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ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΩΝ Γ΄ ΣΑΞΗ (Καθηγητής : Παπαδόπουλος Αθ) 

ΘΕΜΑ : ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΙΑ 

                 ΕΡΩΣΗΕΙ  για ΑΣΟΜΙΚΗ ή ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (μέχρι 3 άτομα) * : 

 

1. Ση ελλννύκε όηαλ ιέκε διακονία κέζα ζηελ Δθθιεζία; (νξηζκόο). Ο Υξηζηόο είρε πεη ζηνπο 

καζεηέο Σνπ : «Τκείο (εζείο) εζηέ ην άιαο  ηεο γεο»(Μαηζ. 5,13). Πσο ζρεηίδεηαη ε 

δηαθνλία ησλ ζεκεξηλώλ ρξηζηηαλώλ κε ηε θξάζε απηή;  

2. Κνξπθαία εθδήισζε ρξηζηηαληθήο δηαθνλίαο είλαη ε Ηεξαπνζηνιή. Ση είλαη Ηεξαπνζηνιή 

γεληθά (νξηζκόο). Πνηα θξάζε είπε ν Υξηζηόο ζηνπο καζεηέο Σνπ αλαθνξηθά κε ηελ 

απνζηνιή ηνπο ζηνλ θόζκν; Πνην κπνξεί λα είλαη ην κεγαιύηεξν θίλεηξν ελόο 

Ηεξαπνζηόινπ; Βι. θαη ην βνεζεηηθό θείκελν : «Η ιεπαποζηολή αποηελεί ηο πιο οςζιώδερ κεθάλαιο ηηρ 

ζυήρ ηηρ Εκκληζίαρ. Είναι ηο ύτιζηο σπέορ ηηρ ζυήρ ηηρ Εκκληζίαρ. Είναι έναρ πνεςμαηικόρ ποηαμόρ ιεπαποζηολήρ. 

Πολύ επιηςσημένα ελέσθη όηι Εκκληζία συπίρ ιεπαποζηολή είναι Εκκληζία συπίρ αποζηολή. Η ιεπαποζηολή είναι μέπορ 

ηηρ "καινήρ ενηολήρ" ηος Υπιζηού, ηηρ ενηολήρ ηηρ αγάπηρ. Η αγάπη ππορ ηον πληζίον απαιηεί ηο ενδιαθέπον ηος πιζηού 

για ηη ζυηηπία εκείνυν πος δεν γνυπίζοςν ηην αλήθεια ηος Υπιζηού. Ενδιαθέπον αληθινό και έμππακηο». 

3. Πνηνη είλαη νη πξώηνη ηεξαπόζηνινη ηεο Δθθιεζίαο; Να αλαθέξεηε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

παξαδείγκαηα Ηεξαπνζηνιηθώλ Γξάζεσλ ησλ πξώησλ ρξηζηηαληθώλ ρξόλσλ. Ση γλσξίδεηο 

γηα ηελ Ηεξαπνζηνιηθή δξάζε ηνπ απνζηόινπ Παύινπ; 

4. ε απηέο ηηο Ηεξαπνζηνιηθέο δξάζεηο ησλ πξώησλ αηώλσλ ζπκκεηείραλ θαη γπλαίθεο, νη 

ιεγόκελεο Διακόνιζζερ, πνπ ήζαλ γπλαίθεο βνεζνί θαη ζπλεξγάηεο ηνπ ηεξέα. Ση γλσξίδεηε 

γηα ην ζεζκό ησλ δηαθνληζζώλ ηεο Δθθιεζίαο. Πνην ήηαλ ην έξγν ηνπο; Να αλαθέξεηε  

ηνπιάρηζηνλ (10) ζπνπδαίεο δηαθόληζζεο ηεο Δθθιεζίαο.  

5. Πνηα ε γλώκε ζνπ γη απηόλ ηνλ ζεζκό ησλ Γηαθνληζζώλ; Πηζηεύεηο όηη πξέπεη λα επαλέιζεη 

ζηελ Δθθιεζία; (Γηθαηνιόγεζε ηελ άπνςή ζνπ). Γλσξίδεηο εάλ ζήκεξα ππάξρνπλ 

Παηξηαξρεία ηεο Δμσηεξηθήο Ηεξαπνζηνιήο πνπ επαλέθεξαλ απηόλ ην ζεζκό;  

6. Μπνξείο λα εληνπίζεηο δηαθνξέο ζηελ Ηεξαπνζηνιή ησλ πξώησλ καζεηώλ ηνπ Υξηζηνύ κε 

ηνπο ζεκεξηλνύο Ηεξαπνζηόινπο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο, σο ππορ ηα μέζα και ηοςρ 

κόποςρ ηυν Ιεπαποζηόλυν; (Βι θαη απ. Παύιν : Β' Κνξ. 11, 23-28).   

7. Καηά ηε γλώκε ζνπ, πόζν κπνξεί λα βνεζήζεη ην Γηαδίθηπν θαη γεληθά ε Σερλνινγία ζηε 

ζεκεξηλή Δμσηεξηθή Ηεξαπνζηνιή (έληππα, δηάδνζε ηνπ Δπαγγειίνπ, επηθνηλσλία θιπ). Να 

ηεθκεξηώζεηο ηελ απάληεζή ζνπ.  

8. Ση ελλννύκε κε ηνπο όξνπο Δμσηεξηθή θαη Δζσηεξηθή Ηεξαπνζηνιή ηεο Δθθιεζίαο καο. 

Οκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο. Βι. θαη ην βνεζεηηθό θείκελν : «Δὐζύο ἐμ ἀξρῆο πξέπεη λά δηεπθξηλίζνπκε ὅηη 

νἱ ἔλλνηεο ηῆο Ἐμσηεξηθῆο Ἱεξαπνζηνιῆο θαί ηῆο Ἐζσηεξηθῆο Ἱεξαπνζηνιῆο δέλ δηαρσξίδνληαη κέ ἀπόιπηε δηαρσξηζηηθή 

γξακκή. Γηαθξίλνληαη βεβαίσο θαηά ηά ἐμσηεξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηνύο ζηόρνπο θαί ηίο κεζόδνπο, ηαπηίδνληαη ὅκσο θαηά 

ηήλ νὐζία ηνπο, αὐηό πνύ εἶλαη θαί ιέγεηαη «ἔξγν ἀπνζηνιηθό». Ὑπό κία εὐξπηάηε ἔλλνηα ὅινη καο, νἱ ἐλ ηῷ θόζκῳ ρξηζηηαλνί 
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θαί νἱ κνλαρνί θαί νἱ ἀζθεηαί ηῆο βαζπηάηεο ἐξήκνπ, ἐπηηεινῦκε ἔξγν ἀπνζηνιηθό. Γηόηη, ὅηαλ ἀιεζηλά ἀγαπνῦκε, ἀιεζηλά 

ἀζθνύκεζα, ἀιεζηλά κεηαλννῦκε, ἀιεζηλά πξνζεπρόκαζηε, ηόηε βαδίδνπκε ζηήλ ὁδό ηῆο ζσηεξίαο θαί δείρλνπκε ζηνύο ἄιινπο, 

ἀθόκε θαί ρσξίο λά ζέινπκε, ηήλ ὁδό ηῆο ζσηεξίαο. Σήλ ἐκπξνζζνθπιαθή ἀπνηεινῦλ νἱ ἱεξαπόζηνινη ζηήλ Ἀθξηθή θαί ζηήλ 

Ἀζία, νἱ πνηκέλεο καο ζηίο ἐπηζθνπέο, ηίο ἐλνξίεο θαί ηά κνλαζηήξηα καο ζέ θάζε γσληά ηνῦ πιαλήηε, ἐθεῖ πνύ ἡ Ἐθθιεζία δίλεη 

ηήλ Ὀξζόδνμε καξηπξία ηεο. ηνύο ἱεξαπνζηόινπο θαί ζηνύο πνηκέλεο ηῆο Ἐθθιεζίαο ἀλαηέζεθε ηό ἀπνζηνιηθό ἔξγν. Ἐκεῖο ἀπό 

ηά κεηόπηζζελ θαινύκεζα λά ηνύο ζπκπαξηζηαζνῦκε κέ ηήλ θηιόζεε δσή καο, κέ ηήλ πξνζεπρή καο, κέ ηό ἐλδηαθέξνλ καο θαί κέ 
ηόλ πόλν καο, κέ ηήλ ηαπείλσζί καο, κέ ηήλ ὑπαθνή καο, κέ ηό ὀξζόδνμν θξόλεκά καο, θαί κέ ηήλ ζεκλή παξξεζία καο ὅηαλ 

ρξεηάδεηαη».  

9. Δλώ κέρξη θαη ηνλ πξνεγνύκελν αηώλα πξσηνζηαηνύζαλ ζηελ Δμσηεξηθή Ηεξαπνζηνιή ε 

Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία θαη θπξίσο νη πξνηεζηάληεο, ηνλ ηειεπηαίν αηώλα έρεη ηξνκεξή 

δξάζε ε Δμσηεξηθή Ηεξαπνζηνιή ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο ζε όινλ ζρεδόλ ην ζύγρξνλν 

θόζκν, κνινλόηη δελ έρεη ηελ ππνδνκή θαη ηα κέζα (ηα ρξήκαηα) εηεξόδνμσλ 

Ηεξαπνζηόισλ. πκθσλείο κε  απηήλ ηελ άπνςε ; Δάλ λαη, ηόηε λα πεξηγξάςεηο ην έξγν ηεο 

Ηεξαπνζηνιήο πνπ επηηειεί ε Οξζόδνμε Αλαηνιηθή Δθθιεζία. Βι. θαη ην βνεζεηηθό θείκελν 

: «ήμεπα και η Οπθόδοξη Αναηολική Εκκληζία ζηέλνει ιεπαποζηολέρ ζ΄ όλον ηον κόζμο. Έσει ιδπύζει πανηού,  όπος 

ςπάπσοςν ελληνικέρ παποικίερ, οπθόδοξερ σπιζηιανικέρ εκκληζίερ, πος έσοςν επικεθαλήρ άξιοςρ ιεπάπσερ και κληπικούρ. 

Έσηιζε ναούρ ίδπςζε ζσολεία κα άλλα ιδπύμαηα. Αλλά και ππορ ηοςρ ιθαγενείρ λαούρ ηηρ Αθπικήρ και ηηρ Αζίαρ έσοςν 

ζηπαθεί οι Έλληνερ οπθόδοξοι ιεπαπόζηολοι. Έσοςν διαδώζει ηην οπθόδοξη σπιζηιανική πίζηη ζηην Ιαπυνία, ζηιρ 

μακπινέρ θςλέρ ηηρ Αθπικήρ, ζηην Αλάζκα και αλλού». 

10. Καηά ηε γλώκε ζαο, πνηα νθέιε πξνζθέξεη ε νξζόδνμε Ηεξαπνζηνιή ζηνπο πάκθησρνπο 

ιανύο ηεο Αθξηθήο, Αζίαο, Ωθεαλίαο θαη αιινύ ; Να βαζηζηείο ζε άξζξα Ηεξαπνζηόισλ ζην 

Γηαδίθηπν ή ζε Ηεξαπνζηνιηθά πεξηνδηθά.  

11. Καηά ηε γλώκε ζαο, πνηα πξνβιήκαηα εκπνδίδνπλ ην έξγν ηεο Οξζόδνμεο Δμσηεξηθήο 

Ηεξαπνζηνιήο ζήκεξα; Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη νη Ηεξαπόζηνινη ζε 

δηάθνξεο ρώξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο. Να αλαθέξεηο 2-3 παξαδείγκαηα.  

12. Καηαγξάςηε ηα βαζηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Οξζόδνμεο Ηεξαπνζηνιήο δηαρξνληθά.  Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε παξαδείγκαηα κέζα από ηελ Ηζηνξία αιιά θαη από ηε 

ζεκεξηλή Ηεξαπνζηνιή.  Βι. θαη ην βνεζεηηθό θείκελν : «Έηζη, από ηα αξραία θηόιαο ρξόληα, ν 

ρξηζηηαληζκόο ζεβάζηεθε ηηο εζληθόηεηεο ησλ ιαώλ πνπ δηαδίδνληαλ, όπσο ηνύην καξηπξείηαη από ηηο κεηαθξάζεηο ηεο Αγίαο 

Γξαθήο θαη ησλ ιεηηνπξγηθώλ θεηκέλσλ ζηηο ηνπηθέο γιώζζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ιανί ήηαλ αλαιθάβεηνη, νη ηεξαπόζηνινη 

δεκηνπξγνύζαλ γξαπηή γιώζζα (γξακκαηηθή, ιεμηθό) θαη ζηε ζπλέρεηα κεηέθξαδαλ ηα ηεξά θείκελα. Έηζη, ζ’ έλα πιήζνο από 

ιανύο ηα πξώηα γξαπηά κλεκεία ηνπ ιόγνπ ηνπο είλαη ε Γξαθή, ε Λεηηνπξγία θαη νη Βίνη ησλ αγίσλ». 

13.  Ση παξαλνήζεηο θαη ζηεξεόηππα ή θαη εθηξνπέο ππήξμαλ ή κπνξεί λα ππάξμνπλ γύξσ από 

ηε ρξηζηηαληθή ηεξαπνζηνιή. Να απαληήζεηε κε παξαδείγκαηα κέζα από ηελ Ηζηνξία αιιά 

θαη από ηε ζεκεξηλή Ηεξαπνζηνιή.  

14.  Να αλαδεηήζεηο ζην Γηαδίθηπν θαη λα αλαθέξεηο ζύγρξνλνπο Ηεξαπνζηόινπο. Μία 

εληππσζηαθή πεξίπησζε είλαη ηνπ θνξπθαίνπ Ηεξαπνζηόινπ π. Κνζκά Γξεγνξηάηε ζην 

Κνπινπεδη (Εαίξ). Γηαηί ιέγεηαη έηζη, αθνύ θαηάγεηαη από Θεζζαινλίθε (ηαπξνύπνιε) ;  

Πνην ήηαλ ην πνιύ ζπνπδαίν θαη θαηλνηόκν έξγν πνπ άθεζε παξαθαηαζήθε γηα θάζε 

Ηεξαπόζηνιν, κεηά ηνλ απξνζδόθεην ζάλαην ηνπ ζε ηξνραίν δπζηύρεκα. Βι. θαη ην 

βνεζεηηθό θείκελν : «Ο π. Κνζκάο, όηαλ έβγαηλε έμσ από ηελ ηεξαπνζηνιηθή Βάζε, γέκηδε ηηο ηζέπεο ηνπ ρξήκαηα θαη ηα 

κνίξαδε ζε όινπο ην είραλ αλάγθε. Δθηόο από ηνπο πησρνύο θαη ηνπο αξξώζηνπο ππήξραλ θαη νη θπιαθηζκέλνη. Οη πεξηζζόηεξνη 
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θπιαθίδνληαο γηα αζήκαληα πξάγκαηα. Δθεί, εάλ δελ είραλ θάπνηνλ λα ηνπο θξνληίδεη ην θαγεηό πέζαηλαλ από ηελ πείλα. 

Πήγαηλε ζπρλά ζ’  απηνύο ν π. Κνζκάο θαη καο έιεγε όηη ε θαηάζηαζή ηνπο είλαη απειπηζηηθή. Όζνπο θπιαθίδνληαο γηα 

κηθξναδηθήκαηα, πιήξσλε κεξηθά πνζά θαη ηνπο απνθπιάθηδε. Σα θξαηεηήξηα ήηαλ ζε άζιηα θαηάζηαζε. Οη θπιαθηζκέλνη 

πνιιέο θνξέο θνηκνύληαη κέζα ζηα λεξά πνπ κπαίλνπλ από ηηο ηξύπηεο νξνθέο. Πήγαηλε κε καζηόξνπο ν π. Κνζκάο θαη δηόξζσλε 

ηηο ζθεπέο ησλ θηηξίσλ. Σόηε νη θπιαθηζκέλνη ραίξνληαο θαη ηνλ επραξηζηνύζαλ».  

15.  Να αλαδεηήζεηο ζην Γηαδίθηπν θαη λα θαηαγξάςεηο ηνπιάρηζηνλ 15 Ηζηνζειίδεο θαη κέηιο 

ησλ πην απνκαθξπζκέλσλ ειιεληθώλ νξζόδνμσλ θνηλνηήησλ ηεο Δμσηεξηθήο Ηεξαπνζηνιήο 

ζε όινλ ηνλ θόζκν : από Άπσ Αλαηνιή, Αιάζθα, Ωθεαλία, Αθξηθή, Αζία, αιιά θαη 

Δπξώπε, Ακεξηθή θιπ. Πξνζπάζεζε λα επηθνηλσλήζεηο κε θάπνηεο.  

16. Δίζηε νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζαο. ηέιλεηε επηζηνιή ζηνλ κεηξνπνιίηε Δηξελνππόιεσο 

θαη Σαλδαλίαο πνπ ηνλ γλσξίζαηε ζε βίληεν, γηα λα ηνπ δεηήζεηε λα ζαο βνεζήζεη λα 

ζπλδεζείηε κε έλα ζρνιείν ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ, πνπ ίδξπζαλ δσξεηέο από ηε 

Θεζζαινλίθε. Ση ζα ηνλ ξσηνύζαηε γηα ηε δσή ηνπ αιιά θαη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ; 

17. Ηεξαπόζηνινη γίλνληαη κόλν νη θιεξηθνί ή κνλαρνί; Μόλν άλδξεο; Καηά ηε γλώκε ζνπ, 

πνηεο είλαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ην μεθίλεκα ηεο ηεξαπνζηνιήο θαη λα γίλεη ζήκεξα θάπνηνο 

πεηπρεκέλνο Ηεξαπόζηνινο γηα λα πξνζθέξεη μια ςγιή οπθόδοξη ιεπαποζηολή; Βι. θαη ην 

βνεζεηηθό θείκελν : «Γηα ην μεθίλεκα ηεο ηεξαπνζηνιήο ρξεηάδνληαη θάπνηεο πξνϋπνζέζεηο. Απηέο είλαη : πξέπεη λα 

έρνπκε ηελ αίζζεζε όηη όζα θάλακε θαη νπνην απνηέιεζκα θη αλ πξνθύςεη από ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο πξνζπάζεηέο καο, ζα είλαη 

έξγν ηεο Θείαο Υάξηηνο, πξέπεη λα μέξνπκε όηη ην έξγν ηεο ηεξαπνζηνιήο ηίζεηαη πάληα ζηελ ππαθνή ηεο Δθθιεζίαο. Δπίζεο, 
έλαο ηεξαπόζηνινο ρξεηάδεηαη λα πξνζθεξζεί νινθιεξσηηθά ζηνπο αλζξώπνπο πνπ θσηίδεη, αθόκα θη αλ ζπζηαζηεί κε 

νπνηνλδήπνηε ηξόπν. Οη πξνϋπνζέζεηο απηέο είλαη όηη : πξέπεη λα αθήζνπκε πίζσ ην παξειζόλ θαη λα κεηαλνήζνπκε. Πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπκε λα είκαζηε εγσθεληξηθνί, ρξεηαδόκαζηε άζθεζε θαη ζεξαπεία γη απηό. Να ειεπζεξσζνύκε από ηελ αδηθία, ηε 

θηώρεηα θη όια ηα θνηλσληθά αγαζά, από ηε ιάζνο ζεώξεζε πνπ ηα αληηκεησπίδνπκε κε θέληξν ηνλ άλζξσπν. Σν ζσζηό είλαη λα 

ηνλ αληηκεησπίδνπκε ηνλ άλζξσπν σο ηνλ Θεάλζξσπν Υξηζηό. Έηζη ζα αγαπάκε αθόκε θηα ηνπο ερζξνύο καο, δελ ζα θξίλνπκε 

θαλέλαλ θαη ζα αθήλνπκε ην δηθαίσκα ζηνπο άιινπο λα ππάξρνπλ, λα θηλνύληαη θηα λα δεκηνπξγνύλ παξά ηηο δηαθνξέο καο, ζα 

ζπζηαδόκαζηε γηα ηνπο άιινπο όπσο ν Κύξηνο έθαλε γηα καο».  

18.  Δίζαη καζεηήο ηεο ηάμεο ζνπ (Γ1 ή Γ2). Παξαθνινύζεζεο ηνλ Παηξηάξρε Αιεμαλδξείαο 

ζηελ 5ιεπηε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ ΔΡΣ: https://www.youtube.com/watch?v=Of3WuOmF_H8 

Δληππσζηάζηεθεο ηόζν πνιύ πνπ απνθάζηζεο λα ζηείιεηο επηζηνιή ζηνλ Παηξηάξρε, κε 

αθνξκή ην βίληεν πνπ είδεο. Ση ζα ηνπ έγξαθεο θαη πώο αηζζάλεζαη : ηε ζπλέρεηα λα 

θαηαγξάςεηο ην ηεξάζηην Ηεξαπνζηνιηθό έξγν ζηελ Αθξηθή, ζύκθσλα κε όζα ζνπ είπε.  

19.  Να αλαδεηήζεηο ζην Γηαδίθηπν θαη λα παξαθνινπζήζεηο βίληεν κε ηε δσή θαη ην έξγν 

θάπνηνπ ζύγρξνλνπ Ηεξαπνζηόινπ ζε ρώξα ηεο Αθξηθήο ή ηεο Αζίαο θαη λα θαηαγξάςεηο ηηο 

εληππώζεηο ζνπ. Να θαηαγξάςεηο ην Link ηνπ βίληεν…. 

20.  Ζ πεξίπησζε Ηεξαπνζηνιήο ζηε γεηηνληθή Αιβαλία. Να θαηαγξάςεηο βαζηθά ραξαθηεξη-

ζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Αιβαλίαο θ. Αλαζηαζίνπ θαη ην ηεξάζηην 

εθθιεζηαζηηθό θαη θηιαλζξσπηθό ηνπ έξγν ζηελ Β. Ήπεηξν αιιά θαη όιε ηελ Αιβαλία. 

21. Να αλαδεηήζεηο ζην Γηαδίθηπν θαη λα θαηαγξάςεηο ηηο ζεκαληηθόηεξεο Αδειθόηεηεο ή 

Κέληξα ηεο Διιάδαο πνπ βνεζνύλ ηελ Δμσηεξηθή Ηεξαπνζηνιή. Πνην ζπγθεθξηκέλν έξγν 

επηηεινύλ, θαηά ηε γλώκε ζαο; 
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22.  Πσο αληηιακβάλεζαη ην ξόιν ελόο επηζθόπνπ ή ελόο Παηξηάξρε ζηηο ρώξεο ηεο Δμσηεξηθήο 

Ηεξαπνζηνιήο. Να αλαδεηήζεηο θαη θαηαγξάςεηο ην ηεξάζηην εθθιεζηαζηηθό θαη 

θηιαλζξσπηθό έξγν ηνπ εβαζκηώηαηνπ Μεηξνπνιίηε Δηξελνππόιεσο-Σαλδαλίαο θ. 

Γεκεηξίνπ. Να ζεκεηώζεηο 2 Link κε βηληεάθηα από ηελ 25εηή Ηεξαπνζηνιηθή ηνπ δξάζε.  

23.  Να αλαδεηήζεηο ζην Γηαδίθηπν ή ζε πεξηνδηθά ζηνηρεία θαη λα θαηαγξάςεηο ην 

Ηεξαπνζηνιηθό έξγν (εθθιεζηαζηηθό θαη θηιαλζξσπηθό) ζε νπνηαδήπνηε Αθξηθαληθή ή 

Αζηαηηθή ρώξα.  

24. Να αλαδεηήζεηο ζην Γηαδίθηπν θαη λα θαηαγξάςεηο όιε ηελ εθπιεθηηθή ζεάξεζηε πνξεία 

ηνπ καθαξηζηνύ Ιεραποστόλοσ της Αμερικής γέξνληα Δθξαίκ ηεο Φηινζένπ (Άγηνλ Όξνο) 

πνπ πξηλ 50 ρξόληα βξέζεθε ζηελ Ακεξηθή γηα πξνζσπηθό πξόβιεκα πγείαο θαη θαηάθεξε 

λα ηδξύζεη κε ηνπο εθεί Έιιελεο Οξζνδόμνπο ηεο Ακεξηθήο ην πξώην νξζόδνμν κνλαζηήξη 

ζηελ Αξηδόλα (San Antonio) θαη ζήκεξα λα έρνπλ ηδξπζεί 19 παξόκνηα Μνλαζηήξηα !!! 

25.  Να αλαδεηήζεηο ζην Γηαδίθηπν, λα θαηαγξάςεηο θαη λα παξνπζηάζεηο ηα ζεκαληηθόηεξα 

πεξηνδηθά ηεο Διιάδαο, ζρεηηθά κε ηελ Οξζόδνμε Δμσηεξηθή Ηεξαπνζηνιή ζηνλ θόζκν. 

26.  Δίζηε ηο δεκαπενηαμελέρ ηος ζσολείος (ςποθεηικά). Έρεηε απνθαζίζεη λα νξγαλώζεηε 

κηαλ απνγεπκαηηλή εθδήισζε ζην ζρνιείν γηα ηελ ηεξαπνζηνιή. Πσο ζα ηελ νξγαλώζεηε; 

Πνηα ζα είλαη ε πξώηε θίλεζή ζαο; Ση ζθέθηεζηε λα θάλεηε ζε απηή ηε δηνξγάλσζε;  

27.  (ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΤ ΑΠΑΝΣΑΣΕ - ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΕ ΟΛΟΙ) : α). Να 

θαηαζέζεηο ηηο πξνηάζεηο ζνπ γηα ηελ πινπνίεζε θακπάληαο ζην ζρνιείν καο κε ζηόρν λα 

ζπγθεληξώζνπκε δηάθνξα πξάγκαηα : παηδηθά ξνύρα θαη παπνύηζηα, παηγλίδηα, ηξόθηκα ή 

αθόκε θαη ρξήκαηα γηα ηελ Οξζόδνμε Δμσηεξηθή Ηεξαπνζηνιή ζηνλ θόζκν. β). Να 

θαηαγξάςεηο ηελ επηρεηξεκαηνινγία ζνπ  ζην λα πείζεηο ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ή αθόκε θαη 

ηνπο γνλείο ζνπ. 

* ΠΡΟΟΥΗ : Αγαπεηά κνπ παηδηά ησλ Γ1 θαη Γ2, κεηά από ηα 4-5 Σειεκαζήκαηά καο θαη 

ηδηαίηεξα κεηά ηελ Σειεπίζθεςε θαη Σειελεκέξσζε ηνπ θ. Γηώξγνπ από ηελ Αδειθόηεηα Θεζζαινλίθεο, 

ζα θαηαιάβαηε όηη ην ζέκα για ηην Οπθόδοξη Εξυηεπική Ιεπαποζηολή είλαη πνιύ ελδηαθέξνλ θαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο θαη γηα ηελ Δθθιεζία καο (ηελ απνζηνιή ηεο ζηνλ θόζκν : «Πνξεπζέληεο καζεηεύζαηε 

πάληα ηα έζλε, βαπηίδνληεο απηνύο….») αιιά θαη γηα ηνπο πάκθησρνπο θαη δπζηπρηζκέλνπο ιανύο ηεο 

Αθξηθήο, ηεο Αζίαο , Ωθεαλίαο θ.α΄. ηελ Ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο (ιόγσ πξνβιεκάησλ ηεο eclass) ζα 

βξείηε 26 ερωτήσεις ζρεηηθέο κε ην ζέκα, γηα λα δηαιέμεηε κία θαη λα αλαπηύμεηε ην ζέκα ηεο επηινγήο ζαο, 

σο Γεκηνπξγηθή-πλζεηηθή Δξγαζία γηα ηελ αμηνιόγεζή ζαο ζην Α΄Σεηξάκελν. Δθηόο από απηήλ πνπ ζα 

επηιέμεηε γηα ηελ εξγαζία ζαο (Αηνκηθή ή Οκαδηθή, κέρξη 3 άηνκα ην πνιύ), επηπιένλ ππνρξεσηηθά ζα 

κάνετε και την 27
η
 ατομικά.  αο εύρνκαη καλή ΕΠΙΤΥΦΙΑ θαη γηα νπνηνζδήπνηε απνξίεο κε δηζηάδεηε λα 

κε ξσηήζεηε. Παξάδνζε ή απνζηνιή ησλ Δξγαζηώλ ζαο, πνπ πξέπεη λα είλαη θαινγξακκέλε (όρη αληηγξαθή 

από ην Γηαδίθηπν), κε ππνδνκή, ππνελόηεηεο , πεγέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε, μέσπι και 22-01-2021.  

 

Επιμέλεια μαθήμαηορ-Επυηήζευν για δημιοςπγική-ζςνθεηική επγαζία Σεηπαμήνος : Παπαδόποςλορ Αθ. 

 


