Συμεών ο Θεοδόχος Ο Συμεών ο Θεοδόχος κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ. Ήταν δίκαιος, ευλαβής και
φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, που του είχε φανερώσει ότι δε θα πέθαινε πριν
δει το Χριστό. Η χαρμόσυνη αυτή πληροφορία τον εμψύχωνε ως τα βαθειά
γεράματα του. Τέλος, ακριβώς σαράντα μέρες μετά τη γέννηση του Ιησού, το
Πνεύμα τον πληροφόρησε ότι έπρεπε να πάει στο Ιερό. Ετοιμάστηκε, λοιπόν, με
νεανική ζωηρότητα, πήγε εκεί και στάθηκε στην πόρτα, γεμάτος ευχαρίστηση και
αγαλλίαση. Μέσα στην προσδοκία αυτή, φάνηκαν να έρχονται ο Ιωσήφ με την
Παρθένο, που κρατούσε τον Ιησού. Ο Συμεών, πληροφορημένος από το Πνεύμα
ότι το βρέφος αυτό είναι ο Χριστός, τρέχει και παίρνει τον Ιησού στην αγκαλιά
του. Τον κρατάει ευλαβικά και, αφού καλά - καλά παρατήρησε το νήπιο και
δέχθηκε όλη την ιλαρότητα της θείας μορφής του, ύψωσε το βλέμμα του επάνω
και είπε ευχαριστώντας το Θεό:<<Τώρα πάρε την ψυχή μου Δέσποτα, σύμφωνα
με το λόγο σου, ειρηνικά, διότι τα μάτια μου είδαν αυτόν που θα φέρει τη σωτηρία
που ετοίμασες για όλους τους λαούς και θα είναι γι' αυτούς φως, που θα
αποκαλύψει τον αληθινό Θεό και θα δοξάσει το λαό σου Ισραήλ.>>

http://www.saint.gr/1198/saint.aspx
Συμεών Κρότκας

http://www.saint.gr/1198/saint.aspx

Προφήτης Δανιήλ
Ο προφήτης Δανιήλ γιορτάζεται από τη
χριστιανική εκκλησία στις 17 Δεκεμβρίου.
Τη μέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα
Δανιήλ, Δανιέλα και Δανιηλία. Ο προφήτης
Δανιήλ έζησε στη Βαβυλώνα και είχε το
χάρισμα να μαντεύει και να προφητεύει.Ο
βασιλιάς Κύρος τον έριξε στον λάκκο με τα
λιοντάρια,αλλά με την βοήθεια του Θεού βγήκε
χωρίς να πάθει τίποτα.

Πηγή:https://www.wikipedia,pinterest

Ιωαννίδου Δανιέλα

Άγιος Ελευθέριος
Ο άγιος Ελευθέριος θεωρείται
προστάτης των εγκύων γυναικών.
Πολλές επίτοκοι γυναίκες επικαλούνται
τη βοήθεια του και ακουμπούν το
εικονισματάκι του αγίου πάνω τους για
τους δώσει «καλή λευτεριά».
Η μνήμη του εορτάζεται στις 15
Δεκεμβρίου.
Πηγή:
https://www.sansimera.gr/biographies/7
43
Ελευθερία Νταλιάνη

Αγία Άννα
Η μητέρα της Θεοτόκου. Αν και δεν αναφέρεται σε κανένα βιβλίο της Καινής
Διαθήκης, η Άννα κατέχει περίοπτη θέση στην ευσέβεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Οι όποιες πληροφορίες για την Άννα αντλούνται από τα Απόκρυφα Ευαγγέλια,
ιδίως το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου και το Περί Νηπιότητας του Σωτήρος. Το
όνομά της είναι ο εξελληνισμένος τύπος της εβραϊκής λέξης «Hannah», που
σημαίνει εύνοια, χάρη.
Σύμφωνα με το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, η Άννα ήταν σύζυγος του Ιωακείμ. Το
ζευγάρι δεν είχε παιδιά και παρακαλούσε τον Θεό να του χαρίσει ένα. Το αίτημά
τους δεν έμεινε αναπάντητο από τον Θεό, ο οποίος απέστειλε άγγελο να τους
γνωστοποιήσει ότι όχι μόνο θα αποκτούσαν τέκνο, αλλά ότι αυτό θα γινόταν
διάσημο σε όλο τον κόσμο («λαληθήσεται το σπέρμα σου εν όλη τη οικουμένη»).
Πράγματι, η γηραιά Άννα απέκτησε ένα κοριτσάκι «εξ επαγγελίας, αλλά και κατά
τους νόμους της φύσεως», σύμφωνα με την Ορθόδοξη θεολογία. Το ονόμασε
Μαριάμ και ήταν προορισμένη να γίνει η μητέρα του Χριστού
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τρεις φορές την Αγία Άννα κατά τη διάρκεια του
εορταστικού κύκλου: Στις 9 Δεκεμβρίου, τη Σύλληψή της, στις 25 Ιουλίου την
Κοίμησή της και στις 9 Σεπτεμβρίου, μαζί με τον σύζυγό της Ιωακείμ.
Πηγή:https://www.sansimera.gr/biographies/739

Anna kexagia

Άγιος Αθανάσιος
Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας (295-373 Μ.Χ)
Εξέχουσα μορφή του Χριστιανισμού, που διακρίθηκε για τους
μακροχρόνιους και σκληρούς αγώνες του υπέρ της ορθής πίστης
και εναντίον της αίρεσης του Αρειανισμού.
Γι’ αυτό τον λόγο ονομάστηκε από την εκκλησία Μέγας. Η μνήμη
του εορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Ιανουαρίου από την
Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 2 Μαΐου από την Καθολική
Εκκλησία. Την ημέρα αυτή η Ορθοδοξία τιμά την ανακομιδή των
λειψάνων του.
Πηγή: https://www.sansimera.gr/biographies
Τσαβλίδης Αθανάσιος

Γιορτάζω στις 25 Μαρτίου.Όταν φτάνει ο άγγελος στη
γη με ένα κρινάκι λέει στην Παναγία «Χαίρε,
Κεχαριτωμένη! Κιόλας μες το χρόνο αυτό θα γεννήσεις
τον Σωτήρα, τον καλό μας Χριστό». Στρίβει το κεφάλι
ταπεινά και λέει «Άγιο ας είναι το θέλημα του» και το
προσκυνά.

Ο Ευαγγελισμός τις Θεοτόκου
πηγή εικόνας:
νννννhtest.com/pin/53072113732031
3203/

Ευαγγελία Λαζαρίδου
Γ2΄

πηγή κοιμένου:https://androniki.eu/

Μαρία
Το όνομα Μαρία προέρχεται από το όνομα της
Παναγίας και σημαίνει Δυνατή, Εύφορη, Γόνιµη.
Μαριάμ ή Μύριαμ είναι το όνομα της Θεοτόκου και
επίσης σημαίνει θαλασσινή. Η Μαρία έχει την αίσθηση
του καθήκοντος και τη μανία της τελειότητας. Της
αρέσει να φαίνεται ικανή και οργανωτική και η γνώμη
των άλλων μετράει πολύ γι’ αυτήν. Γιορτάζει στις 15
Αυγούστου.
Πηγή:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_(%CF%8C%CE%BD%CE%BF%
CE%BC%CE%B1)
https://www.giortazei.gr/ti-simainei-to-onoma-maria/

Μαρία Ανεσιάδου

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ο Μέγας Αντώνιος είναι ο Άγιος της ορθόδοξης
Εκκλησίας
και ο πρώτος ασκητής του χριστιανισμού που
θεμελίωσε των
Μοναχισμό. Έζησε στα χρόνια των
αυτοκρατόρων Διοκλητιανού
μέχρι την εποχή του Μεγάλου Κωσταντίνου και
των παιδιών του.
Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το έζησε ως
ασκήτης στην έριμο
και πέθανε στις 17 Ιανουαρίου του 356 οπότε και
εορτάζεται η μνήμη του
Αντώνης Κασμερίδης Γ2

el.m. wikipedia. org/wiki

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο Άγιος Γεώργιος (280 - 23 Απριλίου 303) ήταν Ρωμαίος στρατιωτικός. Καταγόταν από
την Καππαδοκία και υπηρετούσε ως αξιωματικός του στρατού επί αυτοκράτορα
Διοκλητιανού. Καταδικάστηκε σε θάνατο, επειδή δεν αποκήρυξε τη χριστιανική του πίστη.
Αργότερα, αγιοκατατάχθηκε ως Χριστιανός μάρτυρας.
Αποκαλούμενος από την Ορθόδοξη Εκκλησία Μεγαλομάρτυς και Τροπαιοφόρος, είναι
από τους δημοφιλέστερους αγίους σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο.[3] Η μνήμη του
τιμάται στις 23 Απριλίου ή για τις Εκκλησίες που πηγαίνουν σύμφωνα με το Ιουλιανό
ημερολόγιο, όπου εάν η ημέρα συμπέσει πριν την Ανάσταση, μετατίθεται τη Δευτέρα της
Διακαινησίμου. Ο Άγιος Γεώργιος θεωρείται Άγιος της Καθολικής, της Αγγλικανικής, της
Ορθόδοξης, της Λουθηρανικής και της Αρμενικής Εκκλησίας, ενώ τιμάται σε μεγάλο
βαθμό και στην Τουρκία.
Ο Άγιος Γεώργιος, όπως και στο Βυζάντιο, έγινε ο προστάτης και Τροπαιοφόρος άγιος
του Ελληνικού Στρατού, έπειτα από την απελευθέρωση του ελληνικού Γένους. Έτσι, στην
εικόνα του δράκου που σκοτώνεται από τον Άγιο είδαν τον Τούρκο κατακτητή.[4] Η
απεικόνισή του αυτή εμφανίζεται στην αγιογραφία από τον 12ο αιώνα και μετά.[5]
ΠΗΓΗ:

Άγιος Γεώργιος - Βικιπαίδεια (wikipedia.org)

https://sinidisi.gr/wpress/wp-content/uploads/2018/04/agios-georgios-1.jpg

ΔΟΪΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ2

Ποιες ήταν οι Αγίες 40 Παρθένες και Ασκήτριες

που γιορτάζουμε σήμερα 1 Σεπτεμβρίου;
Αδαμαντίνη, Καλλιρρόη, Χαρίκλεια, Πηνελόπη,
Κλειώ,
Θάλεια,
Μαριάνθη,
Ευτέρπη,
Τερψιχόρη, Ουρανία, Κλεονίκη, Σαπφώ, Ερατώ,
Πολύμνια,
Δωδώνη,
Αθηνά,
Τρωάδα,
Κλεοπάτρα, Κοραλία, Καλλίστη, Θεονόη,
Θεανώ, Ασπασία, Πολυνίκη, Διόνη, Θεοφάνη,
Ερασμία, Ερμηνεία, Αφροδίτη, Μαργαρίτα,
Αντιγόνη, Πανδώρα, Χάιδω, Λάμπρω, Μόσχω,
Αρηβοΐα, Θεονύμφη, Ακριβή, Μελπομένη,
Ελπινίκη και Αμμούν ο διδάσκαλος αυτών.

ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ
https://antexoume.wordpress.com/2018/09/01/%CE%BF%CE%B9-%CE%A
C%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%82-40-%CF%83%CE%B1%CF%81
%CEΠΗΓΗ:
%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B8
%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF
%85%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5-5/

