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Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΠΙΣΤΗ  ΚΑΙ  ΛΑΤΡΕΙΑ 

Δ.Ε. 13: « Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης»  
(σελίδες εγχειριδίου 69-76) 

Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για ένα σύγχρονο ανθρωπολογικό προβληματισμό» (σελίδες  

εγχειριδίου 108-111) 

 

Τάξη A’ ΛΥΚΕΙΟΥ                                                                                                 Διάρκεια διδασκαλίας 90 λεπτά 

Δραστηριότητα εμπέδωσης 

Μέθοδος διδασκαλίας: Ομαδοσυνεργατική- διερευνητική 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΟΥ: 

 

Γενική Οδηγία:                     ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΒΗΜΑ –ΒΗΜΑ  

 

 

Βήμα 1. Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή το απόσπασμα: 

« Πριν από 20 χρόνια, επισκέφθηκε μια μεγάλη ομάδα Αρμενίων το 

όρος Σινά, περίπου 800 ψυχές. Ανέβηκαν στην «Αγία Κορυφή» στο 

σημείο που κάποτε στην Παλαιά Διαθήκη ο Μωυσής γονάτισε 

μπροστά στην βάτο που λουζόταν στη φωτιά χωρίς να καίγεται και 

έζησαν μια φοβερή εμπειρία: όλη η περιοχή και αυτοί μέσα, 

φαινόταν να βρίσκεται μέσα σε φωτιά! Το παράξενο ήταν πως 

κανείς δεν αισθανόταν θερμότητα ή την αίσθηση ότι τον περιλούζει η φωτιά. Έβλεπαν 
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μόνο τον απέναντί του σαν φωτιά. Σε περίπου μια ώρα υποχώρησε σαν σε ομίχλη 

εκείνη η φωτιά και ούτε μια τρίχα ή ρούχο των ανθρώπων δεν βλάφτηκε. Μόνο όσοι 

από τους προσκυνητές-ορειβάτες έτυχε να κρατούν ραβδιά, αυτά άναψαν στην άκρια 

σαν κεριά και μετά έσβησαν, έχοντας όμως το σημάδι του καψίματος, μαρτυρώντας ότι 

πάλι ο Κύριος φανέρωσε  την παρουσία Του μέσα σε φωτιά, όπως παλιά στο Μωυσή».  

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

 Πηγή αποσπάσματος: Το Γεροντικόν του Σινά (1988). Σειρά: Σιναϊτικά Κείμενα, 

Εκδόσεις Ι. Μονής Θεοβάδιστου Όρους Σινά, Θεσσαλονίκη, σελίδα 59 

 

           Βήμα 2. Πως συνδέετε το απόσπασμα που έχετε αναγνώσει με τη φανέρωση του Θεού 

στον άνθρωπο κάθε εποχής μέσω των Ενεργειών Του;  Να απαντήσετε αφού πρώτα 

κυκλώσετε στο κείμενο πιθανές λέξεις – κλειδιά που ενισχύουν την απάντησή σας:  

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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Οδηγία: Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις παρακάτω ζωντανές μαρτυρίες 

ανθρώπων που έζησαν και ζουν ακόμη ανάμεσά μας: 

Μαρτυρία1. 

« Ο παπά- Νικόλαος ο Πλανάς (1932), ένας άγιος των ήμερων μας, 

λειτουργούσε καθημερινά, χωρίς διακοπή, σε διάστημα μισού αιώνα. 

Αρκετοί ενορίτες του, κυρίως μικρά παιδιά, τον έβλεπαν όταν 

λειτουργούσε κυριολεκτικά μεταμορφωμένο. 

H φήμη τού παπα-Νικόλα, διηγείται σεβαστή γυναίκα, είχε απλωθεί σ' 

όλη την Αθήνα. 

Κάποτε, παραμονή Χριστουγέννων, ξεκίνησα με τα εγγονάκια μου 

για να κοινωνήσω από τ' αγιασμένα χέρια του. 

Τότε στη Βουλιαγμένη ήταν ακόμα ερημιά. 

Είχαν έρθει και άλλες οικογένειες με τα παιδάκια τους. Κάποια στιγμή 

πού ο παπα-Νικόλας εμφανίστηκε στην ωραία πύλη κρατώντας το άγιο Ποτήριο, το 

εγγονάκι μου φώναξε: 

Γιαγιά, ο παπάς έχει γύρω του φωτιά και περπατάει στον αέρα! Πάψε, τού λέω, ενώ 

συγχρόνως σταυροκοπήθηκα. Πώς έχει φωτιά και  περπατάει στον αέρα; 

Τον βλέπω κι εγώ, φώναξε άλλο παιδάκι. Λάμπει και δεν πατάει κάτω. Ο παπα-

Νικόλας έκανε πως δεν είχε ακούσει τίποτε, αλλά, κι αν είχε ακούσει, δεν έδωσε 

καθόλου προσοχή. 

Από τότε ερχόμουν πάντοτε εδώ και κοινωνούσα και κάθε φορά ήταν αδύνατον να 

μην ακούσω παιδάκια να φωνάζουν: 

Ό παπάς λάμπει σα φωτιά και περπατάει στον αέρα!" 

 

Μαρτυρία 2.  

 

« Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ γέροντας Πορφύριος (1991), ή γνωστή 

σύγχρονη άγια μορφή, ήταν και ουράνιος λειτουργός, όπως 

φανερώνει το ακόλουθο περιστατικό: 

'Όταν κάποτε λειτουργούσε στον άγιο Νικόλαο, δεκάδες 

πιστοί είδαν να βγαίνουν αναρίθμητες πύρινες φλόγες από 
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τη σκεπή της Εκκλησίας και ν' ανεβαίνουν στον ουρανό.Όλοι έμειναν άναυδοι. Δεν 

μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Καθένας έδινε τη δική του εξήγηση στο 

γεγονός, γι' αυτό ρώτησαν τον παππούλη .Τι ήταν άραγε αυτές οι πύρινες Φλόγες. Κι 

εκείνος ταπεινά απέδωσε το γεγονός στην πίστη των άλλων: δεν είναι τίποτα, 

ευλογημένοι, απάντησε … είναι η μεγάλη πίστη … των ψαλτάδων...» 

 Πηγή μαρτυριών:www.pigizois.net Ιερά Μονή Παρακλήτου 

Βήμα 2. Καλείστε με την ομάδα να εντοπίσετε στις μαρτυρίες λέξεις-κλειδιά που μαρτυρούν τις 

επιπτώσεις της ορθόδοξης ανθρωπολογίας στο ψυχοσωματικό άνθρωπο, παρουσιάζοντας και 

στοιχεία από το χαρακτήρα των σύγχρονων Αγίων που ζουν τα δώρα των Ενεργειών: 

 

 

 

 

Κοινά σημεία: 

Συμπέρασμα Πηγή 2 Πηγή 1 

http://www.pigizois.net/
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Βήμα 1:  Διαβάστε προσεχτικά (μόνο) την υποπαράγραφο 3 στην παράγραφο (γ) με τίτλο: 

«Άγιος, ο αληθινός άνθρωπος» στη σελίδα 110.  

Βήμα 2.  Ορίστε ένα παιδί από την ομάδα  να αναγνώσει μεγαλόφωνα το παρακάτω απόσπασμα: 

« Πάρτε μου μια εφημερίδα: 

- Ο Γέροντας ζούσε σαν ερημίτης μέσα στον κόσμο και γι αυτό ενδιαφερόταν για 

όλο τον κόσμο. Κάποια μέρα ήμουν μαζί του, με το αυτοκίνητο φίλου. 

Περνούσαμε από ένα βόρειο προάστιο της Αθήνας. Ο φίλος σταμάτησε σε ένα 

περίπτερο. Τότε ο Γέροντας μας φώναξε από το ανοιχτό παράθυρο του 

αυτοκινήτου: Πάρτε μου κι εμένα μια εφημερίδα. Ξαφνιαστήκαμε. Τον ρώτησα, 

ποια εφημερίδα θέλετε να σας πάρουμε; Ο Γέροντας απάντησε, “όποια να΄ 

ναι”. Του πήραμε μία και, καθώς του την έδινα, τον ρώτησα: “ Γέροντα, 

διαβάζετε και εφημερίδες”; Κι ο Γέροντας απάντησε: “ Να, τώρα που τις είδα 

κρεμασμένες στο περίπτερο, είπα, ας πάρω μια, να δω τι γίνεται ο κόσμος” . 

Όμως ο Γέροντας γνώριζε τον κόσμο πολύ καλύτερα από ότι τον γνώριζαν οι 

δημοσιογράφοι…». 

-  

 Πηγή αποσπάσματος: Γιαννιτσιώτη, Κ. (2000). Κοντά στον Γέροντα Πορφύριο, σελ. 286 

Ζητούμενο: Μπορείτε τώρα να δικαιολογήσετε τον τίτλο της παραγράφου του βιβλίου σας: 

«Άγιος, ο αληθινός άνθρωπος»; 

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

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

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

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

ΚΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ! 

ΟΜΑΔΑ  Γ΄ 


