
Θεματικι Ενότθτα 3 

Πϊσ ηουν οι χριςτιανοί; Η νζα ηωι ςτθν Εκκλθςία 

1.Συνάντθςθ με τον προςωπικό κεό τθσ Βίβλου 

Α) Η πίςτθ ωσ φιλοξενία του Θεοφ 

 

Διαβάςτε ςτο βιβλίο το κείμενο ςτθ ςελίδα 69(Γεν 18,1-18) Παρατθριςτε τθν 

εικόνα. 

Ο τίτλοσ τθσ εικόνασ είναι:  ………………………………………………………………………… 

 

 

Σα πρόςωπα που εικονίηονται είναι: 

 

Ποιο νομίηετε ότι είναι το κυρίαρχο ςυναίςκθμα  που αν δεν υπιρχε δεν κα γινόταν αυτι θ 

ςυνάντθςθ;………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Πϊσ αλλάηει θ ηωι του ηευγαριοφ ςτο τζλοσ τθσ ςυνάντθςθσ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 



Β) Η πίςτθ ωσ ελεφκερθ ανταπόκριςθ ςτθν πρόςκλθςθ του Θεοφ 

 

Διαβάςτε ςτο βιβλίο το κείμενο ςτθ ςελίδα 70-71 (Λκ 1,26-38) 

Παρατθριςτε τθν εικόνα 

Ο τίτλοσ τθσ εικόνασ είναι:...................................................................................... 

 

Σα πρόςωπα που εικονίηονται είναι: 

 

 

Ποια είναι τα ςυναιςκιματα που ζχει θ γυναίκα και ποιο τελικά κυριαρχεί που αν δεν 

υπιρχε δεν κα γινόταν αυτι θ ςυνάντθςθ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η πίςτθ είναι μια ελεφκερθ προςωπικι ςυνάντθςθ του ανκρϊπου με το Θεό που 

ςτθρίηεται ςτθν εμπιςτοςφνθ και ςτθν αγάπθ. 

Καταλαβαίνετε τϊρα γιατί θ Παναγία και ο Αβραάμ κεωροφνται παραδείγματα πίςτθσ 

ςτο Θεό;( Γράψτε μια ςκζψθ ςασ)………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………. 



2.Οι χριςτιανοί γίνονται μζλθ τθσ Εκκλθςίασ 

Α) Πϊσ γινόμαςτε χριςτιανοί; 

Ποιο μυςτιριο μασ εντάςςει ςτο χϊρο τθσ εκκλθςίασ; 

Γράφω πζντε λζξεισ που ςχετίηονται με τθ  

                                Βάπτιςθ 

 

Γηαβάδσ: 

 Γηα ηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία  ην βάπηηζκα  απνηειεί κπζηήξην κε ην νπνίν  ν πηζηόο 

γίλεηαη κέινο ηεο Δθθιεζίαο. 

 Τν Μπζηήξην ην ζύζηεζε ν ίδηνο ν Κύξηνο κε ηελ εληνιή ζηνπο καζεηέο ηνπ λα 

βαπηίδνπλ ηνπο αλζξώπνπο ζην όλνκα ηνπ Πατρός θαη ηνπ Υιού θαη ηνπ Αγίοσ 

Πνεύματος (Μαηζ.28,19). 

 Ο ίδηνο βαπηίζηεθε ζηνλ Ινξδάλε πνηακό από ηνλ Ισάλλε Πξόδξνκν. 

 

 

 Οη άλζξσπνη ζηελ πξώηε ρξηζηηαληθή επνρή βαπηίδνληαλ κεγάινη, αθνύ πξώηα 

πεξλνύζαλ κηα πεξίνδν θαηήρεζεο( δηδαζθαιίαο ).Η θαηήρεζε θξαηνύζε πεξίπνπ 

ηξία ρξόληα θαη ύζηεξα βαπηίδνληαλ νκαδηθά. 

 Από ηνλ 5
ν
 αηώλα επηθξάηεζε ν λεπηνβαπηηζκόο ( ην βάπηηζκα ζηε βξεθηθή ειηθία) 

θαη ηελ πλεπκαηηθή ζηήξημε θαη θξνληίδα ησλ λενβαπηηζκέλσλ αλέιαβαλ νη 

αλάδνρνη( λνλνί –πλεπκαηηθνί γνλείο)  θαη νη γνλείο. 

 

κζψου: 

 

 

 

Τα μζρθ του βαπτίςματοσ 

 …………………………………..  

  ………………………………….. 

 ………………………………….  

 …………………………………..  

 ………………………………….. 

Ποιοσ είναι ο ρόλοσ του ανάδοχου ςτθ ηωι μασ; 

(γράφω τθν άποψι μου) 

 

Ο νονόσ αναλαμβάνει να 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………. 



Σο βάπτιςμα είναι μυςτιριο που δεν επαναλαμβάνεται, γίνεται μόνο μια φορά ςτθ 

ηωι μασ. 

Η κατιχθςθ γίνεται πριν τθ βάπτιςθ ςτον πρόναο. Διαβάηονται ευχζσ και ο 

ανάδοχοσ  λζει το Πιςτεφω. 

Η κυρίωσ βάπτιςθ αγιάηεται το νερό, ο ιερζασ ςταυρϊνει με λάδι το μζτωπο, το 

ςτικοσ, τθν πλάτθ, τα αυτιά , το ςτόμα , τα χζρια , τα πόδια του βαπτιηόμενου και 

λζει ευχζσ, ο ανάδοχοσ αλείφει όλο το ςϊμα του και γίνεται θ τριπλι κατάδυςθ και 

ανάδυςθ ςτο νερό. Ο ιερζασ κόβει ςταυρωτά τα μαλλιά του βαπτιηόμενου. 

 

Το Χρίςμα ακολουκεί το βάπτιςμα και κεωρείται ξεχωριςτό μυςτιριο. Ο 

βαπτιηόμενοσ ζτςι αποκτά τα χαρίςματα του Αγίου Πνεφματοσ.  

                                  

Κατόπιν ντφνεται ο βαπτιςμζνοσ, φοράει το ςταυρό του, ανάβει θ λαμπάδα και 

κάνουν τρεισ κφκλουσ γφρω από τθν κολυμβικρα. 

 

Η μθτζρα παραλαμβάνει το μικρό αφοφ πρϊτα κάνει μια μετάνοια ςτον ανάδοχο. 

Παρακολουκιςτε το παρακάτω  βιντεάκι  

https://safeYouTube.net/w/ybsC   του ςυνάδελφου Γ.Μπάλτου 

Οι ςυμβολιςμοί ςτο μυςτιριο τθσ βάπτιςθσ 

https://safeyoutube.net/w/ybsC


Τν λεξό:  θαζαξίδεη ην ζώκα αιιά θαη ηελ ςπρή 

Τν ιάδη: αιείθεηαη ην παηδί όπσο νη αζιεηέο ηεο πάιεο, γηαηί ζα αγσληζηεί ζηε δσή 

ηνπ 

Τξηπιή θαηάδπζε θαη αλάδπζε ζην λεξό: όπσο ηξεηο κέξεο πνπ έκεηλε ν Φξηζηόο ζηνλ 

Τάθν θαη θαηόπηλ αλαζηήζεθε 

Κόςηκν ησλ καιιηώλ : κηα κηθξή πξνζθνξά ηνπ λένπ πηζηνύ γηα ην Φξηζηό 

Λακπάδα: ην θσο πνπ γεκίδεη ηε δσή ηνπ λένπ πηζηνύ, ν Φξηζηόο είλαη ην θσο ηνπ 

θόζκνπ, γηα απηό θαη ιέγεηαη θαη λενθώηηζηνο 

Ο ζηαπξόο:  ζύκβνιν ηνπ Φξηζηνύ θαη ηεο ζπζίαο ηνπ γηα καο. 

Τα ξνύρα ηεο βάπηηζεο: είλαη ζπλήζσο ιεπθά θαη ιέγνληαη θαη θσηηθά , ζπκβνιίδνπλ 

ην θσο ηνπ Φξηζηνύ πνπ κπαίλεη ζηε δσή ηνπ πηζηνύ  

« όζνη εηο Φξηζηόλ εβαπηίζζεηε, Φξηζηόλ ελεδύζαζζε»: όζνη βαπηηζζήθαηε ζην όλνκα 

ηνπ Φξηζηνύ, «ληπζήθαηε» ην Φξηζηό. 

Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο: 

 Η βάπηηζε ζεσξείηαη δεύηεξε γέλλεζε. 

 Σε πεξηπηώζεηο αλάγθεο, όηαλ θηλδπλεύεη ε δσή ηνπ κσξνύ, γίλεηαη ην βάπηηζκα 

αλάγθεο ή αεξνβάπηηζκα, ρσξίο λεξό αιιά ζεθώλνληαο ζηνλ αέξα ην κσξό. Απηό ην 

βάπηηζκα κπνξεί λα ην θάλεη νπνηνζδήπνηε ρξηζηηαλόο ζην όλνκα ηνπ Παηξόο θαη ηνπ 

Υηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο. 

 Ο λνλόο αλαιακβάλεη ηελ πλεπκαηηθή θξνληίδα ηνπ κηθξνύ θαη ζεσξείηαη ζπγγελήο 

α΄βαζκνύ. 

 Η θνιπκβήζξα ζπκβνιίδεη ηνλ Ινξδάλε πνηακό 

 Καηά παξάδνζε ηα νλόκαηα πνπ δίλνληαη είλαη ρξηζηηαληθά, θαη’εμαίξεζε θαη άιια. 

Καη δπν νλόκαηα απνθεύγνληαη. 

 Ο άγηνο, ην όλνκα ηνπ νπνίνπ παίξλνπκε, είλαη απηόο πνπ καο πξνζηαηεύεη θαη γίλεηαη 

γηα καο παξάδεηγκα κίκεζεο. 

 Τν όλνκα δελ δίλεηαη ηε κέξα ηεο βάπηηζεο. Η επρή ηεο νλνκαηνδνζίαο δίλεηαη θηά 

παξάδνζε ηελ όγδνε κέξα ή ζπλήζσο ζηνλ ζαξαληηζκό( ηελ 40
ε
 κέξα όπνπ ε κάλα 

πάεη ην κσξό γηα πξώηε θνξά ζην λαό) 

 Τν Πηζηεύσ ην ιέεη ν αλάδνρνο αληί γηα ηνλ βαπηηδόκελν. 

 Η βάπηηζε κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηαδήπνηε ειηθία, κπνξεί λα γίλεη θαη νκαδηθά. 

 

 

 

 

Αςκιςεισ 



1. Μπείηε ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε θαη παξαηεξήζηε ηηο θσηνγξαθίεο. Τη ζπκπεξάζκαηα 

βγάδεηε γηα ηνλ ηόπν, ην ρξόλν θαη ηνλ ηξόπν ηεο ηέιεζεο ηεο βάπηηζεο. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8681 

 

 

 

 

 

 

2. Αλ ζαο αξέζνπλ ηα παδι κπείηε ζηελ δηεύζπλζε θαη ιύζηε ην παδι. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=116856eb6ffe 
 

3. Αθνινπζήζηε ηε δηεύζπλζε θαη ιύζηε ην ζηαπξόιεμν: 

https://crosswordlabs.com/view/2020-03-25-338 

Πξνζέμηε λα βάδεηε ηόλνπο 

 

 

  Β) Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ε δσή ησλ ρξηζηηαλώλ ώζηε πξάγκαηη λα 

απνηεινύλ κηα θνηλσλία αγάπεο; 

 

                                                           

Παξαηεξείζηε ηηο εηθόλεο…  Τη ζπλαηζζήκαηα έρνπλ νη άλζξσπνη όηαλ ζπγθεληξώλνληαη; 

Δζείο πώο αηζζάλεζηε όηαλ είζαζηε κε ηνπο θίινπο ζαο; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Αληίζεηα νη άλζξσπνη πνπ είλαη κόλνη ηνπο πώο κπνξεί λα αηζζάλνληαη; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8681
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=116856eb6ffe
https://crosswordlabs.com/view/2020-03-25-338


 

Κεληξηθό κπζηήξην ηεο Δθθιεζίαο καο είλαη ε Θεία Κνηλσλία ή αιιηώο Θεία Δπραξηζηία. Οη 

ρξηζηηαλνί θάζε Κπξηαθή ζπγθεληξώλνληαη θαη όινη καδί, ζπκκεηέρνπλ ζηε Θεία ιεηηνπξγία 

θαη θνηλσλνύλ. 

Πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………........ 

Λέμεηο πνπ πξέπεη λα ζθεθηώ: θνηλσλία, όινη καδί,ραξά, κνίξαζκα, ζηήξηγκα,αλαθνύθηζε, 

γηνξηή,Κπξηαθή, εκείο αιιά θαη κνλαμηά, απνκόλσζε, εγσηζκόο, θόβνο  θαη εζείο 

θαληάδνκαη ζα ζθεθηήθαηε πνιιέο αθόκε. 

«Ὅπνπ εἶλαη ζπλαγκέλνη δύν ἤ ηξεῖο ζηό ὄλνκά κνπ, ἐθεῖ εἶκαη θη ἐγώ ἀλάκεζά ηνπο» 

(Μαηζ. 18, 20) 

Πνηνο ιέηε λα ην είπε απηό;……………………………………………………………………………………………. 

   Η ζπγθέληξσζε  ησλ ρξηζηηαλώλ γηα ηελ ηέιεζε ηεο Θ. Λεηηνπξγίαο  δελ είλαη κηα 

θνηλσληθή εθδήισζε αιιά κηα κπζηεξηαθή πξάμε ζηελ νπνία ν Φξηζηόο είλαη παξώλ σο 

θεθαιή, νδεγόο  θαη νη πηζηνί κεηέρνπλ σο κέιε ηνπ ζώκαηνο. 

        «Έλαο ρξηζηηαλόο, θαλέλαο ρξηζηηαλόο».           Απηή ε θξάζε αλήθεη ζηνλ 

Τεξηπιιηαλό, πνπ έδεζε ζηα ηέιε ηνπ 2νπ αηώλα  θαη εθθξάδεη κε πνιύ ραξαθηεξηζηηθό 

ηξόπν ηνλ θνηλνηηθό ραξαθηήξα ηεο Δθθιεζίαο. Λέεη δειαδή όηη ν ρξηζηηαλόο είλαη κέινο 

κηαο θνηλόηεηαο θαη όρη κηα αηνκηθή κνλάδα.  

Δκείο ήδε έρνπκε πεη όηη εθθιεζία = εθ +θαιώ δειαδή πξόζθιεζε ζε ζπγθέληξσζε 

Δπίζεο εθθιεζία= Φξηζηόο ε θεθαιή +πηζηνί ηα κέιε 

Δθθιεζία= Φξηζηόο Ακπέιη + πηζηνί ηα θιαδηά 

                                                           
 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



Πώο μεθίλεζε ην κπζηήξην ηεο Θ. Κνηλσλίαο; 

 

 Ο ίδηνο ν Κύξηνο ζπλέζηεζε ηε Θεία Δπραξηζηία θαηά ην Μπζηηθό Γείπλν, ιίγν πξηλ 

ζπιιεθζεί θαη ζηαπξσζεί. 

Τα ηξία πξώηα Δπαγγέιηα, αιιά θαη ν Απόζηνινο Παύινο κάο δίλνπλ ηελ πεξηγξαθή απηήο 

ηεο πξώηεο Θείαο Δπραξηζηίαο. 

 

  «Ύςτερα πιρε το ποτιρι, ζκανε ευχαριςτιρια προςευχι και είπε: «Πάρτε το αυτό και μοιράςτε το 

μεταξφ ςασ· ςασ λζω πωσ από ’δω και πζρα δε κα ξαναπιϊ απ’ τον καρπό του αμπελιοφ, ϊςπου να 

ζρκει θ βαςιλεία του Θεοφ». Ύςτερα πιρε ψωμί και, αφοφ ζκανε ευχαριςτιρια προςευχι, το 

κομμάτιαςε και τουσ το ζδωςε λζγοντασ: «Αυτό είναι το ςϊμα μου, που παραδίνεται για χάρθ ςασ· αυτό 

που κάνω τϊρα, να το κάνετε ςτθν ανάμνθςι μου». 20Το ίδιο, μετά το δείπνο, πιρε και το ποτιρι 

λζγοντασ: «Αυτό το ποτιρι είναι θ νζα διακικθ, που επιςφραγίηεται με το αίμα μου το οποίο χφνεται για 

χάρθ ςασ.» (Λκ 22,17-20). 

 

Η Θεία Δπραξηζηία θαηά ηνλ 1ν αηώλα γηλόηαλ θαζεκεξηλά ην απόγεπκα κεηά ηα δείπλα ηεο 

Αγάπεο θαη ηελ Κπξηαθή   θαη απνηεινύζε κηα επαλάιεςε ησλ πξάμεσλ ηνπ Φξηζηνύ. 

( Δπινγία ηνπ θξαζηνύ θαη κνίξαζκα ηνπ ςσκηνύ). Σε απηήλ ζπκκεηείραλ κόλν νη 

βαπηηζκέλνη , ελώ όζνη αθόκε θαηερνύληαλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο Θ.Κνηλσλίαο παξέκελαλ 

μερσξηζηά ζηνλ πξόλαν. 

Η παξαθάησ εηθόλα είλαη από κηα θαηαθόκβε θαη δείρλεη κηα νκάδα ρξηζηηαλώλ. Πεξηγξάςηε 

ηη πηζαλόλ ζα έθαλαλ ζην δείπλν απηό; Σθεθηείηε απηό πνπ είπακε παξαπάλσ αιιά θαη ηηο 

Αγάπεο. 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 



Καζώο πεξλνύζαλ νη αηώλεο ην κπζηήξην ηεο Θ.Κνηλσλίαο πιαηζηώζεθε από πξνζεπρέο θαη 

θείκελα θαη έηζη δεκηνπξγήζεθαλ νη Θ.Λεηηνπξγίεο έηζη όπσο ηηο μέξνπκε ζήκεξα. 

Η ςθμαςία του μυςτθρίου 

Η Θ.Κνηλσλία είλαη ην θνξπθαίν κπζηήξην ηεο Δθθιεζίαο καο. Ο Φξηζηόο θνηλσλεί ηνλ 

εαπηό ηνπ κε ηνπο πηζηνύο, νη πηζηνί θνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο θαη καδί Τνπ θαη όινη καδί 

δεκηνπξγνύλ κηα θνηλσλία αγάπεο θαη επραξηζηίαο. 

Όινη καδί πξνζεύρνληαη γηα όινπο. 

Γηα πξνζέμηε ηη ιέεη ν ηεξέαο ηελ ώξα πνπ αγηάδεη ηα Τίκηα Γώξα ( ην Σώκα θαη Αίκα 

Φξηζηνύ) 

(Θυμιςου, Κφριε, το λαό που ςτζκεται ολόγυρα, και εκείνουσ που δικαιολογθμζνα απουςίαςαν, και ελζθςε 

αυτοφσ και εμάσ ςφμφωνα με το πλοφςιο ζλεόσ ςου. …Θυμιςου, Κφριε, ο Θεόσ μασ, εκείνουσ που βρίςκονται 

ςτα δικαςτιρια και ςτα καταναγκαςτικά ζργα και ςτισ εξορίεσ και ςε πικρζσ ςκλαβιζσ και ςε κάκε κλίψθ και 

ανάγκθ και δφςκολθ περίςταςθ, κακϊσ και όλουσ όςουσ ζχουν ανάγκθ από τθ μεγάλθ ςου ευςπλαχνία· και 

αυτοφσ που μασ αγαποφν, και εκείνουσ που μασ μιςοφν, και αυτοφσ οι οποίοι παράγγειλαν ς’ εμάσ τουσ 

ανάξιουσ να προςευχόμαςτε γι’ αυτοφσ.  

  Θυμιςου, Κφριε ο Θεόσ μασ, και όλο το λαό ςου και να ςκορπίςεισ ςε όλουσ μασ το πλοφςιο ζλεόσ ςου, 

προςφζροντασ ςε όλουσ τθν εκπλιρωςθ των αιτθμάτων που αποβλζπουν ςτθ ςωτθρία. Επίςθσ και εκείνουσ, 

τουσ οποίουσ δεν αναφζραμε, γιατί δεν τουσ ξζρουμε ι γιατί τουσ ξεχάςαμε ι γιατί είναι πάρα πολλά τα 

ονόματα, κυμιςου τουσ εςφ, ο Θεόσ, ο οποίοσ γνωρίηεισ τθν θλικία και το όνομα κακενόσ, γνωρίηεισ τον κακζνα 

από τότε που ιταν ςτθν κοιλιά τθσ μθτζρασ του. Γιατί εςφ, Κφριε, είςαι θ βοικεια των αβοικθτων, θ ελπίδα των 

απελπιςμζνων… 

Εςφ ο ίδιοσ να γίνεισ τα πάντα για όλουσ· εςφ που γνωρίηεισ τον κακζνα και το αίτθμά του, τθν οικογζνεια και τισ 

ανάγκεσ του. Σϊςε, Κφριε, τθν πόλθ αυτι και κάκε πόλθ και χϊρα από πείνα, επιδθμία, ςειςμό, καταποντιςμό, 

πυρκαγιά, ςφαγι, επιδρομι αλλοφφλων και εμφφλιο πόλεμο.) 

Σθεθηείηε θαη γξάςηε έρνληαο ππόςε ηελ θαηάζηαζε πνπ δνύκε κηα δηθή ζαο κηθξή 

πξνζεπρή πνπ ζα αξρίδεη κε ηε θξάζε: 

«Θπκήζνπ,Κύξηε……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                     Καιέο εκπλεύζεηο , πεξηκέλσ ηηο απαληήζεηο ζαο. 

 

 

 

 



3.Ζωή με εσθύνη  προς τη υύση 

Σθέθηνκαη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δθηάιηεο ηεο Πεξζεθόλεο 

 

Σηίρνη: Νίθνο Γθάηζνο  

Μνπζηθή: Μάλνο Φαηδεδάθηο 
 

Εθεί πνπ θύηξσλε θιηζθνύλη θη άγξηα κέληα 
θη έβγαδε ε γε ην πξώην ηεο θπθιάκηλν 
ηώξα ρσξηάηεο παδαξεύνπλ ηα ηζηκέληα 

θαη ηα πνπιηά πέθηνπλ λεθξά ζηελ πςηθάκηλν. 

Εθεί πνπ ζκίγαλε ηα ρέξηα ηνπο νη κύζηεο 
επιαβηθά πξηλ κπνπλ ζην ζπζηαζηήξην 
ηώξα πεηάλε απνηζίγαξα νη ηνπξίζηεο 

θαη ην θαηλνύξγην πάλ λα δνπλ δηπιηζηήξην. 

Εθεί πνπ ε ζάιαζζα γηλόηαλ επινγία 
θη ήηαλ επρή ηνπ θάκπνπ ηα βειάζκαηα 
ηώξα θακηόληα θνπβαιάλ ζηα λαππεγεία 

άδεηα θνξκηά ζηδεξηθά παηδηά θη ειάζκαηα. 

Κνηκήζνπ Πεξζεθόλε 
ζηελ αγθαιηά ηεο γεο 

ζηνπ θόζκνπ ην κπαιθόλη 
πνηέ κελ μαλαβγείο.

 

Γηαβάζηε ην πνίεκα θαη αθνύζηε ην όπσο κεινπνηήζεθε από ηνλ Φαηδεδάθη θαη 

εξκελεύηεθε από ηε Μαξία Φαξαληνύξε    

 https://safeYouTube.net/w/qCpC 

1. Γιατί ο ποιθτισ παρακινεί τθν Περςεφόνθ να μθν βγει ςτο μπαλκόνι τθσ γθσ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Είμαι πιο δυνατόσ, άρα 

είμαι κυρίαρχοσ; Η φφςθ γφρω 

μασ είναι 

ιδιοκτθςία μασ; 

ε ποιον ανικει αυτόσ ο 

κόςμοσ; 

https://safeyoutube.net/w/qCpC


2. ε κάκε ςτροφι ο ποιθτισ παρουςιάηει δυο διαφορετικζσ εικόνεσ που ειςάγονται με το 

«εκεί» και το «τϊρα». 

Παρουςιάςτε δυο τζτοιεσ διαφορετικζσ εικόνεσ που ςασ ζκαναν εντφπωςθ. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Η καταςτροφι του περιβάλλοντοσ αποτελεί ζνα από τα ςθµαντικότερα κοινωνικά 

προβλιµατα τθσ εποχισ µασ. Φράςεισ όπωσ «φαινόµενο του κερµοκθπίου», «τιξθ των 

πάγων» και «αφξθςθ τθσ ςτάκµθσ τθσ κάλαςςασ», «κλιματικι αλλαγι» αποτελοφν πλζον 

αναπόςπαςτο κοµµάτι τθσ κακθµερινισ µασ γλϊςςασ. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια 

παρατθρείται µια πρωτοφανισ οικολογικι καταςτροφι ωσ αποτζλεςµα κυρίωσ τθσ 

ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ. 

                                        

Μζςα ςτθν Αγία Γραφι ο κεόσ φτιάχνει τα ηϊα και τα φυτά και τζλοσ τον άνκρωπο ,του 

δίνει το μυαλό και τθ λογικι για να κυριαρχεί  ςτθ φφςθ. Σι ςθμαίνει όμωσ αυτι θ 

κυριαρχία; Σου δίνει το δικαίωμα να κάνει ό τι κζλει , να τθν εκμεταλλεφεται όπωσ και όςο 

κζλει; 

το βιβλίο τθσ Γζννεςισ 2. 15, 19-20 διαβάηουμε: 

Πιρε, λοιπόν, ο Κφριοσ ο Θεόσ τον άνκρωπο και τον ζβαλε μζςα ςτον κιπο τθσ Εδζμ για να 

τον καλλιεργεί και να τον προςζχει. Ο Κφριοσ ζπλαςε από το ζδαφοσ όλα τα ηϊα του αγροφ 

και τα πτθνά του ουρανοφ και τα ζφερε μπροςτά ςτον άνκρωπο, για να δει πϊσ κα τα 

ονομάςει. Και ό,τι όνομα ζδινε ο άνκρωποσ ςε κάκε ηωντανι φπαρξθ, αυτό ιταν και το 

όνομά τθσ. 

Με ποια 2 ριματα φαίνεται θ ευκφνθ του ανκρϊπου απζναντι ςτθ φφςθ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Επίςθσ ο κεόσ του δίνει το δικαίωμα να ονομάςει τα ηϊα και τα φυτά δθλαδι να γίνει ο 

νονόσ τουσ…Θυμθκείτε ποιοσ είναι ο ρόλοσ του νονοφ; Να αγαπά , να φροντίηει , να 

κακοδθγεί, να προςτατεφει  όχι να εκμεταλλεφεται και να ςκοτϊνει. 

το βιβλίο ςελ.83 υπάρχει ζνα περιςτατικό από τθ ηωι του Αγιορείτθ Γζροντα ιλουανοφ 

και τθ ςχζςθ του με τθ φφςθ. 

Ο Γζροντασ φρόντιηε ακόμα και για τα φυτά. Πίςτευε πωσ κάκε κακομεταχείριςθ που τα βλάπτει είναι 
αντίκετθ με τθ διδαχι τθσ χάρθσ. Θυμάμαι μια φορά που βάδιηα μαηί του το μονοπάτι που οδθγοφςε από 
τθ Μονι ςτο καλφβι, όπου πζραςα ζνα ζτοσ. Αυτι θ καλφβα απζχει περίπου ζνα χιλιόμετρο από το 
μοναςτιρι. Ο Γζροντασ ερχόταν να δει τθν κατοικία μου. Κρατοφςαμε ραβδιά, όπωσ ςυνθκίηεται ςτισ 
ορεινζσ περιοχζσ. Και ςτισ δυο πλευρζσ από το μονοπάτι φφτρωναν αραιά ψθλά αγριόχορτα. Με τθ ςκζψθ 
να μθν αφιςω τα χόρτα να κλείςουν το μονοπάτι, χτφπθςα με το ραβδί ζνα βλαςτό ςτθν κορφι του, ϊςτε 
να εμποδίςω τθν ωρίμανςθ των ςπόρων. Η χειρονομία μου φάνθκε βάναυςθ ςτον Γζροντα και κοφνθςε 
ελαφρά με αμθχανία το κεφάλι του. Κατάλαβα τι ςιμαινε αυτό και ντράπθκα. Ο Γζροντασ ζλεγε πωσ το 
Πνεφμα του Θεοφ διδάςκει τθ ςυμπόνια για όλθ τθν κτίςθ, ϊςτε να μθν κόβουμε οφτε τα φφλλα του 
δζντρου χωρίσ ανάγκθ. «Να, ζνα πράςινο φφλλο πάνω ςτο δζντρο, και ςυ το ζκοψεσ χωρίσ ανάγκθ. Αν και 
δεν είναι αμαρτία, πϊσ να το πω, προκαλεί οίκτο. Η καρδιά που ζμακε ν’ αγαπά, λυπάται όλθ τθν κτίςθ». 

Αρχ. ωφρόνιοσ του Ζςςεξ, Ο Γζροντασ Σιλουανόσ του Άκω 
 
 

Με αφορμι το κείμενο γράψτε μια ςκζψθ ςασ για το περιβάλλον γφρω  μασ και τθ δικι μασ 
ευκφνθ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………............................................................ 
Δϊςτε μια υπόςχεςθ για κάτι που ζχει ςχζςθ με το περιβάλλον  και προςπακιςτε να τθν 
κρατιςετε όςο περιςςότερο μπορείτε. 
Εγϊ από αφριο……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Και  ζνα απόςπαςμα από  ομιλία του Οικουμενικοφ Πατριάρχθ Βαρκολομαίου 
 

«..Ασ κεωριςουμε τουσ εαυτοφσ μασ, ο κακζνασ ανάλογα με τθ κζςθ του ι τθ κζςθ τθσ, ωσ 
προςωπικά υπεφκυνουσ για τον κόςμο, που μασ εμπιςτεφτθκε ο Θεόσ. Ό,τι προςζλαβε ο 
Τιόσ του Θεοφ και το ζκανε ςάρκα Σου μζςα από τθν Ενςάρκωςι Σου, δεν κα ζπρεπε *να 
επιτρζψουμε+ να χακεί. Αντίκετα, κα ζπρεπε να γίνει ευχαριςτιακι προςφορά ςτον 
Δθμιουργό ζνασ ηωοποιόσ άρτοσ, από τον οποίο κα μεταλαμβάνουν εν δικαιοςφνθ και 
αγάπθ όλοι∙ ζνασ δοξαςτικόσ φμνοσ για όλα τα πλάςματα του Θεοφ.» 
 

 



Κάκε πουλί.. 

Κάκε πουλί 
που βουτάει ςτο γαλάηιο 
κάκε χορταράκι 
που φυτρϊνει ςτθν άκρθ του δρόμου 
μάσ φέρνει το μθνυμα του Θεοφ. 
 
Ο άνκρωποι 
περνοφν πλάι μασ 
ωραίοι αγαπθμζνοι 
ντυμζνοι 
τ’ όνειρό μασ τθ νιότθ μασ 
και τθν αγάπθ μασ. 
 
 

Αγαποφμε 
τον ουρανό και τθ γθ 
τουσ ανκρϊπουσ και τα ηϊα 
τα ερπετά και τα ζντομα. 
Είμαςτε κι εμείσ 
όλα μαζί 
κι ο ουρανόσ κι η γη. 
 
Το κορμί μασ περιφανο 
απ’ τθσ χαράσ τθν ομορφιά. 
Το χζρι μασ παντοδφναμο 
απ’ τθν ορμι τθσ αγάπθσ. 
Μέςα ςτη φοφχτα τησ αγάπησ 
χωράει το ςφμπαν. 

                                                                                                                                                                   

Γιάννθσ Ρίτςοσ

                                                                                      

 

     Ασ αφιςουμε τθ φφςθ να κάνει τθ δουλειά τθσ , ασ ςεβαςτοφμε τθ ηωι και ασ 

αφιςουμε  ςτα παιδιά μασ ό τι μασ κλθρονόμθςαν και μασ οι γονιοί μασ. 

 

Καλι επιςτροφι ςτα κρανία με προςοχι και αςφάλεια

Μάιοσ 2020                                                                  Τςομπανίδου Ξανκίππθ ΠΕ01 

 


