
 
 

 

Οι Άγιοι Ανάργυροι 
 

Στοχοθεσία: 

- Να γνωρίσουν τα παιδιά τους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό τους Ασιάτες, που 

γιορτάζουν αυτές τις μέρες 

- Να κατανοήσουν γιατί μια ομάδα Αγίων ονομάζονται «Ανάργυροι» 

- Να συνειδητοποιήσουν ότι: α. ο Χριστός είναι η μοναδική μας ελπίδα, όταν η ανθρώπινη δύναμη 

αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τα προβλήματα στη ζωή μας και β. ότι οι θεραπείες 

αρρώστων κτλ. που κάνει ο Κύριος και οι Άγιοι είναι «σημεία» (σημάδια) της ζωής κοντά Του 

- Να μάθουν το απολυτίκιο των Αγ. Αναργύρων  

 

Σύνδεση με την προηγούμενη συνάντηση:  

Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για έναν μάρτυρα, τον Άγιο Νέστορα, ο οποίος ήταν μάλιστα 

αθλητής. Όμως δεν είχαν όλοι οι Άγιοι μαρτυρικό τέλος. Ίσως οι περισσότεροι «κοιμήθηκαν» 

(πέθαναν) ειρηνικά. Επίσης, ο καθένας ομολογούσε τον Χριστό με τον τρόπο του, στον δικό του χώρο 

(π.χ. στο σπίτι ή στο επάγγελμά του) και όχι μόνο μπροστά σε ασεβείς αυτοκράτορες. Σήμερα θα 

γνωρίσουμε μια άλλη ομάδα Αγίων… 

 

Αφόρμηση:  

1. Χωρίζουμε τα παιδιά σε δυο ομάδες και παίζουμε «κρεμάλα» με τις λέξεις «Άγιοι Ανάργυροι» 

(γράφουμε στον πίνακα ή σε χαρτόνι: Α _ _ _ Ι  Α_ _ _ _ _ _ _ Ι και ζητάμε από τα παιδιά να βρουν 

τα υπόλοιπα γράμματα. Παίζουν εναλλάξ οι ομάδες. Για τις λάθος απαντήσεις στήνεται σιγά-σιγά η 

κρεμάλα. Κερδίζουν όποιοι βρουν πρώτοι τις λέξεις).  

Ή  

2. Δίνουμε στις δυο ομάδες από ένα Μηναίο του Νοεμβρίου. Τους εξηγούμε τι ακριβώς είναι αυτό 

το βιβλίο και τους καθοδηγούμε έτσι ώστε να βρούμε ποιοι Άγιοι γιορτάζουν την 1η Νοεμβρίου. 

  

Διήγηση:  

Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός ήταν αδέρφια και κατάγονταν από μία πόλη της Ασίας. Ο πατέρας 

τους ήταν ειδωλολάτρης, αλλά λίγο πριν πεθάνει, μετανόησε και βαφτίστηκε Χριστιανός, χάρη στην 

ευσεβή γυναίκα του, τη Θεοδότη. Αυτή ανάθρεψε τους δυο γιους της με φόβο Θεού και με την ενάρετη 

ζωή της τους δίδαξε να είναι ελεήμονες, ταπεινοί και να αγαπούν τον Χριστό και τους συνανθρώπους 

τους. Οι δύο νέοι ήταν επιμελείς και έξυπνοι, γι’  αυτό και σπούδασαν πολλές επιστήμες, αλλά 

ασχολήθηκαν κυρίως με την Ιατρική.  

Όταν τελείωσαν τις σπουδές τους, τα δυο αγαπημένα αδέρφια αποφάσισαν να εργαστούν μαζί ως 

γιατροί, αλλά έδωσαν υπόσχεση στον Θεό να μην πάρουν ποτέ από κανέναν χρήματα για το έργο που θα 

προσφέρουν. Γι’  αυτό ο κόσμος τους ονόμασε « Αναργύρους». Με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να κάνουν 

πράξη τον λόγο του Κυρίου, που είπε: «Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε». Τίποτα δεν κρατούσαν για τον 

εαυτό τους, αλλά ζούσαν με απλότητα και ακτημοσύνη. Μάλιστα, εκτός από τη θεραπεία του σώματος, ο 

Κοσμάς και ο Δαμιανός φρόντιζαν και για την υγεία της ψυχής του κάθε ανθρώπου. Βοηθούσαν τους 

ασθενείς τους να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους και κατόπιν τους έστελναν σε έμπειρους 

πνευματικούς να εξομολογηθούν. Ο Θεός, για να επιβραβεύσει την αγιασμένη ζωή των δύο γιατρών, 

τους αξίωσε να γιατρεύουν θαυματουργικά πολλές ανίατες ασθένειες. Έτσι, τυφλοί έβρισκαν το φως 

τους, παράλυτοι περπατούσαν και δαιμονισμένοι θεραπεύονταν. Αλλά, εκτός από τους ανθρώπους, οι 

Άγιοι γιάτρευαν πληγωμένα ή άρρωστα ζώα, γιατί κι εκείνα ήταν δημιουργήματα του Θεού.  

Κάποτε μία φτωχή γυναίκα που βασανιζόταν από βαριά ασθένεια και ήταν για χρόνια ξαπλωμένη στο 

κρεβάτι του πόνου, κάλεσε τους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό στο σπίτι της για να την θεραπεύσουν. 

Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης 
 



Εκείνοι την επισκέφθηκαν με χαρά και την έκαναν εντελώς καλά. Η φτωχιά γυναίκα τότε πήρε τρία 

αυγά που της απέμεναν και τα πρόσφερε στους ευεργέτες της με ευχαρίστηση για το καλό που της 

έκαναν. Όμως τα δύο αδέρφια που είχαν υποσχεθεί στον Θεό να μην παίρνουν μισθό από κανέναν, 

αρνήθηκαν το δώρο της. Η γυναίκα στενοχωρήθηκε πολύ και κάποια μέρα που συνάντησε τον Δαμιανό 

άρχισε να του παραπονιέται κλαίγοντας ότι θέλησε να τους ευχαριστήσει για την υγεία που της έδωσαν, 

αλλά αυτοί δεν καταδέχτηκαν τα τρία αυγά από το υστέρημά της. Τότε ο Άγιος, για να μην την πληγώσει 

κι άλλο, δέχτηκε το ταπεινό δώρο της και την ευχαρίστησε μέσα από την καρδιά του. Λίγες ημέρες 

αργότερα ο Κοσμάς έμαθε από τον μικρότερο αδερφό του πως τελικά πήρε τα αυγά. Τότε τον μάλωσε 

πολύ, γιατί αθέτησε την υπόσχεση που είχε δώσει στο Θεό και γι’  αυτό ζήτησε όταν πεθάνουν να μην 

τους θάψουν μαζί. Ο Θεός όμως γνώριζε πως ο Άγιος Δαμιανός έλαβε το δώρο όχι ως μισθό, αλλά από 

διάκριση και υπακοή στη θλιμμένη γυναίκα. Γι’  αυτό μία νύχτα παρουσιάστηκε στον ύπνο του Αγ. Κοσμά 

και του φανέρωσε την ευγενική πρόθεση του αδερφού του. Αμέσως ο Κοσμάς κατάλαβε το λάθος του 

και ζητώντας συγχώρεση από το Δαμιανό έζησαν και πάλι αγαπημένοι, όπως και πρώτα. 

Οι δυο Άγιοι συνήθιζαν να περιοδεύουν σε διάφορες πόλεις της Ασίας και να εργάζονται με ζήλο και 

αυτοθυσία για την υγεία των συνανθρώπων τους. Κάποια μέρα στη χώρα Φερεμάν ο Δαμιανός 

αρρώστησε και πέθανε. Τότε ο μεγαλύτερος αδερφός του μαζί με μερικούς Χριστιανούς έθαψαν το 

λείψανό του σ’  εκείνα τα μέρη. Ύστερα από λίγες μέρες πέθανε και ο Κοσμάς. Τότε οι Χριστιανοί που 

θυμόνταν την παραγγελία του Αγίου να μην τον θάψουν μαζί με τον αδερφό του, αλλά δε γνώριζαν ότι οι 

Άγιοι είχαν συμφιλιωθεί, ετοίμασαν αλλού τον τάφο του. Αμέσως όμως έγινε το εξής θαυμαστό: Μία 

καμήλα που κάποτε την είχε γιατρέψει ο Άγιος Κοσμάς έβγαλε ανθρώπινη μιλιά και κατά παραχώρηση 

Θεού είπε: «Θέλημα Θεού είναι να  θαφτούν μαζί τα δύο αδέρφια». 

Οι Χριστιανοί έμειναν έκπληκτοι από το παράδοξο θαύμα και δοξάζοντας τον Θεό, έθαψαν και τον 

Κοσμά στον τόπο όπου βρισκόταν ο Δαμιανός. 

Οι Άγιοι Ανάργυροι επιτελούν μέχρι και σήμερα πολλά θαύματα σε όσους καταφεύγουν με πίστη σ’ 

αυτούς. Στη Ρώμη, περίπου το 530 μ.Χ., υπήρχε μια εκκλησία αφιερωμένη στους Αγίους Κοσμά και 

Δαμιανό. Εκεί εργαζόταν ένας πιστός διάκονος, που λεγόταν Ιουστινιανός. Αυτός έπασχε από μία 

φοβερή, αθεράπευτη αρρώστια και το πόδι του μέρα με τη μέρα σάπιζε. Τότε προσευχήθηκε με θέρμη 

στους Αγίους ιατρούς για να τον βοηθήσουν. Ένα βράδυ, λοιπόν, εμφανίστηκαν οι δύο Άγιοι στον ύπνο 

του και είπε ο ένας: «Πού θα βρούμε καινούριο πόδι, για να γιατρέψουμε το διάκονο της εκκλησίας 

μας;» Κι ο άλλος απάντησε: «Σήμερα στο κοιμητήριο έθαψαν έναν Αφρικανό. Ας πάρουμε το πόδι του να 

το βάλουμε στον Ιουστινιανό!» 

Έτσι οι δυο Άγιοι γιατροί έκαναν θαυματουργικά μια μεταμόσχευση και έβαλαν το λευκό πόδι του 

ασθενή στο νεκρό Αφρικανό και το μαύρο πόδι του νεκρού το κόλλησαν θαυματουργικά στο σώμα του 

διακόνου! 

Ο διάκονος Ιουστινιανός ξύπνησε έντρομος από το όνειρο, αλλά τότε διαπίστωσε πως ήταν εντελώς 

υγιής, μόνο που το ένα πόδι του ήταν μαύρο. Καταχαρούμενος ευχαριστούσε τους Αγίους Αναργύρους, 

που άκουσαν τις προσευχές του και τον θεράπευσαν. Αυτή είναι και η πρώτη μεταμόσχευση μέλους που 

έγινε στον κόσμο! Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων και θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και 

Δαμιανού των Ασιατών την 1η Νοεμβρίου κάθε χρόνο. 

 

(Προσοχή! Υπάρχουν άλλα δυο ζεύγη Αγίων Αναργύρων με τα ονόματα Κοσμάς και Δαμιανός: οι 

Ρωμαίοι, που γιορτάζουν την 1η Ιουλίου και ήταν μάρτυρες και οι Άραβες, επίσης μάρτυρες, που 

γιορτάζουν την 17η Οκτωβρίου). 

 
(Από το βιβλίο «Η ζωή των Αγίων μας εικονογραφημένη», τ. 14, εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη») 

 

 Ερωτήσεις επεξεργασίας: 

1. Τι σημαίνει η λέξη «Ανάργυροι»; Από ποια άλλη λέξη προέρχεται;  

2. Θυμηθείτε το βίο των Αγ. Αναργύρων. Γιατί αυτοί οι Άγιοι γιατροί ονομάστηκαν «Ανάργυροι»; Πώς 

δικαιολογείται η επωνυμία τους; 

3. Τι σημαίνει η φράση του Χριστού: «δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε»; Τι έλαβαν δωρεάν οι Άγιοι 

Ανάργυροι από τον Θεό;  



4. Θυμηθείτε μερικά περιστατικά από την Αγία Γραφή, όπου ο Χριστός ή οι Απόστολοι θεραπεύουν με 

θαυμαστό τρόπο αρρώστους ή ανασταίνουν νεκρούς. Για ποιον/ποιους λόγο/ους ο Θεός βοηθάει με 

αυτόν τον τρόπο τον άνθρωπο;  

5. Αφού ο Θεός μπορεί να μας θεραπεύσει από διάφορες ασθένειες, μήπως δεν πρέπει να 

καταφεύγουμε στους γιατρούς;  

 

 

Δραστηριότητες:  

1. Η εικόνα των Αγίων Αναργύρων 

α. Παρατηρήστε προσεκτικά την εικόνα των Αγ. Αναργύρων. Πώς φαίνεται στην εικόνα ότι οι Άγιοι 

ήταν γιατροί;  

β. Γνωρίζετε άλλους Αγίους γιατρούς; Βρείτε εικόνες τους. (π.χ. Άγ. Παντελεήμων, Άγ. Λουκάς, 

αρχιεπ. Κριμαίας, Αγ. Ερμιόνη κ.ά.) 

 

2. Τα θαύματα των Αγίων και τα τάματα 

Πολλοί Χριστιανοί συνηθίζουν να κάνουν ένα «τάμα» σε κάποιον Άγιο (π.χ. υπόσχονται να προσφέρουν 

κάτι στο ναό του), εφ’ όσον εκπληρώσει κάποιο αίτημά τους (π.χ. τους θεραπεύσει από κάποια 

ασθένεια). Πολλοί μάλιστα συνηθίζουν να κρεμούν στο εικόνισμα του Αγίου ένα ταμπελάκι που θυμίζει 

την ευεργεσία που τους έκανε ο Άγιος (π.χ. εικονίζει ένα σπίτι, αν κάποιος άστεγος κατάφερε να 

αποκτήσει σπίτι∙ ένα μωρό, αν απέκτησαν παιδί κάποιοι που δυσκολεύονταν∙ ένα πόδι, α θεραπεύτηκε 

κάποιος/α που αντιμετώπιζε πρόβλημα με τα πόδια κ.ά.) 

α. Ανακαλύψτε τέτοια τάματα κρεμασμένα στις εικόνες των Αγίων στον ενοριακό σας ναό. Τι 

απεικονίζουν; Χωριστείτε σε ομάδες και προσπαθήστε να φανταστείτε την ιστορία που κρύβει κάποιο 

από αυτά τα «τάματα». 

β. Συνέντευξη: Ζητήστε τον ιερέα, το νεωκόρο, κάποιον επίτροπο ή κάποιον ηλικιωμένο ενορίτη ή 

συγγενή σας (γονείς, παππού, γιαγιά κλπ.) να σας αφηγηθεί κάποιο θαύμα που είδε ο/η ίδιος/α ή άκουσε 

να λένε ότι έγινε στην ενορία σας. Ηχογραφήστε και στη συνέχεια καταγράψτε τη συνέντευξη. 

γ. Σχεδιάστε και χρωματίστε ένα από τα τάματα που σας έκαναν εντύπωση. 

δ. Συζητήστε: Είναι απαραίτητα τα τάματα; Τα χρειάζονται οι Άγιοι, προκειμένου να… ακούσουν τις 

προσευχές μας; (βλ. παρακάτω, στα θέματα Γυμνασίου) 

 

3. Ένας ύμνος στους Αγίους Αναργύρους  

Ήχος πλ.δ΄ 
Άγιοι Ανάργυροι και θαυματουργοί, 

επισκέψασθε τας ασθενείας ημών, 

δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν. 
 

-Μπορείτε να τον μάθετε στα παιδιά και να τον ψάλλετε όλοι μαζί, αντί άλλης προσευχής, στο τέλος της 

συνάντησης.  

 

Συμπέρασμα: 

Ο Θεός και οι Άγιοι είναι η μοναδική μας ελπίδα στις δυσκολίες και στα προβλήματα της ζωής 
μας. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Συνάντηση 4η
 

 

Ημερομηνία: …… Νοεμβρίου 2008 

 
 

 

 

Παίζουμε κρεμάλα;  

 
 

Γιορτάζουν κάθε χρόνο την 1η Νοεμβρίου. Είχαν σπουδάσει Ιατρική, αλλά θεράπευαν με τη 

βοήθεια του Θεού και τα σώματα, αλλά και τις ψυχές των ανθρώπων. Είναι οι… 

 
 

Α _ _ _ Ι  Α_ _ _ _ _ _ _ Ι 
 

 

Μια κρυμμένη φράση: 
Χρησιμοποιήστε τον κρυπτογραφικό κώδικα Α=Β, Β=Γ, Γ=Δ…… Ω=Α, ανακαλύψτε την κρυμμένη 

φράση:  

 

Γ Ψ Π Δ Ω Μ    Δ Κ Ω Α Δ Σ Δ    Γ Ψ Π Δ Ω Μ     Γ Ξ Σ Δ 
 

«……………………………………………………………………………………………………………………………………» 
 

Συζητήστε: 
- Ποιος είπε αυτή την φράση και τι σημαίνει;  

- Πώς την εφάρμοσαν στη ζωή τους οι Άγιοι; 

 

 

Η εικόνα 
Παρατηρήστε προσεκτικά τη διπλανή εικόνα των Αγίων 

Κοσμά και Δαμιανού. Πώς φαίνεται στην εικόνα ότι οι Άγι-

οι ήταν γιατροί; 

 

 

Ένας ύμνος 
Ήχος πλ.δ΄ 

Άγιοι Ανάργυροι και θαυματουργοί, 

επισκέψασθε τας ασθενείας ημών, 

δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν. 
 

Ήξερες ότι:  
 
Ο Θεός και οι Άγιοι είναι η μοναδική μας ελπίδα στις 
δυσκολίες και στα προβλήματα της ζωής μας. 
 



ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
 

Ανακαλύψτε οριζόντια, κάθετα και διαγώνια, κανονικά ή αντίστροφα, τα παρακάτω ονόματα των Α-

γίων Αναργύρων: 
 

ΚΟΣΜΑΣ, ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΚΥΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΕ-

ΛΕΗΜΩΝ, ΕΡΜΟΛΑΟΣ, ΣΑΜΨΩΝ, ΜΩΚΙΟΣ, ΑΝΙΚΗ-

ΤΟΣ, ΘΑΛΕΛΑΙΟΣ, ΤΡΥΦΩΝ 

Δ Σ Η Ν Ν Α Ω Ι Σ Μ Α 

Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ω Ν 

Ε Μ Μ Α Ν Η Σ Ο Ρ Κ Κ 

Ν Ψ Ν Ι Δ Ε Α Λ Ω Ι Υ 

Ω Ω Τ Ρ Α Ε Μ Ω Τ Ο Ρ 

Φ Ν Η Ν Φ Ν Σ Ο Β Σ Ο 

Υ Ε Ρ Ε Ρ Μ Ο Λ Α Ο Σ 

Ρ Α Ν Η Μ Ε Κ Σ Ρ Α Ν 

Τ Α Ν Ι Κ Η Τ Ο Σ Τ Κ 

Ρ Ι Σ Ο Ι Α Λ Ε Λ Α Θ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τάματα 
 

Πολλοί Χριστιανοί συνη-

θίζουν να κάνουν ένα «τά-

μα» σε κάποιον Άγιο, εφ’ 

όσον εκπληρώσει κάποιο 

αίτημά τους. Πολλοί μάλι-

στα συνηθίζουν να κρε-

μούν στο εικόνισμα του 

Αγίου ένα ταμπελάκι που 

θυμίζει την ευεργεσία που τους έκανε ο Άγιος. 

α. Ανακαλύψτε τέτοια τάματα κρεμασμένα στις εικόνες των Αγίων στον 

ενοριακό σας ναό. Τι απεικονίζουν; Χωριστείτε σε ομάδες και προσπαθήστε 

να φανταστείτε την ιστορία που κρύβουν μερικά. 

β. Συνέντευξη: Ζητήστε τον ιερέα, το νεωκόρο, κάποιον επίτροπο ή κά-

ποιον ηλικιωμένο ενορίτη ή συγγενή σας (γονείς, παππού, γιαγιά κλπ.) να 

σας αφηγηθεί κάποιο θαύμα που είδε ο/η ίδιος/α ή άκουσε να λένε ότι 

νε στην ενορία σας. Ηχογραφήστε και στη συνέχεια καταγράψτε τη 



ντευξη. 

γ. Παρατηρήστε τα τάματα των παρακάτω εικόνων. Διαλέξτε ένα που σας έκανε εντύπωση. Προσπα-

θήστε να φανταστείτε την ιστορία αυτού που ευεργετήθηκε από τον Θεό και τους Αγίους Του και γι’  

αυτό έκανε αυτό το αφιέρωμα. 

δ. Συζητήστε:  

- Τι είναι τα τάματα; - Είναι απαραίτητα;  

- Τα χρειάζονται οι Άγιοι, προκειμένου να… ακούσουν τις 

προσευχές μας; 

Συνάντηση 4η
 

 

Ημερομηνία: …… Νοεμβρίου 2008 

 
 

 

 

Παίζουμε κρεμάλα;  

 
 

Γιορτάζουν κάθε χρόνο την 1η Νοεμβρίου. Είχαν σπουδάσει Ιατρική, αλλά θεράπευαν με τη 

βοήθεια του Θεού και τα σώματα, αλλά και τις ψυχές των ανθρώπων. Είναι οι… 

 
 

Α _ _ _ Ι  Α_ _ _ _ _ _ _ Ι 
 

 

Μια κρυμμένη φράση: 
Χρησιμοποιήστε τον κρυπτογραφικό κώδικα Α=Β, Β=Γ, Γ=Δ…… Ω=Α, ανακαλύψτε την κρυμμένη 

φράση:  

 

Γ Ψ Π Δ Ω Μ    Δ Κ Ω Α Δ Σ Δ    Γ Ψ Π Δ Ω Μ     Γ Ξ Σ Δ 
 

«……………………………………………………………………………………………………………………………………» 

Ήξερες ότι:  
 
Ο Θεός και οι Άγιοι είναι η μοναδική μας ελπίδα στις 
δυσκολίες και στα προβλήματα της ζωής μας. 
 



 

Συζητήστε: 
- Ποιος είπε αυτή την φράση και τι σημαίνει;  

- Πώς την εφάρμοσαν στη ζωή τους οι Άγιοι; 

 

 

Η εικόνα 
Παρατηρήστε προσεκτικά τη διπλανή εικόνα των Αγίων 

Κοσμά και Δαμιανού. Πώς φαίνεται στην εικόνα ότι οι Άγι-

οι ήταν γιατροί; 

 

 

Ένας ύμνος 
Ήχος πλ.δ΄ 

Άγιοι Ανάργυροι και θαυματουργοί, 

επισκέψασθε τας ασθενείας ημών, 

δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν. 
 



ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
 

Ανακαλύψτε οριζόντια, κάθετα και διαγώνια, κανονικά ή αντίστροφα, τα παρακάτω ονόματα των Α-

γίων Αναργύρων: 
 

ΚΟΣΜΑΣ, ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΚΥΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΕ-

ΛΕΗΜΩΝ, ΕΡΜΟΛΑΟΣ, ΣΑΜΨΩΝ, ΜΩΚΙΟΣ, ΑΝΙΚΗ-

ΤΟΣ, ΘΑΛΕΛΑΙΟΣ, ΤΡΥΦΩΝ 

Δ Σ Η Ν Ν Α Ω Ι Σ Μ Α 

Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ω Ν 

Ε Μ Μ Α Ν Η Σ Ο Ρ Κ Κ 

Ν Ψ Ν Ι Δ Ε Α Λ Ω Ι Υ 

Ω Ω Τ Ρ Α Ε Μ Ω Τ Ο Ρ 

Φ Ν Η Ν Φ Ν Σ Ο Β Σ Ο 

Υ Ε Ρ Ε Ρ Μ Ο Λ Α Ο Σ 

Ρ Α Ν Η Μ Ε Κ Σ Ρ Α Ν 

Τ Α Ν Ι Κ Η Τ Ο Σ Τ Κ 

Ρ Ι Σ Ο Ι Α Λ Ε Λ Α Θ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τάματα 
 

Πολλοί Χριστιανοί συνη-

θίζουν να κάνουν ένα «τά-

μα» σε κάποιον Άγιο, εφ’ 

όσον εκπληρώσει κάποιο 

αίτημά τους. Πολλοί μάλι-

στα συνηθίζουν να κρε-

μούν στο εικόνισμα του 

Αγίου ένα ταμπελάκι που 

θυμίζει την ευεργεσία που τους έκανε ο Άγιος. 

α. Ανακαλύψτε τέτοια τάματα κρεμασμένα στις εικόνες των Αγίων στον 

ενοριακό σας ναό. Τι απεικονίζουν; Χωριστείτε σε ομάδες και προσπαθήστε 

να φανταστείτε την ιστορία που κρύβουν μερικά. 

β. Συνέντευξη: Ζητήστε τον ιερέα, το νεωκόρο, κάποιον επίτροπο ή κά-

ποιον ηλικιωμένο ενορίτη ή συγγενή σας (γονείς, παππού, γιαγιά κλπ.) να 

σας αφηγηθεί κάποιο θαύμα που είδε ο/η ίδιος/α ή άκουσε να λένε ότι 

νε στην ενορία σας. Ηχογραφήστε και στη συνέχεια καταγράψτε τη 



ντευξη. 

γ. Παρατηρήστε τα τάματα των παρακάτω εικόνων. Διαλέξτε ένα που σας έκανε εντύπωση. Προσπα-

θήστε να φανταστείτε την ιστορία αυτού που ευεργετήθηκε από τον Θεό και τους Αγίους Του και γι’  

αυτό έκανε αυτό το αφιέρωμα. 

δ. Συζητήστε:  

- Τι είναι τα τάματα; - Είναι απαραίτητα;  

- Τα χρειάζονται οι Άγιοι, προκειμένου να… ακούσουν τις προσευχές μας; 


