
Επιμέλεια:  Παρασκευή Βέργου ΠΕ01 

       Μαρία Λυράκη ΠΕ01 

 

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

1. Κυρίως προσωπική άποψη και στοιχεία από το κείμενο. Επίσης από το μάθημα 15 

το 2 από την υποενότητα  β, σελ.83 και 85. 

2. Προσωπική άποψη. 

3. Από μάθημα 3 , σελ.18, υποενότητα β. 

4. Μάθημα 15, σελίδα 82-87 , υποενότητα β. 

5. Μάθημα 15, σελίδα 82-87 , υποενότητα β. 

6. Μάθημα 11, σελίδα 63, υποενότητα δ και στοιχεία από την υποενότητα γ της ίδιας 

σελίδας. 

7. Προσωπική άποψη με στοιχεία από την πηγή. Στο δεύτερο σκέλος (με αστεράκι 2) 

μάθημα 15, υποενότητα β, σελίδα 83, το 2. 

 

ΛΑΤΡΕΙΑ  

 

8. Επιλογή στοιχείου «να ζήσουμε τη συγγένεια μαζί του …». Παραπέμπουμε στο 

μάθημα 6, σελίδα 31, υποενότητα α και β. 

9. Προσωπική άποψη και στοιχεία από το κείμενο. 

10. Μάθημα 32, σελίδα 175, κυρίως από την υποενότητα γ και από την υποενότητα β , 

σελίδα 174, την δεύτερη παράγραφο. 

11. Από τις γενικές σας γνώσεις από την Ιστορία(διωγμοί, Μ. Κωνσταντίνος) και 

αναφορά στα πρώτα χριστιανικά χρόνια (κοινοκτημοσύνη, αγάπες) 

12. Μάθημα 32 , σελίδα 175, υποενότητα γ, η προσωπική σας άποψη  και από το 

μάθημα 25 (γάμος) 

13. Μάθημα 3, σελίδα 18, υποενότητα β και την προσωπική σας άποψη 

14. Προσωπική άποψη και μάθημα 2, σελίδα 12, υποενότητα α και στοιχεία από την 

υποενότητα β και από το μάθημα 3, σελίδα 18, υποενότητα β. 

15. Προσωπική άποψη και μάθημα 2, σελίδα 12, υποενότητα α και στοιχεία από την 

υποενότητα β και από το μάθημα 3, σελίδα 18, υποενότητα β και από το μάθημα 

15, σελίδα 82, υποενότητα β. 



16. Μάθημα 10, σελίδα 55, υποενότητα β και σελίδα 56 , υποενότητα γ.Επίσης από το 

μάθημα 11, σελίδα 62, υποενότητα α και σελίδα 63, υποενότητα δ, την τελευταία 

παράγραφο. 

17. Μάθημα 32, σελίδα 174, υποενότητα β 

18. Μάθημα 6, σελίδα 32, υποενότητα γ 

19. Μάθημα 6, σελίδα 32, υποενότητα β 

20. Μάθημα 6, σελίδα 32, υποενότητα β 

 

 

 

ΓΙΟΡΤΕΣ 

 

21. Προσωπική άποψη και από το μάθημα 19, σελίδα 110, υποενότητα β και γ ( 

στοιχεία). 

22. Μάθημα 7, σελίδα 34, υποενότητα α (άντληση στοιχείων π.χ. θεία οικονομία και 

φάσεις, και αναφορές σε γιορτές όπως Χριστούγεννα, Ευαγγελισμός , Ανάσταση.) 

23. Μάθημα 7, σελίδα 36, υποενότητα β, την πρώτη παράγραφο και προσωπική 

άποψη. 

24. Μάθημα 7, σελίδα 34, υποενότητα α , προσωπική άποψη και ίσως από το μάθημα 

8, σελίδα 44, την υποενότητα γ. 

25. Από την πηγή εντοπισμός χαρακτηριστικών (βίωμα χαράς, ελπίδας) και μάθημα 8, 

σελίδα  44-45, υποενότητα γ. 

26. Μάθημα 10, σελίδα 55, υποενότητα β και μάθημα 11, σελίδα 63, υποενότητα γ. 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

 

27. Πηγή και μάθημα 8, σελίδα 44-45, υποενότητα γ. 

28. Πηγή και μάθημα 8, σελίδα 44-45, υποενότητα γ. 

29. Μάθημα 8, σελίδα 41, υποενότητα α, την πρώτη παράγραφο. 

30. Μάθημα 8, σελίδα 44, υποενότητα γ. 

Ερώτηση 30 α, μάθημα 8, σελίδα 44, υποενότητα γ και μάθημα 11, σελίδα 68, 

υποενότητα γ. 

 

 

ΠΑΣΧΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

 

31. Μάθημα 11, σελίδα 63, υποενότητα γ και δ 

32. Μάθημα 11, σελίδα 63, υποενότητα γ και δ 

33. Μάθημα 8, σελίδα 44, υποενότητα γ και μάθημα 11, σελίδα 68, υποενότητα γ. 

34. Μάθημα 10, σελίδα 56, υποενότητα γ. 

35. Προσωπική άποψη.(γενικά για το φως της ελπίδας, της αλήθειας, ο άνθρωπος 

ξεφεύγει από το σκοτάδι κ.λ.π.) 



36. Μάθημα 11, σελίδα 62, υποενότητα β, την τελευταία παράγραφο. 

37. Προσωπική άποψη  

38. Μάθημα 11, σελίδα 63, υποενότητα γ 

Και 38
α
, μάθημα 11, σελίδα 63, υποενότητα δ (κυρίως η τελευταία παράγραφος) 

και προσωπική άποψη 

               Και 38β , μάθημα 11, σελίδα 63, υποενότητα γ(κυρίως από το «πανηγυρίζουμε…» 

μέχρι το τέλος της παραγράφου. 

 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ 

39. Μάθημα 23, σελίδα 130, υποενότητα β. 

Και 39
α
 , πηγή και σελίδα 130 , υποενότητα β 

40. Μάθημα 22, σελίδα 125, από την υποενότητα α την τελευταία παράγραφο. 

41. Μάθημα 15, σελίδα 82, υποενότητα β , το 2 

42. Μάθημα 23, σελίδα 129, υποενότητα α(«και τα δύο αναγνώσματα… για την 

κατανόησή τους.») 

43. Στοιχεία από το μάθημα 10, σελίδα 58, υποενότητα γ («στη Θεία Μετάληψη… 

συνανθρώπων του») και από το μάθημα 15, σελίδα 83, από την υποενότητα β το 2. 

44. Στοιχεία από το μάθημα 10, σελίδα 58, υποενότητα γ («στη Θεία Μετάληψη… 

συνανθρώπων του») και από το μάθημα 15, σελίδα 83, από την υποενότητα β το 2. 

45. Από το μάθημα 15, σελίδα 83 ,το 2. 

 

 

 

ΒΑΠΤΙΣΜΑ – ΧΡΙΣΜΑ 

 

46. Μάθημα 21, σελίδες 117-123. 

47. Μάθημα 21, σελίδες 117-123. 

48. Μάθημα 21, σελίδα 121, υποενότητα γ και από το μάθημα 11, σελίδα 63, 

υποενότητα γ. 

49. Προσωπική άποψη και μάθημα 21, σελίδα 123, την τελευταία παράγραφο. 

50. Μάθημα 21, σελίδα 121, υποενότητα γ. 

 

 

 

 



ΓΑΜΟΣ 

 

51. Μάθημα 25, σελίδες 141-143 

52. Μάθημα 25, σελίδες 141-143 

53. Μάθημα 25, σελίδες 141-143 και συνδυασμός με το μάθημα 6, σελίδα 31, κυρίως 

υποενότητα α και β. 

54. Μάθημα 25, σελίδα 142, υποενότητα α («Ο Απόστολος Παύλος… που είναι κεφαλή 

της Εκκλησίας.») 

 

            ΜΕΤΑΝΟΙΑ 

 

55. Μάθημα 24, σελίδα 138, υποενότητα β (δισταγμοί…) 

 

 

ΙΕΡΟΣΥΝΗ 

 

56. Προσωπική άποψη και μάθημα 26, σελίδα 148, υποενότητα γ. 

57. Μάθημα 26 ( Χριστός και από την συμμετοχή τους στο τριπλό αξίωμα του Χριστού, 

ιερατικό, προφητικό, βασιλικό και από την αδιάσπαστη συνέχεια της αποστολικής 

διαδοχής) 

 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

 

58. Μάθημα 33, σελίδα 176, υποενότητα α («Η Αγία Γραφή… στη ζωή των τοπικών 

εκκλησιών) 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 

59. Προσωπική άποψη και μάθημα 10, σελίδα 58, υποενότητα γ («στη Θεία 

Μετάληψη… συνανθρώπων του») 

60. Μάθημα 11, σελίδα 63, υποενότητα γ και δ. 

Και 60
α
 , μάθημα 10, σελίδα 55, υποενότητα β και γ και μάθημα 11, σελίδα 63, 

υποενότητα γ και δ. 

61. Προσωπική άποψη και στοιχεία από το κείμενο. 

62. Προσωπική άποψη και στοιχεία γενικά από τη διδασκαλία του Χριστού. 



 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 

63. Προσωπική άποψη 

64. Μάθημα 6, σελίδα 31, υποενότητα α και σελίδα 32, υποενότητα β. 

65. Προσωπική άποψη. 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΑ 

 

66. Μάθημα 16, σελίδα 92, υποενότητα γ, στοιχεία… 

 

ΕΙΚΟΝΕΣ 

 

67. Μάθημα 18, σελίδα 100, υποενότητα β, την πρώτη παράγραφο και την τελευταία 

στη σελίδα 101. 

68. Μάθημα 18, σελίδα 100, υποενότητα β, την πρώτη παράγραφο και την τελευταία 

στη σελίδα 101. 

69. Προσωπική άποψη. 

 

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ – ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ 

 

70. Πηγή και μάθημα 30 , σελίδα 164, υποενότητα γ 

71. Πηγή και μάθημα 30 , σελίδα 164, υποενότητα γ 

 

          ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

72. Μάθημα 38, σελίδα 196, την τελευταία παράγραφο. 

73. Μάθημα 37, σελίδα 193, υποενότητα δ και προσωπική άποψη. 

74. Μάθημα 37, σελίδα 193, υποενότητα δ και προσωπική άποψη 

75. Μάθημα 37, προσωπική άποψη και να αναφερθείτε στην προσωπική σας θέση με 

βάση την υποενότητα δ, σελίδα 193 

76. Μάθημα 37, προσωπική άποψη και να αναφερθείτε στην προσωπική σας θέση με 

βάση την υποενότητα δ, σελίδα 193 

77. Μάθημα 37, σελίδα 193, υποενότητα δ και κυρίως η πρώτη παράγραφος. 



 

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

78. Προσωπική άποψη (π.χ. μάθημα 9. Κήρυγμα Χριστού, σελίδα 48, υποενότητα β) 

79. Προσωπική άποψη με βάση την πηγή 

80. Προσωπική άποψη με βάση την πηγή 

81. Προσωπική άποψη 

82. Προσωπική άποψη 


