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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γεννήθηκε στο Λιβίσι της Μικράς Ασίας στις 5 Νοεμβρίου 1920 και 
απεβίωσε, σε ηλικία 71 ετών, στις 21 Νοεμβρίου 1991 στην Εύβοια.

Το 1925 μετακομίζει με την οικογένειά του στη Φαράκλα Ευβοίας, όπου 
λαμβάνει εκκλησιαστική και θύραθεν παιδεία.

Δεκαπέντε χρονών ασθένησε σοβαρά και με το ξέσπασμα του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου η υγεία του πέρασε από πολλές δοκιμασίες.

Το 1947 κλήθηκε να υπηρετήσει στον στρατό, χωρίς όμως λάβει μέρος στη 
μάχη του Εμφυλίου και τοποθετήθηκε στο Κέντρο Εφοδιασμού και 
Μεταφορών του Πειραιά.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που συνεδρίασε 
στο Φανάρι υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου, αποφάσισε τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 την 
αγιοκατάταξη του Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Τσαλίκη. Η εορτή της μνήμης
του Αγίου Ιακώβου Τσαλίκη ορίσθηκε για τις 22 Νοεμβρίου.



ΤΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ

• Μετά τη στρατιωτική του θητεία, μετέβη στη Μονή του Οσίου 
Δαβίδ στη Βόρεια Εύβοια, η οποία βρισκόταν σε παρακμή. 
Στις 19 Δεκεμβρίου 1952 χειροτονείται πρεσβύτερος από τον 
Μητροπολίτη Χαλκίδος Γρηγόριο.

• Ως ιερέας της Μονής δεν έπαψε να εργάζεται χειρωνακτικά στα 
κτήματά της και παράλληλα να ζει ασκητικά. Όταν μάλιστα 
ανακάλυψε το σπήλαιο του Οσίου Δαβίδ, μέσα στο διπλανό 
πυκνό δάσος, πολύ συχνά αποσυρόταν για προσευχή επί ώρες.

• Στις 25 Ιουνίου 1975, ανέλαβε το πηδάλιο της Μονής, παρά την 
αρχική άρνησή του. Επί της ηγουμενίας του το μοναστήρι 
γνώρισε λαμπρές στιγμές, αναδιοργανώθηκε εκ βάθρων, 
προσελκύοντας πλήθη πιστών απ’ όλη την Ελλάδα, που 
αναζητούσαν το διορατικό και προορατικό του χάρισμα,αλλά και 
τον φωτισμένο λόγο του.



ΤΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ

• Όλοι όσοι έχουν γνωρίσει τον Όσιο Ιάκωβο Τσαλίκη, θυμούνται τη 
συμπόνια του για τους αδύναμους. Ταυτιζόταν με τους ανθρώπους 
που εξομολογούσε. Έκλαιγε με τη λύπη τους και χαιρόταν με τη 
λύτρωσή τους.

• Κατά τις εξομολογήσεις παρότρυνε τους πιστούς και τις πιστές να 
φυτεύουν ένα δέντρο, με σκοπό την απαλλαγή από τη φθορά.

• «Όταν πήγα στο μοναστήρι», διηγούνταν ο Γέροντας Ιάκωβος 
(Τσαλίκης), «λόγω παλαιοτέρας πυρκαγιάς, τα γύρω βουνά ήταν 
γυμνά και μόνο λίγα πεύκα και έλατα υπήρχαν. Καθώς λοιπόν 
πήγαινα στις διάφορες διακονίες, είχα στην τσέπη μου σπόρους από 
κουκουνάρια των πεύκων και τους έσπερνα σ’ όλη την περιοχή. 
Έκανα και προσευχή να διαφυλάσσεται το δάσος, κυρίως από τις 
πυρκαγιές, οι οποίες έχουν ως αιτία και τον φθόνο του διαβόλου, 
που βάζει τα όργανά του να καταστρέφουν τα δάση».

(Από το βιβλίο «Διδαχές Γερόντων» του π. Δ. Τάτση)

• Όπως έλεγε και ο ίδιος, «έστω και για μία ψυχή» λειτουργούσε και 
εξομολογούσε στα χωριά της γύρω περιοχής, τα οποία δεν είχαν 
ιερείς.



ΠΟΙΗΜΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΙΑΚΩΒΟ ΤΣΑΛΙΚΗ

Όσιε Ιάκωβε Τσαλίκη,

των μοναχών πατέρα,

το έργο σου το θαυμαστό

θα θυμόμαστε εις πέρα.

Δύστυχος για όλους ο αποχωρισμός σου,

ποτέ δε θα ξεχαστεί,

η πλάση όλη για εσένα, άγιε, εκλιπαρεί.



ΑΓΙΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ
Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ



Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ

Ο Άγιος Μόδεστος ήταν Πατριάρχης των Ιεροσολύμων το 632-634 μ.Χ. Ως 
επίτροπος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ζαχαρία, ο οποίος είχε αιχμαλωτιστεί 
από τους Πέρσες, αναστήλωσε και ανακαίνισε όλα τα ιερά των Αγίων Τόπων, τα 
οποία είχαν καταστραφεί από την επιδρομή των Περσών το 614. Είναι ο 
προστάτης των ζώων και ειδικά αυτών που φέρουν άροτρο. Η μνήμη του 
εορτάζεται στις 18 Δεκεμβρίου, ημέρα που αποκεφαλίστηκε, στο 74ο έτος της 
ζωής του.



Ο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Ο Άγιος Μόδεστος στη συνείδηση των 
πιστών θεωρείται προστάτης και 

θεραπευτής των ζώων και για τον λόγο 
αυτό σε πολλές περιοχές της Ελλάδας 
οι άνθρωποι ραντίζουν τα καταλύματα 

των ζώων τους. Πιο παλιά, όταν 
χανόταν κάποιο ζώο, γινόταν τάμα 

προς τον Άγιο, ώστε να βρεθεί.

Σε πολλά μέρη της χώρας οι ιερείς 
αγιάζουν και στη συνέχεια δίνουν 
άρτο και κόλλυβα στα ζώα, για να 
έχουν την προστασία του Αγίου. 
Μάλιστα, τα σπαρμένα χωράφια 

ραντίζονται με αγιασμό, προκειμένου 
να εξασφαλισθεί η γονιμότητά τους.



Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Εσύ που είσαι ο Θεός μου, γεμάτος ελεημοσύνη και 
Πανάγαθος, Εσύ που με σοφία δημιούργησες ολόκληρο τον κόσμο, που μπορούμε 
να συλλάβουμε με τον νου και τις αισθήσεις μας. Εσύ που όλα τα δημιουργήματά 
Σου τα πλημμυρίζεις με τα ελέη Σου. Εσύ που με την πανάγαθη Πρόνοιά Σου για 
όλα προνοείς και για όλα σου τα κτίσματα, άυλα ή υλικά, λογικά ή άλογα, έμψυχα ή 
άψυχα, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο φροντίζεις […] 

Σε Σένα λοιπόν δέομαι, Δέσποτα Πανάγαθε και Ποιητή του παντός, και Σε , που 
είσαι ο αίτιος της ζωής, ικετεύω. Άκουσε με ευμένεια την προσευχή μου αυτή και 
διώξε κάθε θανατηφόρα ασθένεια και κακό από τα βόδια, τα άλογα, τα γαϊδούρια, 
τα μουλάρια, τα πρόβατα, τις κατσίκες, τις μέλισσες και τα υπόλοιπα ζώα, όσα 
χρειάζονται στη ζωή τους οι δούλοι Σου, που επικαλούνται Εσένα, που δίνεις όλα 
τα καλά και το όνομά μου. [.…] 

Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ, λυπήσου τα σπλάχνα Σου τα ίδια και ελέησε τα ζώα που 
πάσχουν, καθώς θερίζονται από το δρεπάνι του θανάτου. Και επειδή δεν μπορούν
να μιλήσουν, μόνο με τα μουγκανίσματα και τις γοερές και άναρθρες φωνές μιλούν 
για τα βάσανα και τον πόνο τους, ώστε να τραβήξουν την συμπάθεια όσων έχουν 
λόγο.



Ο ΑΓΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΗΣ 

ΑΣΙΖΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΤΩΧΟΥΛΗ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΙΖΗ



Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ

Ο Φραγκίσκος της Ασίζης είναι άγιος της Καθολικής Εκκλησίας, 
ιδρυτής του Τάγματος των Φραγκισκανών.

Γεννήθηκε στην Ασίζη της Ιταλίας από πλούσια οικογένεια. Κατά 
τη διάρκεια μιας αρρώστιας του, είδε δύο όνειρα τόσο 
συγκλονιστικά, που τον οδήγησαν στην αμετάκλητη απόφαση να 
αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο έργο της φιλανθρωπίας. Στόχος 
της φροντίδας του ήταν οι φτωχοί και σε αυτούς έδειχνε
έμπρακτα την αγάπη του. Ο Φραγκίσκος τιμωρήθηκε από τον 
πατέρα του για την επιλογή του, με αποτέλεσμα να τον διώξει 
από το σπίτι και να τον αποκλήρωσει. Έτσι, άρχισε
να κηρύττει την ισότητα, την ειρήνη, την περιφρόνηση του 
πλούτου και την υπεροχή της φτώχειας, την αγάπη προς όλα τα 
δημιουργήματα του Θεού, έμψυχα και άψυχα, και τη στοργή 
στους λεπρούς. Ο ίδιος κυκλοφορούσε ντυμένος με ένα χιτώνα, 
δεμένο στη μέση με ένα σκοινί.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΒΙΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ THOMASSO DA CELANO

• Ο Φραγκίσκος απαγόρευε στους αδελφούς, όταν έκοβαν ξύλα, να τα ξεριζώνουν για να μπορούν να 
πετάξουν νέους βλαστούς. Συνέλεγε από τον δρόμο τα μικρά σκουλήκια, για να μην ποδοπατηθούν, 
και ήθελε να δίδεται στις μέλισσες το καλύτερο μέλι και το καλύτερο κρασί, για να μην πεθαίνουν από 
την πείνα κατά τη διάρκεια του κρύου χειμώνα.

• Και για την ημέρα των Χριστουγέννων, ήθελε να ζητήσει από τον άρχοντα να εκδώσει ένα διάταγμα, 
δια του οποίου όλοι εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα, να σκορπίσουν στους δρόμους στάρι και 
δημητριακά, έτσι ώστε σε μια τέτοια λαμπρή μέρα τα πουλιά και ιδιαίτερα οι αδελφοί κορυδαλλοί να 
έχουν άφθονη τροφή.



ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ 
ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ 
ΕΡΓΑ

• Ένα κορυφαίο λογοτεχνικό έργο αποτελεί «Ο φτωχούλης του 
Θεού» του Νίκου Καζαντζάκη, όπου και περιγράφεται όλη η 
δράση του Αγίου με γλαφυρότητα και παραστατικότητα. Ο 
αναγνώστης αμέσως οικειοποιείται την δράση του Φραγκίσκου 
μέσα από το κήρυγμά του για την αγάπη προς όλη τη πλάση, την 
ειρήνη και την ισότητα.

• Φυσικά δεν θα μπορύσαμε να μην αναφερθούμε στο τραγούδι 
του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα «Ο σουλτάνος της Βαβυλώνας και η 
γυναίκα», όπου ακούμε για τη δράση του Φραγκίσκου παρά τις 
δυσκολίες που βρίσκει στον δρόμο του.



Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
«Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ, Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΣΑΝ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΟΠΟΥ ΟΛΟΙ

ΚΑΙ ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΡΟΛΟ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ

ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ»



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος (κατά κόσμον Δημήτριος 
Αρχοντώνης) είναι ο 270ός Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης 
και Οικουμενικός Πατριάρχης της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

• Γεννήθηκε στους Αγίους Θεοδώρους της Ίμβρου και φοίτησε στη Θεολογική 
Σχολή της Χάλκης και σε πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης. Ήταν διευθυντής
του γραφείου του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου, Μητροπολίτης 
Φιλαδελφείας και κατόπιν Χαλκηδόνος. Εξελέγη στον πατριαρχικό θρόνο 
το 1991. Ως Οικουμενικός Πατριάρχης έχει εργαστεί για την επίλυση 
προβλημάτων λειτουργίας του Πατριαρχείου και την επαναλειτουργία 
παραδοσιακών τόπων χριστιανικής λατρείας στην Τουρκία, για την προώθηση
της ενότητας των Ορθόδοξων εκκλησιών και τη διεξαγωγή της Πανορθόδοξης 
Συνόδου το 2016 στην Κρήτη, για τη συνέχιση του διαλόγου με 
τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και την προστασία του περιβάλλοντος, δράση 
για την οποία έχει χαρακτηριστεί «Πράσινος Πατριάρχης»



ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συγκάλεσε, στην Πόλη, την Γ΄ Διεθνή
«Διάσκεψη της Χάλκης», για την Θεολογία και την Οικολογία. Η Διάσκεψη θα φέρει
στην τράπεζα του διαλόγου περί τους πενήντα διακεκριμένους θεολόγους και 
ειδικούς επιστήμονες, από σαράντα Θεολογικές Σχολές και Ινστιτούτα από όλο τον 
κόσμο, για να συζητήσουν με θέμα «Θεολογική Εκπαίδευση και Οικολογική 
εγρήγορση».

Ο τίτλος του «Πράσινου Πατριάρχη», αρχικά του αποδόθηκε από τα ΜΜΕ το 1996, 
ωστόσο επισημοποιήθηκε με τελετουργικό τρόπο στον Λευκό Οίκο, το 1997, από τον 
Al Gore, Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Ακριβώς γι’ αυτή τη θαρραλέα ηγετική του δράση 
«προς υπεράσπιση του περιβαλλοντισμού ως πνευματικής ευθύνης», το περιοδικό 
Time τον κατέταξε ανάμεσα στους «100 ανθρώπους με την πιο μεγάλη επιρροή» το 
2008.

Αν και έχει χαρακτηριστεί διεθνώς ως «Πράσινος Πατριάρχης», δήλωνε ότι σε
προσωπικό επίπεδο προσπαθεί να είναι «πράσινος άνθρωπος», σημειώνοντας ότι 
έμαθε να αγαπάει τη φύση, καθώς μεγάλωσε σε ένα μικρό και πολύ όμορφο χωριό 
της Ιμβρου, στους Αγίους Θεοδώρους, μέσα σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον.



ΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ο «Πράσινος Πατριάρχης», όπως έχει 
χαρακτηρισθεί διεθνώς, πολλές φορές έχει 
επισημάνει ότι η κρίση δεν έχει μόνο μία 
διάσταση, την οικονομική, αλλά, εκ νέου, 

διασαφηνίζει ότι «αυτή είναι απόρροια μιας 
βαθύτερης πνευματικής και ηθικής κρίσης, η 

οποία ασφαλώς δεν είναι ανεξήγητη και 
αναίτια. Είναι το αποτέλεσμα της 

αποστασιοποίησης του ανθρώπου από τον 
Θεό, από παραδοσιακές αρχές και 

δοκιμασμένες αξίες του. Συνδέεται με την 
υποδούλωσή του στον καταναλωτισμό, την 

εξάρτησή του από την τεχνολογία και τη 
συνακόλουθη υποβάθμιση της «πρόσωπον 

προς πρόσωπον» επικοινωνίας, με το 
αίσθημα, αν όχι τη βεβαιότητα, ότι μπορεί να 

εξουσιάζει την Κτίση».

Επ’ αυτού, υπογραμμίζει ότι «Το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο παραπέμπει συνεχώς στις 

κοινωνικές επιπτώσεις της οικολογικής κρίσης 
και επισημαίνει ότι «τελικά, η μέριμνα για τη 

Φύση και η αλληλεγγύη με τον άνθρωπο είναι 
δύο όψεις του ίδιου νομίσματος».

Τον Μάρτιο του 1992 ο νεοεκλεγείς τότε
Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που 

αντιλαμβάνεται άμεσα τον οικουμενικό ρόλο 
του, καλεί στην Κωνσταντινούπολη όλους τους 

αρχηγούς των Ορθόδοξων Εκκλησιών. Στο 
μήνυμα που απευθύνουν οι προκαθήμενοι 

επικροτούν την πρωτοβουλία να καθιερωθεί η 
1η Σεπτεμβρίου ως Ημέρα Περιβάλλοντος, με 

πανορθόδοξο πλέον κύρος, και έτσι το 
Πατριαρχείο απευθύνει σχεδόν κάθε χρόνο 

εγκύκλιο μήνυμα με περιεχόμενο 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
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• Τον Κύριον δοξολογήστε ,γιατί είναι καλός, κι αιώνια διαρκεί η 
αγάπη του! Δοξολογήστε τον Θεό των Θεών! Δοξολογήστε τον 
Κύριον των Κυρίων! Είναι ο μόνος που έκανε μεγάλα θαύματα. 
Έκανε με σοφία τους ουρανούς. Απάνω στα νερά τη 
γη στερέωσε. Έκανε τους μεγάλους φωτοδότες ,τον ήλιο να 
κυριαρχεί τη μέρα, το φεγγάρι και τ’ άστρα τη νύχτα να 
κυριαρχούν .Αιώνια διαρκεί η αγάπη του! ... Μες στην ταπείνωσή 
μας μάς θυμήθηκε και μας απελευθέρωσε από τούς εχθρούς 
μας. Αυτός σε κάθε ύπαρξη δίνει τροφή. Δοξολογήστε τον Θεό 
των ουρανών! Αώνια διαρκεί η αγάπη του.



ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Το τελευταίο δημιούργημα ο Θεός

«άνθρωπο» το ονόμασε,

για να φέρει αγάπη στον κόσμο αυτό,

ελπίδα και σεβασμό.

Τον έπλασε με μεγάλη αγάπη,

μα πάνω απ’ όλα μεγάλη ψυχή,

συναισθήματα να είναι γεμάτη

και αλληλοκατανόηση πολλή.

Μας άφησε να την κυριαρχούμε,

να τη γεμίζουμε χαρά,

να γελάμε και να τραγουδάμε

και να της προσφέρουμε πολλά.

Με μυαλό τον έπλασε,

για να σεβαστεί τη Γη,

το μεγαλύτερο δώρο για αυτόν,

που χρειάζεται σε όλη του τη ζωή.

Όσα μας πρόσφερε ο Θεός,

πρέπει να δώσουμε και εμείς στη Φύση,

να την καλλιεργούμε να τη φροντίζουμε

και με χαρά να τη γεμίζουμε.
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Τότε θα κάθεται ο λύκος παρέα με το αρνί και θα κοιμάται ο πάνθηρας με το κατσίκι αντάμα.

Το μοσχαράκι και το λιονταρόπουλο θα βοσκούνε μαζί και ένα μικρό παιδί θα τα οδηγάει.

Η αγελάδα και η αρκούδα την ίδια θα έχουνε βοσκή και τα μικρά τους το ίδιο λημέρι .

Το λιοντάρι θα τρέφεται, καθώς το βόδι με άχυρο.

Το βρέφος άφοβα θα παίζει στη φωλιά της έχιδνας.

Το νήπιο, που μόλις αποκόπηκε από της μάνας του το γάλα, θα απλώνει το χεράκι του στης κόμπρας τη 
σπηλιά.

Κανένας δεν θα προξενεί στον άλλον βλάβη ούτε κακό.

Πουθενά στο όρος το άγιο του Θεού, γιατί η γνώση του Κυρίου τη χώρα θα σκεπάζει, όπως σκεπάζουν τα 
νερά τη Θάλασσα
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Γιατί τα πάντα δι’ Αυτού ήρθαν στην ύπαρξη, όσα στον ουρανό κι όσα στη γη, τα ορατά και 
τα αόρατα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και εξουσίες.

Ό,τι υπάρχει είναι πλασμένο δι’ Αυτού κι αυτόν έχει σκοπό του.

Υπάρχει Αυτός πριν από καθετί κι Αυτός τα πάντα συγκρατεί, για να μπορούν να υπάρχουν.



Αυτός η κεφαλή του σώματος που είναι η εκκλησία,

Αυτός αρχή της νέας ανθρωπότητας

απ’ τους νεκρούς ο πρωταναστημένος,

ώστε να γίνει σ’ όλα εκείνος πρώτος.

Γιατί μέσα σ’ Εκείνον η θεότητα έστερξε ολάκερη να κατοικήσει,

κι όλα όσα στη γη κι όσα στον ουρανό

μαζί της να συμφιλιώσει δι’ Αυτού,

που την ειρήνη έφερε με του σταυρού Του το αίμα.

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ, ΣΤΙΧΟΙ 16-20



ΓΕΝΕΣΙΣ,
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1,
ΣΤΙΧΟΙ 1-12

Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον 
ουρανό και τη γη. Η γη όμως ήταν 
έρημη και ασχημάτιστη· ήταν 
σκοτάδι πάνω από την άβυσσο, 
και πάνω στα νερά έπνεε Πνεύμα 
Θεού.

Τότε είπε ο Θεός: «Να γίνει φως»· κι 
έγινε φως. Ο Θεός είδε ότι το φως 
ήταν καλό και το χώρισε από το 
σκοτάδι. Το φως το ονόμασε 
«ημέρα» και το σκοτάδι «νύχτα». 
Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί· 
πρώτη ημέρα.
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Μετά είπε ο Θεός: «Στερέωμα να γίνει στα νερά ανάμεσα, για να χωρίζει νερά από νερά». Έτσι κι έγινε· 
δημιούργησε ο Θεός το στερέωμα και χώρισε τα νερά που ήταν κάτω απ’ αυτό, από κείνα που ήταν πάνω 
απ’ αυτό. Κι ονόμασε ο Θεός το στερέωμα «ουρανό». Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί· δεύτερη ημέρα.

Τότε είπε ο Θεός: «Να συναχθούν σε έναν τόπο τα νερά που είναι κάτω από τον ουρανό, και να φανεί η 
στεριά». Έτσι κι έγινε. Τα νερά που ήταν κάτω από τον ουρανό συνάχθηκαν στον τόπο τους, και φάνηκε η 
στεριά .Κι ονόμασε ο Θεός «γη» τη στεριά, και το σύναγμα των υδάτων το είπε «θάλασσες». Και είδε ο 
Θεός ότι ήταν καλό.

Πρασίνισε η γη: Βλάστησε χορτάρια που έβγαζαν σπόρους ανάλογα με το είδος τους, και καρποφόρα 
δέντρα, που οι καρποί τους περιείχαν τους σπόρους τους, ανάλογα με το είδος τους. Και είδε ο Θεός ότι 
ήταν καλό.



ΠΟΙΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ο Θεός των πάντων, ο δημιουργός,

πρώτα έφτιαξε γη και ουρανό.

Εφερε το φως το λαμπρό και το χώρισε από το σκοτάδι το πυκνό.

Στην αρχή, έρημη ήταν η γη, έπνεε πνεύμα θεϊκό, 

πάνω από το νερό το σκοτεινό.

Με το που ήρθε η Τρίτη ημέρα,

πρασίνισε τη γη έως πέρα.

Με φύλλα πολλά και διαφορετικά,

όπως και δέντρα καρποφόρα αρκετά.





«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΑΡΑΜΎΘΙ» 

•«Διότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε το περιβάλλον που είναι το κοινό σας σπίτι, είναι 
άμεσα συνδεδεμένος με τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τον διπλανό σας. Δεν καταλαβαίνετε ότι 
δεν είστε το κέντρο του κόσμου, αλλά ένας κρίκος σε μια αλυσίδα που ο ένας έχει ανάγκη τον 
άλλον; Όλοι μαζί ή θα σωθείτε ή θα χαθείτε».





ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!


