φίλοι 

Σε θυμάμαι πάντοτε στις προσευ-
χές μου και ευχαριστώ τον Θεό μου, 
γιατί ακούω για την αγάπη που δεί-
χνεις σε όλους τους χριστιανούς και 
για την πίστη που έχεις στον Κύριο 
Ιησού… Η αγάπη σου μού έδωσε 
μεγάλη χαρά και ενθάρρυνση, αδελ-
φέ. Επίσης ανακουφίστηκαν οι καρ-
διές των πιστών χάρη σε εσένα.

Για αυτό, παρόλη την εξουσία που 
έχω από τον Χριστό να σε προστάζω 
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τι πρέπει να κάνεις, προτιμώ στο 
όνομα της αγάπης να σε παρακαλέ- 
σω. Εγώ λοιπόν, ο Παύλος, έτσι που 
είμαι προχωρημένος στα χρόνια και 
τώρα μάλιστα φυλακισμένος για 
τον Ιησού Χριστό, σε παρακαλώ για 
τον Ονήσιμο, το παιδί μου, που εδώ 
στη φυλακή μου το γέννησα στη νέα 
πίστη. Αυτός που κάποτε σου ήταν 
άχρηστος, τώρα είναι χρήσιμος σε 
εσένα και σε εμένα. Σου τον στέλνω 
λοιπόν πίσω. Δέξου τον, αυτόν που 
είναι τα ίδια μου τα σπλάχνα. Ήθελα 
να τον κρατήσω κοντά μου, ώστε να 
με διακονεί αντί για σένα, τώρα που 
είμαι στη φυλακή επειδή κηρύττω το 
ευαγγέλιο. Χωρίς τη συγκατάθεσή 
σου όμως δεν θέλησα τίποτε να κάνω, 
γιατί δεν θέλω να σε αναγκάσω να 
μου κάνεις αυτό το καλό. Προτιμώ 
να το κάνεις με τη θέλησή σου.
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Ίσως μάλιστα για αυτό απομα-
κρύνθηκε από εσένα ο Ονήσιμος 
προσωρινά: για να τον πάρεις 
πίσω για πάντα. Όχι πια ως δού-
λο, αλλά παραπάνω από δούλο - 
ως αγαπητό αδελφό. Σε εμένα είναι 
πράγματι πολύ αγαπητός, πολύ πε-
ρισσότερο θα είναι σε εσένα και ως 
άνθρωπος και ως χριστιανός.

Αν, λοιπόν, με θεωρείς φίλο σου, 
δέξου τον σαν να ήμουν εγώ. Και 
να σε ζημίωσε ή σου χρωστάει κάτι, 
χρέωσέ το σε εμένα. Εγώ ο Παύλος 
το γράφω με το ίδιο μου το χέρι, 
εγώ θα σου το ξεπληρώσω για να 
μη σου πω ότι εσύ μου χρωστάς 
περισσότερα – τον ίδιο σου τον 
εαυτό. Ναι, αδελφέ μου, ας πάρω 
και εγώ κάτι από σένα για χάρη του 
Κυρίου. Ανακούφισε την καρδιά μου 
στο όνομα του Χριστού.
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Όλα αυτά σου τα γράφω επειδή 
έχω εμπιστοσύνη ότι θα με υπακού-
σεις και μάλιστα είμαι βέβαιος ότι 
θα κάνεις ακόμη περισσότερα από 
όσα γράφω… 

Επιστολή προς Φιλήμονα
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«Να δίνετε με το παραπάνω για κάθε 
καλό σκοπό»: Έμπρακτη προσφορά 
σε όσους έχουν ανάγκη

Πρέπει να ξέρετε πως όποιος 
σπέρνει με φειδώ1 θα έχει λιγότερη 
σοδειά και όποιος σπέρνει απλό-
χερα η σοδειά του θα είναι άφθονη. 
Ο καθένας ας δώσει ό,τι του λέει η 

1. φειδώ: με μέτρο
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καρδιά του χωρίς να στενοχωριέ-
ται ή να εξαναγκάζεται, γιατί ο Θεός 
αγαπάει αυτόν που δίνει με ευχα-
ρίστηση. Ο Θεός έχει τη δύναμη 
να σας χορηγήσει πλουσιοπάροχα 
κάθε δωρεά, ώστε να είστε πάντοτε 
σε όλα τελείως αυτάρκεις και να δί-
νετε με το παραπάνω για κάθε καλό 
σκοπό. Το λέει και η Γραφή: «Σκόρ-
πισε έδωσε στους φτωχούς, η αγα-
θοεργία του θα διαρκεί αιώνια». Και 
αυτός που δίνει στον σπορέα τον 
σπόρο και το ψωμί για να τραφεί, 
ας δώσει και πληθύνει και τον δικό 
σας σπόρο και ας αυξήσει τους καρ-
πούς της αγαθοεργίας σας. Ο Θεός 
θα σας κάνει πλούσιους σε όλα, για 
να μπορείτε να δίνετε γενναιόδωρα.

Β´ Κορ 9, 6-11 
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Ας πάρουμε την περίπτωση που 
κάποιος αδελφός ή κάποια αδελ-
φή δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και 
στερούνται το καθημερινό τους φα-
γητό. Κάποιος από σας τους πει: 
«Ο Θεός μαζί σας! Εύχομαι να βρεί-
τε ρούχα και να χορτάσετε φαγητό». 
Ποιο το όφελος όμως, αν δεν του 
δώσετε και τα απαραίτητα που χρει-
άζεται το σώμα; Έτσι και η πίστη, 
αν δεν εκδηλώνεται με έργα, μόνη 
της είναι νεκρή.

Αλλά θα πει κάποιος: «Εσύ έχεις 
πίστη κι εγώ έχω έργα». Του απαντώ: 
«Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα 
σου. Εγώ μπορώ να σου αποδείξω 
την πίστη μου από τα έργα μου».

 Ιακ 2, 15-18 
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β. Από τους Πατέρες της Εκκλησίας

Αγαπητέ μου Γέμελλε, 
Ο χριστιανός άρχοντας δεν φαί-

νεται απ’ τη φορεσιά του ή απ’ τους 
υπασπιστές και τους κλητήρες που 
τον συνοδεύουν. Φαίνεται απ’ το ότι 
βοηθά όλους όσοι έχουν ανάγκη, απ’ 
το ότι διορθώνει τα κακώς έχοντα, 
απ’ το ότι αποφεύγει κάθε μορφής 
αδικία. Ακόμη, δεν επιτρέπει να χρη-
σιμοποιηθεί η δύναμη που του προ-
σφέρει η εξουσία, για να διαστρέψει 
το δίκαιο… 

Αγαπητέ μου Γέμελλε, χαίρομαι 
που έγινες το λιμάνι για τους ναυ-
αγούς, το μπαστούνι για το τσακι-
σμένο πόδι, ο πύργος που προ-
στατεύει τους αδικημένους απ’ τους 
κοινωνικά δυνατούς… 

Αν και βρίσκομαι, καθώς ξέρεις, σε 
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εξορία στην έρημο και σε πολύ στε-
νόχωρες περιστάσεις, είμαι γεμάτος 
από πολλή χαρά, γιατί αισθάνεσαι 
και συ τη δικιά μας πνευματική ευ-
χαρίστηση, που έγινες σύμμαχος 
στους αδικημένους. 

Με χριστιανική αγάπη, Ιωάννης 
επίσκοπος

Επιστολή Αγίου Ιωάννη  
Χρυσοστόμου  

προς πλούσιο χριστιανό

Τα χρήματα που έχεις τώρα από 
πού προέρχονται; Εάν πεις ότι ήρ-
θαν από μόνα τους, τότε δεν πιστεύ- 
εις ότι σου τα έστειλε ο Θεός και έτσι 
γίνεσαι άθεος. Εάν όμως παραδέχε-
σαι ότι προέρχονται από τον Θεό, 
τότε πες μας τον λόγο για τον οποίο 
τα απέκτησες. Μήπως διότι ο Θεός 
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είναι άδικος και μοιράζει με άνισο τρό- 
πο τα αγαθά στους ανθρώπους; Ή 
μήπως επειδή ο Θεός προνόησε να 
κερδίσεις το βραβείο ενός σωστού 
τρόπου ζωής μέσα από την καλή μοι-
ρασιά των αγαθών που έχεις;… Nα 
ξέρεις ότι το παραπανίσιο ψωμί που 
έχεις ανήκει στον άνθρωπο που πει-
νά. Το ρούχο που φυλάς σε ντουλά-
πες ανήκει σε αυτόν που δεν έχει τι 
να φορέσει. Τα παπούτσια που κατα-
στρέφονται παρατημένα σε κάποια 
αποθήκη ανήκουν σε αυτόν που περ-
πατά ξυπόλητος. Τα χρήματα που 
σου περισσεύουν ανήκουν σε αυτόν 
που τα χρειάζεται. Έτσι λοιπόν, όταν 
δεν βοηθάς αυτούς που έχουν ανά-
γκη, είναι σαν να τους αδικείς.

Μ. Βασιλείου, 
Στο ρητό του κατά Λουκά Ευαγγελίου  

«Καθελώ μου τας αποθήκας»
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γ. Κοινότητες αγάπης στην ιστορία

Τράπεζα σε ιερά μονή. Σε τέτοιους 
χώρους γινόταν οι αγάπες

Αυτό ήταν το ηθικό κλίμα μέσα στο 
οποίο ο Χριστιανισμός δίδαξε, ότι το 
έλεος1, είναι μια από τις πρωταρχι-
κές αρετές, ότι ένας φιλεύσπλαχνος 

1. έλεος: συμπόνια, προσφορά
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θεός απαιτεί από τους ανθρώπους 
να είναι φιλεύσπλαχνοι. Επιπλέον, 
το επακόλουθο, ότι επειδή ο Θεός 
αγαπά τους ανθρώπους, οι χριστια-
νοί δεν μπορούν να ευχαριστούν 
τον Θεό εκτός αν αγαπούν ο ένας 
τον άλλο, ήταν κάτι εξ ολοκλήρου 
νέο. Ίσως ακόμα πιο επαναστατι-
κή ήταν η αρχή ότι η χριστιανική 
αγάπη και φιλανθρωπία πρέπει να 
εκτείνονται πέρα από τα όρια της 
οικογένειας και της φυλής, ότι πρέ-
πει να επεκταθούν «σε όλους εκεί-
νους που σε κάθε τόπο, αναγνω-
ρίζουν τον Κύριό μας, τον Ιησού 
Χριστό»

Πράγματι, η αγάπη και η φιλαν-
θρωπία πρέπει να επεκταθούν ακό-
μη και πέρα από τη χριστιανική κοι-
νότητα.
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Rodney Stark, Η εξάπλωση του Χρι-
στιανισμού. Πώς το άσημο και περιθω-
ριακό κίνημα του Χριστού εξελίχθηκε 
σε κυρίαρχη θρησκευτική δύναμη στο 
Δυτικό Κόσμο μέσα σε λίγους αιώνες

Ο χριστιανισμός προϋποθέτει κοι-
νή ζωή. Οι χριστιανοί οφείλουν να 
θεωρούνται μεταξύ τους «αδελφοί» 
(πράγματι, αυτό ήταν από τα πρώτα 
ονόματά τους), μέλη μιας κοινότητας 
που συνδέονται στενά μεταξύ τους. 
Και γι’ αυτό η αδελφική αγάπη πρέ-
πει να αποτελεί το πρώτο σημάδι 
και την πρώτη απόδειξη της μαρτυ-
ρίας αυτής της κοινότητας… 

Οι χριστιανοί δεν είναι μόνον ενω- 
μένοι μεταξύ τους αλλά είναι προ-
παντός «ένα εν Χριστώ», και μόνο 
αυτή η ένωση, η κοινωνία με τον 
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Χριστό κάνει δυνατή την αληθινή 
κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων.

Γεώργιος Φλωρόφσκυ,  
Το σώμα του ζώντος Χριστού.  

Μια ορθόδοξη ερμηνεία της Εκκλησίας

Η συμμετοχή των πιστών χριστια-
νών στο μυστήριο της Θείας Ευχαρι-
στίας τούς βοηθά να ενωθούν με τον 
Θεό και τον συνάνθρωπό τους. Είναι 
μυστήριο αγάπης, που παραδόθηκε 
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από τον ίδιο τον Χριστό, κατά τον Μυ- 
στικό Δείπνο. Διατηρείται από τα πρώ- 
τα χριστιανικά χρόνια και τα κοινά 
δείπνα των χριστιανών «αγάπες», 
μέχρι και σήμερα. Στο μυστήριο αυτό 
όσοι κοινωνούν μεταλαμβάνουν τα 
Τίμια Δώρα, που είναι το Σώμα και 
το Αίμα του Χριστού. Ακολούθως, σε 
μια νέα κίνηση αγάπης μοιράζονται 
με τους συνανθρώπους τους την 
αληθινή τροφή, που είναι η αγάπη 
του Θεού. Σε μια άλλη λειτουργική 
πράξη, την αρτοκλασία, που έχει και 
αυτή τις ρίζες της στις «αγάπες», ο 
ιερέας ευλογεί άρτους (ψωμιά), που 
φέρνουν ως δώρο στην Εκκλησία 
οι γιορτάρηδες, δηλαδή οι πιστοί 
που γιορτάζουν κάποιον άγιο. Ακο-
λούθως, τα ψωμιά αυτά μοιράζονται 
στους πιστούς, κάτι που φανερώνει 
ακόμη περισσότερο τη σχέση της 
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αρτοκλασίας προς τις παλαιές «αγά-
πες» των πρώτων χριστιανών, όπου 
προσφερόταν από κοινού σε όλους 
η ίδια τροφή.

Θρησκευτικά,  
Δ´ Δημοτικού Κύπρου,  

Αγώνας για το καλό, α΄τεύχος, 2016

«Αυτό που ανακαλύπτει κάποιος 
στο Άγιο Όρος και δεν μπορεί εύκο-
λα να ξεχάσει είναι ο μυστηριακός χα- 
ρακτήρας του κοινού γεύματος. Με- 
τά την αγρυπνία πήγαμε στην τρά-
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πεζα. Ο καθένας είχε μπροστά του 
ένα πιάτο φασολάδα, ένα κομμάτι 
ψωμί, τυρί κι ένα ποτήρι κρασί. Ο 
ηγούμενος χτύπησε ένα καμπανάκι, 
άρχισε η ανάγνωση ενός ιερού κει- 
μένου και όλοι μας φάγαμε σιωπηλά. 
Για άλλη μια φορά, όπως συμβαίνει 
γενικά με τις έντονες εντυπώσεις 
που δέχεται κανείς στο Άγιο Όρος, 
πρέπει να ομολογήσω ότι δυσκο-
λεύομαι να τις εκφράσω, επειδή 
και αυτή τη φορά, τόσα πολλά, μου 
φαίνεται ότι αξίζει να καταγραφούν. 
Η τράπεζα έμοιαζε με τις ευχαριστι-
ακές συνάξεις των πρώτων χριστια-
νών, που συνδέονταν με την προσ-
δοκία των Εσχάτων, της Δευτέρας 
Παρουσίας του Χριστού».

Erhart Kästner,  
Die Stundentrommel vom Heiligen 

Berg Athos, εκδ. Insel



82 / 100

…Το πνεύμα της αγάπης, της φι-
λανθρωπίας, της αλληλοβοήθειας, 
της κοινοκτημοσύνης και ακτημο-
σύνης που βιώθηκε στο «Βυζάντιο» 
καθώς και στα ισνάφια1 της Τουρκο-
κρατούμενης Ελλάδας, είναι η συνέ-
χεια της ζωής της πρωτοχριστιανι-
κής Ενορίας.

Στις μέρες μας το πνεύμα αυτό δι-
ατηρείται αλώβητο στα μοναχικά 
καθιδρύματα (κοινόβια, σκήτες, κε-
λιά κλπ.). Αυτό το πνεύμα αγκαλιά-
ζει όλα τα πράγματα και όλες τις 
ανάγκες, τόσο τις υλικές όσο και τις 
πνευματικές. Στις σκήτες και στα 
Μοναστήρια υπάρχει λ.χ. ο θεσμός 
των «Παγκοινιών» όπου όλοι βοη-
θούν σ’ ένα δύσκολο έργο και μία 

έκτακτη ανάγκη κάποιου αδελφού. 
Όταν υπάρχει ένα δύσκολο διακό-
νημα, επιστρατεύονται όλοι εκούσια 
και αγαπητικά, για να βοηθήσουν. Η 
φράση «κάνε αγάπη» είναι από τις 
πιο συνήθεις μεταξύ των μοναχών.

Ιερομονάχου Σάββα Αγιορείτου,  
«Τα Ασκητικά Της Ενορίας» 

Το καθιερωμένο εορταστικό τρα-
πέζι ανήμερα των Χριστουγέννων 
στήνει και φέτος το Κέντρο Υποδο- 
χής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθη- 
ναίων. Γεύματα αγάπης προσφέρουν 
επίσης η Αρχιεπισκοπή, μέσω της 
«Αποστολής», και πολλοί Δήμοι. Το 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι του Δή-
μου Αθηναίων θα στηθεί στις εγκα-
ταστάσεις του Κλειστού Γυμναστη- 
ρίου Ρουφ. Παράλληλα, όπως και 
κάθε μέρα, σήμερα θα διατεθούν 

1.  ισνάφια: συντεχνίες ή παρέες αν-
θρώπων με κοινά ενδιαφέροντα.
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έκτακτη ανάγκη κάποιου αδελφού. 
Όταν υπάρχει ένα δύσκολο διακό-
νημα, επιστρατεύονται όλοι εκούσια 
και αγαπητικά, για να βοηθήσουν. Η 
φράση «κάνε αγάπη» είναι από τις 
πιο συνήθεις μεταξύ των μοναχών.

Ιερομονάχου Σάββα Αγιορείτου,  
«Τα Ασκητικά Της Ενορίας» 

Το καθιερωμένο εορταστικό τρα-
πέζι ανήμερα των Χριστουγέννων 
στήνει και φέτος το Κέντρο Υποδο- 
χής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθη- 
ναίων. Γεύματα αγάπης προσφέρουν 
επίσης η Αρχιεπισκοπή, μέσω της 
«Αποστολής», και πολλοί Δήμοι. Το 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι του Δή-
μου Αθηναίων θα στηθεί στις εγκα-
ταστάσεις του Κλειστού Γυμναστη- 
ρίου Ρουφ. Παράλληλα, όπως και 
κάθε μέρα, σήμερα θα διατεθούν 

1.  ισνάφια: συντεχνίες ή παρέες αν-
θρώπων με κοινά ενδιαφέροντα.
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γεύματα αγάπης από την Αρχιεπι-
σκοπή Αθηνών, μέσω των ενοριών 
και του οργανισμού «Αποστολή».  
Μερίδες φαγητού και γλυκά θα δια- 
νείμει σήμερα και την Πρωτοχρονιά 
η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρη- 
ση Πειραιά σε άστεγους και άπο-
ρους της πόλης. Ανάλογες πρωτο-
βουλίες ανήμερα των Χριστουγέννων 
λαμβάνουν πολλοί άλλοι Δήμοι της 
χώρας.

Εφημερίδα «Τα Νέα» 25/1/2015

Γεύματα αγάπης-Χριστούγεννα 2015
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Η ζωή ως προσευχή και ευχαριστία

Αυτοί που με χαρά δέχτηκαν το 
κήρυγμα του Πέτρου την ημέρα 
της Πεντηκοστής, βαπτίστηκαν και 
προστέθηκαν στην εκκλησία. Ήταν 
περίπου τρεις χιλιάδες. Όλοι αυτοί 
ήταν αφοσιωμένοι στη διδασκα-
λία των Αποστόλων και στη μεταξύ 
τους κοινωνία, στη τέλεση της Θεί-
ας Ευχαριστίας και στις προσευ-
χές… Κάθε μέρα συγκεντρώνονταν 
με ομοψυχία στον Ναό, τελούσαν τη 
Θεία Ευχαριστία σε σπίτια, τρώγο-
ντας την τροφή τους γεμάτοι χαρά 
και με απλότητα στην καρδιά. Δοξο-
λογούσαν τον Θεό και όλος ο λαός 
τους εκτιμούσε. Και ο Κύριος πρό-
σθετε κάθε μέρα στην εκκλησία αυ-
τούς που σώζονταν.

Πραξ 2,42. 46-47
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«Να είστε πάντοτε χαρούμενοι. 
Να προσεύχεστε αδιάκοπα. Να ευ-
χαριστείτε τον Θεό για το καθετί».

 Α Θεσ 5, 16-18

Εγώ αυτό παρέλαβα από τον ίδιο 
τον Κύριο, κι αυτό σας παρέδωσα: 
Ο Κύριος Ιησούς, τη νύχτα που ήταν 
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να παραδοθεί στους σταυρωτές 
του, πήρε ψωμί, και, αφού έκανε ευ-
χαριστήρια προσευχή, το έκοψε και 
είπε: «Λάβετε και φάγετε. Αυτό είναι 
το σώμα μου, που κόβεται για χάρη 
σας. Αυτό να κάνετε στην ανάμνη-
σή μου». Παρόμοια, όταν τελείωσε 
το δείπνο, πήρε το ποτήρι και είπε: 
«Αυτό το ποτήρι είναι η νέα διαθήκη 
που επικυρώνεται με το αίμα μου. 
Όποτε πίνετε απ’ αυτό το ποτήρι, 
να το κάνετε στην ανάμνησή μου. 
Γιατί ωσότου να έρθει ο Κύριος, πά-
ντοτε, οπότε τρώτε αυτό το ψωμί 
και πίνετε από αυτό το ποτήρι, δια-
κηρύττετε τον θάνατο του Κυρίου».

Α Κορ 11, 3-26 
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Χέρια προσευχής, Ντύρερ

…Κατά την ημέρα που αποκαλείται 
«μέρα του ήλιου», συγκεντρώνονται 
σ’ ένα συγκεκριμένο τόπο όλοι όσοι 
κατοικούν στις πόλεις ή τους αγρούς. 
Κατά τη σύναξη αυτή διαβάζονται τα 
απομνημονεύματα των Αποστόλων 
ή τα συγγράμματα των προφητών 
μέχρι να συγκεντρωθούν όλοι. Έπει-
τα, αφού τελειώσει η ανάγνωση, αυ- 
τός που προΐσταται της σύναξης συμ- 
βουλεύει και προτρέπει να μιμηθούν 
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όλα τα καλά που άκουσαν. Έπειτα 
σηκωνόμαστε όλοι και αναπέμπου-
με ευχές, όπως ήδη είπαμε. Αφού 
σταματήσουμε τις προσευχές προ-
σφέρεται ψωμί, κρασί και νερό. Πα-
ρομοίως, αυτός που προΐσταται 
αναπέμπει ευχές και ευχαριστίες με 
όση δύναμη έχει. Ο λαός επευφη-
μεί λέγοντας το «Αμήν». Ακολούθως 
δίνεται στον καθένα από τους παρι-
στάμενους η Θεία Μετάληψη και οι 
διάκονοι τη μεταφέρουν σ’ αυτούς 
που δεν ήταν παρόντες.

Ιουστίνου του Φιλόσοφου και 
Μάρτυρος, Α΄ Απολογία 67, 3-5

…Το σπιτικό της η Λωξάντρα το 
θεμέλιωσε στο Μακροχώρι – ένα 
προάστιο ανάμεσα στον Άι-Στέφανο 
και στο Επταπύργιο, πάνω στα γα-
λανά νερά της Προποντίδας.
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Κάθε πρωί σαν άνοιγε το παρά-
θυρό της και αντίκριζε το πέλαγος 
έλεγε: “Ωχ! Δόξα σοι ο Θεός!” και 
ρουφούσε με τα μεγάλα ρουθούνια 
της τη θαλασσινή αρμύρα ηδονικά, 
λες και ρουφούσε όλο τον πλούτο 
που κρύβει μέσα της εκείνη η ωραία 
θάλασσα: τα λαυράκια, τα μερτζά-
νια1, τους στακούς, τα στρείδια...

“Ωχ! Δόξα σοι ο Θεός! Σήμερα τι 
να ψήσω!” Δηλαδή τι να πρωτο-
ψήσει ήθελε να πει. Να πάρει με-
γάλα μύδια να τα κάνει τσακιστά, 
ή να πάρει μικρότερα για να τα κά-
νει αχνιστά ή πλακί ή τηγανητά με 
σκορδαλιά ή καλύτερα να τα κάνει 
με το ρύζι – σαλμαδάκι...2

Η μέρα της άρχιζε με τον καφέ του 

1. μερτζάνια: είδος ψαριού 
2. σαλμαδία: ντολμαδάκια
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Δημητρού …Ύστερα τον βοηθούσε 
να ντυθεί, τον φιλούσε, τον σταύρω-
νε και κατέβαινε μαζί του τη σκάλα 
την πλατιά, που ένωνε τα δυο της 
μπράτσα στο πλατύσκαλο για να σε 
κατεβάσει απαλά στη μεγάλη μαρ-
μαροστρωμένη αυλή που είχε κατά-
ντικρα την ξώπορτα.

Μαρία Ιορδανίδου,  
«Λωξάντρα» (απόσπασμα)
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Ισότητα, αλληλεγγύη, κοινοκτη-
μοσύνη σήμερα

Ένα όμορφο παράδειγμα από τη 
φύση

Τα πουλιά, ποιος άραγε δεν θαυ-
μάζει τα πουλιά, κοιτώντας τα να πε-
τούν αγέρωχα, περήφανα και ελεύ- 
θερα ψηλά στον ουρανό! Αλήθεια, πό- 
σο όμορφα κουνούν τις φτερούγες 
τους και χάνονται μέσα στα σύννεφα! 
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Ποιος επίσης, δεν έτυχε να δει ομά-
δες πουλιών να ταξιδεύουν προς ένα 
μακρινό προορισμό και δεν παραξε-
νεύτηκε με τον σχηματισμό του βέ-
λους που δημιουργούν! Αλήθεια, τι 
να πετυχαίνουν με αυτό; Νεότερες 
έρευνες των επιστημόνων έρχονται 
να λύσουν τις απορίες όλων μας. Τα 
πουλιά, με αυτό τον σχηματισμό, πε- 
τυχαίνουν να φτάσουν στον κοινό 
τους προορισμό πιο γρήγορα και ξε- 
κούραστα. Το πέταγμα αυτού που 
προηγείται διευκολύνει πολύ το πέ- 
ταγμα αυτού που ακολουθεί. Το ρεύ- 
μα του αέρα που δημιουργούν οι φτε- 
ρούγες αυτού που βρίσκεται μπρο-
στά δίνει ώθηση στο πουλί που βρί-
σκεται πίσω, έτσι που να μη χρειάζε-
ται να καταβάλει πολύ κόπο, για να 
πετάξει. Αν ένα πουλί ξεφύγει από 
τον σχηματισμό, ξαφνικά αισθάνεται 
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την αντίσταση του ανέμου και τη δυ-
σκολία να πετάξει μόνο του και πολύ 
γρήγορα επιστρέφει στον σχηματι- 
σμό. Τα πουλιά επιδεικνύουν μια απί- 
στευτη συνεργασία. Όταν ένα πουλί 
κουραστεί, πάει στο πίσω μέρος του 
σχηματισμού και ένα άλλο παίρνει 
τη θέση του. Μάλιστα, τα πουλιά που 
βρίσκονται στο πίσω μέρος ενθαρ-
ρύνουν με τις φωνές τους αυτά που 
βρίσκονται μπροστά, ώστε να αυξή-
σουν την ταχύτητά τους.

 Θρησκευτικά, Δ´ Δημοτικού  
Κύπρου, Αγώνας για το καλό,  

α΄ τεύχος, 2016
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Ο Κωνσταντής

Μόλις το φανάρι γινόταν πράσινο 
και τ’ αυτοκίνητα χιμούσαν, το παιδί 
έτρεχε στον κάθετο δρόμο. Πλησία-
ζε το τζάμι του οδηγού με την πρα-
μάτεια στα χέρια του, χαρτομάντιλα, 
σαπούνια, στυλό. Η κυρία Δέσποινα 
δεν μπορούσε να διακρίνει τι που-
λούσε το παιδί. Η απόσταση από 
τη διασταύρωση των φαναριών ως 
το ισόγειο διαμέρισμά της ήταν αρ-
κετή. Μερικοί οδηγοί άνοιγαν το 
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παράθυρο και του ’διναν το κατιτί 
τους κι αμέσως, έκλειναν το τζάμι 
βιαστικά, για να γλιτώσουν από την 
ενοχλητική παρουσία του αγοριού 
παρά για ν’ αποφύγουν τη σιγανή 
βροχή που έπεφτε από το πρωί.

Το παιδί κοιτούσε λαίμαργα τις σα- 
κούλες των σούπερ μάρκετ στα πί- 
σω καθίσματα, τα κουτιά με τα παι-
χνίδια, τα κόκκινα βελουδένια αβγά, 
τα σοκολατένια λαγουδάκια κι αυτό 
το βλέμμα προξενούσε αμηχανία 
και δυσαρέσκεια στους οδηγούς.

Μεγάλο Σάββατο, κρύο και βροχε- 
ρό, κι η κυρία Δέσποινα ξεχνούσε τη 
μοναξιά της κοιτώντας την κίνηση 
του δρόμου. Το αγόρι ήταν καινού-
ριο στην πιάτσα των φαναριών, ως 
χθες ζητιάνευαν τσιγγάνες με μωρά 
στην αγκαλιά. Ξανθούλικο και λιγνό, 
φορούσε μπλουζάκι καλοκαιρινό. 



97 / 10496 / 103 - 104

Θα ήταν σίγουρα, κοντά στα δώδε-
κα.

Βράδιασε, άναψαν τα φώτα, το 
κρύο κι η βροχή δυνάμωσαν. Αραί-
ωσε κι η κίνηση στους δρόμους. Το 
αγόρι μάζεψε την πραμάτεια του και 
πήρε την οδό Αγίου Δημητρίου. Όταν 
έφτασε στον αριθμό 12 χώθηκε στην 
είσοδο της πολυκατοικίας για να 
προφυλαχτεί από τη δυνατή βροχή.

Η κυρία Δέσποινα άνοιξε την πόρ-
τα του ισογείου και είδε το αγόρι να 
κάθεται στα σκαλιά. Μετρούσε την εί-
σπραξη της μέρας. Η καρδιά της λα-
χτάρησε. Το παιδί ήταν ίδιος ο Αντω-
νάκης, ο εγγονός της. Είχε τα ίδια 
ξανθά μαλλιά, τα ίδια καταγάλανα 
μάτια. Μόνο το πρόσωπό του ήταν 
αδύνατο και κακοπαθημένο. Μόνο 
του Αντωνάκη δεν του έλειπε τίποτα 
εκεί πέρα στην πλούσια Βαλτιμόρη 
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που ζούσε με τους γονείς του. Έλα 
μέσα να ζεσταθείς του είπε η γυναί-
κα

Άνοιξε η κυρία Δέσποινα την ντου- 
λάπα και βρήκε εσώρουχα, μια αθλη- 
τική φόρμα, παπούτσια. O Αντωνά-
κης σε κάθε ταξίδι άφηνε στο σπίτι 
της γιαγιάς όσα ρούχα δεν χωρού-
σαν στις βαλίτσες του. Ύστερα, η γυ- 
ναίκα έφερε στο τραπέζι ψωμί, χαλ-
βά, ελιές, ταραμοσαλάτα, φρούτα.
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O Κωνσταντής, αφού πλύθηκε, 
ντύθηκε, κάθισε στο τραπέζι και 
δεν άφησε ούτε ψίχουλο. Χορτα-
σμένος και ζεσταμένος βολεύτηκε 
στον καναπέ, μπροστά στην ανοι-
χτή τηλεόραση. Νανουρισμένος 
από τη μουσική έγειρε στα μαξιλά-
ρια και τον πήρε ο ύπνος. Σε λίγο 
χτύπησε η καμπάνα της εκκλησί-
ας. Η κυρία Δέσποινα πήρε τη λα-
μπάδα της κι έκλεισε πίσω της την 
πόρτα σιγανά για να μην ξυπνήσει 
τον Κωνσταντή. Η βροχή είχε στα-
ματήσει, το φεγγάρι, ασημένιο, κυ-
νηγιόταν με τα σύννεφα στον ουρα-
νό.

— Χριστός Ανέστη…, έψαλε ο πα-
πάς κι η κυρία Δέσποινα για πρώ-
τη φορά δεν κάθισε ως το τέλος της 
λειτουργίας. Βιαζόταν να γυρίσει 
σπίτι της, να τσουγκρίσει τα κόκκινα 
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αυγά με τον Κωνσταντή, να φάνε 
μαζί τη μαγειρίτσα…

Λ. Ψαραύτη,  
Η εκδίκηση των μανιταριών,  

Άγκυρα, διασκευή

«…Ας έρθουνε μαζί μας, όσοι θέ-
λουνε να προσφέρουνε και τις πιο 
μικρές υπηρεσίες στο μεγάλο τούτο 
έργο. Η βοήθειά τους θα είναι πο-
λύτιμη. Μια οργανωτική επιτροπή 
πρέπει να πάρει στα χέρια της το ζή-
τημα αμέσως. Μια εντατική δουλειά 
πρέπει ν’ αρχίσει, που θα ξυπνήσει, 
θα φωτίσει, θα κινητοποιήσει μάζες 
και που πριν απ’ όλα θα διοργανώ-
σει έμπρακτη αλληλεγγύη, θα δώσει 
άμεση βοήθεια για το παιδί».

Απόσπασμα από το περιοδικό 
Νέοι Πρωτοπόροι, Δεκέμβριος 1932 

Δημήτρης Γληνός
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ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ  
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Όλοι ξέρουμε, συζητάμε για κάτι παι- 
διά στους δρόμους που τους λείπει 
το χαμόγελο γιατί δεν έχουν λεφτά 
δεν έχουν παιχνίδια, δεν έχουν φαΐ 
και μερικά δεν έχουν καν γονείς. 
Σκεφτήτε λοιπόν κι αφήστε τα λό-
για ας δώσουμε ότι μπορούμε στα 
φτωχά: αλβανάκια, άσπρα και μαύ-
ρα όλα παιδιά είναι και αξίζουν ένα 
χαμόγελο. Αυτός ο σύλλογος θα λέ-
γετε: ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. 
Ελάτε λοιπόν να βοηθήσουμε αν 
ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε.

Ανδρέας Γιαννόπουλος
Από το ημερολόγιο του Ανδρέα,  

9 Νοεμβρίου 1995
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Η Μητέρα Τερέζα

Η Μητέρα Τερέζα γεννήθηκε στις 
26 Αυγούστου του 1910 στην πόλη 
Ισκίμπ (σημερινή πόλη Σκόπια) της 
τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
από γονείς αλβανικής καταγωγής. 
Έμεινε ορφανή σε ηλικία μόλις 8 
χρονών. Στα 18 της πήγε στο Δου-
βλίνο και εντάχθηκε στο ίδρυμα της 
Παναγίας. Σε σύντομο όμως χρο-
νικό διάστημα αναχώρησε για την 
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Ινδία, για να διδάξει γράμματα σε 
άπορα ορφανά παιδιά, όπως ήταν 
ο κύριος σκοπός του ιδρύματος. 

Το 1931, στο Νταρτζίλινγκι ορκί-
στηκε ως μοναχή. Το 1948 έλαβε 
την ινδική υπηκοότητα και τον ίδιο 
χρόνο ίδρυσε μοναστικό τάγμα με 
την ονομασία «Ιεραπόστολοι της 
Φιλανθρωπίας». Κοντά της, έσπευ-
σαν προς βοήθειά της άτομα, για να 
την βοηθήσουν στο δύσκολο έργο 
της να ιδρύσει και να οργανώσει ια-
τρεία, σχολεία και ορφανοτροφεία 
σε ολόκληρη την Ινδία αλλά και στη 
Ρώμη, την Τανζανία και την Αυστρία.

Το 1952 μετέτρεψε έναν παλαιό 
Ινδοϊστικό ναό στην Καλκούτα σε 
κτίριο για την ίαση των ανθρώπων 
που πέθαιναν από διάφορες ασθέ- 
νειες αβοήθητοι. Επίσης, το 1955 
 άνοιξε ένα ορφανοτροφείο στην 
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Καλκούτα. Βοήθησε τους πεινα-
σμένους στην Αιθιοπία, τα θύματα 
της πυρηνικής έκρηξης στο Τσερνο-
μπίλ το 1986, καθώς και τα θύματα 
του σεισμού στην Αρμενία το 1988.

Στις 8 Δεκεμβρίου 1979 τιμήθηκε 
με το Νόμπελ Ειρήνης σε αναγνώ-
ριση της βοήθειας που προσέφερε 
στους δυστυχισμένους ανθρώπους, 
τα παιδιά και τους πρόσφυγες, για 
τους οποίους εργάστηκε ανιδιοτε-
λώς τόσο πολλά χρόνια. Διέθεσε 
μάλιστα το ποσό των 192.000 δολα-
ρίων που συνόδευε το έπαθλο, για 
τους φτωχούς της Ινδίας. Η Μητέρα 
Τερέζα κοιμήθηκε εν ειρήνη στις 5 
Σεπτεμβρίου 1997, σε ηλικία 87 
ετών και τάφηκε στο ναό του Αγίου 
Θωμά της Καλκούτας.
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Ερρίκος Ντυνάν

Ο Ερρίκος Ντυνάν γεννήθηκε στις 
8 Μαΐου 1828 στη Γενεύη της Ελβε-
τίας. Ήταν ο πρωτότοκος γιος του 
επιχειρηματία Ζαν Ζακ Ντυνάν και 
της Αντουανέτ Κολαντόν. Οι Ντυνάν 
ήταν μια πλούσια οικογένεια και πι-
στοί Χριστιανοί, με σημαντική επιρ-
ροή στην κοινωνία της Γενεύης και 
αξιοσημείωτο φιλανθρωπικό έργο. 
Από νωρίς εμφύσησαν στον γιο τους 
την αξία της κοινωνικής προσφοράς 
και της φιλανθρωπίας.
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Στα 19 του ο Ερρίκος Ντυνάν 
ίδρυσε με μία παρέα φίλων του ένα 
σύλλογο μελέτης της Αγίας Γραφής 
και συγχρόνως βοηθούσαν φτω-
χούς και αποφυλακισμένους. Στην 
αρχή εργάστηκε σε μία τράπεζα και 
στη συνέχεια έκανε διάφορες επι-
χειρήσεις στην Αλγερία όπου απέ-
κτησε πολλά χρήματα. 

Στις 24 Ιουνίου του 1856, ο Ντυνάν 
έγινε αυτόπτης μάρτυρας της μάχης 
του Σολφερίνο, όπου ο γαλλικός 
στρατός μαχόταν στο πλευρό των 
Ιταλών εναντίον των Αυστριακών. 
Στη μάχη αυτή σκοτώθηκαν περί-
που 40.000 στρατιώτες και των δύο 
πλευρών. Ο Ντυνάν, βλέποντας ότι 
μετά τη μάχη χιλιάδες τραυματίες 
έμειναν αβοήθητοι, σκέφτηκε και 
οργάνωσε υπηρεσίες πρώτων βο-
ηθειών, τόσο για τους Γάλλους και 
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Ιταλούς όσο και για τους Αυστρια-
κούς τραυματίες. Έγραψε μάλιστα 
ένα βιβλίο με τίτλο «Ανάμνηση από 
το Σολφερίνο», στο οποίο πρότεινε 
να δημιουργηθούν σε όλες τις χώ-
ρες εθελοντικές οργανώσεις περί-
θαλψης, με σκοπό την πρόληψη και 
ανακούφιση του πόνου στον πόλε-
μο και την ειρήνη, χωρίς φυλετικές 
ή θρησκευτικές διακρίσεις. Ήταν 
επίσης ο πρωτεργάτης για την υπο-
γραφή μιας διεθνούς συμφωνίας, 
από πολλά κράτη, στη Γενεύη το 
1864, η οποία υποχρέωνε τον σεβα-
σμό των τραυματιών πολέμου. Τη 
χρονιά αυτή ίδρυσε και τον Ερυθρό 
Σταυρό. Αφού χρεοκόπησε, επειδή 
είχε παραμελήσει τις επαγγελματι-
κές του υποθέσεις, ο Ντυνάν έφυγε 
το 1867 από τη Γενεύη και έζησε το 
μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης 
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ζωής του στη φτώχεια και την αφά-
νεια. Το 1901 τιμήθηκε με το πρώτο 
Νόμπελ Ειρήνης, για τη συνεισφο-
ρά του στην ίδρυση του Ερυθρού 
Σταυρού. Ο Ερρίκος Ντυνάν πέθα-
νε στο Χάιντεν της Ελβετίας στις 30 
Οκτωβρίου 1910, σε ηλικία 82 ετών.
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Ο αγώνας του άρχιζε…

Τις πρώτες τρεις βδομάδες δυ-
σκολεύτηκε αφάνταστα χωρίς φάρ-
μακα και διερμηνέα, ανάμεσα σ’ ένα 
πλήθος από αρρώστους, που ταξί-
δευαν εκατοντάδες χιλιόμετρα με τις 
πιρόγες τους για να ζητήσουνε το 
έλεός του. Στις 26 Απριλίου το βρά-
δυ, το σφύριγμα του ποταμόπλοιου, 
που έφερνε τα εβδομήντα κιβώτια 
με το πολύτιμο υλικό, αντήχησε σαν 
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ένα κάλεσμα εγκαρδίωσης και ελπί-
δας.

Ο αγώνας του άρχιζε…
Οι ιεραπόστολοι είχαν υποσχεθεί 

να του κάνουν για νοσοκομείο μια 
παράγκα από λαμαρίνα. Όμως με 
τις χρυσές δουλειές, που είχαν οι 
ξυλέμποροι εκείνη την εποχή, πλή-
ρωναν τόσο καλά τους ιθαγενείς, 
ώστε κανένας τους δεν πήγαινε στην 
ιεραποστολή να δουλέψει για πεντα- 
ροδεκάρες. Ο ιεραπόστολος Καστλ, 
ξέροντας από μαραγκοδουλειές, του 
έκανε σ’ ένα τοίχο της παραγκούλας 
μερικά ράφια. Το φαρμακείο είχε κιό- 
λας στηθεί. Ήταν ωστόσο άλυτο πρό- 
βλημα η εξέταση των αρρώστων, 
αφού για να προφυλαχτεί ένας λευ-
κός από τις μολυσματικές ασθένει-
ες δεν έπρεπε να δέχεται σπίτι του 
αρρώστους. Ο Αλβέρτος Σβάιτσερ 
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αναγκάστηκε τότε να εξετάζει στο 
ύπαιθρο, έτοιμος, ενώ καθάριζε 
πληγές κάτω από τον ήλιο, να με-
ταφέρει άρον-άρον τις εγκαταστά-
σεις του στη βεράντα, με το πρώτο 
ράπισμα της καταιγίδας που ση-
κωνόταν μόλις σκοτείνιαζε. Η αγω-
νία του άρχιζε να ελαττώνει τόσο 
πολύ την αποδοτικότητά του, ώστε 
αναγκάστηκε ύστερα από λίγες μέ-
ρες να προβιβάσει σε νοσοκομείο 
το οίκημα, που ο προκάτοχος του 
στην παραγκούλα είχε για κοτέτσι. 
Αισθάνθηκε πως είχε αποκτήσει μια 
πολυτελή εγκατάσταση, όταν μπό-
ρεσε να βάλει στους τοίχους μερικά 
ράφια, να στήσει ένα ράντζο και ν’ 
ασβεστώσει το βρωμερό πάτωμα. 
Μ’ όλη ωστόσο την πνιγηρή ατμό-
σφαιρα σε κείνο το παλιό κοτέτσι, 
όπου απ’ την κακή κατάσταση της 
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στέγης του αναγκαζόταν να φορά 
κάσκα, ότι μπορούσε να επιδένει 
πληγές, ενώ έξω μάνιαζε η καταιγί-
δα, τον έκανε να νιώθει ευτυχισμένος. 
Δεν άργησε ν’ ανακαλύψει το διερ-
μηνέα, και σε λίγο, πολύτιμο βοηθό 
του, στο πρόσωπο του πανέξυπνου 
Ιωσήφ, ενός άρρωστου ιθαγενή απ’ 
τη φυλή Γκαλόα, παλιού μάγερα, 
που μιλούσε τα γαλλικά τέλεια

Ας είναι ευλογημένος ο Θεός: το 
χειρουργείο είχε εγκατασταθεί και 
επανδρωθεί. Ιδού το ωράριο εργα-
σίας: κάθε πρωί, στις 8.30΄, όσο η 
κυρία Σβάιτσερ απολύμαινε τα χει-
ρουργικά της σύνεργα και ο γιατρός 
έκανε τις τελευταίες του προετοιμα-
σίες, ο Ιωσήφ διάβαζε στους συγκε-
ντρωμένους ιθαγενείς (στη διάλεκτο 
Γκαλόα και Παχουέν), ενώ εκείνοι, 
πυκνώνοντας ολοένα τις ουρές 
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μπρος απ’ την παράγκα, κουνού-
σαν τα κεφάλια τους, για να δείξουν 
πως καταλάβαιναν.

(απόσπασμα από τη βιογραφία  
του Σβάιτσερ, που έγραψε  

ο Τάσος Αθανασιάδης (1963)
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[Ο Αλβέρτος Σβάιτσερ γεννήθηκε 
το 1875 στην Αλσατία της Γαλλίας. 
Πολύ νωρίς έγινε πάστορας και καθη- 
γητής της θεολογίας στο Πανεπιστή- 
μιο του Στρασβούργου. Τα βιβλία που 
έγραψε, έδιναν μεγάλες επιστημονι- 
κές υποσχέσεις, ενώ ταυτόχρονα είχε 
αποκτήσει παγκόσμια φήμη ως ο καλύ- 
τερος ερμηνευτής του Μπαχ στο εκ-
κλησιαστικό όργανο.

Στα τριάντα του χρόνια ανακαλύ-
πτει πως όλα του είχαν έρθει πολύ 
βολικά στη ζωή και πως το χρέος του 
αληθινού ανθρώπου είναι να βοηθά-
ει τους συνανθρώπους του. Αρχίζει 
τότε να σπουδάζει Ιατρική παράλλη-
λα με τις άλλες του ασχολίες και το 
1913 φεύγει για την Αφρική, για να 
αφοσιωθεί στους μαύρους ιθαγενείς. 
Στο Λαμπαρενέ του Γκαμπόν, κοντά 
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στον Ισημερινό, μένει ως το τέλος 
της μακριάς ζωής του (1965), δου-
λεύοντας στο νοσοκομείο που ίδρυσε 
ο ίδιος. Το 1953 ο Σβάιτσερ τιμήθηκε 
με το βραβείο Νόμπελ της Ειρήνης 
και το όνομά του έχει γίνει σύμβολο 
της ανθρωπιάς. Το κείμενό μας ανα-
φέρεται στις πρώτες δυσκολίες του 
Σβάιτσερ, μετά την άφιξη στο Λαμπα-
ρενέ.]
«Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας», 

Α´ Γυμνασίου, 1981
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Ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ο Ια-
τρός

Ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ο 
Ιατρός, κατά κόσμον Βαλεντίν του 
Φέλιξ Βόϊνο-Γιασενέτσκι, γεννήθη-
κε το 1877 στο Κέρτς της χερσονή-
σου Κριμαίας. Σπούδασε ιατρική 
και το 1920 εξελέγη καθηγητής της 
ανατομίας και χειρουργικής στο Πα-
νεπιστήμιο της Τασκένδης. Ο Άγιος 
Λουκάς ήταν πάντοτε πιστός Χρι-
στιανός. Στο χειρουργείο είχε πάντα 
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την εικόνα της Παναγίας μπροστά 
στην οποία προσευχόταν για λίγα 
λεπτά πριν από κάθε επέμβαση. 
Το 1921 ο Βαλεντίν Βόινο-Γιασενέ-
τσκι χειροτονήθηκε ιερέας και αργό-
τερα (1923) επίσκοπος Τασκένδης. 
Από τότε συνδύαζε ποιμαντικά και 
ιατρικά καθήκοντα. Από το 1922 και 
μέχρι την τελευταία του πνοή γνώ-
ρισε πολλές φορές συλλήψεις, βα-
σανιστήρια, εξορίες και κακουχίες 
λόγω των γενικών διωγμών των 
ορθοδόξων χριστιανών από το πο-
λιτικό καθεστώς της χώρας του. Φυ-
λακίστηκε και εξορίστηκε συνολικά 
έντεκα χρόνια. Σε όλο αυτό το διά-
στημα εξασκούσε την ιατρική βο-
ηθώντας όσους είχαν ανάγκη. Στη 
διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμί-
ου Πολέμου διεύθυνε το στρατιωτι-
κό νοσοκομείο του Κρασνογιάρσκ, 
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ενώ ήταν και επίσκοπος της πόλης 
αυτής. Από το 1946 μέχρι το 1961 
που πέθανε, ενώ ήταν μητροπολί-
της της Συμφερούπολης, δεχόταν 
καθημερινά πιέσεις και απειλές για 
να εγκαταλείψει το έργο του. 

Καθώς όμως εκείνος ενδιαφερό-
ταν για τον ανθρώπινο πόνο, έβγα-
λε ανακοίνωση ότι «δέχεται καθη-
μερινά εκτός Κυριακών και εορτών, 
κάθε άνθρωπο που θέλει τη βοήθειά 
του». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
καταφθάνουν στο διαμέρισμά του 
καθημερινά αμέτρητοι άνθρωποι 
απ’ όλη την Κριμαία.

Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς, σύμφω-
να με μαρτυρίες των πιστών, εμφά-
νισε πολλά πνευματικά χαρίσματα 
όσο ακόμα ζούσε. Υπάρχουν κατα-
γεγραμμένες μαρτυρίες ασθενών ότι 
έκανε ορθή διάγνωση της ασθένειάς 
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τους μόλις τους έβλεπε, ενώ άλλοι 
γιατροί που τους είχαν εξετάσει τους 
έβρισκαν υγιείς. Πολλοί έχουν επί-
σης δηλώσει ότι διαπίστωσαν ότι 
είχε διορατικό χάρισμα και άλλοι ότι 
τους θεράπευσε με την προσευχή 
του, ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια 
της ζωής του, όταν δεν έβλεπε πλέον 
για να χειρουργεί. Κοιμήθηκε στις 11 
Ιουνίου του 1961. Στις 24-25 Μαΐου 
1996 ανακηρύχτηκε Άγιος από το 
Πατριαρχείο της Ρωσίας. Η μνήμη 
του τιμάται στις 29 Μαΐου και στις 11 
Ιουνίου.
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1. Παρατηρούμε την παρακάτω 
τοιχογραφία που βρέθηκε στην κα-
τακόμβη του Αγίου Μαρσελλίνου.

  Ποια στιγμή από τη ζωή των 
πρώτων χριστιανών πιστεύ-
ουμε ότι εικονίζει; To συζητάμε 
στην ομάδα μας.

  Αν το συγκεκριμένο έργο τέχνης 
είναι το μέσον μιας ιστορίας, 
τι θα μπορούσε να έχει συμβεί 
προηγουμένως; Τι θα ήταν επό-
μενο να συμβεί;

 

Δραστηριότητες
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2. Διαβάζουμε το χωρίο από τις 
Πράξεις των Αποστόλων που ανα-
φέρεται στον Βαρνάβα.Αφού το 
εξηγήσουμε, δραματοποιούμε τη 
σκηνή τη συνάντησής του με τους 
μαθητές του Χριστού.
3. Συζητάμε και γράφουμε τις σκέ-
ψεις μας σε κάθε ομάδα για το 
πώς φαντάζομαι τη γειτονιά μου 
αν εφαρμόζαμε κοινοκτημοσύνη.
4. Στην ομάδα μας συζητούμε και 
συγκρίνουμε το έργο των δύο για-
τρών, Αλβέρτου Σβάιτσερ και του 
Αγίου Λουκά του Ιατρού. Τις δυ-
σκολίες που συνάντησαν, την επι-
μονή και υπομονή στο έργο τους, 
από πού έπαιρναν δύναμη για να 
συνεχίσουν; Μετά φανταζόμαστε 
μια τυχαία συνάντηση των δύο 
προσώπων και δραματοποιούμε 
τον διάλογο που έκαναν.
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5. Δημιουργούμε μια κοινότητα 
αγάπης στο σχολείο μας.
6. Συγκεντρώνουμε άρθρα από 
περιοδικά, εφημερίδες και από το 
διαδίκτυο που να αναφέρονται σε 
θέματα αλληλεγγύης μεταξύ των 
ανθρώπων ανεξάρτητα από τη 
θρησκευτική, εθνική και πολιτιστι-
κή τους προέλευση.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Οι Προφήτες της Βίβλου

•  Η Εκκλησία του Χριστού 
μπαίνει στην ιστορία



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.


