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
Γύρω γύρω όλοι χιόνια στο περβόλι
άσπρα γίναν τα κλαριά άσπρα στρώθηκαν χαλιά
κι ο χιονάνθρωπος απ’ έξω με καλεί να παίξω.
Γύρω γύρω όλοι άνθη στο περβόλι
άνθισεν η κερασιά ρόδισε η ροδακινιά
παντού χλόη και γρασίδι ώρα για παιχνίδι.
Γύρω γύρω όλοι ζέστη στο περβόλι
σύκα γέμισε η συκιά κόκκινη η κληματαριά
κι ένα τόσο δα πουλί «έλα έξω» με καλεί.
Γύρω γύρω όλοι μαραμένο το περβόλι
φύλλα σκέπασαν τη γη η βροχή πια δεν αργεί
στου σχολειού την αγκαλιά  τρέχουν τώρα τα παιδιά.
Γύρω γύρω όλοι η ζωή περβόλι
χιόνια άνθη και βροχή κάθε χρόνο απ’ την αρχή
και το ξέρουμ’ όλοι: μια δουλειά, μια σχόλη.
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.
122

10-0215-01.indd 122

31/1/2019 2:49:19 µµ

ΙΙ. Κόσμος: το κοινό μας σπίτι
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».

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 αυξανόταν και η κακία τους. Ήρθε εποχή που είχαν ξεχάσει ολότελα τον Θεό και το θέ123

10-0215-01.indd 123

31/1/2019 2:49:19 µµ

λημά του. Τότε έγινε ο Κατακλυσμός. Πριν από χιλιάδες
χρόνια άνοιξαν οι καταρράκτες του ουρανού κι έβρεχε,
λέει η Αγία Γραφή, σαράντα
μέρες συνέχεια. Η βροχή, δυνατή κι απειλητική, δε σταματούσε. Ανέβηκαν τα νερά και
σιγά σιγά σκέπασαν τα λαγκάδια και τα βουνά. Χάθηκαν σ’
εκείνη την πλημμύρα όλοι οι
άνθρωποι.
Μόνο ο Νώε, ένας άνθρωπος 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 κλωνάρι 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
Γεν, 7 , 8
συγκινημένος τον Θεό.
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 θαυμασμό για το μεγαλείο της φύσης και του Δημιουργού, έπαιρνε στο χέρι το ψαλτήρι
και έψαλλε ύμνους σαν κι αυτούς παρακάτω:
Ψαλμός 104
 Ψυχή μου, ευλόγησε τον Κύριο! Κύριε, Θεέ μου, πόσο είσαι μεγάλος!
Ντύθηκες λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Φόρεσες για μανδύα σου το
φως· καθώς σκηνή τον ουρανό απλώνεις.
 Κ
 άνεις πηγές να τρέχουν στα φαράγγια, ανάμεσα από τα βουνά περνούν
νερά. Σ’ αυτά ποτίζονται όλα τα ζώα
του αγρού, τ’ άγρια γαϊδούρια σβήνουνε τη δίψα τους. Στις όχθες τους
τα πουλιά χτίζουν φωλιές, ανάμεσα
στους θάμνους κελαηδούνε. Ποτίζεις
τα βουνά απ’ τα ψηλά σου δώματα,
απ’ τους καρπούς των έργων σου
χορταίνει η γη.
 Κάνεις χορτάρι να βλασταίνει για τα
ζώα κι άλλα φυτά για να καλλιεργεί
ο άνθρωπος, για να βγάζει από τη γη
τροφή: Κρασί για να του δίνει ευθυμία, το λάδι, ώστε το πρόσωπό του
να λαμποκοπά και το ψωμί για να τον
δυναμώνει.
 Θα χορτάσουνε τα μεγάλα δέντρα
του Κυρίου, οι κέδροι του Λιβάνου,
που εκείνος φύτεψε. Εκεί τα πουλιά χτίζουν φωλιές, του πελαργού η κατοικία
στις κορφές τους. Βουνά ψηλά για τ’ αγριοκάτσικα, βράχοι για καταφύγιο των
ασβών.
 Έκανες το φεγγάρι για το μέτρημα του χρόνου, ο ήλιος ξέρει πότε πάει στη δύση
του. Φέρνεις σκοτάδι και γίνεται νύχτα, ώρα όπου όλα τριγυρνούν τα ζωντανά
του δάσους. Βρυχιούνται λιονταρόπουλα να βρουν κάτι ν’ αρπάξουν· από σένα
γυρεύουνε τροφή. Με την ανατολή του ήλιου αποτραβιούνται, μες στις σπηλιές
τους πάν’ ν’ αναπαυτούν.
 Πόσο πολλά τα έργα σου είναι, Κύριε! Τα ’κανες όλα με σοφία· με όσα έφτιαξες
εσύ, γέμισε η γη!
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Ν
 α, η μεγάλη κι η πλατιά η θάλασσα·
εκεί μέσα κινούνται αναρίθμητα ζώα,
μικρά όπως και μεγάλα. Αυτά όλα
από σένα περιμένουν, για να τους
δώσεις την τροφή τους στην κατάλληλη στιγμή. Τους την παρέχεις κι αυτά
τη συνάζουν, τη χούφτα σου ανοίγεις
κι αυτά χορταίνουν αγαθά.
Ας είναι αιώνια η δόξα του Κυρίου·
ας χαίρεται ο Κύριος για τα έργα του!
Ρίχνει το βλέμμα του στη γη κι εκείνη
τρέμει, αγγίζει τα βουνά και βγάζουνε
καπνό.
Όσο θα ζω, στον Κύριο θα ψάλλω·
όσο θα υπάρχω, τον Θεό θα υμνολογώ. Ας του είναι το τραγούδι μου ευχάριστο· εγώ στον Κύριο θα βρίσκω
τη χαρά μου.

Ψαλμός 148
 Αινείτε τον Κύριο απ’ τους ουρανούς, αινείτε Αυτόν ο ήλιος κι η σελήνη, αινείτε
τον όλα τ’ άστρα τα φωτεινά! Αινείτε Αυτόν οι ουρανοί των ουρανών,  και τα
νερά που ’ναι πάνω απ’ τα ουράνια!
 Αινείτε τον Κύριο απ’ τη γη, θάλασσα, κήτη κι όλοι οι βυθοί! Φωτιά και χαλάζι,
χιόνι κι ομίχλη, ανεμοθύελλα. Βουνά κι όλα τα υψώματα, δέντρα οπωροφόρα κι
όλοι οι κέδροι. Άγρια ζώα κι όλα τα ήμερα, όλα όσα έρπετε κι όσα πετάτε!
 Βασιλιάδες της γης κι όλοι οι λαοί∙ άρχοντες, και της γης οι κυβερνήτες όλοι! 
Κοπέλες, παλικάρια, γέροντες και παιδιά μαζί! Αινείτε τον Κύριο!
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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.

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 σπέρνουν ούτε θερίζουν ούτε
μαζεύουν αγαθά σε αποθήκες, κι όμως ο ουράνιος
Πατέρας σας τα τρέφει.
Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο απ’ αυτά;
Και γιατί τόσο άγχος για το ντύσιμό σας;
Ας σας διδάξουν τα άγρια
κρίνα πώς μεγαλώνουν∙
δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν∙ κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομώντας σ’ όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι τα αγριολούλουδα, που σήμερα υπάρχουν κι αύριο θα τα ρίξουν στη φωτιά, δεν θα φροντίσει
πολύ περισσότερο για σας;
Μτ 6, 26-29
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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 κάποτε 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 μπηχθεί 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 ακολουθούσε 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 γύρισε μόνο του στον άγιο. Εκείνος μόλις
είδε το λιοντάρι, υποψιάστηκε ότι θα
έφαγε το γαϊδούρι και με ύφος αυστηρό 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 καμιά 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 γαϊδουράκι 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 κεφάλι, 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 προσκυνούσε κι έφευγε… Για χρόνια πολλά το λιοντάρι πήγαινε στο μοναστήρι προσκυνητής 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 επισκέπτες, οι οποίοι, ως συνήθως,
έδειχναν φοβισμένοι στη θέα
του θηρίου. Τότε ο άγιος απευθύνθηκε 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 περπατώντας 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. Απεικονίζει 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, λουλούδια, 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 απεικόνιση της Βάπτισης του Χριστού. Ο ποταμός 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 χρησιμοποιήθηκαν 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 παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά αλλά, πολλές φορές, θα τον δούμε να στολίζει και ξυλόγλυπτα 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 δεξαμενή 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 βασιλικού. 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 αρτοκλασία, 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 Γραφής, 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 δημιούργησε.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία όρισε
η
την 1 Σεπτεμβρίου, την ημέρα που
αρχίζει το εκκλησιαστικό έτος, ως
ημέρα προστασίας φυσικού του περιβάλλοντος και τη γιορτάζει με μια
ειδική ακολουθία που γράφτηκε γι’
αυτόν τον σκοπό. Η 5η Ιουνίου γιορτάζεται 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», απαντά 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, αποφάσισε 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 γυναίκες να μαζεύουν ξερά φύλλα και να τα βάζουν στα καλάθια 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. «Μαζεύω ξερά φύλλα από αυτό το δέντρο, γιατί ο άντρας μου είναι
φαρμακοποιός και τα χρησιμοποιεί για να φτιάξει φυτικά φάρμακα. 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 άφησε 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 φύλλο. «Υπάρχει ένα μεγάλο ξερό φύλλο που δεν το χρειάζεται κανείς», είπε ο ένας.
Οι μαθητές πήγαν στη λίμνη και μάζεψαν το φύλλο. Με
έκπληξη είδαν δύο μεγάλα κόκκινα μυρμήγκια επάνω του. Καθώς ο ένας μαθητής κρατούσε το φύλλο στο χέρι του, τα δύο
μυρμήγκια έμοιαζαν να λένε: «Αυτό το ξερό φύλλο είναι το σωσίβιό 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 φέραμε 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
Αυτόν τον κόσμο τον καλό τον χιλιομπαλωμένο
βρε ράβε ξήλωνε, ράβε ξήλωνε
δουλειά, δουλειά, δουλειά να μη σου λείπει.

Αυτόν τον κόσμο τον καλό άλλοι τον είχαν πρώτα
βρε γέλα φίλε μου, γέλα φίλε μου
δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι και για λύπη 

Αυτόν τον κόσμο τον καλό σ’ εμάς τον παραδώσανε
βρε τρέχα φίλε μου, τρέχα φίλε μου
και μη, και μη, και μη βαριά το παίρνεις 

Αυτόν τον κόσμο τον καλό άλλοι τον καρτεράνε
βρε σκέψου φίλε μου, σκέψου φίλε μου
την ώρα, την ώρα, την ώρα που θα φεύγεις.
Στίχοι: Βασίλης Ανδρεόπουλος Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος
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Η αλφαβήτα της αγάπης

Αγαπώ τη ζωή
Βόλτες θέλω να κάνω στη στεριά και στη θάλασσα
Γεμίζω με οξυγόνο τα πνευμόνια μου
Δίπλα μου έχω ένα σπουργίτι
Ετοιμάσου για αγώνα, μου λέει το σπουργίτι μου
Ζουζούνια κάνε φίλους
Ήλιε μου, φώτιζε τους δρόμους της ζωής μου
Θέλω το σπιτικό μου να σωθεί
Ιδανικό μου έκανα Παράδεισος να γίνει η Γη
Καβαλάρης ξεκινώ
Λάβαρο η καθαρή η θάλασσα, το φουντωμένο δέντρο
Μαζεύω καθετί που σε βρομίζει
Νερό, νεράκι καθαρό ποθώ να ’χει κάθε πηγή
Ξαστεριά και όχι νέφος να ’χει ο ουρανός
Όαση να ’ναι η Γη μας
Πάγοι μη λιώνετε
Ραγίζει η καρδιά μου που σας σκέφτεται
Σκοπός του δώρου του Θεού υπόσχομαι να γίνω
Ταρακουνάω, παιδί εγώ, τους γύρω μου
Υγεία για να έχω εγώ, κι η Γη υγεία πρέπει να ’χει
Φωτίζω, ναι, εγώ τον κόσμο
Χέρι ζητώ
Ψάχνω να βρω το χέρι το δικό σου
Ωραία που είναι η ζωή
Μαζί με φίλο θα σώσουμε τη Γη.
Έλα εδώ, έλα κι εσύ, μπορούμε να σώσουμε τη Γη!
Γαλάτεια Σουρέλη, Δωσ’ μου το χέρι σου

Το τραγούδι της ανακύκλωσης
Στον κήπο τον πιο όμορφο μας έβαλες Θεέ
Να τον ποτίζουμε και να τον φροντίζουμε
Μα εμείς τον ρημάξαμε, του κάναμε ζημιά,
Το σπίτι μας χαλάσαμε σαν άμυαλα παιδιά

Κάλιο αργά, κάλιο αργά, παρά ποτέ κάλιο αργά...

Ανακυκλώνω, ανακυκλώνω η λύση είναι μία
Χαρτιά και σίδερα ξαναλιώνω και κάνω οικονομία
Ανακυκλώνω, ανακυκλώνω γιατί είναι αμαρτία
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