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ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΣΣπποουυδδώώνν  σστταα  ΘΘρρηησσκκεευυττιικκάά  ΓΓυυμμνναασσίίοουυ  22001166--1177  

 

  Γ΄ Γυμνασίου 
 

                   

 
 

  

Από το τοπικό στο οικουμενικό  

ΟΟιι  θθεεμμααττιικκέέςς  εεννόόττηηττεεςς  οορργγααννώώννοοννττααιι  ππάάννωω  σσττοο  πποολλυυδδιιάάσσττααττοο  

κκααιι  πποολλιιττιισσμμιικκάά  ααννιιχχννεεύύσσιιμμοο  γγεεγγοοννόόςς  ττηηςς  ππααρροουυσσίίααςς  ττηηςς  

θθρρηησσκκεείίααςς  σσττοονν  εευυρρωωππααϊϊκκόό  κκααιι  ππααγγκκόόσσμμιιοο  χχώώρροο..  ΟΟιι  μμααθθηηττέέςς  

δδιιεερρεευυννοούύνν  κκρριιττιικκάά  κκααιι  εεξξοοιικκεειιώώννοοννττααιι  μμεε  ττιιςς  ττοοπποοθθεεττήήσσεειιςς  κκυυρρίίωωςς  

ττοουυ  ΧΧρριισσττιιααννιισσμμοούύ  ααλλλλάά  κκααιι  άάλλλλωωνν  θθρρηησσκκεειιώώνν  ππάάννωω  σσεε  

ζζηηττήήμμαατταα  κκααιι  όόψψεειιςς  ττηηςς  σσύύγγχχρροοννηηςς  ζζωωήήςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττιιςς  

ππρροοοοππττιικκέέςς  κκααιι  ττιιςς  εελλππίίδδεεςς  πποουυ  ααυυττέέςς  εεππααγγγγέέλλλλοοννττααιι  σσττοονν  

σσύύγγχχρροοννοο  κκόόσσμμοο..  ΓΓννωωρρίίζζοουυνν  κκααιι  σσυυννααννττοούύνν  εεππίίσσηηςς  σσπποουυδδααίίαα  

ππρρόόσσωωππαα  ττηηςς  ννεεόόττεερρηηςς  ππααγγκκόόσσμμιιααςς  ιισσττοορρίίααςς  πποουυ  μμεεττέέγγρρααψψαανν  

ττηη  θθρρηησσκκεευυττιικκήή  ττοουυςς  δδέέσσμμεευυσσηη  σσεε  εεμμππννεευυσσμμέέννηη  ππρράάξξηη.. 

 



 2 

 
 

Γ΄ Γυμνασίου 
 

                     

Οι μαθητές ενθαρρύνονται και καθοδηγούνται:  

  ––  νναα  γγννωωρρίίσσοουυνν  ττηη  σσύύγγχχρροοννηη  πποορρεείίαα  ττηηςς  ΟΟρρθθόόδδοοξξηηςς    

ΕΕκκκκλληησσίίααςς  κκααιι  ττιιςς  εεξξεελλίίξξεειιςς  σσττιιςς  σσχχέέσσεειιςς  ττηηςς  μμεε  ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς  

χχρριισσττιιααννιικκέέςς  ΟΟμμοολλοογγίίεεςς  

––  νναα  κκααττααννοοήήσσοουυνν  ττηη  θθέέσσηη  κκααιι  ττοονν  ρρόόλλοο  ττηηςς  θθρρηησσκκεείίααςς  

σσττηη  σσύύγγχχρροοννηη  ΕΕυυρρώώππηη,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  θθρρηησσκκεευυττιικκόό    

υυππόόββααθθρροο  πποολλλλώώνν  σσύύγγχχρροοννωωνν  κκοοιιννωωννιικκώώνν  

ππρροοββλληημμάάττωωνν  κκααιι  κκρρίίσσεεωωνν    

––  νναα  εεππεεξξεερργγαασσττοούύνν  ττηη  χχρριισσττιιααννιικκήή  ππρρόότταασσηη  γγιιαα  θθεεμμεελλιιώώδδηη  

υυππααρρξξιιαακκάά,,  ηηθθιικκάά  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκάά  ζζηηττήήμμαατταα  ((ββίίαα,,  ππόόννοοςς,,  

κκαακκόό,,  μμεεττααμμόόρρφφωωσσηη  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ,,  έέσσχχαατταα))  κκααιι  νναα    

ππρροοσσεεγγγγίίσσοουυνν  ττιιςς  ααππααννττήήσσεειιςς  άάλλλλωωνν  θθρρηησσκκεειιώώνν  

––  νναα  εεμμββααθθύύννοουυνν  σσττηη  χχρριισσττιιααννιικκήή  ππρρόότταασσηη  γγιιαα  ττηη    

μμεεττααμμόόρρφφωωσσηη  ττηηςς  ζζωωήήςς  κκααιι  ττηη  σσωωττηηρρίίαα  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ    

––  νναα  γγννωωρρίίσσοουυνν  σσύύγγχχρροοννεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  σσηημμααννττιικκώώνν    

ππρροοσσώώππωωνν  ααππόό  δδιιάάφφοορρεεςς  θθρρηησσκκεευυττιικκέέςς  ππααρρααδδόόσσεειιςς  

πποουυ  μμεεττέέφφρραασσαανν  σσεε  εεμμππννεευυσσμμέέννηη  ππρράάξξηη  ττηηνν  ππίίσσττηη  ττοουυςς  

––  νναα  εεμμππεεδδώώσσοουυνν  όόττιι  ηη  θθρρηησσκκεευυττιικκήή  δδέέσσμμεευυσσηη  ήή  ααδδιιααφφοορρίίαα  

σσχχεεττίίζζεεττααιι  σσττεεννάά  μμεε  ττηη  ννοοηημμααττοοδδόόττηησσηη  ττηηςς  ύύππααρρξξηηςς    

κκααιι  εεκκββάάλλλλεειι  σσεε  ααννάάλλοογγηη  σσττάάσσηη  ζζωωήήςς..  

  

––  νναα  σσυυννεειιδδηηττοοπποοιιήήσσοουυνν  ττηηνν  ααπποοφφαασσιισσττιικκήή  σσηημμαασσίίαα    

ττηηςς  ΟΟιικκοουυμμεεννιικκήήςς  ΚΚίίννηησσηηςς  κκααιι  ττωωνν  σσύύγγχχρροοννωωνν    

δδιιααθθρρηησσκκεειιαακκώώνν  κκααιι  δδιιοομμοολλοογγιιαακκώώνν  δδιιααλλόόγγωωνν  γγιιαα    

ττηηνν  κκοοιιννωωννιικκήή  σσυυννοοχχήή  κκααιι  ττηηνν  ππααγγκκόόσσμμιιαα  εειιρρήήννηη  

––  νναα  σσυυννααιισσθθααννθθοούύνν  όόττιι  ττοο  ππννεεύύμμαα  σσεεββαασσμμοούύ,,    

σσυυμμφφιιλλίίωωσσηηςς  κκααιι  ααννοοίίγγμμααττοοςς  ππρροοςς  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς  

ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοονν  ππυυρρήήνναα  ττηηςς  χχρριισσττιιααννιικκήήςς  ππίίσσττηηςς  κκααιι  δδιιδδαασσκκαα--

λλίίααςς  

––  νναα  ααννττιιλληηφφθθοούύνν  ππττυυχχέέςς  ττηηςς  θθρρηησσκκεευυττιικκήήςς  ιιδδιιοοππρροοσσωωππίίααςς  ττοουυςς  

κκααιι  νναα  μμάάθθοουυνν  νναα  σσέέββοοννττααιι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  σσττοονν    

θθρρηησσκκεευυττιικκόό  ααυυττοοππρροοσσδδιιοορριισσμμόό  

––  νναα  οοιικκοοδδοομμήήσσοουυνν  ττοονν  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυςς  κκόόσσμμοο,,    

αανναασσυυννθθέέττοοννττααςς  δδηημμιιοουυρργγιικκάά  ττηη  γγννώώσσηη  ααππόό  ττηη    

μμεελλέέττηη  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ  ττηηςς  θθρρηησσκκεείίααςς  

––  νναα  ααννττιιλληηφφθθοούύνν  ττοονν  οοιικκοουυμμεεννιικκόό  χχααρραακκττήήρραα  ττηηςς    

χχρριισσττιιααννιικκήήςς  ττααυυττόόττηηττααςς  ππέέρραα  ααππόό  εεθθννοοπποολλιιττιισσμμιικκέέςς    

κκααιι  κκοοιιννωωννιικκοοπποολλιιττιικκέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  

––  νναα  αανναασσττοοχχαασσττοούύνν  κκααιι  νναα  σσυυγγκκρροοττήήσσοουυνν  ττεεκκμμηηρριιωωμμέέννηη  άάπποο--

ψψηη  γγιιαα  ττηη  σσηημμαασσίίαα  ττηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  ττοουυςς  θθρρηησσκκεευυττιικκήήςς  εεκκππααίί--

δδεευυσσηηςς  

––  νναα  κκαατταακκττήήσσοουυνν  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  εεππάάρρκκεειιεεςς  εεννόόςς  θθρρηησσκκεευυττιικκάά  

εεγγγγρράάμμμμααττοουυ  υυπποοκκεειιμμέέννοουυ..  

  

 

 

ΓΓεεννιικκοοίί  σσττόόχχοοιι  ττηηςς  ττάάξξηηςς  
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11..    ΗΗ  ΧΧρριισσττιιααννοοσσύύννηη  σσττοονν  σσύύγγχχρροοννοο  κκόόσσμμοο    ((44  δδίίωωρραα))  

ΠΠ ΡΡΟΟΣΣΔΔΟΟΚΚΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ   ΜΜΑΑΘΘΗΗΣΣ ΙΙ ΑΑΚΚΑΑ     

ΑΑΠΠΟΟΤΤ ΕΕΛΛΕΕ ΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ   
ΒΒΑΑΣΣ ΙΙ ΚΚΑΑ     

ΘΘ ΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ   
ΕΕΝΝΔΔΕΕ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΙΙ ΚΚΕΕ ΣΣ     

ΔΔΡΡΑΑΣΣ ΤΤΗΗΡΡ ΙΙΟΟΤΤΗΗ ΤΤ ΕΕ ΣΣ   

Οι μαθητές: 

α) αναγνωρίζουν τις χριστιανικές 
Ομολογίες που υπάρχουν στον σύγχρονο 
κόσμο και διακρίνουν διαφορές και 
ομοιότητες  

β) διακρίνουν και συγκρίνουν τις 
διαφορετικές εκφράσεις της χριστιανικής 
τέχνης και λατρείας  

γ) αξιολογούν τις πρωτοβουλίες  
για την ενότητα των χριστιανικών 
εκκλησιών 

δ) αναγνωρίζουν σε συγκεκριμένα 
παραδείγματα τη διακονία ως βασικό 
κίνητρο της χριστιανικής ιεραποστολής 

ε) διαπιστώνουν το εύρος και τη σημασία 
της χριστιανικής ιεραποστολής και 
ελέγχουν τυχόν στερεότυπα που 
διατηρούν 

στ) διατυπώνουν προσωπικές απόψεις για 
το ζήτημα της ενότητας των χριστιανικών 
Εκκλησιών  

ζ) διασαφηνίζουν το οικουμενικό όραμα 
της Εκκλησίας ως πιστότητα στη 
διδασκαλία του Χριστού  

η) εντοπίζουν και αξιολογούν εκτροπές της 
χριστιανικής ιεραποστολής 

Ι.  Οι Χριστιανικές Εκκλησίες: Κοινή 
καταγωγή, διαφορετικές πορείες 

i. Ορθόδοξες Εκκλησίες, Ορθόδοξη 
διασπορά (Αφρική, Ασία, Αμερική, 
Αυστραλία) και Ορθόδοξα κέντρα  

ii. Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία: Από τον 
Μεσαίωνα στη Β΄ Βατικανή Σύνοδο 

iii. Προτεσταντικές Ομολογίες  
iv. Αγγλικανική Εκκλησία 

ΙΙ. «Εν εκκλησίαις ευλογείτε τον 
Θεόν»: Λατρεία και τέχνη στην 
Ανατολή και στη Δύση  

i. Αρχιτεκτονική, ζωγραφική, 
γλυπτική, βιτρώ, μουσική 

ii. Kυριακάτικη λειτουργία 
iii. Λατρευτική παράδοση (Βάπτισμα, 

Χρίσμα, Ευχαριστία) 

ΙΙΙ. «Υμείς εστέ το άλας της γης»  
(Μτ 5, 13): Ιεραποστολή και 
Διακονία  

i.  Διακονία: Οι πολλές όψεις της σε 
όλον τον κόσμο 

ii.  Ιεραποστολή: Από την προπαγάνδα  
στο άνοιγμα και στη μαρτυρία στα 
πέρατα του κόσμου: Από την 
Αλάσκα στην Αφρική και από τη 
Λατινική Αμερική στη μακρινή 

Α.  ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Δραματοποίηση: Προετοιμασία ενός 
ιεραποστολικού ταξιδιού με βάση το κριτήριο της 
διακονίας και της μαρτυρίας (III) 

2. Δραματοποίηση: Βιωματική προσέγγιση της 
Ιεραποστολής από την πλευρά των ανθρώπων 
που δεν είναι χριστιανοί (III) 

3.  Αντιγνωμίες: «Υπέρ και κατά της ιεραποστολής» 
(III) 

4. Εννοιολογικός χάρτης: «Διακονία» (III.i) 
5. Καταιγισμός ιδεών με τις λέξεις «Ιεραποστολή» 

και «Μαρτυρία» (III.ii) 
6. Καταιγισμός ιδεών με ένα οικουμενικό κείμενο  

(π.χ. αποσπάσματα από το «Θρησκευτικός 
πλουραλισμός και χριστιανική αυτοκατανόηση» 
του ΠΣΕ του 2004) (IV) 

7. Ζωντανό γλυπτό με έμπνευση από το Πραξ 17, 28  
(«ενός γένους γαρ εσμέν») (IV) 

Β.  ΟΜΑΔΙΚΕΣ / ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1.  Μελέτη περίπτωσης (σύγχρονοι εκκλησιαστικοί 
ηγέτες): Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Πάπας και 
ο Αρχιεπίσκοπος Καντέρμπουρι  

2. Χτίζοντας γέφυρες (e- bridges): Συζήτηση με 
συμμαθητές μας από σχολεία άλλων ομολογιών ή 
Ευρωπαίους συνομηλίκους  

3. Έρευνα: Η ιεροσύνη στις τρεις χριστιανικές 
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Ανατολή 
 iii. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας 

Αναστάσιος: Ένα ζωντανό 
παράδειγμα διακονίας 

 

ΙV. «Υπέρ της των πάντων 
ενώσεως»: Το αίτημα της 
ενότητας 

i. Η αρχιερατική προσευχή του 
Ιησού: «Ίνα πάντες έν ώσι» (Ιω. 17, 
21)  

ii. Άρση αναθεμάτων Ορθοδόξων και 
Ρωμαιοκαθολικών (1965) 

iii. Κοινή Διακήρυξη 
Ρωμαιοκαθολικών – Ορθοδόξων 
(2006) 

iv. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο 
Εκκλησιών 

v. Θεολογικοί διάλογοι 

ομολογίες.   
Το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών 

4. 5Π και 1Γ: Β΄ Βατικανή Σύνοδος. Αλλαγές και 
ανοίγματα (I.ii) 

5. Project (τριμηνιαίας διάρκειας): «Ναοδομία, 
εικονογραφία και μουσική των χριστιανών στον 
κόσμο: Ομοιότητες και διαφορές» (II) 

6. Ιστοεξερεύνηση για τους ναούς του 20ού και 21ου 
αιώνα στην Ευρώπη (II) 

7. Artful Thinking («ακούγοντας 10Χ2»): Γρηγοριανά 
Μέλη (II.i) 

8. Προβολή video: Βάπτιση, Χρίσμα, Θεία Ευχαριστία 
άλλων Ομολογιών (II.iii) 

9.  TPS με θέμα: «Διακονία στον σημερινό κόσμο» 
(III.i) 

10. Έρευνα: Ορθόδοξη Ιεραποστολή (III.ii) 
11. Παρουσίαση συνέντευξης Αρχιεπισκόπου 

Αλβανίας Αναστασίου (III.iii) 

Γ.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

1. Κατασκευή διαγράμματος με ομοιότητες και 
διαφορές των χριστιανικών Εκκλησιών (I, II) 

2. Ψηφιακή παρουσίαση: «Χώροι και τρόποι 
λατρείας στον Προτεσταντισμό» και 
«Ανθρωπογεωγραφία του Προτεσταντισμού» - 
παρουσίαση στατιστικών (I, II) 

3. Κριτική αποτίμηση και τοποθέτηση σε κείμενο για 
την ιεραποστολή (π.χ. Θ. Παπαθανασίου «Με την 
ψυχή στα πόδια»). Έχει νόημα να έχει προηγηθεί η 
Βιωματική Δραστηριότητα  Αντιγνωμίες «Υπέρ 
και κατά της Ιεραποστολής» (III.ii) 
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Δ.  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1.  Σε συνεργασία με καθηγητές Ξένων Γλωσσών: 
Άσκηση στη μετάφραση κειμένου της ΚΔ (λ.χ. 
αρχιερατική προσευχή του Ιησού, Ιω. 17, 21) από 
τα ελληνικά στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και 
το αντίθετο (VI.i) 

Ε.  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.  Επίσκεψη σε ναούς ρωμαιοκαθολικών, 
προτεσταντών και αγγλικανών  
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22..    ΤΤοο  ζζήήττηημμαα  ττηηςς  θθρρηησσκκεείίααςς  σσττηη  σσύύγγχχρροοννηη  ΕΕυυρρώώππηη    ((33  δδίίωωρραα))  

ΠΠ ΡΡΟΟΣΣΔΔΟΟΚΚΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ     

ΜΜΑΑΘΘΗΗΣΣ ΙΙ ΑΑΚΚΑΑ   ΑΑΠΠΟΟΤΤ ΕΕΛΛΕΕ ΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ   
ΒΒΑΑΣΣ ΙΙ ΚΚΑΑ     

ΘΘ ΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ   
ΕΕΝΝΔΔΕΕ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΙΙ ΚΚΕΕ ΣΣ     

ΔΔΡΡΑΑΣΣ ΤΤΗΗΡΡ ΙΙΟΟΤΤΗΗ ΤΤ ΕΕ ΣΣ   

Οι μαθητές:  

α) αναγνωρίζουν την ύπαρξη ποικίλων 
θρησκευτικών κοινοτήτων στις ευρωπαϊκές 
χώρες 

β) διαπιστώνουν και εξετάζουν τις ποικίλες 
και αντιφατικές απόψεις των σύγχρονων 
ανθρώπων γύρω από τη θρησκεία και 
διατυπώνουν προσωπικές κρίσεις 

γ) διασαφηνίζουν τις θέσεις του 
χριστιανισμού για τη θρησκευτική ετερότητα 

δ) εξηγούν γιατί ο σεβασμός του ανθρωπίνου  
προσώπου –ανεξάρτητα από τη θρησκευτική 
του δέσμευση– συνιστά αδιαπραγμάτευτη και 
πανανθρώπινη αξία  

ε) επιχειρηματολογούν υπέρ των 
προσπαθειών που καταβάλλουν οι θρησκείες 
για ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία  

στ) διατυπώνουν προσωπική άποψη και 
επιχειρηματολογούν υπέρ του σεβασμού και 
του διαλόγου με τη θρησκευτική ετερότητα 

ζ) εξετάζουν διαστάσεις της ευρωπαϊκής 
θρησκευτικής εκπαίδευσης και διατυπώνουν 
προτάσεις για τη συμβολή του μαθήματος 
των Θρησκευτικών στη διαμόρφωση 
προσωπικής θρησκευτικής ταυτότητας, 
καθώς και στην καλλιέργεια πνεύματος 
διαλόγου, καταλλαγής και ενότητας  

I. H θρησκεία στις 
πολυπολιτισμικές κοινωνίες 
της Ευρώπης 

i. Θρησκευτική 
ανθρωπογεωγραφία 
(στατιστικά) 

ii. Θρησκευτικές κοινότητες: 
Δικαιώματα και υποχρεώσεις 

II. Η Ευρώπη σήμερα: Τάσεις και 
στάσεις απέναντι στη 
θρησκεία  

i. Η θρησκευτική πίστη ως 
ιδιωτική υπόθεση («Ο καθένας 
μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει»)  

ii. Αθεϊσμός και αντιχριστιανισμός 
iii. Σχετικοποίηση, εσωτερισμός, 

φαινόμενα αρχαιολατρίας 
iv. Αντισημιτισμός και ισλαμοφοβία 
v. Θρησκευτικός 

φονταμενταλισμός  

III. Ο σεβασμός του άλλου στον 
Χριστιανισμό 

i.  «Η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον 
φόβον» (Α΄ Ιω 4, 18) 

ii. Ο διάλογος του Χριστού με τη 
Σαμαρείτισσα (Ιω 4, 1-42) 

iii. Ο σεβασμός και ο διάλογος με 

Α.  ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Θετικό - αρνητικό: «Πιστεύω στους αστρολόγους 
και στα ζώδια» (II.iii) 

2. Καταιγισμός ιδεών με τη λέξη 
«φονταμενταλισμός» (II.v) 

3. Ζωντανό ομαδικό γλυπτό: Οικουμενικό άνοιγμα 
(ΙΙΙ) 

4. Αντιγνωμίες: Υπέρ και κατά της Οικουμενικής 
Κίνησης (V.iii) 

5. Κύκλος «του κουτσομπολιού»: Επικριτές του 
Ιησού εξαιτίας της συζήτησής του με τη 
Σαμαρείτισσα (III.ii) 

6. Καρέκλα αφήγησης: Η Σαμαρείτισσα αφηγείται 
(III.ii) 

Β.  ΟΜΑΔΙΚΕΣ / ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Έρευνα: Περιοδικά με «θρησκευτικό» περιεχόμενο  
(τίτλοι και θέματα) (II) 

2. Έρευνα στους μαθητές του σχολείου: 
«Αρχαιολατρία, εσωτερισμός / αποκρυφισμός, 
αντισημιτισμός, ισλαμοφοβία» (ερωτηματολόγιο, 
συμπεράσματα, παρουσίαση) (II) 

3. TPS με θέμα: «οι κίνδυνοι της διάδοσης 
αντισημιτικών και ισλαμοφοβικών ιδεών στους 
σημερινούς εφήβους» (II.iv) 

4. Έρευνα στους γονείς: Η σημασία της 
θρησκευτικής ελευθερίας (III.i) 



 7 

τον «άλλον» στον πυρήνα της 
χριστιανικής διδασκαλίας 
(Ιουστίνου, Απολογία Β΄ και 
Φωτίου Ερωταποκρίσεις) 

IV. Ο σεβασμός του άλλου στις 
θρησκείες του κόσμου 

i. Ισλάμ: Το Κοράνιο προτρέπει  
σεβασμό προς τους λαούς της 
Βίβλου και το ανθρώπινο 
πρόσωπο 

ii. Ινδουισμός και Βουδισμός: Ανοχή 
απέναντι στις ποικίλες 
θρησκευτικές εκφράσεις 

V. Προσπάθειες των θρησκειών  
για διάλογο και συνύπαρξη  

i. Σεβασμός προς την ελευθερία 
της θρησκευτικής συνείδησης 
του καθενός (Οργανισμοί, 
Διακηρύξεις) 

ii. Από την καχυποψία στον 
διάλογο και στις κοινές 
δεσμεύσεις: Διαθρησκειακές 
συναντήσεις 

iii. Οικουμενική Κίνηση 

VI. Οι θρησκείες στην 
εκπαίδευση των Ευρωπαίων 
μαθητών 

i. Κοινοί στόχοι του μαθήματος 
των Θρησκευτικών στις χώρες 
της Ευρώπης 

ii. Ποικίλα μοντέλα μαθημάτων 

5. Μελέτη περίπτωσης: Μία θρησκευτική υπόθεση 
του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (III.i) 

6. Επίλυση προβλήματος: «Γιατί είναι σημαντικός ο 
διαθρησκειακός διάλογος;» (III.iii και V) 

7. Project (τριμηνιαίας διάρκειας): «Ο 
αντισημιτισμός στην Ευρώπη από τον Μεσαίωνα 
έως και σήμερα» (II.iv) 

8. Μελέτη περίπτωσης θρησκευτικού φανατισμού 
από την επικαιρότητα (II.v)  

9. Artful thinking («αρχή, μέση και τέλος» ή 
«δημιουργικές ερωτήσεις»): Ο διάλογος του 
Χριστού με τη Σαμαρείτισσα (III.ii) 

10. Κτίζοντας γέφυρες (e-bridges): Τι διδάσκονται 
στο ΜτΘ Ευρωπαίοι συνομήλικοί τους, η σχέση 
τους με το μάθημα, ποιοι συμμετέχουν κ.ά. (VI) 

Γ.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

1. Παρουσίαση με υλικό από το διαδίκτυο και τα 
λογισμικά: Ναοί, τζαμιά, συναγωγές κ.ά. στις 
ευρωπαϊκές χώρες. Στοχασμός και αξιολόγηση: Τι 
μαρτυρούν όλα αυτά για τις αξίες του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού; (I.ii) 

2. Προβολή βίντεο και συζήτηση στην τάξη σχετικά 
με τα θέματα του ΙΙ  

3. «Κείμενά μου – οι θησαυροί μου»: Επιλογή και 
καταγραφή αποφθεγμάτων θρησκειών για τον 
διάλογο και τον σεβασμό του άλλου (IV) 

4. Σχολιασμός επιλεγμένου οικουμενικού κειμένου σε 
δίστηλο φύλλο. Αριστερά το κείμενο, δεξιά οι 
μαθητές εκφράζουν κριτικά τα σχόλιά τους (V) 

5. Καταρτίζοντας ένα κοινωνικό συμβόλαιο για την 
προαγωγή της συνεργασίας και της καταλλαγής 
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iii. Οι ιδέες μας για τη σχολική μας 
θρησκευτική εκπαίδευση 

(V) 

Δ.  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Αναζητώντας τις χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης 
(I, II) 

2. Η συνάντηση των τριών μονοθεϊστικών 
θρησκειών στην Ευρώπη (I, V.ii, VI.i) 
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33..    ΣΣύύγγχχρροοννεεςς  θθρρηησσκκεευυττιικκέέςς  μμοορρφφέέςς  σσττηηνν  ΟΟρρθθοοδδοοξξίίαα  κκααιι  σσττοονν  κκόόσσμμοο    ((22  δδίίωωρραα))  

ΠΠ ΡΡΟΟΣΣΔΔΟΟΚΚΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ   

ΜΜΑΑΘΘΗΗΣΣ ΙΙ ΑΑΚΚΑΑ   

ΑΑΠΠΟΟΤΤ ΕΕΛΛΕΕ ΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ   

ΒΒΑΑΣΣ ΙΙ ΚΚΑΑ     

ΘΘ ΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ   
ΕΕΝΝΔΔΕΕ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΙΙ ΚΚΕΕ ΣΣ     

ΔΔΡΡΑΑΣΣ ΤΤΗΗΡΡ ΙΙΟΟΤΤΗΗ ΤΤ ΕΕ ΣΣ   

Οι μαθητές: 

α) παρουσιάζουν και 
αξιολογούν την 
πολυσχιδή δράση  
και προσφορά 
συγκεκριμένων 
προσώπων σε 

απαιτητικές και κρίσιμες 
ιστορικές περιστάσεις 

β) διασαφηνίζουν  
τα ιδιαίτερα χαρίσματα 
κάθε προσωπικότητας 
και περιγράφουν στοι-
χεία που τους εμπνέουν 

γ) ερευνούν και 
εξακριβώνουν τον ρόλο 
της θρησκευτικής 
πίστης στη ζωή και στη 
δράση των προσώπων 

δ) μπαίνουν στη θέση 
ανθρώπων που συνα-
ντήθηκαν και συγχρω-
τίστηκαν με τα πρόσω-
πα και εκφράζουν 
εντυπώσεις, σκέψεις και 
συναισθήματα  

Ι. Μαρτυρία και προσφορά της 
Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο 

 Άγιος Πορφύριος. Το χάρισμα της 
πνευματικής πατρότητας 

 Γεώργιος Φλωρόφσκυ, Ένας ορθόδοξος 
διανοητής στη σύγχρονη Δύση 

 Νίκος Νησιώτης, Ο οραματιστής της 
ενότητας 

 Μαρία Σκόμπτσοβα, Όταν η αγάπη 
γίνεται πράξη στο πρόσωπο του «αλλου» 

 Ο νεομάρτυρας Αλέξανδρος Σμόρελ  
και η αντιναζιστική οργάνωση «Λευκό 
ρόδο»  

 Ολιβιέ Κλεμάν, Μια ορθόδοξη φωνή στη 
σύγχρονη Δύση 

ΙΙ.  Άλλες σύγχρονες χριστιανικές 
παρουσίες 

 Μητέρα Τερέζα, η «αγία των φτωχών». 
Αγώνας για την ανακούφιση των 
αναξιοπαθούντων  

 Ντ. Μπονχέφερ. Ο μαρτυρικός αγώνας 
κατά του ναζισμού 

 Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Το όνειρο της 
ισότητας 

 Μ. Ντ. Τούτου. Ο υπερασπιστής  
της ισότητας και των ανθρωπίνων 

Α.  ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Προσομοίωση προσωπικής συνάντησης με δύο ή και 
περισσότερα από τα πρόσωπα της ενότητας (I, II, III) 

2. Δραματοποίηση: Παρουσίαση σκηνών από τη ζωή τους (I, II, 
III) 

3. Καρέκλα αφήγησης: Πρόσωπα που τους γνώρισαν μιλούν  
γι’ αυτούς (I, II, III) 

Β.  ΟΜΑΔΙΚΕΣ / ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. TPS με θέμα: Ποιες αξίες των θρησκειών τους έκαναν πράξη; (I, 
II, III) 

2. Προβολή επιλεγμένων σκηνών κινηματογραφικής 
τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) ή ταινιών από τη ζωή προσώπων 
της ενότητας και επεξεργασία (I, II, III) 

3. Δημιουργικές συνδέσεις: Εντοπίστε φράσεις και γεγονότα από 
τη ζωή των προσώπων της ενότητας και συνδέστε τα  
με αντίστοιχα της Βίβλου (I, II, III) 

4.  Artful thinking («δημιουργικές συνδέσεις»): «Agent of Grace» ή 
«Σκηνές του Πάθους» με την περίπτωση του Ντ. Μπονχέφερ 
(II) 

Γ.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

1. Ανασύνθεση κειμένου: Το κείμενο προσαρμόζεται σε 
συγκεκριμένες επίκαιρες συνθήκες και ανάγκες (I, II, III) 

2. Έκθεση / παρουσίαση των προσώπων (φωτογραφίες και 
πίνακας με στοιχεία για τη ζωή και το έργο τους) (I, II, III) 

3.  Δημιουργία επιτοίχιου μηνιαίου ημερολογίου με τίτλο  
«Μια σκέψη κάθε μέρα», χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικές 
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ε) προτείνουν ιδέες  
για δράσεις, 
εμπνεόμενοι από το 
έργο των προσώπων 

δικαιωμάτων, μέριμνα για τους 
πάσχοντες από AIDS 

ΙΙΙ. Άλλες θρησκευτικές εκφράσεις 
 Μ. Γκάντι. Ο κήρυκας και μάρτυρας  

της ειρηνικής αντίστασης 

φράσεις των προσώπων της ενότητας (I, II, III) 

Δ.  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1.  Βρίσκουν και μεταφράζουν χαρακτηριστικά κείμενα των 
προσώπων (π.χ. «I have a dream» του Μ. Λ. Κινγκ) (I, II, III) 

  

44..    ««ΠΠοούύ  εείίννααιι  οο  ΘΘεεόόςς;;»»  ΗΗ  οοδδύύννηη  ττοουυ  σσύύγγχχρροοννοουυ  κκόόσσμμοουυ  κκααιι  ττοο  ααίίττηημμαα  ττηηςς  σσωωττηηρρίίααςς  ααππόό  ττοο  κκαακκόό  ((44  δδίίωωρραα))  

ΠΠ ΡΡΟΟΣΣΔΔΟΟΚΚΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ   ΜΜΑΑΘΘΗΗΣΣ ΙΙ ΑΑΚΚΑΑ   

ΑΑΠΠΟΟΤΤ ΕΕΛΛΕΕ ΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ   
ΒΒΑΑΣΣ ΙΙ ΚΚΑΑ     

ΘΘ ΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ   
ΕΕΝΝΔΔΕΕ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΙΙ ΚΚΕΕ ΣΣ     

ΔΔΡΡΑΑΣΣ ΤΤΗΗΡΡ ΙΙΟΟΤΤΗΗ ΤΤ ΕΕ ΣΣ   

Οι μαθητές:  

α) διερευνούν όψεις του κακού που 
συναντούν στην καθημερινότητά 
τους και εκφράζουν προσωπικούς 
προβληματισμούς και ιδέες για τις 
συνέπειές τους στη ζωή των 
ανθρώπων 

β) ερμηνεύουν τον τρόπο με τον 
οποίο παριστάνεται το κακό σε 
έργα τέχνης και διευρύνουν τις 
θεωρήσεις τους 

γ) προσδιορίζουν και εξηγούν τη 
σημασία της βιβλικής θεώρησης του 
κακού και της αμαρτίας ως άρνηση 
της σχέσης με τον Θεό 

δ) ελέγχουν και αναθεωρούν 
στερεότυπες απόψεις που τυχόν 
διατηρούν για την αμαρτία ως 
παράβαση εντολών υπό το φως των 
όσων επεξεργάστηκαν 

Ι.  Το πρόβλημα του κακού  
στον σημερινό κόσμο 

i. Πόνος, αρρώστια, θάνατος 
ii. Αδικία, φτώχια, ανεργία, 

προσφυγιά, ρατσισμός, διακρίσεις 
και ανισότητα  

iii. Βία και πόλεμος στο όνομα του 
Θεού (Συρία, Βαλκάνια, Παλαιστίνη, 
Ιρλανδία, Σουδάν κ.ά.) 

iv. Καταστροφή του περιβάλλοντος 

ΙΙ. Η έκφραση της οδύνης στην 
τέχνη 

i. Πεζογραφία και ποίηση 
ii. Μουσική  
iii.  Ζωγραφική 
iv. Κινηματογράφος 

ΙΙΙ. Ποιος ευθύνεται για το κακό; 
Ποιος μπορεί να μας σώσει από 
το κακό; 

i.  Απαντήσεις από τη βιβλική 

Α.  ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Κάθε μαθητής κολλάει στον πίνακα φωτογραφία-ες ή 
στοιχεία από την ειδησεογραφία για πρόσωπα που 
βιώνουν όψεις του κακού. Ακολουθεί «Καρέκλα 
αφήγησης / εξομολόγησης»: κάθε μαθητής επιλέγει και 
υποδύεται ένα από τα πρόσωπα (Ι) 

2. Κύκλος συνείδησης για τον παράλυτο της Καπερναούμ 
(ΙΙΙ.i) 

3. Ζωντανό και ομαδικό γλυπτό για το Α Τιμ 2, 1-4 (III.i) 

Β.  ΟΜΑΔΙΚΕΣ / ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Έρευνα: Όψεις του κακού στη γειτονιά μου. Οργάνωση 
παρεμβάσεων (I) 

2. Artful Thinking: Σε έργα των Bacon, Κ. Kollwitz, Guernica, 
Κανιάρη, Ν. Κεσσανλή κ.ά. (Ι, II) 

3. TPSS με θέμα: «Διακρίσεις και ανισότητα στη χώρα μας» 
(I.ii) 

4. Artful Thinking:  
α.  «Ο Αη Γιώργης», Πέρης Ιερεμιάδης  
β.  «Η λευκή Σταύρωση», Marc Chagall 
γ.  «Η κραυγή», Εdvard Munch 
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ε) αξιολογούν τη θεώρηση  
του κακού από τις άλλες θρησκείες 

στ) επαληθεύουν τον 
πανανθρώπινο χαρακτήρα του 
αιτήματος για σωτηρία από το κακό 
και την αμαρτία 

παράδοση: 
 Η Πτώση των πρωτοπλάστων  

ως άρνηση της σχέσης με τον 
Δημιουργό της ζωής (Γεν 3, 1-24)  

 Η υπόσχεση της σωτηρίας: 
Πρωτευαγγέλιο (Γεν 3, 15)  

 «Η αμαρτία συγχωρείται δεν 
τιμωρείται»: 
 «Θεέ μου, … γιατί με 

εγκατέλειψες;» (Ψλ 22, 2-7. 17-
20) 
 «Μετανοήστε για να ζήσετε  

(Ιεζ 18, 31-32) 
 «Παιδί μου, σου συγχωρούνται  

οι αμαρτίες»: Η θεραπεία του 
παραλύτου της Καπερναούμ  
(Μκ 2, 1-12) 

 «Πάντας ανθρώπους θέλει 
σωθήναι» (Α΄ Τιμ 2, 1-4) 

ii.  Απαντήσεις των θρησκειών του 
κόσμου 
 Iσλάμ 

 το κακό ως άγνοια του Θεού  
που τιμωρείται  

 το κακό ως πεπρωμένο  
(καντάρ, κισμέτ) 

 η σωτηρία ως αναγνώριση  
της κυριότητας του Θεού 

 Ινδουισμός  
 ανακύκληση των υπάρξεων 

(σαμσάρα), ανταπόδοση των 
έργων και του κακού  

http://www.wikipaintings.org/en/edvard-
munch#supersized-featured-185471 (ΙΙ) 

5. Artful Thinking (ακούγοντας 2 x 10): «Πού είναι ο Θεός;», 
στίχοι Νίκος Καζαντζάκης, μουσική Μάνος Χατζιδάκις (ΙΙ)  

6. TWPS με θέμα: «Η προσευχή του Μαρμελάντωφ» από το 
«Έγκλημα και Τιμωρία» του Φ. Ντοστογιέφσκι (III.i) 

7. Artful Thinking: Η πτώση των πρωτοπλάστων στην 
τέχνη (III.i) 

8. Έρευνα: Το ζήτημα του κισμέτ στο Ισλάμ (III.ii) 
9. Artful Thinking (δημιουργικές συνδέσεις με προτάσεις  

του Βουδισμού): «Το μερτικό μου απ’ τη χαρά», στίχοι  
Λ. Παπαδόπουλος, μουσική Μ. Λοΐζος, ερμηνεία  
Στ. Καζαντζίδης (III.ii) 

Γ.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

1. Ατελιέ: Δημιουργία κολλάζ με πληροφορίες διαδικτύου, 
αποκόμματα εφημερίδων, αστυνομικά ρεπορτάζ, χρονικά 
πυρηνικών ατυχημάτων και οικολογικών καταστροφών, 
κόμικς, ηλεκτρονικά παιχνίδια καταστροφής και βίας (I) 

2. Δημιουργία κολλάζ με το Β Πε 3, 13 (III.i) 
3. Σύνθεση κειμένου με ένταξη ιδεών από το μάθημα (III) 

Δ.  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1.  Σε συνεργασία με τον φιλόλογο μελετούν δημοτικά 
τραγούδια και μελετούν όψεις του κακού που 
εκφράζονται σε αυτά (II.i) 

Ε.  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.   Προβολή ταινίας (π.χ. το Κύμα) (II.iv) 
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 οι δρόμοι για τη λύτρωση  
(κάρμα, γιόγκα, μόξα) 

 Βουδισμός 
 η επιθυμία ως η πηγή του  

κακού και η ζωή ως πόνος  
 η δίνη της ανακύκλησης των 

υπάρξεων και η ανταπόδοση  
των έργων και του κακού 

 Οκτώ δρόμοι για τη λύτρωση 
(«οκταπλό μονοπάτι» για την 
επίτευξη της νιρβάνα) 
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55..    ΕΕλλππίίδδαα  κκααιι  ααγγώώννααςς  γγιιαα  ττηη  μμεεττααμμόόρρφφωωσσηη  ττηηςς  ζζωωήήςς  κκααιι  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ    ((44  δδίίωωρραα))  

ΠΠ ΡΡΟΟΣΣΔΔΟΟΚΚΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ   ΜΜΑΑΘΘΗΗΣΣ ΙΙ ΑΑΚΚΑΑ   

ΑΑΠΠΟΟΤΤ ΕΕΛΛΕΕ ΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ   
ΒΒΑΑΣΣ ΙΙ ΚΚΑΑ     

ΘΘ ΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ   
ΕΕΝΝΔΔΕΕ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΙΙ ΚΚΕΕ ΣΣ     

ΔΔΡΡΑΑΣΣ ΤΤΗΗΡΡ ΙΙΟΟΤΤΗΗ ΤΤ ΕΕ ΣΣ   

Οι μαθητές: 

α) εντοπίζουν και κατανοούν το αίτημα 
της ελπίδας και της μεταμόρφωσης όπως 
εκφράζεται στην πολιτική και στην τέχνη 
και διατυπώνουν τις δικές τους κρίσεις  

β) διακρίνουν στην Αγία Γραφή καθώς και 
σε λατρευτικές πράξεις και διατυπώσεις 
την ελπίδα και την προσδοκία για τη 
σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου  

γ) εξετάζουν και αποτιμούν πτυχές της 
χριστιανικής ελπίδας για τη σωτηρία του 
κόσμου, συσχετίζοντάς τες με προσωπικές 
εμπειρίες και βιώματα 

δ) διακρίνουν και εξηγούν την 
ανατρεπτικότητα και τη 
ριζοσπαστικότητα της χριστιανικής 
πρότασης για τη μεταμόρφωση της ζωής  

ε) επιχειρηματολογούν υπέρ της 
προσωπικής ευθύνης και της συλλογικής 
δράσης στην κατεύθυνση της 
μεταμόρφωσης του κόσμου 

στ) μοιράζονται συναισθήματα, ελπίδες 
και οραματισμούς για τη συμμετοχή τους 
στην υπέρβαση του κακού και τη 
μεταμόρφωση του κόσμου 
 

I. Η μεταμόρφωση του κόσμου  
ως πανανθρώπινο αίτημα 

i. Η ελπίδα των ανθρώπων για μια 
ιδανική κοινωνία 

ii. Η σιωπηλή επανάσταση της τέχνης 
iii. Ελπίδα και Αλλαγή: Έγνοια και 

ανάγκη όλων των ανθρώπων 

II. Η ελπίδα των Χριστιανών 
i. «Από το μνήμα το κενό στους 

δρόμους του κόσμου»: Το μήνυμα 
της Ανάστασης ως κέντρο της 
σωτηρίας (Μκ 16, 1-8)  

ii. Το τραπέζι της Ευχαριστίας: 
Ενσωμάτωση με τον Χριστό και 
απελευθέρωση από το κακό 
(Ιωάννου Χρυσοστόμου, 
Κατηχητικός Λόγος) 

iii. «Λειτουργία μετά τη Θεία 
Λειτουργία»: Η συνεχής προσπάθεια 
για μεταμόρφωση ολόκληρης της 
ζωής σε μια ζωή ευχαριστίας  

iv. Ο βιβλικός λόγος: Ελπίδα για όλο 
τον κόσμο (Α΄ Κορ 2, 9) 

v. «Καινούς ουρανούς και γην καινήν 
προσδοκώμεν» (Β Πε 3, 13) 

III. Δράση και αγώνας  
για τη μεταμόρφωση  

Α.  ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Παιχνίδι σε κύκλο (για έναρξη των εργασιών):  
«Πες μου κάτι να νιώσω όμορφα». Μια κάρτα με 
το όνομα του μαθητή πηγαίνει στον διπλανό. 
Μουσική υπόκρουση. Όταν η μουσική σταματάει, 
κάθε παιδί γράφει κάτι όμορφο για τον μαθητή 
στον οποίο ανήκει η κάρτα. Στο τέλος ο καθένας 
παίρνει το δικό του (στόχος: Η ανάγκη μας για το 
καλό εδώ και τώρα) (I.i) 

2. Μονόλογος ενός κατοίκου μιας ιδανικής κοινωνίας 
(Ουτοπίας) (στόχος: Διερεύνηση των προσδοκιών  
και του εφικτού της ιδανικής κοινωνίας) (I.i) 

3. Ζωντανό γλυπτό: Ο ύμνος της Αγάπης (III.vi) 

Β.  ΟΜΑΔΙΚΕΣ / ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. TWPS με θέμα: Ο μονόλογος του Τσάρλι Τσάπλιν 
στην ταινία «Ο μεγάλος δικτάτωρ» [1940] (I.i)  

2. Artful Thinking: «Silent Evolution», Jason Taylor 
de Caires 
[http://www.underwatersculpture.com/pages/gal
lery/evolucion-silenciosa.html] και «Ωκεανός», 
Γιάννης Αγγελάκας (I.ii) 

3. Artful Thinking (ακούγοντας 2 x 10): «Η μέρα 
κείνη δε θ΄ αργήσει», Μάνος Λοΐζος και «Γιορτή», 
Γ. Αγγελάκας (I.ii) 

4. TWPS με θέμα: Οι Μακαρισμοί ως 
πραγματικότητα ζωής (III.ii) 
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της ζωής και του κόσμου 
i. «Υπέρ της του κόσμου ζωής» ή 

αλλιώς «Για να ζήσει ο κόσμος»: 
Προσωπική ευθύνη και κοινή 
επιδίωξη  

ii. H ανατροπή των κριτηρίων της 
ζωής: Οι Μακαρισμοί (Μτ 5, 3-12):  

iii. «Μη μεριμνάτε»: Από τον άκρατο 
καταναλωτισμό στον σεβασμό της 
ζωής (Μτ 6, 25-34) 

iv. Από την αδιαφορία και τη 
σκληρότητα στο αδαπάνητο έλεος 
και στη συγχώρηση (Μτ 18, 21-22) 

v. «Να υπάρχει σε όλους ισότητα»:  
Από την αδικία στον αγώνα για την 
επικράτηση της δικαιοσύνης και της 
ισότητας (Ησ 26, 9 και Β Κορ 8, 13) 

vi. «Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων 
λαλώ»: Από την εχθρότητα και τη 
βία στην ειρήνη και την χωρίς όρια 
αγάπη (Α΄ Κορ 13 και Λκ 6, 27-40) 

vii. «Να έχουμε μόνο αυτή τη σκέψη:  
να σωθούν οι πάντες»: Από το 
τοπικό χρέος στο παγκόσμιο (από 
τους λόγους του Γέροντα 
Σιλουανού) 

viii. «Πάσα η κτίσις συστενάζει και 
συνωδίνει άχρι του νυν»: Από τον 
εφιάλτη της καταστροφής στη 
διάσωση της ζωής 
(Ρωμ 8, 18-23)  

5. Μελέτη περίπτωσης του ανάπηρου ιεροκήρυκα 
Νικ Βόγιετζεκ: «Ούτε Χέρια, ούτε Πόδια, ούτε 
Έγνοιες!» (II.iv, III.ii, III.v)  

6. Artful Thinking: Η εις Άδου κάθοδος - Ανάστασις, 
Όσιος Λουκάς ή Μονή Δαφνίου ή Μονή της Χώρας 
ή Πρωτάτου και Η Ανάσταση -μια προσωπική 
Ανάσταση Μπ. Πυλαρινού (II.i) 

7. Ανάλυση Διαστάσεων: «Η ζωή ως ευχαριστία» 
(II.ii, II.iii) 

8. Μελέτες περίπτωσης προσώπων που υπηρέτησαν  
την προαγωγή της ζωής (III): 

 Νεομάρτυς Ακυλίνα (†1764): Ελευθερία και 
πίστη 

 Όσκαρ Ρομέρο (†1980): Πλούτος και φτώχεια 

9. Έρευνα: Ποιμαντική φροντίδα της Εκκλησίας 
σήμερα (III) 

10. Artful Thinking: Το όραμα του Αποστόλου Παύλου 
του Ρ. Κοψίδη [στον ναό του Αποστόλου Παύλου 
στο Chambésy της Γενεύης] (III.vii) 

11. Αποφάσεις και δράσεις του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου  
για την προστασία του περιβάλλοντος [βλ. 
ενδεικτικά http://www.ec-
patr.org/docdisplay.php?lang=gr&cat=10] (III.viii) 

12. Έρευνα για την επιτροπή AGAPE  
(Alternative Globalization Addressing People and 
Earth / Εναλλακτική Παγκοσμιοποίηση με Κέντρο 
τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον) (III) 

Γ.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

1. Δημιουργούν μία χορογραφία με θέμα το 
τραγούδι «Agape» των Dead Can Dance (III) 
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2. Δημιουργούν συνθήματα και λογότυπα για τα 
ζητήματα του (ΙΙΙ) 

3. Δημιουργία ενός ανθολογίου-λευκώματος με θέμα 
την ελπίδα σε όλες τις θρησκείες (II.iv) 

4. Δημιουργούν δικούς τους στίχους για το τραγούδι 
We shall overcome του Bruce Springsteen 
(τραγούδι-σύμβολο της ελπίδας και του αγώνα για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα) (I.i) 

Δ.  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Σε συνεργασία με τον καθηγητή της Μουσικής 
βρίσκουν και παίζουν τραγούδια για την ελπίδα 
(II.iv) 

Ε.  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ 

1. Οργάνωση θεματικής βραδιάς: προβολή ταινίας, 
ομιλία και τραγούδια για την ελπίδα για τον κόσμο 
(II.iv) 

2. Οργάνωση οικολογικής δράσης (III.viii) 
3. Προβολή ταινίας «Το αριστερό μου πόδι» του Jim 

Sheridan (II.iv) 
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66..    ΑΑππόό  ττηηνν  ααρρχχήή  μμέέχχρριι  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ    ((44  δδίίωωρραα))  

ΠΠ ΡΡΟΟΣΣΔΔΟΟΚΚΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ   ΜΜΑΑΘΘΗΗΣΣ ΙΙ ΑΑΚΚΑΑ   

ΑΑΠΠΟΟΤΤ ΕΕΛΛΕΕ ΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ   
ΒΒΑΑΣΣ ΙΙ ΚΚΑΑ     

ΘΘ ΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ   
ΕΕΝΝΔΔΕΕ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΙΙ ΚΚΕΕ ΣΣ     

ΔΔΡΡΑΑΣΣ ΤΤΗΗΡΡ ΙΙΟΟΤΤΗΗ ΤΤ ΕΕ ΣΣ   

Οι μαθητές: 

α) αντιπαραβάλλουν τη βιβλική και 
πατερική εσχατολογία προς τις σύγχρονες 
καταστροφολογικές αντιλήψεις  

β) εξετάζουν και αξιολογούν τις αντιλήψεις 
των θρησκειών για το τέλος του κόσμου  

γ) επαληθεύουν και αξιολογούν τη 
χριστιανική προσδοκία των εσχάτων ως 
καθημερινό αγώνα για την ανακαίνιση της 
ζωής και όχι ως φυγή από την ιστορία 

δ) διασαφηνίζουν τη θεολογική σημασία των 
όρων «Παράδεισος», «Κόλαση», «Δευτέρα 
Παρουσία», «Βασιλεία του Θεού» και 
ελέγχουν τυχόν λαθεμένες απόψεις που 
διατηρούν  

ε) επιβεβαιώνουν τις κεφαλαιώδεις 
επιπτώσεις (στις σχέσεις με τον άλλον, τον 
εαυτό τους και τον κόσμο όλο) της αποδοχής 
του κόσμου ως έργου του Θεού 

στ) επεξηγούν τον συμβολικό χαρακτήρα 
και την εικονιστική γλώσσα του βιβλίου της 
Αποκάλυψης 

ζ) προσδιορίζουν τη διαλεκτική και 
συμπληρωτική σχέση ανάμεσα στην 
Πρωτολογία (δημιουργία του κόσμου) και 
την Εσχατολογία (οριστική σωτηρία του 
κόσμου) 

Ι.  Αν, πότε και πώς θα τελειώσει ο 
κόσμος; 

i. Σύγχρονες καταστροφολογικές 
αντιλήψεις 

ii. Αντιλήψεις θρησκειών για το τέλος 
του κόσμου 

 Ισλάμ  
 Το τέλος του κόσμου (Κοράνιο, 14, 

42 και 74, 9) 
 Προσδοκία ανάστασης των 

νεκρών (Κοράνιο, 2, 85, 113 174, 
212 και 50, 42) 

 Ζωηρές περιγραφές παραδείσου 
και κολάσεως (Κοράνιο, 25, 15 
[παράδεισος] και 2, 24, 80, 126 
[κόλαση]) 

 Ινδοϊσμός : Ο άνθρωπος πορεύεται στη 
λύτρωση όπως η σταγόνα που 
επιστρέφει στον ωκεανό της 
υπέρτατης πραγματικότητας 

 Βουδισμός: Η Νιρβάνα ως απαλλαγή 
από τις επιθυμίες 

II.  Η πορεία προς τα έσχατα μέσα  
από εικόνες και παραβολές 

i. Ο κόσμος και η ιστορία οδεύει προς 
ένα τέλος (Έσχατα) 

ii. Η προσδοκία της Δευτέρας Παρουσίας: 
«Μαράν αθά – ο Κύριος έρχεται!» (Α΄ 
Κορ 16, 22) και «ναι, έρχομαι ταχύ» 

Α.  ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Β.  ΟΜΑΔΙΚΕΣ / ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1.  Έρευνα: Το τέλος του κόσμου στον 
κινηματογράφο (I) 

2.  Έρευνα: Καταστροφολογικές αντιλήψεις των 
νέων (ηλεκτρονικά παιχνίδια, ταινίες, 
περιοδικά) (I.i) 

3.  Artful Thinking: Εικόνες της Αποκάλυψης. 
Ανιχνεύοντας θρησκευτικές προσεγγίσεις των 
εσχάτων μέσα από την εικονογραφία και την 
τέχνη (II) 

4.  Artful Thinking:  
α.  Η Τελική Κρίση του Michelangelo 

[http://www.wikipaintings.org/en/michel
angelo#supersized-featured-193265] (II.i) 

β.  Η Τελική Κρίση του Αντρέι Ρουμπλιώφ 
[http://www.wikipaintings.org/en/andrei-
rublev/the-last-judgement-1408] (II.i)   

γ. Ο Χριστός εν ετέρα μορφή, Πρωτάτο (IV.i) 
δ. Caravaggio, Το δείπνο στους Εμμαούς, 

Duccio di buoninsegna, Emmaus, Ορθόδοξη 
παράσταση «Μη μου άπτου» (IV.ii) 

Γ.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

1.  Ατελιέ: Δημιουργία κολλάζ με ζωγραφική, 
φωτογραφίες και αποσπάσματα για την 
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η) μοιράζονται ελπίδες και οράματα και 
σχεδιάζουν από κοινού δράση εμπνεόμενοι  
από την Πορεία προς Εμμαούς  

θ) αναστοχάζονται  
και μοιράζονται σκέψεις και συναισθήματα 
για όσα προσέγγισαν τη φετινή χρονιά στο 
μάθημα των Θρησκευτικών, καθώς και για 
τον τρόπο που συνεργάστηκαν 

(Απ 22, 20) 
 Ανάσταση νεκρών: «Έσχατος εχθρός 

καταργείται ο θάνατος» (Α Κορ 15, 26) 
και «Πού σου άδη το κέντρον;» 
(Κανόνας του Μεγάλου Σαββάτου) 

 Τελική κρίση: Η παραβολή της κρίσης  
(Μτ 25, 31-46) και «και είδα έναν 
άσπρο θρόνο» (Απ 20, 11-14) 

 Ο Παράδεισος και η κόλαση: όχι θεϊκή 
αμοιβή ή τιμωρία, αλλά ατελείωτη ζωή 
μέσα στην αγκαλιά του Θεού ή 
απόλυτη άρνηση της  

μετοχής στη ζωή Του (…διήγηση και 
αββά Μακαρίου από το Γεροντικόν  

iii. Η τελική επικράτηση της Βασιλείας 
του Θεού 

 Ζωή γεμάτη χαρά και δημιουργία 
 Ο Θεός προσκαλεί όλους τους 

ανθρώπους στη βασιλεία του (Λκ 14, 
16-24 / Παραβολή του μεγάλου 
δείπνου)  

 «Πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού;»:  
-  «Η βασιλεία του Θεού εντός ημών 

εστίν» (Λκ, 17, 21) 
-  Η Βασιλεία του Θεού όχι μόνο ως 

όραμα, αλλά και ως πρόγευση μέσα 
στην ιστορία 

-  Η Βασιλεία του Θεού είναι ήδη 
παρούσα 

-  Ο κρυμμένος θησαυρός, το 
πανάκριβο μαργαριτάρι (Μτ 13, 44-
45) 

ΙΙΙ. Από τη δημιουργία του κόσμου  
στη Νέα Δημιουργία 

καινή γη και τον καινό ουρανό (III.ii) 

Δ.  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ε.  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.   Δρώμενο πολλαπλών προσεγγίσεων  
(λογοτεχνικών, μουσικών, εικαστικών, 
χορευτικών) στο θέμα «Από την πρωτολογία 
στα έσχατα» (II και ΙΙΙ) 
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i.  «Εγώ ειμί το Άλφα και το Ωμέγα… ο ών 
ο ήν και ο ερχόμενος» (Απ 1, 8): Το 
βιβλίο της Αποκάλυψης για τη 
Βασιλεία του Θεού 

ii.  «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν 
και την γην» (Γεν 1,1) και «και είδον 
καινόν ουρανόν και γην καινήν» (Απ 
21, 1-5): Από τη Γένεση στην 
Αποκάλυψη 

iii.  «Τα πάντα και εν πάσι Χριστός» (Κολ 3, 
10-11). Η ανακαίνιση του κόσμου και η 
«ανακεφαλαίωση των πάντων» 
(Ειρηναίος Λυώνος) 

ΙV. Όταν ανοίγουν τα μάτια των 
ανθρώπων 

i. «Ποιος είναι ο τρίτος που περπατεί 
πάντα στο πλάι σου;», (Τ. Σ. Έλιοτ, Η 
έρημη χώρα)  

ii. «Αυτών δε διηνοίχθησαν οι οφθαλμοί 
και επέγνωσαν αυτόν»: Στην πορεία 
προς Εμμαούς (Λκ 24, 13-35)  

iii. Στο κοινό τραπέζι της Θείας 
Λειτουργίας  

iv. «Τότε πρόσωπο με πρόσωπο θα δούμε  
τον Θεό» (Α΄ Κορ 13, 11-12) 
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77..    ΠΠρρόότταασσηη  γγιιαα  ΕΕρρεευυννηηττιικκήή  ΕΕρργγαασσίίαα  ((pprroojjeecctt))::    

ΔΔιιεευυρρύύννοοννττααςς  ττιιςς  εεμμππεειιρρίίεεςς  μμααςς  //  ΧΧττίίζζοοννττααςς  ττοονν  κκόόσσμμοο  μμααςς    ((33  δδίίωωρραα))  

ΠΠ ΡΡΟΟΣΣΔΔΟΟΚΚΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ     

ΜΜΑΑΘΘΗΗΣΣ ΙΙ ΑΑΚΚΑΑ   ΑΑΠΠΟΟΤΤ ΕΕΛΛΕΕ ΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ   
ΦΦΑΑΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ   ΤΤΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗ ΤΤ ΙΙ ΚΚΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓΑΑΣΣ ΙΙ ΑΑΣΣ     

α) να επεξεργαστούν και να 
παρουσιάσουν τόσο τις προσωπικές 
όσο και τις κοινωνικές διαστάσεις των 
σύγχρονων προβλημάτων της 
ανθρώπινης κατάστασης  

β) να αναδείξουν την παγκόσμια 
δυναμική τους πέρα από σύνορα και 
όρια (πολιτιστικά, εθνικά, 
θρησκευτικά), καθώς και τη 
συνύφανσή τους με τη θρησκευτική 
ζωή 

γ) να διερευνήσουν τα ζητήματα τόσο 
με διαθεματικά όσο και με θεολογικά 
κριτήρια 

δ) να θεωρήσουν τα ζητήματα υπό το 
πρίσμα της βιβλικής θεώρησης και των 
ιδεών που επεξεργάστηκαν στο 
πλαίσιο του ΜτΘ στη διάρκεια όλης 
της σχολικής χρονιάς 

ε) να εμπλακούν προσωπικά και 
ολιστικά με τα υπό μελέτη ζητήματα, 
έτσι ώστε να οικοδομήσουν εμπειρίες 
με νόημα 

στ) να αναστοχαστούν όσα έμαθαν 
και να αναδιοργανώσουν τις ιδέες τους  

ζ) να συνδυάσουν τη θεωρητική 

Ι.  1ο δίωρο: Επιλογή του θέματος, προσδιορισμός διαστάσεων διερεύνησης,  
όροι συνεργασίας, χρονοδιαγράμματα, αυτο-oργάνωση 

i.  «Απέναντι σε αγωνίες και διλήμματά μας»: Με καταιγισμό ιδεών δημιουργείται ο θεματικός 
ιστός του project, δηλαδή προσδιορίζονται τα θέματα, τα οποία μπορεί να είναι: άγχος, 
ανασφάλεια, αποκλεισμός, αποξένωση, μοναξιά, σεξισμός, φόβος, ρατσισμός, εξαρτήσεις, βία, 
μηδενισμός, ανισότητα, φτώχεια κ.ά. Ακολουθεί συζήτηση πάνω στις διαστάσεις που 
ενδιαφέρουν περισσότερο τους μαθητές. Αποφασίζεται αν όλα αυτά μπορούν να θεωρηθούν 
κάτω από ένα θέμα-ομπρέλα, π.χ. «Διευρύνοντας τις εμπειρίες μας / Χτίζοντας τον κόσμο μας» 
που θα μας βοηθήσει να καθορίσουμε τους στόχους και τις κατευθύνσεις του project και να 
χρησιμοποιήσουμε όλα όσα επεξεργαστήκαμε τη φετινή χρονιά. Συζητάμε τη δυνατότητα και 
τις προϋποθέσεις προσέγγισής τους, χρησιμοποιώντας τη βιβλική θεώρηση και τα θεολογικά 
κριτήρια, τα οποία κατακτήσαμε (στη φετινή χρονιά, αλλά και στη διάρκεια όλης της 
θρησκευτικής μας εκπαίδευσης). 

ii.  Αποφασίζονται οι διαστάσεις που θα επεξεργαστούμε και καθορίζονται οι κατευθύνσεις που 
θα επιλέξουμε. 

iii. Προσδιορίζονται οι πηγές συλλογής πληροφοριών: Βιβλία, άρθρα, δημοσιογραφικά κείμενα, 
διαδίκτυο, διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, φωτογραφίες, video, χάρτες, μουσεία, εκθεσιακοί 
χώροι, φορείς, ειδικοί επιστήμονες, πρόσωπα που υπηρετούν σε χώρους κ.ά. Επίσης 
καθορίζονται οι μέθοδοι για τη συλλογή στοιχείων (βιβλιογραφική έρευνα, συλλογή στοιχείων 
από κείμενα, μελέτη ταινιών, φωτογραφιών κ.ά., συνέντευξη, έρευνα). 

iv. Γίνεται επιμερισμός του έργου και ανάθεση σε κάθε μέλος ενός συγκεκριμένου τμήματός του. 
v. Αποφασίζεται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.  

II.  2ο δίωρο: Υλοποίηση διερεύνησης σε ομάδες, προετοιμασία συμπερασμάτων,  
διαμορφωτική αξιολόγηση, επιλογή τρόπου παρουσίασης 

i. Υλοποιείται η κυρίως επεξεργασία των διερευνητικών ερωτημάτων, σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις που έχουν επιλεγεί. Ενδεικτικά θέματα στα οποία μπορεί να επικεντρωθεί το 
ενδιαφέρον είναι:  
 Από το άγχος και την ανασφάλεια στην αποδοχή του εαυτού  
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προσέγγιση των ζητημάτων με 
στοχευμένες δράσεις και 
δραστηριότητες 

η) να συνειδητοποιήσουν το νόημα 
των επαρκειών που απέκτησαν στη 
διάρκεια της μέχρι τώρα σχολικής 
θρησκευτικής τους εκπαίδευσης 

θ) να κρίνουν πόσο η θεολογική 
θεώρηση των ζητημάτων του project 
συνεισέφερε στην προσωπική τους 
ανάπτυξη, καλλιέργεια και 
χειραφέτηση. 

 Η σχέση με τον διπλανό: Από τον αποκλεισμό, την αποξένωση και τη μοναξιά στη φιλία και 
τη συντροφικότητα 

 Οι σχέσεις με το άλλο φύλο: από τον σεξισμό στον αληθινό έρωτα 
 Από τον φόβο και τις εξαρτήσεις στη χειραφέτηση και την ελευθερία 
 Από την ευκολία της βίας στη «βία» της αγάπης 
 Από τον μηδενισμό ενός κόσμου που καταρρέει στην αντίσταση των προσωπικών και 

πανανθρώπινων αξιών (οικολογικό πρόβλημα, οικονομισμός, κοινωνικές ανισότητες) 
ii.  Αποφασίζονται τρόποι παρουσίασης (π.χ. εισηγήσεις, παρουσιάσεις σε Η/Υ, παραγωγή υλικού, 

εκθέσεις, δραματοποιήσεις, συζητήσεις, οργάνωση εκδηλώσεων, πραγματοποίηση δράσεων 
κ.ά.) 

III. 3ο δίωρο: Παρουσιάσεις συμπερασμάτων, αξιολογικές και μεταγνωστικές  
προσεγγίσεις, αποφάσεις για περαιτέρω αξιοποίηση της εργασίας 
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ΑΑ..    ΩΩςς  ππρροοςς  ττηη  γγννώώσσηη  κκααιι  κκααττααννόόηησσηη  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ  ττηηςς  θθρρηησσκκεείίααςς  

––  ΕΕρρμμηηννεεύύοουυνν  κκααιι  θθεεωωρροούύνν  κκρριιττιικκάά  ττιιςς  ααππααννττήήσσεειιςς  ττηηςς  ΑΑγγίίααςς  ΓΓρρααφφήήςς  κκααιι  ττωωνν  ιιεερρώώνν  κκεειιμμέέννωωνν  ττωωνν  θθρρηησσκκεειιώώνν    

γγύύρρωω  ααππόό  θθεεμμεελλιιώώδδηη  υυππααρρξξιιαακκάά  εερρωωττήήμμαατταα  κκααιι  ηηθθιικκάά  ζζηηττήήμμαατταα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  ζζήήττηημμαα  ττηηςς  ππρροοέέλλεευυσσηηςς    

κκααιι  ττηηςς  ττεελλεείίωωσσηηςς  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ  

––  ΕΕμμββααθθύύννοουυνν  σσεε  θθεεοολλοογγιικκέέςς  ιιδδέέεεςς  κκααιι  έέννννοοιιεεςς  ((ααμμααρρττίίαα,,  ππττώώσσηη,,  σσωωττηηρρίίαα,,  ΒΒαασσιιλλεείίαα  ττοουυ  ΘΘεεοούύ,,  έέσσχχαατταα,,  κκρρίίσσηη  κκ..άά..))  

––  ΑΑννααγγννωωρρίίζζοουυνν  ττηηνν  πποολλυυππλλοοκκόόττηητταα  ττοουυ  θθρρηησσκκεευυττιικκοούύ  φφααιιννοομμέέννοουυ  σσττηη  σσύύγγχχρροοννηη  ΕΕυυρρώώππηη    

––  ΣΣυυννεειιδδηηττοοπποοιιοούύνν  όόττιι  πποολλλλέέςς  σσύύγγχχρροοννεεςς  εεννττάάσσεειιςς  κκααιι  σσυυγγκκρροούύσσεειιςς  σσυυννδδέέοοννττααιι  μμεε  ττοο  θθρρηησσκκεευυττιικκόό  φφααιιννόόμμεεννοο    

σσττοονν  εελλλληηννιικκόό  κκααιι  σσττοονν  ππααγγκκόόσσμμιιοο  οορρίίζζοονντταα    

––  ΕΕννττοοππίίζζοουυνν  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  ΧΧρριισσττιιααννιισσμμοούύ  κκααιι  άάλλλλωωνν  θθρρηησσκκεειιώώνν  σσττηηνν  ππρρόόκκλληησσηη,,  ττηη  δδιιόόγγκκωωσσηη,,    

ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ήή  ττηηνν  εεππίίλλυυσσηη  σσύύγγχχρροοννωωνν  κκοοιιννωωννιικκώώνν  ππρροοββλληημμάάττωωνν    

––  ΑΑνναακκααλλύύππττοουυνν  ττηηνν  ππννεευυμμααττιικκήή  κκααιι  υυππααρρξξιιαακκήή  ααλλήήθθεειιαα  πποουυ  κκοομμίίζζοουυνν  οοιι  θθρρηησσκκεείίεεςς  μμεε  ττοο  ααννττίίκκρριισσμμάά  ττοουυςς    

σσττοο  κκοοιιννωωννιικκόό  γγίίγγννεεσσθθααιι    

––  ΚΚααττααννοοοούύνν  ττοουυςς  μμηηχχααννιισσμμοούύςς  ααννττίίσστταασσηηςς  σσττηηνν  ααλλλλααγγήή  ννοοοοττρροοππιιώώνν  κκααιι  σσττάάσσεεωωνν  εεννττόόςς  ττωωνν  θθρρηησσκκεειιώώνν  

––  ΠΠρροοσσεεγγγγίίζζοουυνν  κκρριιττιικκάά  ττιιςς  ααννττιιφφάάσσεειιςς  ήή  ααννττιιννοομμίίεεςς  ττηηςς  ππααρροουυσσίίααςς  ττοουυ  ΧΧρριισσττιιααννιισσμμοούύ  σσττοονν  κκόόσσμμοο    

––  ΑΑννααγγννωωρρίίζζοουυνν  ττηηνν  ααννθθρρωωππιισσττιικκήή  δδιιάάσστταασσηη  ττηηςς  ΟΟρρθθοοδδοοξξίίααςς,,  ττοουυ  ΧΧρριισσττιιααννιισσμμοούύ  κκααιι  ττιιςς  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  ττωωνν  άάλλλλωωνν  θθρρηησσκκεειιώώνν    

––  ΑΑννααλλύύοουυνν  ττοουυςς  ττρρόόπποουυςς  μμεε  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  ηη  θθρρηησσκκεευυττιικκήή  δδέέσσμμεευυσσηη  ήή  θθρρηησσκκεευυττιικκήή  ααδδιιααφφοορρίίαα  ττοουυ  ααννθθρρώώπποουυ  σσχχεεττίίζζεεττααιι  μμεε  ττοονν  

ααυυττοοππρροοσσδδιιοορριισσμμόό  κκααιι  ττηη  σσττάάσσηη  ττοουυ  ααππέέννααννττιι  σσττηη  ζζωωήή  

––  ΑΑννααγγννωωρρίίζζοουυνν  ττηηνν  ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηη  ααννάάμμεεσσαα  σσττιιςς  θθρρηησσκκεευυττιικκέέςς  ππεεπποοιιθθήήσσεειιςς,,  ααξξίίεεςς,,  δδεεσσμμεεύύσσεειιςς  κκααιι  σσττιιςς  κκοοιιννωωννιικκέέςς  ιιδδέέεεςς,,  σσυυμμππεερριιφφοορρέέςς,,  

σσττάάσσεειιςς    

––  ΑΑπποοττιιμμοούύνν  ττηηνν  ππρροοσσφφοορράά  σσπποουυδδααίίωωνν  ππρροοσσωωππιικκοοττήήττωωνν  ααππόό  όόλλεεςς  ττιιςς  θθρρηησσκκεείίεεςς  πποουυ  έέκκαανναανν  ππρράάξξηη  ττηηνν  ππίίσσττηη  ττοουυςς  

––  ΑΑξξιιοολλοογγοούύνν  ττηη  σσηημμαασσίίαα  ττοουυ  ρρόόλλοουυ  ττηηςς  θθρρηησσκκεείίααςς  σσεε  μμιιαα  ππλλοουυρρααλλιισσττιικκήή  κκοοιιννωωννίίαα  κκααιι  ττηηςς  θθρρηησσκκεευυττιικκήήςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  γγιιαα  έένναα  σσύύγγχχρροοννοο  

ννέέοο  

––  ΑΑνναακκααλλύύππττοουυνν  κκοοιιννέέςς  ααξξίίεεςς  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  θθρρηησσκκεείίεεςς..    

ΠΠρροοσσδδοοκκώώμμεεννεεςς  εεππάάρρκκεειιεεςς  ττωωνν  μμααθθηηττώώνν  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  ττάάξξηηςς  
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ΒΒ..    ΩΩςς  ππρροοςς  ττηηνν  κκααττααννόόηησσηη  ττηηςς  πποολλιιττιισσττιικκήήςς  εεμμββέέλλεειιααςς    

ττοουυ  θθρρηησσκκεευυττιικκοούύ  φφααιιννοομμέέννοουυ  

––  ΔΔιιααππιισσττώώννοουυνν  ττηηνν  πποολλιιττιισσμμιικκήή  εεμμββέέλλεειιαα  ττωωνν  θθρρηησσκκεειιώώνν    

––  ΚΚααττααννοοοούύνν  ττοονν  ΧΧρριισσττιιααννιισσμμόό  ωωςς  κκοοιιννήή  πποολλιιττιισσττιικκήή  κκλληηρροοννοομμιιάά  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  

––  ΠΠρροοσσδδιιοορρίίζζοουυνν  ττιιςς  εεππιιρρρροοέέςς  ττηηςς  θθρρηησσκκεείίααςς  σσττηηνν  κκααθθηημμεερριιννήή  ζζωωήή  ττωωνν  ππιισσττώώνν  

––  ΑΑννααγγννωωρρίίζζοουυνν  ττιιςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  ««ιιεερροούύ»»  σστταα  μμννηημμεείίαα,,  σσττιιςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  κκααιι  σσττιιςς  δδοομμέέςς  ττοουυ  εευυρρωωππααϊϊκκοούύ  πποολλιιττιισσμμοούύ    

––  ΕΕννττοοππίίζζοουυνν  κκααιι  δδιιεερρεευυννοούύνν  θθεεοολλοογγιικκέέςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς  σσεε  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  δδεείίγγμμαατταα  κκααλλλλιιττεεχχννιικκήήςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς    

((ααππόό  ττηη  λλοογγοοττεεχχννίίαα,,  ττοο  θθέέααττρροο,,  ττοονν  κκιιννηημμααττοογγρράάφφοο,,  ττηη  μμοουυσσιικκήή  κκλλππ..))    

––  ΑΑπποοττιιμμοούύνν  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  κκααιι  ττιιςς  ααλλλληηλλεεππιιδδρράάσσεειιςς  ττοουυ  ΙΙοουυδδααϊϊσσμμοούύ  κκααιι  ττοουυ  ΙΙσσλλάάμμ  σσττοονν  εευυρρωωππααϊϊκκόό  πποολλιιττιισσμμόό..    

ΓΓ..    ΩΩςς  ππρροοςς  ττηηνν  ππρροοσσωωππιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  κκααιι  κκααλλλλιιέέρργγεειιαα  ααξξιιώώνν  κκααιι  σσττάάσσεεωωνν  

––  ΕΕππεεκκττεείίννοουυνν  τταα  ππρροοσσωωππιικκάά  ττοουυςς  εεννδδιιααφφέέρροονντταα  γγύύρρωω  ααππόό  τταα  θθρρηησσκκεευυττιικκάά  ζζηηττήήμμαατταα  

––  ΠΠρροοσσεεγγγγίίζζοουυνν  κκρριιττιικκάά  ττηη  δδιικκήή  ττοουυςς  θθρρηησσκκεευυττιικκήή  ιιδδιιοοππρροοσσωωππίίαα  κκααιι  εεππεεξξεερργγάάζζοοννττααιι  κκρριιττιικκάά  άάλλλλεεςς  θθρρηησσκκεευυττιικκέέςς  σσττάάσσεειιςς    

––  ΙΙσσχχυυρροοπποοιιοούύνν  σσττάάσσεειιςς  ααπποοδδοοχχήήςς  κκααιι  σσεεββαασσμμοούύ  ττηηςς  εεττεερρόόττηηττααςς  

––  ΔΔεεσσμμεεύύοοννττααιι  σσεε  οοιικκοουυμμεεννιικκέέςς  ααξξίίεεςς  

––  ΠΠρροοσσααννααττοολλίίζζοοννττααιι  σσεε  μμιιαα  κκοουυλλττοούύρραα  δδιιααλλόόγγοουυ    

––  ΚΚααλλλλιιεερργγοούύνν  δδιιεερρεευυννηηττιικκήή  σσκκέέψψηη  κκααιι  σσττοοχχαασσττιικκοοκκρριιττιικκέέςς  ιικκααννόόττηηττεεςς  

––  ΕΕκκφφρράάζζοουυνν  ααιισσθθηηττιικκήή  εευυααιισσθθηησσίίαα  κκααιι  κκααλλλλιιεερργγοούύνν  ττηη  φφαανντταασσίίαα  κκααιι  ττηηνν  εεππιιννοοηηττιικκόόττηηττάά  ττοουυςς  

––  ΣΣχχεεδδιιάάζζοουυνν  κκααιι  οορργγααννώώννοουυνν  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  κκααιι  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  

––  ΜΜοοιιρράάζζοοννττααιι  οορράάμμαατταα  γγιιαα  έένναανν  κκόόσσμμοο  εειιρρήήννηηςς  κκααιι  κκααττααλλλλααγγήήςς..  
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ΕΕ..    ΩΩςς  ππρροοςς  ττηηνν  κκααλλλλιιέέρργγεειιαα  δδηημμοοκκρρααττιικκήήςς  σσυυννεείίδδηησσηηςς  κκααιι  ππρραακκττιικκήήςς  

––  ΣΣυυννεειιδδηηττοοπποοιιοούύνν  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  κκααιι  σσυυλλλλοογγιικκήή  δδιιάάσστταασσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα    

γγιιαα  ττηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  ζζωωήήςς  κκααιι  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ  

––  ΕΕφφααρρμμόόζζοουυνν  σσττηηνν  ππρράάξξηη  ττηηνν  ααπποοδδοοχχήή  κκααιι  ττοονν  σσεεββαασσμμόό  ττηηςς  

θθρρηησσκκεευυττιικκήήςς  κκααιι  πποολλιιττιισσμμιικκήήςς  εεττεερρόόττηηττααςς  

––  ΑΑννααππττύύσσσσοουυνν  σσττάάσσεειιςς  εεννεερργγοούύ  πποολλίίττηη  πποουυ  ννοοιιάάζζεεττααιι  γγιιαα  ττηη  ββεελλττίίωωσσηη    

ττηηςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  ζζωωήήςς  

––  ΔΔεεσσμμεεύύοοννττααιι  σσττοονν  σσεεββαασσμμόό  ττωωνν  ααννθθρρωωππίίννωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  

––  ΕΕλλέέγγχχοουυνν  κκααιι  ααξξιιοολλοογγοούύνν  σσύύγγχχρροονναα  κκοοιιννωωννιικκάά  σσττεερρεεόόττυυππαα  κκααιι  

ππρροοκκααττααλλήήψψεειιςς  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  θθρρηησσκκεευυττιικκέέςς  ππεεπποοιιθθήήσσεειιςς    

––  ΣΣυυννττοοννίίζζοουυνν  σσυυζζηηττήήσσεειιςς,,  εεππιικκοοιιννωωννοούύνν  κκααιι  δδιιααλλέέγγοοννττααιι  μμεε  ττοουυςς  

σσυυμμμμααθθηηττέέςς  ττοουυςς,,  σσυυννδδιιααμμοορρφφώώννοοννττααιι  κκααιι  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσεε  

δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  κκααιι  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  ((κκοοιιννωωννιικκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς..))  

ΔΔ..    ΩΩςς  ππρροοςς  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ηηθθιικκήήςς  σσυυννεείίδδηησσηηςς    

((μμεε  άάξξοονναα  ττοο  σσχχήήμμαα  ««ααππόό  ττοο  ττοοππιικκόό  σσττοο  ππααγγκκόόσσμμιιοο»»))  

––  ΕΕξξεεττάάζζοουυνν  δδιιεεξξοοδδιικκάά  δδιιλλήήμμμμαατταα  κκααιι  εεμμββααθθύύννοουυνν    

σσττιιςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς  ττοουυςς  

––  ΕΕρρμμηηννεεύύοουυνν  ττηη  ζζωωήή  ωωςς  ααγγώώνναα  κκααττάά  ττωωνν  δδυυννάάμμεεωωνν  πποουυ  

κκαατταασσττρρέέφφοουυνν  ττοονν  άάννθθρρωωπποο  κκααιι  ττηη  φφύύσσηη  

––  ΣΣυυννεειιδδηηττοοπποοιιοούύνν  ττιιςς  ππρροοσσωωππιικκέέςς  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκέέςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς  

ααυυττοούύ  ττοουυ  ααγγώώνναα  

––  ΣΣυυννααιισσθθάάννοοννττααιι  ττηηνν  ππρροοσσωωππιικκήή  εευυθθύύννηη    

γγιιαα  όό,,ττιι  σσυυμμββααίίννεειι  σσττοονν  κκόόσσμμοο  

––  ΑΑννττιιλλααμμββάάννοοννττααιι  ττηηνν  ααννααγγκκααιιόόττηητταα  ττοουυ  ααγγώώνναα    

γγιιαα  μμεεττααμμόόρρφφωωσσηη  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ  

––  ΔΔιιααμμοορρφφώώννοουυνν  οοιικκοουυμμεεννιικκήή  σσυυννεείίδδηησσηη  

––  ΕΕμμββααθθύύννοουυνν  σσττηη  σσηημμαασσίίαα  ττηηςς  εελλππίίδδααςς    

κκααιι  ττηηςς  ύύππααρρξξηηςς  οορράάμμααττοοςς  γγιιαα  ττηη  ζζωωήή..  

  

ΣΣΤΤ..  ΩΩςς  ππρροοςς  ττηηνν  εερργγαασσίίαα  μμεε  ττοο  υυλλιικκόό  ττοουυ  ΜΜττΘΘ  

––  ΣΣυυγγκκρρίίννοουυνν,,  εεππεεξξεερργγάάζζοοννττααιι  κκααιι  αανναασσττοοχχάάζζοοννττααιι  δδιιάάφφοορρεεςς  ααππόόψψεειιςς  γγύύρρωω  ααππόό  ηηθθιικκάά  ζζηηττήήμμαατταα  

––  ΕΕππεεξξεερργγάάζζοοννττααιι  μμεε  εερρμμηηννεευυττιικκάά  κκρριιττήήρριιαα  ττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΓΓρρααφφήή  κκααιι  άάλλλλαα  κκεείίμμεενναα  ((θθεεοολλοογγιικκάά,,  λλεειιττοουυρργγιικκάά,,  

λλοογγοοττεεχχννιικκάά))  κκααιι  εειικκαασσττιικκάά  έέρργγαα  

––  ΔΔιιααττυυππώώννοουυνν  υυπποοθθέέσσεειιςς,,  δδιιεερρεευυννοούύνν  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  ααππόό  πποοιικκιιλλίίαα  ππηηγγώώνν,,  σσυυννθθέέττοουυνν  κκααιι  

ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  τταα  σσυυμμππεερράάσσμμααττάά  ττοουυςς  

––  ΣΣυυννδδέέοουυνν  τταα  όόσσαα  μμααθθααίίννοουυνν  μμεε  γγννώώσσεειιςς  ττοουυςς  ααππόό  άάλλλλαα  μμααθθήήμμαατταα  

––  ΧΧρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  πποοιικκιιλλίίαα  μμεεθθόόδδωωνν  εερργγαασσίίααςς  εερρεευυννηηττιικκήήςς,,  δδιιααλλοογγιικκήήςς,,  ββιιωωμμααττιικκήήςς  κκααιι  σσυυννεερργγααττιικκήήςς  

μμοορρφφήήςς,,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  πποοιικκιιλλίίαα  μμέέσσωωνν  κκααιι  υυλλιικκώώνν    

––  ΣΣυυννττοοννίίζζοουυνν  σσυυζζηηττήήσσεειιςς,,  εεππιικκοοιιννωωννοούύνν  κκααιι  δδιιααλλέέγγοοννττααιι  μμεε  ττοουυςς  σσυυμμμμααθθηηττέέςς  ττοουυςς,,  

σσυυννδδιιααμμοορρφφώώννοοννττααιι  κκααιι  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσεε  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  κκααιι  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  ((κκοοιιννωωννιικκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς))..  


