
Η Αγία Λυδία ήταν έμπορος πορφύρας από τη Μικρά Ασία 

Έμενε στους Φιλίππους της Μακεδονίας όπου βαπτίστηκε 

Χριστιανή από τον Απόστολο Παύλο .

Ήταν η πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή .Γιορτάζει στις 20 

Μαϊου κάθε χρόνο .

ΜΑΡΙΛΙΑ ΤΑΤΣΗ Γ1



Ελένη Δελατόλα

Η Αγία Ελένη είναι μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, 

την οποία η Χριστιανική Εκκλησία ανακήρυξε 

ισαπόστολο μαζί με τον γιο της. Η μνήμη του 

Κωνσταντίνου και της Ελένης συνεορτάζεται στις 21 

Μαΐου από την Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ η 

Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της Αγίας 

Ελένης στις 18 Αυγούστου.

Το 270 παντρεύτηκε τον Ρωμαίο αξιωματικό 

Κωνστάντιο Χλωρό (250-306) και δύο χρόνια αργότερα 

γέννησε τον Κωνσταντίνο. Κατ’ άλλη εκδοχή, η Ελένη 

ήταν παλλακίδα του Κωνστάντιου, την οποία αυτός 

ουδέποτε νυμφεύτηκε.

Η Αγία Ελένη

Πηγή: 

https://www.sansimera.gr/biographies/833



Λόρδος Βύρων

Ο Λόρδος Βύρων ήταν Άγγλος 
φιλέλληνας που γεννήθηκε στις 22 
Ιανουαρίου 1788 στο Λονδίνο. το 1809 
επισκέφτηκε την Ελλάδα που την 
αγάπησε πολύ.Συναντήθηκε με τον 
Αλή Πασά και πέθανε από ελονοσία 
στις 19 Απριλίου του 1824 στο 
Μεσολόγγι.

πηγή: www.mixanitouxronou.gr



Η Κοίμηση της Θεοτόκου Μαρίας

Η Κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάζεται στις 15 

Αυγούστου.Αυτή η γιορτή ονομάζεται και Πάσχα του 

καλοκαιριού.Κατά την εκκλησιαστική παράδοση η μητέρα 

του Χριστού η Παναγία πληροφορήθηκε τον επικείμενο 

θάνατό της από έναν άγγελο τρεις μέρες προτού συμβεί και 

άρχισε να προετοιμάζεται κατάλληλα.Προσευχήθηκε στο 

όρος Ελαιών και μοίρασε τα υπάρχοντά της, στις χήρες 

γειτόνισσές της. Επειδή εκείνη την ημέρα οι Απόστολοι 

έλειπαν στα Ιεροσόλυμα και κήρυταν, μία νεφέλη τους 

άρπαξε και τους έφερε κοντά της. 
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥ                                          πηγή: σελίδα από internet



Ο Άγιός μου

Ο Άγιος Γεώργιος ήταν Ρωμαίος στρατιωτικός. 

Καταγόταν από την Καππαδοκία και υπηρετούσε ως 

αξιοματικός του στρατού επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού. 

Καταδικάστηκε σε θάνατο, επειδή δεν αποκήρυξε τη 

χριστανική του πίστη. Αργότερα, αγιοκατατάχθηκε ως 

Χριστιανός μάρτιρας. Ο Άγιος Γεώργιος έγινε ο 

προστάτης και Τροπαιοφόρος άγιος του Ελληνικού 

Στρατού.

Η γιορτή μου είναι κινητή και γιορτάζεται όποτε πέφτει το 

Πάσχα. 

Πηγή:ιντερτ    Γιώργος Αλεξίου

Ο Άγιος Γεώργιος



Κωνσταντίνος Μαλάκης       

Κωνσταντίνος Α' ήταν Ρωμαίος Αυτοκράτορας . Γεννηθηκε στην περιοχή που σήμερα είναι 

γνωστή ως Νις στη Σερβία, ήταν γιος του Φλάβιου Βαλέριου Κωνστάντιο.Η μητέρα του,

Ελένη, ήταν Ελληνίδα Μικρασιάτισσα.Ο πατέρας του έγινε Καίσαρας.Ο Κωνσταντίνος 

στάλθηκε ανατολικά, όπου ανήλθε στην ιεραρχία για να γίνει χιλίαρχος των αυτοκρατόρων

Διοκλητιανού

καιhttps://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%84%C

E%B7%CF%82_%CE%97%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82 Γαλέριου.

Δημιούργησε μία νέα αυτοκρατορική κατοικία στο Βυζάντιο και μετονομάσε την αρχαία 

αποικία Βυζάντιο σε «Κωνσταντινούπολη» όπου και μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα. Η πιο 

άμεση πολιτική του καινοτομία ήταν ότι αντικατέστησε την Τετραρχία του Διοκλητιανού με 

την αρχή της αυτοκρατορικής διαδοχής, δίνοντας ως εκ τούτου το δικαίωμα της κληρονομιάς 

στα τέκνα του

Η γιορτη του είναι ακίνητη.  Έχει ανακηρυχθεί Ισαπόστολος και τιμάται ως Άγιος από την 

Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία μαζί με την μητέρα του Αγία Ελένη στις 21 Μαΐου.  

Το βρηκα εδω: 

https://el.wikipedia.org/wiki/Μέγας_Κωνσταντίνoς

Ο Άγιος Κωνσταντίνος

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CF%82_(%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82_(%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7


Στις 20 Ιουλίου, κατά την ορθόδοξη παράδοση, εορτάζεται η μνήμη 

του προφήτου. Οι ορθόδοξοι δεν εορτάζουν την κοίμηση του, αλλά 

την ανάληψή του. Από την άλλη, ο απόστολος Παύλος αναφέρει ότι 

ο Προφήτης Ηλίας δεν ανελήφθη όπως ο Ιησούς στον ουρανό, αλλά 

άφησε ο Θεός να φανεί ότι ανελήφθη και ο προφήτης Ηλίας ζει στην 

γη με φθαρτό σώμα, εδώ και χιλιάδες χρόνια τώρα. Έτσι 

εμφανίστηκε με το υλικό του σώμα ως εκπρόσωπος των ζώντων, 

στη Μεταμόρφωση του Κυρίου στο όρος Θαβώρ

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΟΖΗΣ

Το βρήκα εδώ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%

86%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%97%CE%BB

%CE%AF%CE%B1%CF%82

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B1%CE%B2%CF%8E%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%97%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82


Η Παναγία, η οποία συχνά αναφέρεται με το πραγματικό της όνομα Μαρία

(Αραμαϊκά, Εβραϊκά: מרים, Μαριάμ) αλλά και ως Παρθένος Μαρία και 

Θεοτόκος, καταγόταν από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και σύμφωνα με την 

Καινή Διαθήκη είναι η μητέρα του Ιησού Χριστού. Γιορτάζει πολλές φορές μέσα 

στον χρόνο όπως 21 Νοεμβρίου και 15 Αυγούστου.

ΜΑΡΙΑ- ΙΟΛΗ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Γ1

Η Παρθένος Μαρία .

Η Μητέρα όλων μας.

πηγή: internet wikipedia



Άγιος Βαλεντίνος
Ο Άγιος Βαλεντίνος ήταν ιερέας στη Ρώμη και βοηθούσε τους Χριστιανούς που ήταν θύματα διώξεων στην περιοχή.[3]

Μαρτύρησε και θάφτηκε σε χριστιανικό κοιμητήριο στην Βία Φλαμινία κοντά στο Πόντε Μιλβίο της βόρειας Ρώμης στις 14 

Φεβρουαρίου, η οποία εορτάζεται ως Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου από το 496. Τα υπολείμματα του κρατήθηκαν στην 

Εκκλησία και Κατακόμβες του Σαν Βαλεντίνο, η οποία παρέμεινε σημαντικός χώρος προσκυνήματος κατά τη διάρκεια του 

Μεσαίωνα, μέχρι τη μεταφορά των λειψάνων του στην εκκλησία Σάντα Πρασέντε στο ποντιφικάτο του Νικολάου Δ'.[4] Το 

λουλουδοσκέπαστο κρανίο του Αγίου Βαλεντίνου εκτίθεται στη βασιλική της Σάντα Μαρία ιν Κοσμεντίν της Ρώμης, ενώ άλλα 

λείψανα μεταφέρθηκαν στην Καρμελιτική Εκκλησία Γουαϊτφράιαρ Στριτ στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, όπου παραμένουν μέχρι 

σήμερα. Αυτός ο χώρος αποτελεί δημοφιλή χώρο προσκηνύματος, ιδιαίτερα στις 14 Φεβρουαρίου, για αυτούς που ψάχνουν 

για αγάπη.[5] Σύμφωνα με τον καθηγητή Τζακ Μπ. Όρατς του πανεπιστημίου του Κάνσας, ο Άγιος Βαλεντίνος της Ρώμης, 

όπως και ο Άγιος Βαλεντίνος του Τέρνι, είναι "αφηρημένοι των πράξεων των δύο αγίων που βρίσκονται σχεδόν σε κάθε 

μοναστήρι στην Ευρώπη".[6]

Το βρήκα 

εδώ:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9

2%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82

Βαλεντίνος Λουκίδης Γ1΄

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%AD%CF%89%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BD_4%CE%BF_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82#cite_note-Cooper2013-3
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AF%CE%B1_%CE%A6%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82#cite_note-Webb2001-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%B9%CE%BD_%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82#cite_note-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82#cite_note-Chapman2013-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82


Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής (Ιωάννης ο Βαπτίζων), αποκαλούμενος και Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι 
Άγιος και προφήτης του Χριστιανισμού. Ήταν σύγχρονος-συνομήλικος τού Ιησού Χριστού και 
θεωρείται ότι με τη διδασκαλία του προετοίμασε τον κόσμο να υποδεχθεί τον Μεσσία Ιησού[1] 
(Λουκ. 1,76), εξ ου και ο χαρακτηρισμός "Πρόδρομος", τον οποίο και βάπτισε.[2]

Η διδασκαλία του υπήρξε δηκτική, ζητώντας από κάθε άνθρωπο να σταματήσει την ανηθικότητά 
του, βαπτίζοντας όσους έπαιρναν μια τέτοια απόφαση. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά, 
αποδοκίμασε ανοικτά τη σχέση του τότε τετράρχη της Γαλιλαίας Ηρώδη Αντίπα με την Ηρωδιάδα, 
την γυναίκα του αδελφού του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη φυλάκιση[3] και στη συνέχεια τον 
αποκεφαλισμό του Ιωάννη.

Ως βιβλικό πρόσωπο θεωρείται ότι βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής 
Διαθήκης. Στην Παλαιά θεωρείται ως «Προφήτης» και αγγελιοφόρος του Θεού[4] (Μαλαχίας 3,1) 
και στην Καινή ως "Πρόδρομος". Ο Ιωάννης αναφέρεται και από τους τέσσερεις Ευαγγελιστές.

Γιάννης Καφετζόπουλος



Τα Χριστούγεννα (σύνθετη λέξη της δημοτικής Χριστός + γέννα)

είναι η ετήσια χριστιανική εορτή της γέννησης του Χριστού και 

κατ' επέκταση το σύνολο των εορτών από εκείνη την ημέρα, τις 25 Δεκεμβρίου,

μέχρι τα Θεοφάνια ("Γιορτές των Χριστουγέννων"). Την ημέρα των

Χριστουγέννων γιορτάζουν ο Χρήστος, η Χριστίνα και η Χρυσούλα,Χρυσάνθη κ.α.

(Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη

εγκυκλοπαίδεια)

Χρυσάνθη Μαργαρίτη Γ1 

Χριστούγεννα

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_(%CE%B5%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_(%CE%B5%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE)

