
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5:  Ελπίδα και αγώνας για τη μεταμόρφωση της ζωής και του 
κόσμου (4 δίωρα) 

 
I. Η μεταμόρφωση του κόσμου ως πανανθρώπινο αίτημα 
 
II. Η ελπίδα των Χριστιανών 
 
1. «Από το μνήμα το κενό στους δρόμους του κόσμου»: Το μήνυμα της Ανάστασης 
ως κέντρο της σωτηρίας 
 
«1 Όταν πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του 
Ιακώβου, και η Σαλώμη, αγόρασαν αρώματα, για να πάνε ν’ αλείψουν το σώμα του 
Ιησού. 2 Ήρθαν στο μνήμα πολύ πρωί την επομένη του Σαββάτου, μόλις ανέτειλε ο 
ήλιος. 3 Κι έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος θα μας κυλήσει την πέτρα από την είσοδο 
του μνήματος;» 4 Γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μόλις όμως κοίταξαν προς τα ’κει, 
παρατήρησαν ότι η πέτρα είχε κυλήσει από τον τόπο της. 
5 Μόλις μπήκαν στο μνήμα, είδαν ένα νεαρό με λευκή στολή να κάθεται στα δεξιά, 
και τρόμαξαν. 6 Αυτός όμως τους είπε: «Μην τρομάζετε. Ψάχνετε για τον Ιησού από 
τη Ναζαρέτ, το σταυρωμένο. Αναστήθηκε. Δεν είναι εδώ. Να και το μέρος όπου τον 
είχαν βάλει. 7 Πηγαίνετε τώρα και πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο: 
“πηγαίνει πριν από σας στην Γαλιλαία και σας περιμένει· εκεί θα τον δείτε, όπως 
σας το είπε”». 8 Οι γυναίκες βγήκαν κι έφυγαν από το μνήμα γεμάτες τρόμο και 
δέος· δεν είπαν όμως τίποτα σε κανέναν, γιατί ήταν φοβισμένες». 

Μκ 16, 1-8 
 

* * * 
 
2. Το τραπέζι της Ευχαριστίας: Ενσωμάτωση με τον Χριστό και απελευθέρωση από 
το κακό 
 
«Όποιος είναι ευσεβής και φιλόθεος, ας απολαύσει την ωραία και λαμπρή αυτή 
εορτή. Όποιος δούλος έχει διαθέσεις αγαθές, ας εισέλθει στη χαρά, γεμάτος με 
ευφροσύνη που χαρίζει ο αναστημένος Κύριός του. Όποιος καταπονήθηκε με τη 
νηστεία, ας απολαύσει τώρα την αμοιβή του. Όποιος από την έκτη ώρα υπηρέτησε 
τον Κύριο, ας πάρει σήμερα την αμοιβή που δικαιούται. Όποιος προσήλθε στη ζωή 
της Εκκλησίας μετά την ενάτη, ας πάρει κι αυτός πρόθυμα μέρος στην Αναστάσιμη 
γιορτή. Όποιος προσήλθε μετά την δωδεκάτη, ας μην έχει καμμιά αμφιβολία˙ 
καθόλου δεν θα τιμωρηθεί. Όποιος καθυστέρησε κι ήρθε μετά την τρίτη, ας 
πλησιάσει τον Κύριο χωρίς κανένα δισταγμό και φόβο. Όποιος προσήλθε κατά την 
πέμπτη ώρα, ας μην έχει κανένα φόβο, ότι τάχα, επειδή έχει φτάσει 
καθυστερημένος, δεν θα τον δεχθεί ο Θεός. Γιατί ο Κύριος δίνει πλουσιοπάροχα τίς 
δωρεές Του. Γι’ αυτό δέχεται και τον τελευταίο, με την ίδια προθυμία που είχε 
δεχτεί και τον πρώτο. Χαρίζει ανάπαυση και ειρήνη σ’ εκείνον που έφτασε αργά, 
όπως ακριβώς κάνει και με τον πρώτο. Ελεεί κι εκείνον που έφτασε τελευταίος, 
αλλά περιποιείται κι εκείνον που πρώτος ήρθε. Και στον έναν δίνει και στον άλλο 
προσφέρει. και τα έργα της αρετής δέχεται, αλλά και την απλή διάθεση 



αναγνωρίζει. και την πράξη την αγαθή τιμά, αλλά και την απλή πρόθεση επαινεί. 
Εισέλθετε λοιπόν όλοι στη χαρά του Κυρίου σας. και εκείνοι που πρώτοι φτάσατε κι 
όσοι ήρθατε δεύτεροι, λάβετε το μισθό σας. Πλούσιοι και φτωχοί πανηγυρίστε. 
Όσοι εγκρατευτήκατε, αλλά κι εκείνοι που έχετε βραδυπορήσει στην εργασία των 
εντολών τιμήστε την σημερινή ημέρα. Όσοι νηστέψατε και εκείνοι που δεν 
νηστέψατε, ευφρανθείτε σήμερα. Ἡ (αγία Τράπεζα) είναι γεμάτη, απολαύστε την 
όλοι. Ὁ Μόσχος είναι άφθονος και ανεξάντλητος. δεν επιτρέπεται λοιπόν να φύγει 
κάποιος πεινασμένος. Όλοι απολαύστε το Συμπόσιο που παρατίθεται για τούς 
πιστούς. Όλοι απολαύστε τα θεία δώρα που προσφέρει η Θεία αγαθοσύνη. Κανένας 
πιά να μη θρηνεί τη φτώχεια του, γιατί τώρα έγινε φανερή η Βασιλεία του Θεού, 
εκείνη που προσφέρεται σ’ όλους εξίσου. Κανένας να μην κλαίει πιά τα πταίσματά 
του, γιατί συγχώρεσή μας είναι ο Αναστημένος. Κανένας ας μη φοβάται πιά το 
θάνατο, γιατί ο θάνατος του Σωτήρα μας, μας ελευθέρωσε από το θάνατο και τη 
φθορά. Γιατί αν κι ο Σωτήρας μας κρατήθηκε από το θάνατο, τελικά τον εξαφάνισε. 
Ὁ Κύριός μας που κατέβηκε στον Άδη άρπαξε κι ανέσυρε μαζί Του όσους κρατούσε 
ο Άδης. Ὁ Κύριος πίκρανε τον Άδη, όταν εκείνος ο παμφάγος τον κατάπιε. Κι αυτό 
ήταν που προβλέποντας το παλιά ο προφήτης Ησαΐας είχε βροντοφωνήσει: Χριστέ 
μου, όταν ο Άδης εκεί κάτω στο σκοτάδι σέ συνάντησε, πικράθηκε. και πολύ σωστά 
πικράθηκε, γιατί από τότε καταργήθηκε. 
 
Πικράθηκε γιατί ξεγελάστηκε. Πικράθηκε γιατί θανατώθηκε. Πικράθηκε γιατί έχασε 
πιά την εξουσία του. Πικράθηκε γιατί ο ίδιος τώρα υποδουλώθηκε. Εκείνος, καθώς 
νόμιζε, είχε λάβει σώμα θνητό και βρέθηκε απρόσμενα μπροστά σέ Θεό. Εκείνος 
είχε πάρει χώμα από τη γη και συνάντησε Θεό, που είχε κατεβεί από τον ουρανό. 
Εκείνος είχε πάρει ένα σώμα ορατό και καταισχύνθηκε από τον Αόρατο. 
 
Πού είναι λοιπόν Άδη η νίκη σου; Αναστήθηκε ο Χριστός και έχεις πιά οριστικά 
κατανικηθεί. Αναστήθηκε ο Χριστός και οι δαίμονες έχουν στα βάραθρα της 
απώλειας γκρεμιστεί. Αναστήθηκε ο Χριστός και χαίρονται οι Άγγελοι. Αναστήθηκε 
ο Χριστός και η ζωή παντού βασιλεύει. Αναστήθηκε ο Χριστός και δεν θα μείνει πιά 
κανένας νεκρός στο μνήμα. Γιατί με την Ανάστασή Του ο Χριστός έγινε η αρχή της 
αναστάσεως όλων όσων έχουν κοιμηθεί. Σ’ Αυτόν ανήκει η δόξα και η εξουσία 
στους απέραντους αιώνες. Αμήν. 
 
Ιωάννου Χρυσοστόμου, Κατηχητικός Λόγος. Ανακτήθηκε από   
http://neotita.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%87%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%
BA%CF%8C%CF%82-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82-
%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-
%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CF%87/ (5/7/2016) 
 

* * * 
 
4. Ο βιβλικός λόγος: Ελπίδα για όλο τον κόσμο 
 
«18 Πιστεύω πραγματικά πως αυτά που τώρα υποφέρουμε, δεν ισοσταθμίζουν τη 
δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. 19 Γιατί όλη η κτίση προσμένει με 



λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. 20 Ξέρετε, βέβαια, πως 
η κτίση υποτάχθηκε κι αυτή στη φθορά, όχι γιατί το ήθελε αλλά γιατί έτσι θέλησε 
αυτός που την υπέταξε. 21 Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα, κι αυτή ακόμα η κτίση, 
πως θ’ απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά, και θα μετάσχει στην 
ελευθερία που θ’ απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού». 

Ρωμ 8, 18-21 
 
«9 Αλλά, όπως λέει η Γραφή, 
Μάτι δεν τα είδε κι ούτε τ’ άκουσε αυτί 
κι ούτε που τα ’βαλε ο λογισμός του ανθρώπου, 
όσα ετοίμασε ο Θεός για κείνους που τον αγαπούν». 

Α’ Κορ 2, 9 
 

* * * 
 
5. «Καινούς ουρανούς και γην καινήν προσδοκώμεν» 
 
«13 Εμείς όμως, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, προσμένουμε καινούριους 
ουρανούς και καινούρια γη, όπου θα βασιλεύει η δικαιοσύνη». 

Β’ Πε 3, 13 
* * * 

 
III. Δράση και αγώνας για τη μεταμόρφωση της ζωής και του κόσμου. 

 

2. H ανατροπή των κριτηρίων της ζωής: Οι Μακαρισμοί (Μτ 5, 3-12):  
 
«3 Μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό, 
γιατί δική τους είναι η βασιλεία του Θεού. 
4 Μακάριοι όσοι θλίβονται για τις αμαρτίες τους και το κακό που κυριαρχεί στον 
κόσμο, 
γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό. 
5 Μακάριοι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους, 
γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας. 
6 Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, 
γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους. 
7 Μακάριοι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, 
γιατί σ’ αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεός του. 
8 Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, 
γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. 
9 Μακάριοι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, 
γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. 
10 Μακάριοι όσοι διώκονται για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, 
γιατί σ’ αυτούς ανήκει η βασιλεία του Θεού. 
11 Μακάριοι είστε 
όταν σας χλευάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη 
κατηγορία εξαιτίας μου. 



12 Να αισθάνεστε χαρά και αγαλλίαση, γιατί θ’ ανταμειφθείτε με το παραπάνω 
στους ουρανούς. 
Έτσι καταδίωξαν και τους προφήτες πριν από σας». 

Μτ 5, 3-12 
 

* * * 
 

3. «Μη μεριμνάτε»: Από τον άκρατο καταναλωτισμό στον σεβασμό της ζωής:  
 
«25 Γι’ αυτό, λοιπόν, σας λέω: Μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα 
πιείτε ούτε για το σώμα σας, τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την 
τροφή; Και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από το ντύσιμο; 26 Κοιτάξτε τα πουλιά 
που δε σπέρνουν ούτε θερίζουν ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες, κι όμως ο 
ουράνιος Πατέρας σας τα τρέφει· εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο απ’ αυτά; 27 
Κι έπειτα, ποιος από σας μπορεί με το άγχος του να προσθέσει έναν πήχυ στο 
ανάστημά του; 28 Και γιατί τόσο άγχος για το ντύσιμό σας; Ας σας διδάξουν τα 
αγριόκρινα πώς μεγαλώνουν· δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν· 29 κι όμως σας 
βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σ’ όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως 
ένα από αυτά. 30 Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο, που σήμερα υπάρχει κι 
αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά, δε θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας, 
ολιγόπιστοι; 31 Μην έχετε, λοιπόν, άγχος και μην αρχίσετε να λέτε: “τι θα φάμε;” ή 
“τι θα πιούμε;” ή “τι θα ντυθούμε;” 32 γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν 
εμπιστεύονται το Θεό· ο ουράνιος όμως Πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη 
απ’ όλα αυτά. 33 Γι’ αυτό πρώτα απ’ όλα να επιζητείτε τη βασιλεία του Θεού και την 
επικράτηση του θελήματός του, κι όλα αυτά θα ακολουθήσουν. 34 Μην αγωνιάτε, 
λοιπόν, για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν 
οι έγνοιες της κάθε μέρας». 

Μτ 6, 25-34 
 

* * * 
 

4. Από την αδιαφορία και τη σκληρότητα στο αδαπάνητο έλεος και στη 
συγχώρηση:  
 
«21 Τότε πήγε ο Πέτρος και του είπε: «Κύριε, πόσες φορές θα σφάλει σ’ εμένα ο 
αδερφός μου και θα τον συγχωρήσω; Ως εφτά φορές;» 22 Του λέει ο Ιησούς: «Δε 
σου λέω ως εφτά, αλλά ως εβδομήντα φορές εφτά». 

Μτ 18, 21-22 
 

* * * 
 

5. «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):  
«Τη νύχτα η ψυχή μου σε ποθεί· 
από τα βάθη μου σ’ αποζητάω. 
Όταν οι κρίσεις σου εφαρμόζονται στη γη 
μαθαίνει τη δικαιοσύνη η οικουμένη». 



Ησ 26, 9 
 
«Σκοπός βέβαια δεν είναι να στερηθείτε εσείς για να ανακουφίσετε τους άλλους, 
αλλά να υπάρχει σε όλους ισότητα». 
 

Β’ Κορ 8, 13 
 

* * * 
 

6. «Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ»: Από την εχθρότητα και τη βία 
στην ειρήνη και την χωρίς όρια αγάπη:  
 
«1 Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, 
αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης 
καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλαλαγμός. 2 Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα κι 
όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη, έτσι που 
να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. 3 Κι αν ακόμα μοιράσω 
στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου 
για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δε μ’ ωφελεί. 
4 Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη· εκείνος που αγαπάει δε 
ζηλοφθονεί· εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει ούτε περηφανεύεται· 5 είναι 
ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής ούτε ευερέθιστος· ξεχνάει το κακό που του έχουν 
κάνει. 6 Δε χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. 
7 Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται· σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα 
τα υπομένει. 
8 Ποτέ η αγάπη δε θα πάψει να υπάρχει. Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε 
δε θα υπάρχουν πια· η γλωσσολαλία θα πάψει· θα σταματήσει η γνώση των 
μυστηρίων του Θεού. 9 Γιατί και η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται 
μονάχα σ’ ένα μέρος της αλήθειας. 10 Όταν όμως το τέλειο που περιμένουμε θα 
’ρθεί, τότε το μερικό θα πάψει να υπάρχει. 
11 Μικρό παιδί όταν ήμουν, σαν μικρό παιδί μιλούσα, αισθανόμουν και 
σκεφτόμουν. Άντρας πια όταν έγινα, κατήργησα τους τρόπους του μικρού παιδιού. 
12 Αλήθεια, τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό 
καθρέφτη· τότε όμως πρόσωπο με πρόσωπο θα δούμε το Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο 
ένα μέρος, τότε όμως θα γνωρίσω με πληρότητα, όπως και ο Θεός μ’ έχει γνωρίσει. 
13 Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία: η πίστη, η ελπίδα κι η αγάπη. Και απ’ 
αυτά, το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη». 

Α΄ Κορ 13 
* * * 

«27 Σ’ εσάς όμως που μ’ ακούτε λέω: Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους 
σας μισούν· 28 δίνετε ευχές σ’ όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε γι’ αυτούς 
που σας κακομεταχειρίζονται. 
29 Σ’ όποιον σε χαστουκίζει στο ένα μάγουλο, γύριζε και το άλλο· κι αν κάποιος σου 
πάρει το πανωφόρι, μην τον εμποδίσεις να πάρει και το πουκάμισο. 30 Σ’ όποιον 
σου ζητάει κάτι δίνε το, κι αν κάποιος σου πάρει αυτό που σου ανήκει, μη ζητάς να 
σου το επιστρέψει. 31 Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι 
ακριβώς να συμπεριφέρεστε κι εσείς σ’ αυτούς. 32 Γιατί, αν αγαπάτε αυτούς που 



σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό; Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν 
αυτούς που τους αγαπούν. 33 Κι αν κάνετε καλό σ’ αυτούς που σας κάνουν καλό, 
ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό; Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. 34 Αν 
δανείζετε σ’ όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από το 
Θεό; Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. 
35 Αντίθετα, εσείς ν’ αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να 
δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι, ο Θεός, που είναι 
καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το 
παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. 36 Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως 
σπλαχνικός είναι κι ο Θεός Πατέρας σας». 
37 Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας, για να μη σας κρίνει κι εσάς ο Θεός. Μην 
τους καταδικάζετε, για να μη σας καταδικάσει κι εσάς ο Θεός. Συγχωρείτε, για να 
σας συγχωρήσει κι εσάς ο Θεός. 38 Δίνετε, για να σας δώσει κι εσάς ο Θεός. Η 
δωρεά του θα είναι πλούσια, άφθονη, τέλεια και ξέχειλη· γιατί, ό,τι μέτρο 
χρησιμοποιείτε για τους άλλους, το ίδιο θα χρησιμοποιήσει και για σας ο Θεός». 39 
Επίσης τους είπε ο Ιησούς και μια παρομοίωση: «Μπορεί ένας τυφλός να οδηγήσει 
έναν άλλον τυφλό; Δεν θα πέσουν κι οι δυο στο χαντάκι; 40 Ένας μαθητής δεν 
μπορεί να είναι πάνω από το δάσκαλό του· όποιος όμως καταρτιστεί τέλεια, μπορεί 
να φτάσει το δάσκαλό του». 

Λκ 6, 27-40 
 

* * * 
 

8. Από τον εφιάλτη της καταστροφής στη διάσωση του πλανήτη μας:  
 
«18 Πιστεύω πραγματικά πως αυτά που τώρα υποφέρουμε, δεν ισοσταθμίζουν τη 
δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. 19 Γιατί όλη η κτίση προσμένει με 
λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. 20 Ξέρετε, βέβαια, πως 
η κτίση υποτάχθηκε κι αυτή στη φθορά, όχι γιατί το ήθελε αλλά γιατί έτσι θέλησε 
αυτός που την υπέταξε. 21 Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα, κι αυτή ακόμα η κτίση, 
πως θ’ απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά, και θα μετάσχει στην 
ελευθερία που θ’ απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. 22 Ξέρουμε καλά 
ότι ως τώρα όλη η κτίση στενάζει και κραυγάζει από πόνο, σαν την ετοιμόγεννη 
γυναίκα. 23 Κι όχι μόνο η κτίση. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς: Έχουμε ως αρραβώνα του 
νέου κόσμου το Άγιο Πνεύμα, εσωτερικά όμως στενάζουμε κι εμείς, γιατί 
λαχταρούμε να γίνουμε για πάντα παιδιά του Θεού και να γλιτώσει το σώμα μας 
από τη φθορά».                                                                                         Ρωμ 8, 18-23 

* * * 
 

Επιπλέον υλικό: 
 

III. Δράση και αγώνας για τη μεταμόρφωση της ζωής και του κόσμου. 
 

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



«Το Πνεύμα του Χριστού, που μου έδωσε ο Κύριος, θέλει να σωθούν όλοι, να 
γνωρίσουν όλοι τον Θεό. Ο Κύριος έδωσε στον ληστή τον παράδεισο· έτσι θα δώσει 
τον παράδεισο και σε κάθε αμαρτωλό.  
... Κύριε, όλοι οι λαοί είναι έργο των χειρών Σου. Απομάκρυνε τους από την έχθρα 
και το μίσος και δώσε τους μετάνοια, για να γνωρίσουν όλοι την αγάπη Σου... Κύριε, 
σκόρπισε τη χάρη Σου στη γη. Δώσε σ' όλους τους λαούς της γης να γευθούν την 
αγάπη Σου, να μάθουν πως Συ μας αγαπάς σαν μητέρα κι ακόμη περισσότερο. Γιατί 
μπορεί κι η μητέρα να ξεχάσει το παιδί της, αλλά Συ ποτέ, γιατί αγαπάς απείρως το 
πλάσμα Σου και η αγάπη δεν μπορεί να λησμονήσει...». 
 
Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου, Ο ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ, Ι.Μ. ΤΙΜΙΟΥ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΣΣΕΞ ΑΓΓΛΙΑΣ. Ανακτήθηκε από:  
http://www.orthodoxfathers.com/logos/Dipsa-Theou-Agios-Silouanos-Athonitis 
 

* * * 

Δείγματα μουσικής 
 

1. Γιάννης Αγγελάκας, Ωκεανός, 2007. Μουσική: Βελιώτης Νίκος, Στίχοι: Αγγελάκας 
Γιάννης.  
Προτεινόμενη διδακτική δραστηριότητα: Artful Thinking. 
Ενδεικτική πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=v3jlGXf8aL8 

2. Δήμητρα Γαλάνη & Μάνος Λοΐζος, Η μέρα εκείνη δε θ' αργήσει, 1980. Στίχοι: 
Φώντας Λάδης, Μουσική: Μάνος Λοΐζος. 
Προτεινόμενη διδακτική δραστηριότητα: Artful Thinking (ακούγοντας 2 x 10). 
Ενδεικτική πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=DWvfr_F-cvU 

3. Γιάννης Αγγελάκας, Γιορτή – 1999, Στίχοι:   Γιάννης Αγγελάκας, Μουσική:   Τρύπες. 
Προτεινόμενη διδακτική δραστηριότητα: Artful Thinking (ακούγοντας 2 x 10). 
Ενδεικτική πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=R79keUK9Io8 
 

* * * 

Δείγματα βίντεο: 
 
1. Ο μονόλογος του Τσάρλι Τσάπλιν στην ταινία «Ο μεγάλος δικτάτωρ» [1940] 
Προτεινόμενη διδακτική δραστηριότητα: ΟΜΑΔΙΚΕΣ / ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. TWPS 
Ενδεικτική πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=w8HdOHrc3OQ 

2. Νικ Βόγιετζεκ: «Ούτε Χέρια, ούτε Πόδια, ούτε Έγνοιες!» 
Προτεινόμενη διδακτική δραστηριότητα: Μελέτη περίπτωσης του ανάπηρου 
ιεροκήρυκα Νικ Βόγιετζεκ: «Ούτε Χέρια, ούτε Πόδια, ούτε Έγνοιες!» 
Ενδεικτική πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=3L9kEWTujYU  

http://www.orthodoxfathers.com/logos/Dipsa-Theou-Agios-Silouanos-Athonitis
https://www.youtube.com/watch?v=R79keUK9Io8
https://www.youtube.com/watch?v=3L9kEWTujYU

