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Δ.Ε. 14η Αιρέσεις: εσωτερική πληγή της Εκκλησίας: 

Τάξη Γ΄ Γυμνασίου                                                                                   

Διδακτικό εγχειρίδιο: «Θρησκευτικά Γ΄ Γυμνασίου, Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας», Ο.Ε.Δ.Β.
Α 

2006 

Δραστηριότητα εμπέδωσης στάσεων 

Μέθοδος διδασκαλίας: Ομαδοσυνεργατική- διερευνητική Διάρκεια διδασκαλίας 40 λεπτά 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΔΙΕΡΕΥΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΟΥ: 

ΟΜΑΔΑ Α΄- Οδηγία:  

 Παρακαλείστε να ανοίξτε το βιβλίο σας στη σελίδα 56.  

 Με τη βοήθεια των τριών διαφανειών που ακολουθούν, κυκλώσετε στα πρώτα τρία 

Άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως (σελίδα 56 του βιβλίου σας) τις λέξεις-κλειδιά  ή 

φράσεις που φανερώνουν την απάντηση της Εκκλησίας : 

α. Στη διδασκαλία του Αρείου Πρεσβυτέρου Αλεξανδρείας (με κόκκινο χρώμα)  

β. Στη διδασκαλία του Ευτυχή Αρχιμανδρίτη Κωνσταντινουπόλεως (με μπλε χρώμα) 

γ. Στη διδασκαλία του Νεστορίου Επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (με άλλο χρώμα) 



Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου/ Πρόγραμμα Δικτύων Σχολείων Μέσης Γενικής- 
Α.Π./ Μάθημα: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ Δίκτυο Σχολείων Λευκωσίας/ Σχολική μονάδα: Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως 
Λευκωσίας/ Τάξη Γ΄/ Λειτουργός Π.Ι. και ΝΑΠ Παπαδοπούλου Λιάνα/Ημερομηνία διεξαγωγής: 27/01/2014/ Παραγωγή 
εκπαιδευτικού υλικού και παράθεση δειγματικής: Παπαδοπούλου Λιάνα.  
 

2 
 

 

 

 

 



Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου/ Πρόγραμμα Δικτύων Σχολείων Μέσης Γενικής- 
Α.Π./ Μάθημα: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ Δίκτυο Σχολείων Λευκωσίας/ Σχολική μονάδα: Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως 
Λευκωσίας/ Τάξη Γ΄/ Λειτουργός Π.Ι. και ΝΑΠ Παπαδοπούλου Λιάνα/Ημερομηνία διεξαγωγής: 27/01/2014/ Παραγωγή 
εκπαιδευτικού υλικού και παράθεση δειγματικής: Παπαδοπούλου Λιάνα.  
 

3 
 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Οδηγία: Αφού διαβάσετε με προσοχή τα αποσπάσματα που παρουσιάζονται παρακάτω, 

απαντήστε στο ερώτημα:  

-Γιατί οι αιρέσεις ήταν ανοιχτές πληγές όχι μόνο για την Εκκλησία αλλά και κίνδυνος για την 

ασφάλεια του  Κράτους; ( ασφάλεια =κοινωνική και πολιτική ζωή + συνοχή των πολιτών)    

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

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

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

-Μπορείς τώρα, αφού έχεις ήδη απαντήσει, να εντοπίσεις- να κυκλώσεις  και να χρωματίσεις 

τις λέξεις-κλειδιά μέσα στις δύο πηγές που  σε βοήθησαν να δομήσεις την απάντησή σου; 
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ   ΥΛΙΚΟ    ΟΜΑΔΑΣ    Β΄ 

Πηγή 1. Ο αυτοκράτορας και η Εκκλησία: 

«Η ιστορία της θεολογίας δεν μπορεί να εννοηθεί ανεξάρτητα από τα πολιτικά πλαίσια μέσα 

στα οποία αυτή γεννήθηκε. Στη βυζαντινή αυτοκρατορία κρατική και εκκλησιαστική εξουσία 

είχαν αμοιβαία εξάρτηση.[…] Το Κράτος αναμειγνυόταν με ενεργό τρόπο στις εκκλησιαστικές 

υποθέσεις. […]Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου είχε το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής στην 

εκκλησιαστική διοίκηση, το δικαίωμα συγκλίσεως συνόδων. Αυτός μετέτρεπε τις διάφορες 

δογματικές αποφάσεις σε νόμους κρατικούς επίσημους, «διατάγματα» ή «έδικτα». Οι 

αιρετικοί ήταν ταυτόχρονα και εχθροί του κράτους». 

 Πηγή: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος Ζ’, Θεματική «Θεολογία»: σελίδες 398-

399, διασκευή 

Πηγή 2. Οι αιρέσεις και η περίπτωση της Βυζαντινής  Συρίας: 

«Οι διαιρέσεις αυτές οδήγησαν στην εξασθένιση του πατριάρχη Αντιοχείας (της Συρίας)  ο 

οποίος δεν μπόρεσε ποτέ να διαδραματίσει στη Συρία τον σχεδόν μοναρχικό ρόλο που είχε 

αντίστοιχα διαδραματίσει στην Αίγυπτο ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Η Συρία υπέστη τον 5ο 

αιώνα πολλούς εδαφικούς ακρωτηριασμούς που όλοι ήταν συνδεμένοι με τις δογματικές 

αντιθέσεις».  

 Πηγή: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος Ζ’, Θεματική «Δογματικές Έριδες»: σελίδες 

454-455, διασκευή 

 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ 

Οδηγία: Αφού διαβάσετε με προσοχή τα αποσπάσματα που παρουσιάζονται παρακάτω, 

καταγράψετε με την ομάδα σας τη θέση της  Εκκλησίας άλλοτε και σήμερα σε σχέση με την 

πληγή των αιρέσεων: 

1. «Η Εκκλησία κατακρίνει την αίρεση και όχι τον αιρετικό, την κακοδοξία και όχι τον 

άνθρωπο».   

Στοιχεία ταυτότητας της Πηγής: Ιωάννη του Χρυσοστόμου PG 50, 700-701 

 (λ. «κακοδοξία»= η λανθασμένη, η αιρετική διδασκαλία) 
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2. « Εμείς οι Χριστιανοί βιώνουμε καθημερινά τη θεϊκή αγάπη μαχόμενοι εναντίον κάθε 

φανατισμού μεταξύ των ανθρώπων και των λαών.  Επειδή συνεχώς διακηρύσσουμε την 

ενανθρώπιση του Θεού και την θέωση του ανθρώπου και υπερασπιζόμαστε τα 

ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους και όλα τα έθνη.  Επειδή βιώνουμε 

την θεϊκή δωρεά της ελευθερίας με το απολυτρωτικό έργο του Χριστού, είμαστε σε 

θέση να προβάλουμε την παγκόσμια αξία της για κάθε έθνος και λαό». 

 

Στοιχεία ταυτότητας της Πηγής: Απόσπασμα από τη Διακήρυξη της  Γ΄ Προσυνοδικής  

Πανορθόδοξης  Διάσκεψης για τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 1986. 

 

 

 

 

3. «Επειδή λοιπόν και μέσα στη ψυχή των αιρετικών υπάρχει πληγή, αφού τους 

καταβρέξουμε με όλα όσα έχουμε πει, παίρνοντας κατά κάποιο τρόπο με μαλακό 

σφουγγάρι γλυκό και πόσιμο νερό, ας προσπαθήσουμε να περιορίσουμε το ψυχικό τους 

πρήξιμο και ολόκληρο το εξόγκωμα του εγωισμού τους. Και αν βρίζουν και αν κλωτσούν 

και αν φτύνουν και κάνουν ό,τιδήποτε, να μην εγκαταλείπεις αγαπητέ το έργο της 

θεραπείας».       

Στοιχεία ταυτότητας της Πηγής: Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ε.Π.48,718  

 

4. “ Πως η οικογένειά μου διασπάστηκε”: Μαρτυρία γυναίκας σε αντιαιρετικό συνέδριο 

της Παγκύπριας Ένωσης Γονέων: 

 

“  Υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα στη ζωή των ανθρώπων, αλλά το να διασπασθεί 

μια οικογένεια από τις αιρέσεις, πιστεύω ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. 

Είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη κατάσταση διότι η οικογένειά μας έχει διχαστεί και 

το πρόβλημα γίνεται οξύτερο κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, όπου 

μαζεύεται όλη η οικογένεια. Πάντα οι δυο μου αδελφές χαλούν το εορταστικό-

οικογενειακό κλίμα γιατί έχουν το θράσος να ειρωνεύονται ό,τι έχει σχέση με την 

Ορθόδοξη πίστη μας. Κάποιο Πάσχα θυμούμαι είχα πει στη αδελφή μου την Ε. Χριστός 
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Ανέστη και μου είπε: μα έχει δύο χιλιάδες χρόνια που αναστήθηκε και της απάντησα 

«φαντάσου τι πίστη έχουμε εμείς οι χριστιανοί, να κηρύττουμε την Ανάσταση του 

Χριστού μας για τόσους αιώνες». 

 

 Στοιχεία ταυτότητας της Πηγής: (Ηλεκτρονική πηγή) www.agioritikovima.gr, ημερομηνία 

ανάρτησης 8 Ιανουαρίου 2013 

 

 

Συμπέρασμα: 

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

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

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

 

 

 

Καλή εργασία με την ομάδα! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agioritikovima.gr/

