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Ο κόσμος μας, ένα στολίδι
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8

Η φύση και το περιβάλλον, ο κόσμος που μας περιβάλλει και στον οποίο ζούμε, είναι 
η δημιουργία του Θεού. Εξερευνώντας τον κόσμο, ανακαλύπτουμε την ομορφιά του 
και συνειδητοποιούμε την ευθύνη μας για τη φροντίδα και προστασία του. Ο κόσμος, 
το κοινό μας σπίτι, είναι ένα στολίδι, το οποίο μας το εμπιστεύθηκε ο δημιουργός του. 
Γι’ αυτό και χρειάζεται να καλλιεργούμε στάση σεβασμού προς ολόκληρη την κτίση 
και τα πλάσματά της.
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Γύρω γύρω όλοι
Γύρωγύρωόλοιχιόνιαστοπερβόλι
άσπραγίναντακλαριάάσπραστρώθηκανχαλιά
κιοχιονάνθρωποςαπ’έξωμεκαλείναπαίξω.

Γύρωγύρωόλοιάνθηστοπερβόλι
άνθισενηκερασιάρόδισεηροδακινιά
παντούχλόηκαιγρασίδιώραγιαπαιχνίδι.

Γύρωγύρωόλοιζέστηστοπερβόλι
σύκαγέμισεησυκιάκόκκινηηκληματαριά
κιένατόσοδαπουλί«έλαέξω»μεκαλεί.

Γύρωγύρωόλοιμαραμένοτοπερβόλι
φύλλασκέπασαντηγηηβροχήπιαδεναργεί
στουσχολειούτηναγκαλιάτρέχουντώραταπαιδιά.

Γύρωγύρωόλοιηζωήπερβόλι
χιόνιαάνθηκαιβροχήκάθεχρόνοαπ’τηναρχή
καιτοξέρουμ’όλοι:μιαδουλειά,μιασχόλη.

Ρένα Καρθαίου

  Ι. Κόσμος σημαίνει στολίδι
Οι αρχαίοι Έλληνες παρατηρώντας με θαυμασμό τον ουρανό με τα μύρια αστέρια του, 
τον ήλιο και το φεγγάρι, την απέραντη θάλασσα, τα λουλούδια που στόλιζαν τη γη, 
ονόμασαν το σύμπαν μέσα στο οποίο ζούσαν «κόσμο». Κόσμος σημαίνει κόσμημα, 
στολίδι. Κι ο κόσμος μάς φανερώνει τον Δημιουργό του. 

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.   Μοιραζόμαστε τις ιδέες μας πάνω στη λέξη «κόσμος». Η δασκάλα 

ή ο δάσκαλος γράφει όλες τις ιδέες μας στον πίνακα και στη 
συνέχεια, αφού τις παρατηρήσουμε, συζητάμε γι’ αυτές.

2.  Πώς τα ζώα βοηθούν τους ανθρώπους; Σκεφτόμαστε διάφορα 
ζώα και γράφουμε τρεις τρόπους με τους οποίους το καθένα βοηθά τον 
άνθρωπο.

3.  Χωριζόμαστε σε ομάδες (νερό, δέντρα, βουνά, ζώα, ψάρια και πουλιά), η 
καθεμία από τις οποίες δημιουργεί ένα κολάζ με φωτογραφίες σχετικές 
με το θέμα που επιλέξαμε. Στη συνέχεια τα κολλάμε το ένα δίπλα στο 
άλλο στον πίσω τοίχο της τάξης μας.

4.  Από το παράθυρο της τάξης ή του δωματίου μου βλέπω και καταγράφω 
πέντε ομορφιές της φύσης.
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ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Σχηματίζουμε στην τάξη την αλφαβήτα των ζώων και των φυτών. 

Πόσα περισσότερα μπορούμε να βρούμε;
2.  Έχω κατοικίδιο ζωάκι; Μιλάω για αυτό στην τάξη και περιγράφω 

ποια είναι η σχέση μου μαζί του. Ποια συναισθήματα έχω για 
αυτό;

3.  Φτιάχνουμε με τα σώματά μας ένα ομαδικό γλυπτό, το οποίο παρουσιάζει 
το θέμα: «αγάπη για το κοινό μας σπίτι».

  ΙΙ. Κόσμος: το κοινό μας σπίτι

  ΙΙΙ. Όλος ο κόσμος είναι πλάση του Θεού

   Από την Παλαιά Διαθήκη 
Όλα τα πλάσματα αξίζει να σωθούν: Η Κιβωτός του Νώε

Πέρασαν οι αιώνες κι όλο και γίνονταν οι άνθρωποι πιο πολλοί. Μαζί με αυτούς αυ-
ξανόταν και η κακία τους. Ήρθε εποχή που είχαν ξεχάσει ολότελα τον Θεό και το θέ-
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λημά του. Τότε έγινε ο Κατα-
κλυσμός. Πριν από χιλιάδες 
χρόνια άνοιξαν οι καταρρά-
κτες του ουρανού κι έβρεχε, 
λέει η Αγία Γραφή, σαράντα 
μέρες συνέχεια. Η βροχή, δυ-
νατή κι απειλητική, δε σταμα-
τούσε. Ανέβηκαν τα νερά και 
σιγά σιγά σκέπασαν τα λαγκά-
δια και τα βουνά. Χάθηκαν σ’ 
εκείνη την πλημμύρα όλοι οι 
άνθρωποι.

Μόνο ο Νώε, ένας άν-
θρωπος ευσεβής και πιστός 
στον νόμο του Θεού, σώθηκε. 

Το πνεύμα του Θεού τον φώτισε να κατασκευάσει ένα σκάφος, την κιβωτό, να πάρει 
την οικογένειά του και δυο τρία ζευγάρια από κάθε ζώο και να κλειστούν μέσα. Έτσι, 
καθώς ανέβαιναν τα νερά, ανέβαινε και η κιβωτός. Ύστερα από σαράντα μέρες, όταν 
σταμάτησε η βροχή, ο Νώε, για να μάθει τι γίνεται, άνοιξε ένα μικρό παράθυρο κι 
έστειλε έξω ένα κοράκι. Το κοράκι δεν ξαναγύρισε. Τότε έστειλε ένα περιστέρι. Γύρισε 
πίσω τρομαγμένο. Το ξανάστειλε. Συνέβη το ίδιο. Την τρίτη φορά γύρισε μ’ ένα κλω-
νάρι ελιάς στο ράμφος του. Έτσι κατάλαβε ο Νώε πως τα νερά είχαν υποχωρήσει και 
η γη είχε στεγνώσει.

Τότε άνοιξε την κιβωτό και βγήκε με την οικογένειά του έξω. Είχαν καθίσει πάνω 
στην κορυφή του βουνού Αραράτ, στην Αρμενία. Έστησε βωμό κι ευχαρίστησε βαθιά 
συγκινημένος τον Θεό.                                                                                                   Γεν, 7 , 8

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Φτιάχνουμε έναν κύκλο συζήτησης και σχολιασμού γύρω από τον 

δάσκαλο ή τη δασκάλα μας, που έχει τον ρόλο του Νώε. Εμείς, που 
έχουμε τον ρόλο των ανθρώπων της περιοχής του, τι σκεφτόμαστε 
όταν τον βλέπουμε να φτιάχνει την Κιβωτό;

2.  Αναζητούμε πληροφορίες για τα ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο 
εξαφάνισης. Φτιάχνουμε ένα καρτελάκι με λίγες πληροφορίες για το 
καθένα και τα τοποθετούμε σε μια δική μας χαρτονένια Κιβωτό, ευχόμενοι 
να πάψουν να κινδυνεύουν.

3.  Εμείς τι θα μπορούσαμε να κάνουμε άμεσα για να προστατεύσουμε το 
περιβάλλον μας; Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για τα δέντρα του 
σχολείου μας ή για τα αδέσποτα της γειτονιάς μας; Σκεφτόμαστε και 
προτείνουμε δράσεις.
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Ψαλμοί του Δαβίδ για την κτίση του Θεού
Ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ όταν ένιωθε την καρδιά του να πλημμυρίζει από θαυ-
μασμό για το μεγαλείο της φύσης και του Δημιουργού, έπαιρνε στο χέρι το ψαλτήρι 
και έψαλλε ύμνους σαν κι αυτούς παρακάτω:

Ψαλμός 104
	 	Ψυχήμου,ευλόγησετονΚύριο!Κύ-

ριε,Θεέμου,πόσοείσαιμεγάλος!
Ντύθηκεςλαμπρότητακαιμεγαλο-
πρέπεια.Φόρεσεςγιαμανδύασουτο
φως·καθώςσκηνήτονουρανόαπλώ-
νεις.

	 	Κάνειςπηγέςνατρέχουνσταφαράγ-
για,ανάμεσααπόταβουνάπερνούν
νερά.Σ’αυτάποτίζονταιόλαταζώα
τουαγρού,τ’άγριαγαϊδούριασβή-
νουνετηδίψατους.Στιςόχθεςτους
ταπουλιάχτίζουνφωλιές,ανάμεσα
στουςθάμνουςκελαηδούνε.Ποτίζεις
ταβουνάαπ’ταψηλάσουδώματα,
απ’τουςκαρπούςτωνέργωνσου
χορταίνειηγη.

	 	Κάνειςχορτάριναβλασταίνειγιατα
ζώακιάλλαφυτάγιανακαλλιεργεί
οάνθρωπος,γιαναβγάζειαπότηγη
τροφή:Κρασίγιανατουδίνειευθυ-
μία,τολάδι,ώστετοπρόσωπότου
ναλαμποκοπάκαιτοψωμίγιανατον
δυναμώνει.

	 	Θαχορτάσουνεταμεγάλαδέντρα
τουΚυρίου,οικέδροιτουΛιβάνου,
πουεκείνοςφύτεψε.Εκείταπουλιάχτίζουνφωλιές,τουπελαργούηκατοικία
στιςκορφέςτους.Βουνάψηλάγιατ’αγριοκάτσικα,βράχοιγιακαταφύγιοτων
ασβών.

	 	Έκανεςτοφεγγάριγιατομέτρηματουχρόνου,οήλιοςξέρειπότεπάειστηδύση
του.Φέρνειςσκοτάδικαιγίνεταινύχτα,ώραόπουόλατριγυρνούνταζωντανά
τουδάσους.Βρυχιούνταιλιονταρόπουλαναβρουνκάτιν’αρπάξουν·απόσένα
γυρεύουνετροφή.Μετηνανατολήτουήλιουαποτραβιούνται,μεςστιςσπηλιές
τουςπάν’ν’αναπαυτούν.

	 	Πόσοπολλάταέργασουείναι,Κύριε!Τα’κανεςόλαμεσοφία·μεόσαέφτιαξες
εσύ,γέμισεηγη!
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	 	Να,ημεγάληκιηπλατιάηθάλασσα·
εκείμέσακινούνταιαναρίθμηταζώα,
μικράόπωςκαιμεγάλα.Αυτάόλα
απόσέναπεριμένουν,γιανατους
δώσειςτηντροφήτουςστηνκατάλλη-
ληστιγμή.Τουςτηνπαρέχειςκιαυτά
τησυνάζουν,τηχούφτασουανοίγεις
κιαυτάχορταίνουναγαθά.

	 	ΑςείναιαιώνιαηδόξατουΚυρίου·
αςχαίρεταιοΚύριοςγιαταέργατου!
Ρίχνειτοβλέμματουστηγηκιεκείνη
τρέμει,αγγίζειταβουνάκαιβγάζουνε
καπνό.

	 	Όσοθαζω,στονΚύριοθαψάλλω·
όσοθαυπάρχω,τονΘεόθαυμνολο-
γώ.Αςτουείναιτοτραγούδιμουευ-
χάριστο·εγώστονΚύριοθαβρίσκω
τηχαράμου.

Ψαλμός 148
	 	ΑινείτετονΚύριοαπ’τουςουρανούς,αινείτεΑυτόνοήλιοςκιησελήνη,αινείτε

τονόλατ’άστραταφωτεινά!ΑινείτεΑυτόνοιουρανοίτωνουρανών,καιτα
νεράπου’ναιπάνωαπ’ταουράνια!

	 	ΑινείτετονΚύριοαπ’τηγη,θάλασσα,κήτηκιόλοιοιβυθοί!Φωτιάκαιχαλάζι,
χιόνικιομίχλη,ανεμοθύελλα.Βουνάκιόλαταυψώματα,δέντραοπωροφόρακι
όλοιοικέδροι.Άγριαζώακιόλαταήμερα,όλαόσαέρπετεκιόσαπετάτε!

	 	Βασιλιάδεςτηςγηςκιόλοιοιλαοί∙άρχοντες,καιτηςγηςοικυβερνήτεςόλοι!
Κοπέλες,παλικάρια,γέροντεςκαιπαιδιάμαζί!ΑινείτετονΚύριο!
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    Από την Καινή Διαθήκη 
Η ομορφιά των πλασμάτων του κόσμου: Τα πουλιά και τα λουλούδια

Ο Ιησούς είπε ακόμα: «Μη 
μεριμνάτε για τη ζωή σας, 
τι θα φάτε, τι θα πιείτε και 
τι θα ντυθείτε. Κοιτάξτε 
τα πουλιά που δεν σπέρ-
νουν ούτε θερίζουν ούτε 
μαζεύουν αγαθά σε απο-
θήκες, κι όμως ο ουράνιος 
Πατέρας σας τα τρέφει. 
Εσείς δεν αξίζετε πολύ πε-
ρισσότερο απ’ αυτά;

Και γιατί τόσο άγ-
χος για το ντύσιμό σας; 
Ας σας διδάξουν τα άγρια 
κρίνα πώς μεγαλώνουν· 
δεν κοπιάζουν ούτε γνέ-
θουν· κι όμως σας βεβαι-
ώνω πως ούτε ο Σολομώ-
ντας σ’ όλη του τη μεγα-

λοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι τα αγριο-
λούλουδα, που σήμερα υπάρχουν κι αύριο θα τα ρίξουν στη φωτιά, δεν θα φροντίσει 
πολύ περισσότερο για σας; 

 Μτ 6, 26-29

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Με τη βοήθεια της δασκάλας ή του δασκάλου της Μουσικής, 

γράφουμε και μελοποιούμε τον δικό μας Ψαλμό που θα υμνεί τις 
ομορφιές της Δημιουργίας.

2.  Επιλέγουμε ένα δημιούργημα που αναφέρεται στους δύο Ψαλμούς 
που διαβάσαμε. Το ζωγραφίζουμε, το κόβουμε και το συνοδεύουμε με ένα 
συννεφάκι με δυο λόγια για το τί μπορεί να σκέφτεται το δημιούργημα της 
επιλογής μας. Στο τέλος, κολλάμε όλες μας τις ζωγραφιές σε ένα χαρτόνι 
και φτιάχνουμε μια ιστορία.

3.  Τρία παιδιά μέσα στο καμίνι της φωτιάς (Ψλ 148) καλούν όλη την πλάση 
να δοξολογήσει τον Δημιουργό της: Ακούμε τον ύμνο και χωρίζουμε τα 
πλάσματα που αναφέρονται σ’ αυτόν  σε έμψυχα και άψυχα.
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    Από την Παράδοση της Εκκλησίας 
Ο Άγιος Γεράσιμος και το λιοντάρι

 Ο Άγιος Γεράσιμος, που ζούσε στην έρημο του ποταμού Ιορδάνη, συναντήθηκε κάπο-
τε με ένα λιοντάρι. Μόλις το θηρίο τον αντίκρισε, άρχισε να βρυχάται με παρακλητικό 
τρόπο και να ανασηκώνει με δυσκολία το ένα του πόδι. Ένα μυτερό καλάμι είχε μπη-
χθεί στο πόδι του. Ο άγιος συμπόνεσε το πλάσμα του Θεού, τράβηξε με προσοχή από 
το πόδι του ζώου το καλάμι και περιποιήθηκε με πολλή φροντίδα το τραύμα. 

Από τότε το λιοντάρι έγινε πιστός σύντροφος του Αγίου Γερασίμου. Τον ακο-
λουθούσε παντού και τον υπηρετούσε, θέλοντας να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. 
Το διακόνημα που ανέθεσε ο άγιος στο λιοντάρι ήταν να συνοδεύει το γαϊδουράκι που 
μετέφερε νερό από το ποτάμι στο μοναστήρι.

Αυτό γινόταν για πολύ καιρό και 
είναι καταπληκτικό πώς το άγριο θηρίο 
δεν πείραξε ποτέ το άλλο ζώο.  Κάποια 
μέρα όμως, περαστικοί καμηλιέρηδες 
έκλεψαν το γαϊδουράκι την ώρα που το 
λιοντάρι κοιμότανε. Έτσι το λιοντάρι γύ-
ρισε μόνο του στον άγιο. Εκείνος  μόλις 
είδε το λιοντάρι, υποψιάστηκε ότι θα 
έφαγε το γαϊδούρι και με ύφος αυστη-
ρό του είπε: «Τώρα εσύ θα κάνεις τη 
δουλειά του γαϊδουριού που έφαγες». 
Έτσι κι έγινε. Κάθε μέρα φόρτωναν τις 
στάμνες στο λιοντάρι κι αυτό χωρίς κα-
μιά διαμαρτυρία τις έφερνε πίσω στο 

μοναστήρι γεμάτες νερό.
Μετά από καιρό, οι έμποροι, που είχαν κλέψει το γαϊδούρι, περνούσαν και πάλι 

από τον ίδιο δρόμο, κοντά στην όχθη του Ιορδάνη, έχοντας μαζί τους και το κλεμμένο 
ζώο. Το λιοντάρι βρισκόταν την ώρα εκείνη σ’ αυτό το ίδιο μέρος, για να μεταφέρει 
νερό. Είδε το γαϊδουράκι, το αναγνώρισε κι  άρχισε να βρυχάται και να στρέφεται 
εναντίον των εμπόρων. Αυτοί φοβήθηκαν και το έβαλαν στα πόδια, αφήνοντας μόνα 
τους τα ζώα.

Το λιοντάρι έπιασε με τα δόντια του το σχοινί και τράβηξε μαζί με το γαϊδουρά-
κι και όλες τις καμήλες κατά το μοναστήρι. Όταν έφτασαν στο μοναστήρι το λιοντάρι 
οδήγησε όλα τα ζώα έξω από το κελί του Οσίου, γεμάτο χαρά. Όταν ο γέροντας είδε 
το πρωτοφανές αυτό θέαμα, χαμογέλασε, κατάλαβε ότι άδικα κατηγόρησε το λιοντάρι 
και το απάλλαξε από τη δύσκολη δουλειά του. Το λιοντάρι έσκυψε με σεβασμό το κε-
φάλι, υποκλίθηκε σαν να αποχαιρετούσε τον γέροντα και χάθηκε βαθιά στην έρημο. 
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Δεν ξέχασε όμως τον ευεργέτη του. Ερχόταν μια φορά την εβδομάδα, τον προ-
σκυνούσε κι έφευγε… Για χρόνια πολλά το λιοντάρι πήγαινε στο μοναστήρι προσκυνη-
τής και επισκέπτης. Ώσπου σε μια επίσκεψή του, δεν βρήκε τον γέροντα. Ένας μοναχός 
οδήγησε το λιοντάρι στον τάφο του αγίου κι εκείνο, σαν να κατάλαβε τι έγινε, άρχισε 
να κλαίει σπαρακτικά, έγειρε πάνω στον τάφο και ξεψύχησε. Η αγάπη κι η καλοσύνη 
του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη εξημέρωσε το άγριο λιοντάρι. 

Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ και η αρκούδα
Τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρωφ 
τον υπηρετούσε μία αρκούδα, 
η οποία συχνά  ξάπλωνε ήσυχα 
στα πόδια του ή έτρωγε από το 
χέρι του. Κάποια μέρα ήρθαν επι-
σκέπτες, οι οποίοι, ως συνήθως, 
έδειχναν φοβισμένοι στη θέα 
του θηρίου. Τότε ο άγιος απευ-
θύνθηκε στην αρκούδα: «Άκου 
εδώ Μίσα», της είπε, «αντί να 
τρομάζεις τους ανθρώπους, δεν πηγαίνεις καλύτερα να μου φέρεις κάτι για να τους 
προσφέρω;». Εκείνη υπάκουσε, χώθηκε στο δάσος και σε λίγο επέστρεψε περπατώ-
ντας όρθια στα πίσω πόδια. Στα μπροστινά κρατούσε μια κηρήθρα με μέλι. 

  IV. Το φυσικό περιβάλλον στη λατρεία, στις 
εικόνες, στους ναούς 
Ο Θεοφάνης από την Κρήτη, ένας ξακουστός αγιογράφος, έχει ζωγραφίσει μια ωραία 
παράσταση στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά, στα Μετέωρα. Απει-
κονίζει τον Αδάμ να ευλογεί όλα τα ζώα, ήμερα και άγρια, που στέκονται φιλικά και 
ειρηνικά απέναντί του.
Στη χριστιανική τέχνη 
συναντούμε πολλές ει-
κόνες και σκηνές από 
τη φύση: δέντρα, λου-
λούδια, βουνά, ποτάμια 
αλλά και ζώα, ψάρια και 
πουλιά. Κάποιες φορές 
τα στοιχεία της φύσης 
προσωποποιούνται. 
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Το βλέπουμε αυτό για παράδειγμα στην απει-
κόνιση της Βάπτισης του Χριστού. Ο ποτα-
μός Ιορδάνης παρουσιάζεται με ανθρώπινη 
μορφή, σαν ένας γέροντας που ιππεύει δυο 
δελφίνια, και η θάλασσα απεικονίζεται σαν 
μια όμορφη κοπέλα, καθισμένη πάνω σε ένα 
θαλάσσιο κήτος. Σε άλλες εικόνες βλέπουμε 
τον Χριστό στο κέντρο ενός αμπελιού, με τους 
Αποστόλους γύρω του, ανάμεσα στα κλήματα.

Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, πολλά από τα στοιχεία της φύσης χρησιμοποιήθη-
καν σα σύμβολα. 
	 	Το παγώνι, όμορφα παρουσιασμένο σε 

ψηφιδωτά, όπως αυτό στον Άγιο Γεώργιο, 
στη Ροτόντα, στη Θεσσαλονίκη, συμβολίζει 
την Ανάσταση και την αθανασία.

	 	Τα περιστέρια, ήταν αγαπημένο θέμα των 
πρωτοχριστιανικών χρόνων, σύμβολο του 
Αγίου Πνεύματος.

	 	Ο πελεκάνος χρησιμοποιήθηκε στα παλαι-
οχριστιανικά ψηφιδωτά αλλά, πολλές φορές, θα τον δούμε να στολίζει και ξυλό-
γλυπτα τέμπλα. Συμβολίζει την σταυρική θυσία του Χριστού. Ο Χριστός έχυσε το 
Αίμα Του στον σταυρό, όπως και ο πελεκάνος που τρυπάει την πλευρά του για να 
θρέψει με το αίμα του τα παιδιά του.

	 	Σε χριστιανικούς ναούς συναντούμε την παράσταση με το ελάφι δίπλα σε πηγή, 
που συμβολίζει την ψυχή του ανθρώπου που διψάει και λαχταράει για τον Θεό.

	 	Και η Παναγία που είναι η πηγή της Ζωής, ως Θεοτόκος, απεικονίζεται στην εικόνα 
της Ζωοδόχου Πηγής, καθισμένη σε κολυμβήθρα που με το νερό της γεμίζει δεξα-
μενή απ’ όπου κάθε αναγκεμένος άνθρωπος μπορεί να πιεί και να αναζωογονηθεί.
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Η Εκκλησία χρησιμοποιεί την κτίση για να αγιάσει τον άνθρωπο. Γι’ αυτό ο ιερέας 
ραντίζει με αγιασμό, δηλαδή νερό αγιασμένο, χρησιμοποιώντας ένα κλωνάρι βασιλι-
κού. Γι’ αυτό προσφέρουμε στην Εκκλησία το πρόσφορο και το κρασί, για να γίνουν το 
Σώμα και το Αίμα του Χριστού και να μεταλάβουμε. Στις μεγάλες γιορτές κάνουμε αρ-
τοκλασία, δηλαδή προσφέρουμε τους πέντε άρτους, το λάδι και το κρασί κι ο ιερέας τα 
ευλογεί και τα μοιράζει στους πιστούς. Τις εικόνες των αγίων, τους ναούς, τον Σταυρό, 
τον Επιτάφιο τα στολίζουμε με λουλούδια. 

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Παρατηρούμε προσεκτικά τις φωτογραφίες από διάφορα ξυλόγλυπτα 
τέμπλα. Ποια στολίδια από τη φύση (φυτά και ζώα) ή άλλες 
παραστάσεις διακρίνουμε; Αφού τα εντοπίσουμε, συζητάμε για ποιο 
λόγο επέλεξαν οι ξυλογλύπτες να διακοσμήσουν με αυτά τον ναό.
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Η ευθύνη του ανθρώπου για την κτίση
Στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γρα-
φής, τη Γένεση, βλέπουμε τον ίδιο 
τον Θεό να τοποθετεί τον άνθρωπο 
υπεύθυνο για την προστασία και τη 
συντήρηση όλης της Δημιουργίας. 
Πίσω από κάθε όμορφο πράγμα που 
συναντάμε, βρίσκεται ο Θεός. Αν 
αγαπάμε αληθινά τον Θεό, αγαπάμε 
και προστατεύουμε αυτά που δημι-
ούργησε.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία όρισε 
την 1η Σεπτεμβρίου, την ημέρα που 
αρχίζει το εκκλησιαστικό έτος, ως 
ημέρα προστασίας φυσικού του πε-
ριβάλλοντος και τη γιορτάζει με μια 
ειδική ακολουθία που γράφτηκε γι’ 
αυτόν τον σκοπό. Η 5η Ιουνίου γιορ-

τάζεται από όλο τον κόσμο ως η παγκόσμια ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος. 

Το κολιμπρί, το μικρότερο πουλί στον κόσμο (ινδιάνικος μύθος)
Κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς στο δάσος, όπως λέει ένας ινδιάνικος μύθος, όλα τα 
ζώα έτρεχαν να ξεφύγουν από τον κίνδυνο της φωτιάς, εκτός από ένα μικρό κολιμπρί, 
το πιο μικρό πουλί του δάσους. Αυτό πήρε μία σταγόνα νερό με το ράμφος του και με 
κίνδυνο της ζωής του, την έριξε στην φωτιά!

«Είσαι τρελό; Δεν μπορείς να σταματήσεις την πυρκαγιά με μια σταγόνα νερό», 
του λέει κάποιο ζώο απ’ αυτά που έτρεχαν πανικόβλητα να σωθούν. «Το ξέρω», απα-
ντά το κολιμπρί, «όμως κάνω αυτό που μου αναλογεί».

Τίποτα στη φύση δεν είναι άχρηστο! (λαϊκό ινδικό παραμύθι)
Τον παλιό καιρό, τα αγόρια πήγαιναν σε δασκάλους και μαθήτευαν δίπλα τους για 
πολλά χρόνια, για να μορφωθούν. Όταν οι μαθητές έπαιρναν τη γνώση και τη σοφία 
που ζητούσαν, γύριζαν στο σπίτι τους με τις ευχές των δασκάλων τους και άρχιζαν την 
ενήλικη ζωή τους. Κάποτε δύο μαθητές, αφού τελείωσαν τις σπουδές τους, ρώτησαν 
τον δάσκαλό τους: «Δάσκαλε, τι δώρο να σου προσφέρουμε για τη σοφία που μας 
χάρισες;». 

Ο δάσκαλος χάρηκε με την αγάπη και την ευγνωμοσύνη που του έδειξαν οι 
μαθητές του, δεν περίμενε να του δώσουν τίποτε παραπάνω. Παρ’ όλα αυτά, αποφά-
σισε να προσθέσει στη σοφία των μαθητών του λίγη ακόμη. Έτσι τους είπε: «Καλά μου 
παιδιά, πηγαίνετε στο δάσος και φέρτε μου μερικά ξερά φύλλα. Προσέξτε, όμως, θα 
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τα πάρετε μόνο αν δεν θέλει να τα χρησιμοποιήσει κανείς άλλος».
Οι μαθητές του απόρησαν με το παράξενο δώρο που τους ζήτησε ο δάσκαλός 

τους, αλλά επειδή του ήταν αφοσιωμένοι και του είχαν εμπιστοσύνη έφυγαν για να 
κάνουν ό,τι τους ζήτησε. Μόλις μπήκαν στο δάσος, αντίκρισαν ένα σωρό από ξερά 
φύλλα. Την ώρα που άρχισαν να τα μαζεύουν, ένας γέρος χωρικός ήρθε τρέχοντας και 
τους είπε: «Σας παρακαλώ, αφήστε αυτά τα φύλλα πίσω στον σωρό. Εγώ τα μάζεψα 
για να τα κάνω λίπασμα. Τα ανακατεύω με το χώμα και μετά από λίγο καιρό γίνονται 
καταπληκτικό λίπασμα για τα φυτά μου, κι έτσι η σοδειά μου είναι πλούσια».

Οι μαθητές άφησαν τα φύλλα και προχώρησαν παραπέρα. Εκεί είδαν τρεις γυ-
ναίκες να μαζεύουν ξερά φύλλα και να τα βάζουν στα καλά-
θια τους. «Τι τα κάνετε αυτά τα ξερά φύλλα;», τις ρώτησαν. 
«Τα καίω για να ζεστάνω νερό και να πλύνω τα ρούχα μας», 
αποκρίθηκε η πρώτη γυναίκα. «Διαλέγω τα πιο ωραία φύλλα 
και φτιάχνω πολύχρωμα μπουκέτα ή ζωγραφίζω πάνω τους 
όμορφες εικόνες. Όλα αυτά τα πουλάω κι έτσι κερδίζω μερικά 
χρήματα για να θρέψω τα παιδιά μου», είπε η δεύτερη. «Μα-
ζεύω ξερά φύλλα από αυτό το δέντρο, γιατί ο άντρας μου είναι 
φαρμακοποιός και τα χρησιμοποιεί για να φτιάξει φυτικά φάρ-
μακα. Γιατρεύει έτσι πολλές αρρώστιες», απάντησε και η τρίτη.

Οι μαθητές τότε προχώρησαν βαθύτερα στο δάσος. 
Είδαν κάτι ξερά φύλλα κάτω από ένα ψηλό δέντρο. Εκείνη τη 
στιγμή πέρασε ένα μεγάλο πουλί, πήρε ένα φύλλο και το άφη-
σε πάνω σε ένα άλλο δέντρο. Το πουλί έφτιαχνε τη φωλιά του 
από ξερά φύλλα και χορτάρι. Έτσι, δεν πήραν τα φύλλα που 
ήταν χρήσιμα στο πουλί και αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω. 
Στον δρόμο είδαν μια μικρή λίμνη όπου επέπλεε ένα ξερό φύλ-
λο. «Υπάρχει ένα μεγάλο ξερό φύλλο που δεν το χρειάζεται κα-
νείς», είπε ο ένας. 

Οι μαθητές πήγαν στη λίμνη και μάζεψαν το φύλλο. Με 
έκπληξη είδαν δύο μεγάλα κόκκινα μυρμήγκια επάνω του. Κα-
θώς ο ένας μαθητής κρατούσε το φύλλο στο χέρι του, τα δύο 
μυρμήγκια έμοιαζαν να λένε: «Αυτό το ξερό φύλλο είναι το σω-
σίβιό μας. Αν δεν υπήρχε, θα είχαμε πνιγεί».

Μετά απ’ αυτό, οι δύο μαθητές παράτησαν το άσκοπο 
ψάξιμο, γύρισαν στον δάσκαλό τους και του είπαν λυπημένοι: 
«Δάσκαλε, ανακαλύψαμε ότι ακόμα και τα ξερά φύλλα έχουν 
πάρα πολλές χρήσεις. Όλα τα ξερά φύλλα που βρήκαμε ήταν 
χρήσιμα για διάφορους λόγους. Συγχώρεσέ μας που δεν φέρα-
με το δώρο που μας ζήτησες».
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«Αγαπητά μου παιδιά», απάντησε ο δάσκαλος, «πήρα το δώρο που ήθελα. Η 
γνώση που αποκτήσατε σήμερα είναι το δώρο που μου κάνατε. Ακόμα κι ένα ξερό 
φύλλο είναι πολύ χρήσιμο για τον άνθρωπο, τα πουλιά, ακόμα και τα έντομα. Μην 
ξεχάσετε ποτέ το μάθημα που πήρατε σήμερα».

Από την ελληνική ποίηση και μουσική 
Αυτόντονκόσμοτονκαλότονχιλιομπαλωμένο
βρεράβεξήλωνε,ράβεξήλωνε
δουλειά,δουλειά,δουλειάναμησουλείπει.

Αυτόντονκόσμοτονκαλόάλλοιτονείχανπρώτα
βρεγέλαφίλεμου,γέλαφίλεμου
δενείναι,δενείναι,δενείναικαιγιαλύπη

Αυτόντονκόσμοτονκαλόσ’εμάςτονπαραδώσανε
βρετρέχαφίλεμου,τρέχαφίλεμου
καιμη,καιμη,καιμηβαριάτοπαίρνεις

Αυτόντονκόσμοτονκαλόάλλοιτονκαρτεράνε
βρεσκέψουφίλεμου,σκέψουφίλεμου
τηνώρα,τηνώρα,τηνώραπουθαφεύγεις.

Στίχοι: Βασίλης Ανδρεόπουλος Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος
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Η αλφαβήτα της αγάπης
Αγαπώτηζωή
Βόλτεςθέλωνακάνωστηστεριάκαιστηθάλασσα
Γεμίζωμεοξυγόνοταπνευμόνιαμου
Δίπλαμουέχωένασπουργίτι
Ετοιμάσουγιααγώνα,μουλέειτοσπουργίτιμου
Ζουζούνιακάνεφίλους
Ήλιεμου,φώτιζετουςδρόμουςτηςζωήςμου
Θέλωτοσπιτικόμουνασωθεί
ΙδανικόμουέκαναΠαράδεισοςναγίνειηΓη
Καβαλάρηςξεκινώ
Λάβαροηκαθαρήηθάλασσα,τοφουντωμένοδέντρο
Μαζεύωκαθετίπουσεβρομίζει
Νερό,νεράκικαθαρόποθώνα’χεικάθεπηγή
Ξαστεριάκαιόχινέφοςνα’χειοουρανός
Όασηνα’ναιηΓημας
Πάγοιμηλιώνετε
Ραγίζειηκαρδιάμουπουσαςσκέφτεται
ΣκοπόςτουδώρουτουΘεούυπόσχομαιναγίνω
Ταρακουνάω,παιδίεγώ,τουςγύρωμου
Υγείαγιαναέχωεγώ,κιηΓηυγείαπρέπεινα’χει
Φωτίζω,ναι,εγώτονκόσμο
Χέριζητώ

Ψάχνωναβρωτοχέριτοδικόσου
Ωραίαπουείναιηζωή
ΜαζίμεφίλοθασώσουμετηΓη.
Έλαεδώ,έλακιεσύ,μπορούμενασώσουμετηΓη!

Γαλάτεια Σουρέλη, Δωσ’μουτοχέρισου

Το τραγούδι της ανακύκλωσης 
ΣτονκήποτονπιοόμορφομαςέβαλεςΘεέ
Νατονποτίζουμεκαινατονφροντίζουμε
Μαεμείςτονρημάξαμε,τουκάναμεζημιά,
Τοσπίτιμαςχαλάσαμεσανάμυαλαπαιδιά

Κάλιοαργά,κάλιοαργά,παράποτέκάλιοαργά...

Ανακυκλώνω,ανακυκλώνωηλύσηείναιμία
Χαρτιάκαισίδεραξαναλιώνωκαικάνωοικονομία
Ανακυκλώνω,ανακυκλώνωγιατίείναιαμαρτία
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