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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  11 
 
Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσµο; 
 
1. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
1.1.  Ερωτήσεις ανάπτυξης 
1.  Από πού πηγάζει ο θεωρούµενος ως τιµωρία από το Θεό θάνατος του ανθρώπου; 
2.  Ποιο είναι το νόηµα της απαγορευτικής εντολής του Θεού προς τον 
άνθρωπο; Είναι ο άνθρωπος ο µόνος υπεύθυνος για την κατάστασή του µετά 
το προπατορικό αµάρτηµα; Τι  «κέρδισε » µε την ανυπακοή; 

3.  Ποιες συνέπειες επέφερε η εισαγωγή του κακού στον κόσµο; Πώς «βοή-
θησε» ο Θεός τον άνθρωπο στη διαφυγή από τις συνέπειες αυτές; 

4.  Από πού εξάγεται το συµπέρασµα ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για την 
κατάστασή του και ποιες επιλογές του προσφέρονται σήµερα µέσα από τη 
διδασκαλία του Ευαγγελίου; 

5.  Τι εκφράζει διαχρονικά η διήγηση της Π.∆. που περιγράφει ότι ο διάβολος 
απευθύνθηκε στη γυναίκα, προκειµένου να επιτύχει το σκοπό του; 

6.  Θεωρούν οι Πατέρες της Εκκλησίας τη γυναίκα ως την µόνη υπεύθυνη για 
το προπατορικό αµάρτηµα; 

 
 

1.2.  Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1.  Ποιες συνέπειες στη ζωή του ανθρώπου έφερε η εµφάνιση του κακού στον 
κόσµο; 

2.  Γιατί δεν επεµβαίνει δυναµικά ο Θεός για την απαλλαγή του ανθρώπου από 
τα λάθη του και τις συνέπειές τους; 

3.  Ποια υπήρξε η απάντηση του Θεού στα αδιέξοδα που δηµιούργησε ο 
άνθρωπος στη ζωή του; 

4.  Ποιες ενέργειες του ανθρώπου µπορούν να τον καταστήσουν και πάλι 
κοινωνό του Θεού και της µακαριότητας που Αυτός παρέχει; 

5.  Ποιος είναι ο ρόλος των Αγίων στον αγώνα του ανθρώπου κατά του κακού; 
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1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 
1.  Το κακό είναι παρόν στην καθηµερινή ζωή του ανθρώπου: 
α. Ποια ευθύνη έχει γι� αυτό ο Θεός και γιατί; 
β. Ποια σηµασία έχει για τις σχέσεις του ανθρώπου µε τον Θεό; 

 

2. Το κακό ως κατάσταση είναι άγνωστο στη φύση και την αγάπη του Θεού. 
α. Γιατί δεν το εξαφανίζει; 
β. Ποιες είναι οι ενέργειες του Θεού ενάντια στο κακό, ώστε να βοηθηθεί ο 
άνθρωπος; 
 

3. Αν και το κακό είναι παρόν σε κάθε στιγµή της ζωής του ανθρώπου: 
α. Γιατί η Εκκλησία διακηρύσσει ότι ο άνθρωπος µπορεί να λυτρωθεί από 
αυτό; 

β. Τι αποµένει στον άνθρωπο να κάνει για να αντισταθεί σ� αυτό; 
 
 

1.4.  Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου 
α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.   

1. Το προπατορικό αµάρτηµα είναι: 
α. Η επιδίωξη του ανθρώπου να φάει από τον απαγορευµένο καρπό 
β. Η ανυπακοή και η έλλειψη εµπιστοσύνης των πρωτοπλάστων στο Θεό 
γ. Η προσπάθεια του διαβόλου µε την µορφή φιδιού να εξαπατήσει τους 
πρωτοπλάστους. 
 

2. Οι συνέπειες της εµφάνισης του κακού στον κόσµο προέρχονται: 
α. από την τιµωρία που επέβαλε ο Θεός στον άνθρωπο 
β. από την αποµάκρυνση του ανθρώπου από την αγάπη του Θεού 
γ. από το ότι δεν κατάφερε τελικά ο άνθρωπος να γίνει θεός. 

 

3. Ο άνθρωπος δείχνει ότι έχει αίσθηση της ευθύνης του για το κακό που 
υπάρχει στον κόσµο: 
α. µε τη συµµετοχή του στο θάνατο και την ανάσταση του Χριστού, µε τον 
προσωπικό αγώνα ενάντια στα πάθη του και µε την προσπάθεια να 
αγαπήσει τον συνάνθρωπό του 
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β. µε τον αγώνα ενάντια στα πάθη του και µε την προσπάθεια για αλλαγή 
των άδικων κοινωνικών δοµών 

γ. µε τη συµµετοχή του στον αγώνα για την επανασύνδεσή του µε το φυσικό 
του περιβάλλον και την αλλαγή των κοινωνικών δοµών. 

 
β) Ερωτήσεις διάταξης 
Μετά το προπατορικό αµάρτηµα ακολούθησαν οι συνέπειές του που είναι 
βαριές για το ανθρώπινο γένος. Ποια είναι η σειρά των συνεπειών αυτών 
σύµφωνα µε τη διήγηση της Παλαιάς ∆ιαθήκης; 

Λανθασµένη σειρά          Σωστή σειρά 
α) ∆ιαστροφή των σχέσεων του ανθρώπου 

µε το φυσικό του περιβάλλον.   α) �����������. 
β) Σύγκρουση του ανθρώπου µε τον  
συνάνθρωπό του.    β) �����������. 

γ) ∆ιακοπή της σχέσης του ανθρώπου  
µε το Θεό.    γ) �����������. 

δ) Χωρισµός της ψυχής από το σώµα  
ή θάνατος.    δ) �����������. 

 
γ) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης 
Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της 
στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της 
στήλης Β) 

 Α Β 
 κακό κοινωνικό κακό 
 προπατορικό αµάρτηµα Βασιλεία του Θεού 
 πόλεµος διακοπή σχέσης µε το Θεό 
 κόσµος χωρίς κακό τιµωρίες του Θεού 
 πόνος, καταπίεση, θάνατος γνώση του κακού 
  αµαρτωλές πράξεις 
  Εκκλησία 
  συνέπειες του κακού 
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δ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας 
στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: 

Αγίους, ανάστασης, κοινωνικών, περιβάλλον, ανθρώπου, συµµετοχή, 
ζωή, Εκκλησία, παθών, αγάπη 

 

Όπως είναι ιδιαίτερη η ευθύνη του �������. για την εµφάνιση του 
κακού, έτσι την ίδια ευθύνη έχει για την καταπολέµησή του. Καλείται, λοιπόν, 
να φέρει τις συνέπειες της ������� σε όλες τις πτυχές της καθηµερινό-
τητας και να νικήσει µαζί µε το Χριστό το κακό. Αυτό µπορεί να γίνει πραγµα-
τικότητα µε τη ������� του στο θάνατο και στην ανάσταση του Χρι-
στού, δηλαδή µε την καταπολέµηση των ������� που τον υποδουλώ-
νουν, την αλλαγή των άδικων �������� δοµών, την ������� 
και τη θυσία για το συνάνθρωπο και τη σωστή επανασύνδεση µε το 
�������. του. Αυτός ο καθηµερινός αγώνας που πραγµατοποιεί η 
������. µε πολύτιµα παραδείγµατα τους �������.. της, είναι 
µια προσφορά για τη �����. ολόκληρου του κόσµου. 

 
 

ε) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου �σωστό-λάθος� 
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας 
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος).  

1. Ο Θεός ευθύνεται για την ύπαρξη του κακού.   Σ Λ 
2. Ο άνθρωπος µε την πτώση του συµπαρασύρει και 

 την υπόλοιπη κτίση στο µηδέν.    Σ Λ 
3. Η εντολή του Θεού δόθηκε για να στερήσει 
τη γνώση από τον άνθρωπο.     Σ Λ 

4. Ο σατανάς είναι ο εφευρέτης του κακού.   Σ Λ 
5. Ο θάνατος είναι διακοπή της σχέσης µε το Θεό.  Σ Λ 
6. Ο άνθρωπος µόνος του δε µπορεί να αντιµετωπίσει 

µε επιτυχία το κακό.      Σ Λ 
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1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης 
Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση αιτιολογώντας µε 
συντοµία την απάντησή σας. 
1. α. Το κακό δεν µπορεί να νικηθεί 
β. Η ανάσταση του Χριστού αποτελεί εγγύηση για την οριστική νίκη κατά 
του κακού 

γ. Μόνος του ο άνθρωπος µπορεί να αντιµετωπίσει µε επιτυχία το κακό. 
 

2. α. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται κληρονοµεί το προπατορικό αµάρτηµα 
β. Όταν ο άνθρωπος αµαρτάνει δείχνει ότι έχει το προπατορικό αµάρτηµα 

µέσα του 
γ. Ο άνθρωπος δεν κληρονοµεί το προπατορικό αµάρτηµα, αλλά τη µετάδο-
ση των συνεπειών του κακού. 

 
2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
1. Γράψτε µια εργασία που να δίνει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα: 
Αφού ο Θεός είναι παντοδύναµος γιατί δεν εξαλείφει το κακό; Γιατί δεν 
καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου, ώστε να µην υπάρχει κακό, πόλεµοι, 
πείνα, αδικία, εκµετάλλευση και θάνατος; 

2. Να σχολιαστεί από τους µαθητές το δεύτερο κείµενο της ενότητας σχετικά 
µε τις µεταβολές που διαπιστώνει ο Ιωάννης ο ∆αµασκηνός ότι έγιναν στον 
άνθρωπο µετά την πτώση του. 

3. Συµφωνείς µε µια τέτοια άποψη �τίποτα δεν αλλάζει, το κακό πάντα νικά�; 
Τι θα µπορούσες να κάνεις προσωπικά για την απαλλαγή του κόσµου από το 
κακό; 

4. Για ποιο λόγο λέει η Εκκλησία ότι η ανάσταση του Χριστού είναι η νίκη 
κατά του κακού και η �θεραπεία� για το προπατορικό αµάρτηµα του 
ανθρώπου; 

5. Να αναφερθούν και να παρουσιαστούν παραδείγµατα κοινωνικών δοµών 
όπου εµφανίζεται το κακό. 

6. Να σχολιαστεί η φράση του Ζαν-Πωλ Σαρτρ �ο άνθρωπος είναι καταδικασµέ-
νος να είναι ελεύθερος�, µε βάση όσα έµαθες στα δύο τελευταία µαθήµατα. 
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7. Μελέτησε καλά τους έξι πρώτους στίχους του πρώτου κειµένου της ενότη-
τας. Κάποιοι ερευνητές ισχυρίζονται ότι στο διάλογο αυτό αντικατοπτρίζεται 
ο διάλογος που γίνεται στη συνείδηση του κάθε ανθρώπου, πριν από µια ά-
στοχη επιλογή του. Μπορείς εσύ να θυµηθείς τον εαυτό σου σε παρόµοια 
κατάσταση και να αναλύσεις πώς ένας παρόµοιος διάλογος έγινε µέσα σου 
πριν οδηγηθείς σε αστοχία; 

8. Πριν λίγο καιρό οι εφηµερίδες έγραφαν ότι επιστήµονες ανακάλυψαν το µη-
χανισµό γήρανσης των κυττάρων κι έτσι πιθανόν να µπορέσουν στο µέλλον 
να νικήσουν και το θάνατο. Ας υποθέσουµε λοιπόν ότι η επιστήµη βρίσκει 
τρόπο να ξεπεράσει το σωµατικό θάνατο. Μπορείς να περιγράψεις µια κοι-
νωνία χωρίς το θάνατο αυτό; Μήπως µια τέτοια κοινωνία δε χρειάζεται το 
Θεό; 

 
3.  ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1. Να γίνει αναφορά σε ιστορικά παραδείγµατα που αποδεικνύουν ότι κι όταν 
ακόµα γίνεται αγώνας από τον άνθρωπο για να νικήσει το κακό χωρίς τη 
βοήθεια του Θεού, ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται. 

2. Μια οµάδα µαθητών να βρει πληροφορίες σχετικά µε την πτώση του 
ανθρώπου, όπως αυτή παρουσιάζεται σε διάφορες µυθολογίες και 
κοσµοείδωλα. Να ανιχνευθούν οµοιότητες και διαφορές µε την αντίστοιχη 
παλαιοδιαθηκική διδασκαλία. 

3. Να µελετηθεί η τραγωδία �Προµηθέας δεσµώτης� του Αισχύλου. Εκεί ο 
Προµηθέας επαναστατεί εναντίον του ∆ία, προσφέροντας τη φωτιά στους 
αδύναµους ανθρώπους και µαθαίνοντάς τους πώς να τη χρησιµοποιούν. Να 
γίνει σύγκριση της στάσης του ∆ία µε τη στάση του Θεού στην Π.∆. 
απέναντι στην πτώση των πρωτοπλάστων. 
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  12 
 
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας 
 
1. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
1.1.  Ερωτήσεις ανάπτυξης 
1.  Ποια συστήµατα για τη διοίκησή τους έχουν υιοθετήσει οι τρεις µεγάλες 
οµολογίες της χριστιανικής θρησκείας; 

2.  Τι  προσφέρει και τι αφήνει να χαθεί από τη ζωή ή Παράδοση καθεµιάς από 
τις τρεις χριστιανικές οµολογίες;  

3.  Αφού εκθέσετε τους ασκητικούς τρόπους στην καθηµερινή ζωή του πιστού 
στην Ορθόδοξη, τη Ρωµαιοκαθολική και την Προτεσταντική Εκκλησία, 
ποιον τρόπο θα διαλέγατε στη δική σας ζωή και γιατί; 

4.  Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της ορθόδοξης πνευµατικότητας; 
 
 
1.2.  Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1.  Η χρησιµοποίηση της πνευµατικής εξουσίας της Εκκλησίας ως µέσου 
επιβολής κοσµικής εξουσίας αφορά την Ορθόδοξη Εκκλησία και γιατί; 

2.  Τι είναι ο θεσµός των επισκόπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σε  τι απο-
βλέπει; 

3.  ∆ώστε τα χαρακτηριστικά του συστήµατος διοίκησης της Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας. 

4.  Πώς είναι σήµερα διαµορφωµένα τα χαρακτηριστικά της Παράδοσης στην 
Προτεσταντική Οµολογία; 

5.  Η έννοια της ασκητικότητας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. 
6.  Ποιο είναι το βασικό κριτήριο ανακήρυξης των αγίων στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία και ποιο είναι το νόηµα της απόδοσης τιµών στο πρόσωπό τους; 

7.  Ποια είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την ορθόδοξη πνευµατικότητα; 
8.  Πώς εκφράζεται η πνευµατικότητα στις κοινωνίες της ∆ύσης; 
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1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 
1. Η Εκκλησία, όπως κάθε οργανισµός αποτελούµενος από σύνολο ανθρώπων, 
έχει την ανάγκη διοικητικής µέριµνας: 
α. Πώς συντελείται αυτή η µέριµνα στην Εκκλησία; 
β. Τι λόγο έχει ο λαός στο ζήτηµα αυτό; 

 

2. Στη διοίκηση της Εκκλησίας έχουν εισχωρήσει ποικίλες θέσεις που 
καλλιέργησαν τη διαίρεσή της: 
α. Ποια είναι η δοµή της διοίκησης της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας; 
β. Ποια είναι η δοµή  της διοίκησης της Προτεσταντικής Εκκλησίας; 

 

3. Κανόνας για τη ζωή της Εκκλησίας µαζί µε την Αγία Γραφή είναι και η Ιερά 
Παράδοση: 
α. Πώς την αντιλαµβάνεται η Ορθόδοξη Εκκλησία; 
β. Ποιος είναι ο ρόλος της στη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία; 
γ. Τι δέχονται από αυτήν οι Προτεστάντες; 

 

4.  Γνώρισµα της Ορθοδοξίας είναι και ο ασκητισµός: 
α. Τι επιδιώκει µε αυτόν ο πιστός; 
β. Ποια είναι τα πρότυπα του ασκητισµού; 
 
 

1.4.  Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου 
α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.   

1. Η Ορθόδοξη Εκκλησία κατέχει την ορθή πίστη, η οποία δεν είναι τυφλή 
προσκόλληση σε κάποιο ιδεολόγηµα, αλλά: 
α. η καθολική πίστη στο µυστήριο της Θ. Ευχαριστίας, στο οποίο συµµετέχει 
κλήρος και λαός 

β. η βιωµένη πίστη της Εκκλησίας στην Αποκάλυψη του Θεού µέσω του 
Ιησού Χριστού όπως ακριβώς  κηρύχθηκε από τους Αποστόλους 

γ. είναι γραπτή και προφορική διατύπωση της πίστης του λαού του Θεού, η 
οποία δοκιµάζεται καθηµερινά µέσα στον κόσµο. 
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2. Στη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία το σύστηµα διοίκησης είναι συγκεντρωτικό, 
δηλαδή: 
α. είναι κάτι αντίστοιχο µε τα Κοινοβούλια των κρατών και υπακούει στην 
αρχή της αντιπροσωπευτικότητας 

β. διοικείται µόνον από κληρικούς µε επικεφαλής τον Επίσκοπο εκείνον, πού 
κατέχει το πρωτείο στο χριστιανικό κόσµο 

γ. διοικείται από το σώµα των επισκόπων µε τη σύµφωνη γνώµη και του λαού. 
 

3. Η ασκητικότητα είναι χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας και 
εκφράζει: 
α. την προσπάθεια του πιστού για εξαγνισµό και δικαίωση από την ενοχή της 
αµαρτίας 

β. τον αγώνα του πιστού για την προετοιµασία του για τη Βασιλεία του Θεού 
γ. την προσπάθεια του ανθρώπου να παραµείνει αγνός, χωρίς την συµµετοχή 
του στην αµαρτία. 

 
β) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης 
Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της 
στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της 
στήλης Β) 

 Α Β 
 Σύνοδος Επισκόπων Ορθόδοξη άσκηση 
 Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία Έλλειψη Παράδοσης 
 Προτεσταντισµός Παγκόσµιο Συµβ. Εκκλησιών 
 Ενοχή - ∆ικαίωση Ασκητική Ρωµαιοκαθολικών 
 Νηστεία - Μ. Σαρακοστή Σύστηµα συγκεντρωτικό 
 Τιµή στους αγίους Πνευµατικότητα 
  ∆ιοίκηση Ορθοδ. Εκκλησιών 
  Αποδοχή από λαό (Ορθοδ.) 
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γ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας 
στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: 

Άγιο Πνεύµα, συνέχεια, σύναξη, Εκκλησίας, συνόδου, Θεία Ευχαριστία, 
Επισκόπου, ευχαριστιακή, Οικουµενικής 

 

Η ορθή πίστη δεν είναι τυφλή προσκόλληση σε κάποιο ιδεολόγηµα, αλλά η 
βιωµένη πίστη του συνόλου της ������� από την εποχή των Αποστό-
λων. Αυτή την πίστη τη ζει κανείς στην τοπική ������� όπου τελείται 
η ������� όπως αυτή ξεκίνησε από την πρώτη Εκκλησία και συνεχίζε-
ται µέχρι και σήµερα. Στην �������� αυτή κοινότητα µετέχει ο κλή-
ρος και ο λαός. Για το λόγο αυτό πρωταρχικό ρόλο για τη σύσταση της Εκκλη-
σίας παίζει η αδιάκοπη ������� και σωστή λειτουργία αυτής της σύνα-
ξης, που διασφαλίζεται από το θεσµό του �������. . Το σύνολό τους 
λαµβάνει αποφάσεις και διοικεί την Εκκλησία µέσα από το θεσµό της 
����� και ειδικά της ����.. που φωτίζεται από το �����.. . 

 
 

δ) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου �σωστό-λάθος� 
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας 
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος).  

1. Ορθή πίστη είναι η εµµονή στις διδασκαλίες της Εκκλησίας. Σ Λ 
2. Η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία έχει έντονα κληρικοκρατικά  
και συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά.    Σ Λ 

3. Η Ορθόδοξη Εκκλησία σέβεται την Παράδοσή της και  
την εξηγεί ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε εποχής.  Σ Λ 

4. Οι Προτεστάντες δεν έχουν αντιρρήσεις για την άσκηση  
των Ρωµαιοκαθολικών.     Σ Λ 

5. Για τους Ορθόδοξους κάθε πιστός  µπορεί µε κάποιες   
προϋποθέσεις να γίνει κατά χάριν άγιος.   Σ Λ 

6. Στη ∆ύση η θρησκευτικότητα περιορίζεται στη δια- 
χείριση του κοινωνικού έργου και στην ψυχοθερα- 
πευτική βοήθεια.      Σ Λ 
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1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης 
Α. Χαρακτηρίστε την παρακάτω πρόταση ως σωστή ή λανθασµένη, βάζοντας 

σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). 
Αιτιολογήστε την επιλογή σας. 

• Η ορθόδοξη ασκητικότητα  είναι χαρακτηριστικό µόνο της 
 µοναστικής ζωής και εκφράζεται αποκλειστικά στην 
 πνευµατική άσκηση του µοναχού.    Σ Λ 
Β. Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση αιτιολογώντας 

µε συντοµία την απάντησή σας. 
1. α. Οι άγιοί µας καθορίζονται από την ιεραρχία. 
β. Η αναγνώριση των αγίων ξεκινά αυθόρµητα από το λαό. 
γ. Η αγιοποίηση είναι µια περίπλοκη γραφειοκρατική λειτουργία. 

 

2. α. Η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία δεν έχει δόγµατα. 
β. Οι ρωµαιοκαθολικοί δέχονται µόνο τα δόγµατα της µιας αρχικής 
χριστιανικής Εκκλησίας. 

γ. Ο παπικός θεσµός µπορεί να διακηρύξει και νέα δόγµατα. 
 
 

2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
1. Να αναζητηθούν γεγονότα µέσα από την ιστορία της Εκκλησίας που δεί-
χνουν ότι η τοπική ευχαριστιακή σύναξη έχει πρωταρχικό ρόλο στη λειτουρ-
γία της Εκκλησίας. 

2. Οι επιµέρους διαφορές µεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της υπόλοιπης 
Χριστιανοσύνης έχουν κάποιο πρακτικό αντίκρυσµα στη σύγχρονη ζωή των 
ανθρώπων; Να αιτιολογηθεί µε παραδείγµατα η απάντησή σας. 

3. Να συγκριθεί η Ορθόδοξη µε τη Ρωµαιοκαθολική ασκητικότητα µέσα από 
την ιστορία και την Παράδοση των δύο Εκκλησιών και να επισηµανθούν οι 
ουσιαστικότερες διαφορές ανάµεσά τους. 

4. Να επισηµανθούν στοιχεία της εκκλησιαστικής οργάνωσης της Προτεστα-
ντικής Εκκλησίας, που έχουν παρεισφρύσει στη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας. 
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3.  ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1. Μια οµάδα µαθητών αφού µελετήσει το έργο του π. Αλεξάνδρου Σµέµαν, 
Για να ζήσει ο κόσµος, να παρουσιάσει στην τάξη τις απόψεις της για την 
προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσµο. 

2. Να οργανωθεί από τους µαθητές µια συζήτηση στο Σχολείο ανάµεσα σε 
έναν Ορθόδοξο κληρικό, έναν Ρωµαιοκαθολικό κληρικό και έναν αντιπρό-
σωπο των Προτεσταντών σχετικά µε τη στάση των Εκκλησιών απέναντι στο 
ζήτηµα της διοίκησης της Εκκλησίας. 

3. Να γίνει µια επίσκεψη της τάξης σε µοναστήρι της περιοχής και οι µαθητές 
µετά την επιστροφή τους να παρουσιάσουν σε οµάδες διάφορες όψεις της 
Ορθόδοξης πνευµατικότητας και άσκησης, όπως αυτή αποτυπώνεται στη 
ζωή των µοναχών. 

4. Να αναλάβει µια οµάδα µαθητών να βρεί στοιχεία για την αγιοποίηση των 
σύγχρονων αγίων της Ορόδοξης Εκκλησίας και να ανιχνεύσει αν ισχύει σ� 
αυτές τις περιπτώσεις η αρχή ότι η αναγνώριση των αγίων ξεκινά αυθόρµητα 
από το λαό. 
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  13 
 
Η Παράδοση της Εκκλησίας: Πολύτιµη κληρονοµιά ζωής ή τροχοπέδη της; 
 
1. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
1.1.  Ερωτήσεις ανάπτυξης 
1.  Τι εννοούµε µε τον όρο �Παράδοση� της Εκκλησίας (γενική και ειδική 
έννοια);  

2.  Ποια είναι η σχέση µεταξύ Εκκλησιαστικής Παράδοσης και επιµέρους 
παραδόσεων;  

3.  Ποια είναι η χρησιµότητα της Παράδοσης για τη ζωή της Εκκλησίας;  
4.  Γιατί η Παράδοση δεν αποτελεί �συντήρηση� αλλά πολύτιµη παρακαταθήκη 
για το µέλλον;  

1.  Πώς διαµορφώθηκε η Παράδοση της Εκκλησίας όπως τη γνωρίζουµε εµείς 
σήµερα;  

2.  Ποιο είναι το χρέος των πιστών απέναντι στην ορθόδοξη παράδοση; 
 
 
1.2.  Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1.  Ποιο είναι το αντικείµενο της πίστης για την οποία κάνει λόγο η Καινή 
∆ιαθήκη;  

2.  Τι εννοούµε µε τον όρο Παράδοση της Εκκλησίας;  
3.  Γιατί η Παράδοση της Εκκλησίας θεωρείται ισότιµη µε την Αγία Γραφή;  
4.  Πώς βιώνουν οι Χριστιανοί την πίστη τους µέσα στην Εκκλησία;  
5.  Ποιοι είναι οι κύριοι φορείς της Παράδοσης της Εκκλησίας;  
6.  Τι ονοµάζουµε �Κανόνα� της Αγίας Γραφής;  
7.  Με ποιο τρόπο ερµηνεύεται η Αγία Γραφή στα πλαίσια της παράδοσης της 
Εκκλησίας µας;  

8.  Τι ήταν τα «Απόκρυφα Ευαγγέλια»;  
9.  Γιατί η Παράδοση της Εκκλησίας είναι η ίδια η ζωή κι όχι κάτι νεκρό;  
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1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 
1.  Ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Από τα δόγµατα και τα κηρύγµατα που έχουν 
φυλαχθεί στην Εκκλησία, άλλα τα έχουµε παραλάβει από τη γραπτή παράδοση 
και άλλα µας µεταδόθηκαν από την προφορική παράδοση των Αποστόλων και 
τα έχουµε αποδεχθεί κατά τρόπο µυστικό (ανεξήγητο)· βέβαια και τα δύο έχουν 
την ίδια δύναµη για την ευσέβεια» (τῶν ἐν τ´ Ἐκκλησίã πεφυλαγµένων 
δογµάτων καὶ κηρυγµάτων τὰ µὲν ἐκ τῆς ἐγγράφου παραδόσεων 
ἔχοµεν, τὰ δὲ ἐκ τῆς τῶν Ἀποστόλων παραδόσεων διαδοθέντα ἡµῖν ἐν 
µυστηρίfl παραδεξάµεθα, ἅπερ ἀµφότερα τὴν αὐτήν ἰσχὺν ἔχει πρὸς 
τὴν εὐσέβειαν») (PG 32, 182). 
α. Ποια είναι η «γραπτή παράδοση» και ποια όσα «µας µεταδόθηκαν από 
την προφορική παράδοση των Αποστόλων»;  

β. Γιατί έχουν και τα δύο την ίδια «δύναµη» κατά τον Μέγα Βασίλειο; 
2. α. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις µπορούµε να προσαρµόσουµε την 

Παράδοση στα δεδοµένα της κάθε εποχής; 
β. Ποια στοιχεία οφείλουµε να συντηρήσουµε και ποια επιδέχονται κριτική 
και αλλαγή; 

3.  Στα πλαίσια της Παράδοσης της Εκκλησίας: 
α. Ποια είναι η σχέση µας µε το παρελθόν; 
β. Ποιο είναι το µέλλον στο οποίο πορευόµαστε; 

4. Στο «Συνοδικό της Ορθοδοξίας» διαβάζουµε: «οἱ προφῆται ὡς εἶδον, οἱ 
Ἀπόστολοι ὡς εδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν ... οὕτω (καὶ ἡµεῖς) 
κηρύσσοµεν Χριστὸν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡµῶν... Αὕτη ἡ πίστις τῶν 
Ὀρθοδόξων...»  

α. Σε τι τελικά έγκειται η ορθόδοξη Παράδοση;  
β. Αποτελεί η Παράδοση αυτή µια ξηρή επανάληψη του παρελθόντος χωρίς 
να αναφέρεται στο εκάστοτε παρόν; Αιτιολογήστε την απάντησή σας, 
αξιοποιώντας και το παραπάνω κείµενο.  
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1.4.  Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου 
α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.   

1.  Η Παράδοση της Εκκλησίας έχει ως περιεχόµενο:  
α. το πρώτο άρθρο του Συµβόλου της Πίστεως  
β. την αδιάκοπη εµπειρία της πίστης της στο Χριστό 
γ. τα ήθη και τα έθιµα του λαού µας 
δ. τις συντηρητικές απόψεις κάποιων πιστών. 
 

2.  Στις χώρες όπου εργάζονται ορθόδοξοι ιεραπόστολοι πρέπει να γίνονται 
σεβαστά και να αξιοποιούνται:  
α. οι προλήψεις και οι δεισιδαιµονίες των ιθαγενών 
β. οι θρησκευτικές συνήθειες όλων των λαών της γης 
γ. τα έθιµα και οι παραδοσιακοί τρόποι έκφρασης του κάθε τόπου 
δ. οι απόψεις και οι συνήθειες των ιεραποστόλων. 
 

β) Ερωτήσεις διάταξης 
Ταξινοµήστε κατά χρονολογική σειρά τα παρακάτω:  

Λανθασµένη σειρά          Σωστή σειρά 
α) «απόκρυφα» Ευαγγέλια    α) ��������. 
β) Ευαγγέλια κατά Μάρκον, Ματθαίον και Λουκάν β) ��������. 
γ) προφορικό κήρυγµα    γ) ��������. 
δ) κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο    δ) ��������. 
ε) επιστολές Καινής ∆ιαθήκης   ε) ��������. 
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γ) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης 
Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της 
στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της 
στήλης Β) 

 Α Β 
«απόκρυφα» Ευαγγέλια αρχική παράδοση 
Οικουµενικές Σύνοδοι αιρετικοί συγγραφείς 
προφορικό κήρυγµα (άγραφη) αποστολική διδασκαλία 
Παράδοση ερµηνευτικές αποφάσεις 
Κανόνας «ιερό µουσείο»  
Ευαγγέλιο κατάλογος βιβλίων - Γραφών της Εκκλησίας 

 χαρµόσυνο µήνυµα σωτηρίας  
 

δ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας 
στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις:  

βάση, γνήσια, Βασιλείας, οδηγός, απολυτοποιώ, µέλλον, παρελθόν 
 

Η ������� εκκλησιαστική Παράδοση δεν ������� το πα-
ρελθόν, αλλά το χρησιµοποιεί ως ������� για να προετοιµάσει το 
������� που είναι ο ερχοµός της ������� του Θεού. Στην 
πορεία προς το νέο κόσµο του Θεού, το ������� γίνεται 
������� των πιστών κάθε εποχής.  
 

ε) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου �σωστό-λάθος� 
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας 
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος).  

1.  Η Παράδοση της Εκκλησίας εµποδίζει την ανάπτυξη των  
παραδόσεων.      Σ Λ 

2.  Η Ιερή Παράδοση δεν έχει καµία απολύτως σχέση 
µε την Αγία Γραφή.       Σ Λ 
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3.  Η Παράδοση αποτελεί την αυθεντική έκφραση της πίστης 
των Αποστόλων.      Σ Λ 

4.  Οι χριστιανοί ζουν την πίστη τους µέσα στην Εκκλησία 
µε την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύµατος.   Σ Λ 

5.  Η χριστιανική λατρεία και τέχνη αποτελούν ερµηνεία 
της Αγίας Γραφής.      Σ Λ 

6.  Η γνήσια Παράδοση δεν έχει καµία δύναµη να µετα- 
µορφώσει την ιστορία.     Σ Λ 

7.  Παράδοση της Εκκλησίας είναι µόνο η λατρεία και 
η υµνολογία της.       Σ Λ 

8.  Παράδοση της Εκκλησίας αποτελεί ό,τι έχει γραφεί 
στο όνοµα των Αποστόλων.     Σ Λ 

9.  «Ευαγγέλιο» σηµαίνει θρησκευτικο - πολιτικό µήνυµα.  Σ Λ 
 
 

1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης 
Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση και 
αιτιολογήστε σύντοµα την επιλογή σας. 
1.  Η Ιερή Παράδοση θα πρέπει να διαφυλάσσεται σ� ένα 

«ιερό µουσείο».      Σ Λ 
2.  Η Παράδοση της Εκκλησίας θεωρείται θεόπνευστη 
διότι αποτελεί, όπως και η Αγία Γραφή, γνήσια 
έκφραση και συνέχεια της πίστης των Αποστόλων.   Σ Λ 

3.  Η Παράδοση της Εκκλησίας νοθεύει τη διδασκαλία 
της Αγίας Γραφής, γιατί διαµορφώνεται από λαϊκές 
και παγανιστικές αντιλήψεις.     Σ Λ 
 
 

2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
1.  Παράδοση και σύγχρονη πλουραλιστική κοινωνία.  
2.  Ελληνική παράδοση και δυτικός τρόπος σκέψης και ζωής. Ποια η σχέση 
τους µε την ουσία της Παράδοσης της Εκκλησίας;  
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3.  Να µελετηθεί το «Συνοδικό της Ορθοδοξίας» από την ακολουθία της Κυρια-
κής της Ορθοδοξίας (Τριώδιο). Επισηµάνατε τα στοιχεία της εκκλησιαστικής 
Παράδοσης τα οποία αναφέρονται σ� αυτό.  

4.  Να ρωτήσετε έναν ζωγράφο ή έναν αγιογράφο για το πώς ο ίδιος 
αντιλαµβάνεται τη σηµασία της παράδοσης. 

5.  Αποτελούν οι τοπικές ιδιαιτερότητες στη λειτουργική παράδοση των 
ορθόδοξων λαών εµπόδια για την πραγµατική τους ενότητα και οµοφωνία;  

6.  Η �ελληνικότητα� της ορθόδοξης εκκλησιαστικής παράδοσης, που απαντά 
στην πατρίδα µας, µπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην ανάπτυξη της 
ορθόδοξης εξωτερικής ιεραποστολής των ηµερών µας;  

7.  Εθνική παράδοση και εθνικισµός - Τοπική παράδοση και τοπικισµός. Ποιος 
ο ρόλος της εκκλησιαστικής παράδοσης;  

 
 

3.  ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1.  Να γίνει µια έρευνα από οµάδα µαθητών/τριών ή ατοµικά και να 
καταγραφούν στοιχεία της Παραδόσεως µέσα από τα τοπικά έθιµα της 
περιοχής ή από το ευρύτερο και στενότερο οικογενειακό περιβάλλον. 

2.  Ελληνική ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση και αναζήτηση της νεο-
ελληνικής ταυτότητας µέσα από τα βιβλία των π. Γ. Μεταλληνού, (ιδιαίτερα, 
Τουρκοκρατία) Θ. Ζιάκα, Φ. Ηλιού, Χρ. Γιανναρά, Λαυρ. Γκεµερέϊ (Η ∆ύση 
της ∆ύσης)· επίσης, το δίτοµο συλλογικό έργο Ιδιοπροσωπία του Νέου Ελλη-
νισµού, Αθήνα, 1983. 

3.  Παράδοση Εκκλησίας και εθνική παράδοση.  
4.  Ιουδαϊκές παραδόσεις και ελληνική παράδοση στα πλαίσια του 
Χριστιανισµού και της ελληνικής ορθόδοξης ταυτότητας.  
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  14 
 
Η Ορθόδοξη άσκηση 
 
1. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
1.1.  Ερωτήσεις ανάπτυξης 
1.  Ποιο είναι το περιεχόµενο του χριστιανικού ασκητισµού και ποια βασική 
προϋπόθεση απαιτείται για την επίτευξή των στόχων του; 

2.  Αν οι στόχοι του χριστιανικού ασκητισµού προτείνονται γενικά για κάθε 
πιστό, ασκητή ή µη, τότε ποιες θα µπορούσαν να είναι οι προτεραιότητες 
στην καθηµερινή µας ζωή;  

3.  Ποια στοιχεία στη ζωή του ασκητή είναι εκείνα που αποδεικνύουν την 
αγάπη του για τον συνάνθρωπο και τη φύση γενικότερα; 

4.  Ποια εµπόδια δυσχεραίνουν τον ασκητή στην επίτευξη του σκοπού του; 
Είναι τα εµπόδια αυτά πνευµατικά ή υλικά; 

5.  Θα µπορούσε ο πιστός που δεν είναι ασκητής να χρησιµοποιήσει τα ίδια 
πνευµατικά όπλα µε εκείνου στον καθηµερινό αγώνα και ποια είναι αυτά; 

6.  Γιατί η αντίληψη ότι υποτιµάται το ανθρώπινο σώµα είναι λανθασµένη για 
την ορθόδοξη ασκητικότητα; Ποιο είναι το πρότυπο άσκησης για το 
χριστιανό, ασκητή ή λαϊκό; 

7.  Πως γίνεται κατανοητή η αντίσταση στην απολυτοποίηση της ύλης από την 
πλευρά του µοναχού - ασκητή; Αυτή η αρχή µπορεί να ισχύσει και για έναν 
λαϊκό χριστιανό; 

8.  Με ποιους τρόπους µπορεί να αντιµετωπίσει ο ασκητής τα εµπόδια στην 
άσκησή του; 

9.  Άσκηση και ελευθερία. Ποια είναι η σχέση των δύο αυτών όρων, αλλά και 
αξιών, για τον κάθε λαϊκό πιστό ή ασκητή;  
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1.2.  Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1.  Σε τι αποσκοπεί ο χριστιανικός ασκητισµός; 
2.  Ποιες είναι οι τρεις αρετές της ασκητικής ζωής; 
3.  Αποτελεί η Ορθόδοξη άσκηση φυγή από την κοινωνία προσώπων; 
4.  Η εγκατάλειψη του κόσµου από τον ασκητή ποια βαθύτερα αίτια µπορεί να 
κρύβει; 

5.  Ακτηµοσύνη, υπακοή, εγκράτεια: ποιο είναι το περιεχόµενό τους; 
6.  Ποια στοιχεία συνθέτουν µια αµφίβολης ποιότητας ευσέβεια είτε αυτή 
προέρχεται από ασκητή είτε από λαϊκό; 

7.  Ποια στοιχεία της ασκητικής ζωής µπορούν να εφαρµοσθούν και στη ζωή 
των έγγαµων πιστών; 

8.  Νοµίζεις ότι είναι υποχρεωτική ή όχι η ασκητική ζωή στους πιστούς της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας; 

9.  Ποιο είναι το πρότυπο άσκησης στον ορθόδοξο ασκητισµό; 
10.  Ποια είναι η διαρκής προσευχή ενός ορθόδοξου ασκητή και τι περιεχόµενο 

έχει; 
 
 

1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 
1.  Οι βασικές αρχές της ορθόδοξης άσκησης χαρακτηρίζουν και την τοποθέτηση 
του ασκητή απέναντι στον κόσµο: 
α. Ποια είναι η θέση του ασκητή απέναντι στο φυσικό περιβάλλον; 
β. Πώς αντιµετωπίζει ο ασκητής την ύλη; 

 

2. Η ορθόδοξη ασκητική ζωή κρύβει πολλά εµπόδια για τον ασκητή: 
α. Ποια από αυτά τα εµπόδια µπορεί να δηµιουργηθούν από τον ίδιο τον 
ασκητή; 

β. Ποιες είναι γενικά οι συνέπειες, όταν ο ασκητής ενδίδει στην αυταρέσκεια 
και θεωρεί ότι τελειοποιήθηκε; 
 

3. Η χριστιανική άσκηση αναφέρεται και στους µοναχούς. Αλλά και στους 
λαϊκούς πιστούς. 
α. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση για το χριστιανικό ασκητισµό; 
β. Γιατί άσκηση και ελευθερία στο χριστιανισµό συνδέονται πολύ στενά; 
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1.4.  Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου 
α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.   

1. Ο ασκητής εγκαταλείπει τον κόσµο όχι µόνο τοπικά αλλά και ως προς τον 
τρόπο της ζωής του. Αυτό σηµαίνει ότι: 
α. εγκαταλείπει το πνεύµα του κόσµου κάθε εποχής, που είναι συνήθως υλιστικό 
β. φεύγει από τον τόπο του για να εγκατασταθεί σε κάποια µονή 
γ. ποµακρύνει τη σκέψη του από την ύλη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην 
αµαρτάνει. 
 

2. Άσκηση στον Χριστιανισµό είναι η προσπάθεια του πιστού: 
α. να υποτάξει τη θέλησή του στις επιταγές του πνεύµατος 
β. να διαχωρίσει τις απαιτήσεις του σώµατος από εκείνες της ψυχής 
γ. να περιορίσει τις ψυχικές και σωµατικές αδυναµίες του, ώστε να επιτύχει 
το �καθ� οµοίωσιν�. 
 

3. Ένα από τα εµπόδια στην επιτέλεση της γνήσιας ορθόδοξης άσκησης είναι: 
α. η εξοµοίωση του φρονήµατος του ασκητή µε το φρόνηµα που έχει ο κόσµος 
β. η µίµηση του ήθους των αγίων 
γ. η αντίσταση στην απολυτοποίηση της ύλης. 
 

β) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης 
Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της 
στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της 
στήλης Β) 

 Α Β 
 Πρότυπο άσκησης Εγκράτεια, υπακοή, ακτηµοσύνη 
 Ασκητικές αρετές Χριστός 
 Νοερά προσευχή �Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν µε� 
 Εκκοσµίκευση Πειρασµός που αποµακρύνει από το Θεό 
 Ασκητικές πρακτικές Νηστεία, µετάνοια 
  Βυζαντινή ζωγραφική 
  Φιλαυτία 
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δ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας 
στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: 

Θάνατος, δουλεία, ελευθερία, παράδοση, συνανθρώπους, 
Χριστός, αγάπη, άσκηση, έµπρακτη. 

 

Τελικά .................... δεν είναι εχθρότητα προς τη ζωή ή τον άνθρωπο, αλλά 
αντίθετα είναι η ........................... επιβεβαίωση της �εξ όλης της ισχύος και δια-
νοίας� ..................... του ανθρώπου για το ........................... και άρα και για τους 
............................. του. Στην περίπτωση της ολοκληρωτικής ............................ 
στο Θεό ο άνθρωπος όχι µόνο δε χάνει την ................................ του, αλλά την 
πραγµατώνει, επειδή ξεπερνά τη ..................... στον εαυτό του, την ψευτοθεο-
ποίηση, που τον οδηγεί στο ....................., όπως οδήγησε τον Αδάµ. 

 
 

ε) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου �σωστό-λάθος� 
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας 
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος).  

1. Η ορθόδοξη άσκηση απαιτεί το ολοκληρωτικό  
δόσιµο στο Θεό.      Σ Λ 

2. Ο ασκητής οφείλει να σέβεται τον φυσικό κόσµο.  Σ Λ 
3. Έργο του µοναχού είναι η αντίσταση στην απολυ- 
τοποίηση της ύλης.      Σ Λ 

4. Πρότυπο του ασκητή πρέπει να είναι ο Χριστός και  
οι µεγάλοι ασκητές.      Σ Λ 

5. Η εκκοσµίκευση βοηθάει το µοναχό όπως και τους 
επισκόπους στο έργο τους.     Σ Λ 

6. Η µαταιοδοξία δεν αποτελεί κίνδυνο για την  
ασκητική ζωή.      Σ Λ 

7. Ο ασκητής είναι ανώτερης ποιότητας χριστιανός για  
το Χριστό.       Σ Λ 

8. Τόπος ζωής και δράσης του ασκητή είναι κοινωνία  
και όχι το µοναστήρι .     Σ Λ 
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1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης 
Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση αιτιολογώντας µε 
συντοµία την απάντησή σας. 
• Η άσκηση στον Χριστιανισµό δεν αποτελεί εχθρότητα προς τη ζωή ή τον 
άνθρωπο, αλλά αντίθετα είναι επιβεβαίωση της αγάπης του ανθρώπου για το 
Χριστό και τους συνανθρώπους του. Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι: 
α. η χριστιανική ασκητική προτείνει πράγµατα δύσκολα και σχεδόν αδύνατα 
για τον σηµερινό άνθρωπο. 

β. ο άνθρωπος χάνει την προσωπικότητά του, χωρίς να έχει το δικαίωµα να 
επιδιώξει κάτι για τον εαυτό του. 

γ. ο άνθρωπος παύει να είναι δούλος του εαυτού του, ελευθερώνεται από α-
τοµικές επιδιώξεις, φθάνοντας στο σηµείο να αγαπήσει ακόµη και τον 
εχθρό του. 

 
 

2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
1. Να συζητηθούν και να αναλυθεί το περιεχόµενο σε βάθος των κειµένων της 
ενότητας. 

2. Να γίνει µια σύντοµη έρευνα µεταξύ των µαθητών της τάξης ή και του 
σχολείου σχετικά µε το πώς βλέπουν τη χριστιανική άσκηση και το 
µοναχισµό. Να συζητηθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας και να εξεταστούν 
περισσότερο οι αιτίες των αρνητικών απαντήσεων για την αξία του 
ασκητισµού στο χριστιανισµό. 

3. Να φέρουν όσοι µαθητές έχουν ή µπορούν να βρούν εκδόσεις, που θα 
περιέχουν φωτογραφικό υλικό από µοναστήρια, ασκητική ζωή και εργασίες 
σε µονές. Αν υπάρχει ευκολία, και βιντεοκασέτες µε θέµα τη µοναχική ζωή, 
γνωστά µοναστήρια του ορθόδοξου χώρου και παρουσιάσεις του έργου των 
µοναχών, π.χ. ιεραποστολή, τέχνη, επιστήµη. 

4. Να γίνει µια συζήτηση µε έναν µοναχό και να παρουσιαστούν τα 
αποτελέσµατά της στην τάξη. 

 
 



 

 86

3.  ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1. Να αναλάβει µια οµάδα µαθητών να διαβάσει και να παρουσιάσει στην τάξη 
επιλεγµένα αποσπάσµατα από βιβλία που αναφέρονται στο µοναχισµό. Π.χ. 
Γεροντικά. 

2. Να γίνει µια εργασία µε θέµα: �Η προσφορά του µοναχισµού στον 
Ελληνισµό: τέχνη, πνευµατική ζωή, εθνικοί αγώνες�. 

3. Από βιβλία που αναφέρονται σε σύγχρονους ασκητές, π.χ. Παΐσιος, να 
επιλεγούν κεφάλαια ή και ολόκληρο το βιβλίο, για να παρουσιαστούν στην 
τάξη. 

4. Να γίνει µια επίσκεψη σ� ένα µοναστήρι της περιοχής σας. Να εξεταστεί η 
ιστορική του διάσταση, η δράση του, τα προβλήµατά του, η καλλιτεχνική 
του αξία. Το υλικό που θα συγκεντρωθεί µπορεί να παρουσιαστεί σε σχολικό 
περιοδικό ή και στον τύπο της περιοχής. 
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  15 
 
Ο δυναµικός και απελευθερωτικός χαρακτήρας του Χριστιανισµού 
 
1. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
1.1.  Ερωτήσεις ανάπτυξης 
1.  Γιατί ο Χριστιανισµός έχει έναν δυναµικό χαρακτήρα; Σε τι αυτός αποβλέπει;  
2.  Ποια είναι η ανανεωτική προσφορά του Χριστιανισµού στην ιστορία της 
ανθρωπότητας;  

3.  Πώς ενεργεί ο Χριστιανισµός για την αλλαγή του κόσµου και ποιος είναι ο 
δικός µας κάθε φορά ρόλος;  

4.  Τι περιεχόµενο δίνει ο απόστολος Παύλος στο «νέο άνθρωπο» και το «νέο 
τρόπο ζωής» που επαγγέλλεται ο Χριστιανισµός; 

 
1.2.  Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1.  Ποια είναι τα υποδείγµατα του ανακαινιστικού ρόλου του Χριστιανισµού;  
2.  Πού οφείλεται η ταχεία εξάπλωση και η βαθιά επίδραση των αρχών του 
Χριστιανισµού;  

3.  Ποια είναι η απάντηση του Χριστιανισµού στην ανθρωποκεντρική θεώρηση 
των Σοφιστών για τον άνθρωπο και την κοινωνία;  

4.  Σε ποιες λέξεις συγκεφαλαιώνεται ο απελευθερωτικός χαρακτήρας του 
Χριστιανισµού;  

5.  Με τι αντικαθιστά ο Χριστιανισµός την αρχή των σοφιστών «µέτρον πάντων 
χρηµάτων άνθρωπος»;  

6.  Τι µας διδάσκουν οι µάρτυρες και οι ασκητές των πρώτων αιώνων του 
Χριστιανισµού; 

7.  Ποιος είναι ο «χρυσός κανόνας» των διαπροσωπικών σχέσεων; 
8.  Ποιος είναι ο τύπος του ανθρώπου που προβάλλει ο Χριστιανισµός στον 
κόσµο; 

 
1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 
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1.  Κατηγορούν το Χριστιανισµό για αδυναµία αντίδρασης και έλλειψη επανα-
στατικότητας.  
α. Είναι ορθή ή όχι αυτή η άποψη; Γιατί; 
β. Πώς µπορεί να εκδηλωθεί η αγωνιστικότητα των χριστιανών στον τοµέα 
της ανακαίνισης του κόσµου;  

2.  Έχει παρατηρηθεί ότι «µαζοποίηση σηµαίνει απουσία ελευθερίας, εφόσον το 
µαζοποιηµένο άτοµο έχει στο έπακρο µειωµένη τη διάθεση αντιδράσεως σε ό,τι 
του προσφέρουν ή του υποβάλλουν»1.  
α. Συµφωνείτε µε την παραπάνω άποψη; Γιατί; (Αναφέρετε παραδείγµατα 
από την Ιστορία ή τη σύγχρονη πραγµατικότητα)  

β. Ποια είναι η απάντηση του Χριστιανισµού στο πρόβληµα της σύγχρονης 
µαζοποίησης του ατόµου;  

 
1.4.  Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου 
α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.   

1.  Γινόµαστε πραγµατικά ελεύθεροι, όταν:  
α. δεν έχουµε ανάγκη κανέναν 
β. δεν απειλούµαστε από κανέναν 
γ. αγωνιζόµαστε ενάντια στα πάθη µας 
δ. δεν κάνουµε λάθη 
 

2.  Η «επαναστατικότητα» του Χριστιανισµού έχει σχέση µε:  
α. την ετοιµότητα για ένοπλη εξέγερση ενάντια σε κάθε µορφή καταπίεσης 
β. την παρακολούθηση κάθε νέας µόδας και τρόπου συµπεριφοράς 
γ. το ειρηνικό έργο του Χριστού που κηρύττει εσωτερική ελευθερία και 
αγάπη 

 
β) Ερωτήσεις διάταξης 
Ταξινοµήστε κατά χρονολογική σειρά τα παρακάτω:  

                                              
1 Στ. Παπαδόπουλου, Ορθοδοξία και Ελληνισµός, Αθήνα 1996, σ. 32. 
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• Τον δυναµικό και απελευθερωτικό χαρακτήρα του Χριστιανισµού µας 
δίδαξαν: 
Λανθασµένη σειρά    Σωστή σειρά 

α) οι Μάρτυρες    α) ��������. 
β) οι Απόστολοι    β) ��������. 
γ) οι Ασκητές    γ) ��������. 
δ) ο Χριστός     δ) ��������. 
 

γ) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης 
Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της 
στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της 
στήλης Α) 

 Α Β 
πραγµατική ελευθερία ισότητα 
προσωπική τελείωση χριστιανός µάρτυρας 
αρχαίος ήρωας απαλλαγή από τα πάθη 
ορθοδοξία πνευµατική ανακαίνιση 
ανθρωποκεντρικότητα Σοφιστών επανάσταση όπλων 
χριστιανός αγωνιστής ορθοπραξία 
αγάπη «εραστής» Βασιλείας του Θεού 
διάδοση χριστιανισµού θεανθρωποκεντρικότητα Χριστιανισµού 
 γνώρισµα σωστών χριστιανών 
 ειρηνικά µέσα 

 

δ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας 
στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις:  
κοινωνία, συµµετοχή, προσωπικός, µαγικός, µίσος, ελευθερία, συγκατάθεση, 

εγωισµός 
Ο απόστολος Παύλος µιλάει για την ������� «ὁ  Χριστός ἡµᾶς 
ἠλευθέρωσε». Η απελευθέρωση που υπόσχεται ο Χριστιανισµός δε γίνεται 
µε τρόπο ������� και αναγκαστικό. Προϋποθέτει την ελεύθερη 
προσωπική µας �������, καθώς και την ενεργό ������� 
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µας στη δηµιουργία ������� προσώπων, απαλλαγµένων από το 
������� και τον ������� .  
 

ε) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου �σωστό-λάθος� 
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας 
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος).  

1.  Η εποχή µας έχει σήµερα ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε 
του απελευθερωτικού µηνύµατος του χριστιανικού 
ευαγγελίου.        Σ Λ 

2.  Τα κοινωνικά µηνύµατα του Χριστιανισµού είναι  
σήµερα παραγνωρισµένα.      Σ Λ 

3.  Οι σοφιστές δίδαξαν την ανάγκη να είναι ο άνθρω- 
πος ταπεινός και να λέει την αλήθεια.    Σ Λ 

4.  Στον αρχαιοελληνικό τύπο του σοφού και ανδρείου 
αντιστοιχεί ο χριστιανικός του αγίου, του µάρτυρα.   Σ Λ 

5.  Ο δυναµικός και απελευθερωτικός χαρακτήρας του  
Χριστιανισµού φανερώνεται µόνον όταν εµείς οι ίδιοι 
βιώνουµε έµπρακτα τη διδασκαλία του.   Σ Λ 

6.  Ο «καινός άνθρωπος» στο Χριστιανισµό είναι ο «εν 
Χριστώ» άνθρωπος.      Σ Λ 

7.  Οι µάρτυρες και οι ασκητές αποτελούν την ηρωική 
πλευρά του Χριστιανισµού.     Σ Λ 

8.  Οι αγώνες του χριστιανού για προσωπική τελείωση  
και για κοινωνική ανακαίνιση πρέπει να συµβαδίζουν. Σ Λ 
 
 

1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης 
Α. Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας 

µε συντοµία την απάντησή σας. 
1. α. Ο Χριστιανισµός έχει δυναµικό και επαναστατικό χαρακτήρα, που 

θεµελιώνεται στον ιδρυτή και τους συνειδητούς πιστούς του.  
β. Ο Χριστιανισµός είναι επαναστατικός και δυναµικός λόγω της 
εξάπλωσης, της ποικιλίας και του αριθµού των οπαδών του.  

γ. Ο Χριστιανισµός είναι τόσο επαναστατικός όσο και καταπιεστικός. 
2.  Η «επανάσταση» του Χριστού είναι:  
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α. προσωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα 
β. πολιτικού και εθνικού περιεχοµένου 
γ. άγνωστη και απόκρυφη 
δ. ηθικιστική 

3.  ∆εν υπάρχει αληθινή επανάσταση, κατά τη διδασκαλία του Χριστιανισµού:  
α. χωρίς αιµατοχυσία και εξόντωση των αντιπάλων 
β. χωρίς πνευµατική ελευθερία και δηµιουργική αγάπη 
γ. χωρίς ανατροπή πολιτικού καθεστώτος 

 
Β. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας 
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). 
Αιτιολογήστε τις επιλογές σας.  

1.  Ο Χριστιανισµός ενδιαφέρεται µόνο για την  
ατοµική δικαιοσύνη.      Σ Λ 

2.  Η ορθοδοξία αποδεικνύεται από τα ωραία 
λόγια µας και τις πειστικές µας απόψεις.    Σ Λ 

 
2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
1.  Χριστιανισµός και αγώνας χριστιανών υπέρ της ελευθερίας. Να γίνει έρευνα 

µε βάση συναξάρια, µαρτυρίες, τον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο. 
2.  Συνέβαλε ο Χριστιανισµός στην εδραίωση των ατοµικών (ηθικών, 
πνευµατικών, πολιτικών) ελευθεριών του ανθρώπου; Να µελετηθούν π.χ. τα 
κείµενα της ∆ιακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 
δικαιωµάτων του παιδιού σε σχέση µε τη χριστιανική διδασκαλία. 

3.  Επιτρέπει ο Χριστιανισµός την πολιτιστική ανεξαρτησία των Εθνών; Με 
βάση κείµενα των Κόντογλου, Τσαρούχη, Θεοτοκά, Μαλεβίτση κ.ά. 

4.  Να µελετηθεί η έννοια της ελευθερίας στην ορθόδοξη ασκητική και νηπτική 
παράδοση. Βλ. Φιλοκαλία, έργα αγίου Νικοδήµου Αγιορείτη κ.λπ. 

5.  Ατοµική ελευθερία και κοινωνική υπευθυνότητα σήµερα. Να µελετηθεί το 
ζήτηµα της ελευθερίας που έχει εγωιστική αφετηρία και αντανακλάται στη 
δηµιουργία σύγχρονων προβληµάτων, όπως η καταπάτηση των δικαίων των 
λαών, η οικονοµική εκµετάλλευση, η πολιτιστική κυριαρχία των ισχυρών, η 
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καταστροφή του περιβάλλοντος, ο περιορισµός της «κοινωνίας των 
πολιτών» κ.ο.κ.  

6.  Να συζητηθούν οι θέσεις:  
α) του Καρλ Μαρξ περί της θρησκείας ως «όπιου των λαών». 
β) του Φ. Νίτσε περί του Χριστιανισµού ως θρησκείας των δειλών και των 
αδυνάτων.  

7.  Το παράδειγµα των χριστιανών µαρτύρων επιβεβαιώνει την κατηγορία περί 
δειλίας για τους χριστιανούς; Να διαβαστούν Μαρτύρια αρχαίων µαρτύρων 
ή Νεοµαρτύρων (γυναικών και ανδρών).  

8.  Να συζητηθεί η ορθόδοξη θεώρηση για την άσκηση, ως την αναγκαία 
επανάσταση (του µέλλοντος) για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Πρβλ. Στ. 
Παπαδόπουλου, Ορθοδοξία και Ελληνισµός, Αθήνα, 1996, σσ. 36-39. 
Επίσης, πρβλ. θέσεις οικολόγων και φιλοσόφων (όπως ο σύγχρονος φυσικός 
και φιλόσοφος C. - F. v.Weizsäcker). 

 
3.  ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1.  Ο Χριστιανισµός ως παράγοντας για την εθνική ανεξαρτησία των λαών. Με 
βάση κείµενα (Μακρυγιάννης, Τερτσέτης κ.ά.)  

2.  Να µελετηθεί η έννοια της ελευθερίας σε κείµενα νεοελληνικής ή ξένης 
λογοτεχνίας ή από φιλοσοφικής, νοµικής και κοινωνιολογικής πλευράς σε 
σύγκριση µε τα έργα π.χ. των Φ. Ντοστογιέφσκυ, Ν. Μπερντιάγεφ, Ι. 
Ζηζιούλα, Χρ. Γιανναρά, Κ. ∆εληκωνσταντή (Το ήθος της ελευθερίας, 
Αθήνα, 1989) κ.ά. 

3.  Η λεγόµενη «παγκοσµιοποίηση» αποτελεί πρόκληση για το δυναµικό και 
απελευθερωτικό χαρακτήρα του Χριστιανισµού;  
Το θέµα αυτό να γίνει αντικείµενο έρευνας, βασικό στοιχείο της οποίας θα είναι η 
συζήτηση µαθητών µε δηµόσια πρόσωπα, οικονοµικούς παράγοντες (διευθυντές 
Τραπεζών), δηµοσιογράφους, Καθηγητές κ.ά. 

4.  Η επαναστατική δύναµη της αγάπης: Να γίνει µια παρουσίαση µε βάση το 
βιβλίο της Μοναχής Γαβριηλίας, Η Ασκητική της Αγάπης (εκδ. Περιβόλι της 
Παναγίας). 
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  16 
 
Η δικαιοσύνη του κόσµου και η δικαιοσύνη της Εκκλησίας 
 
1. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
1.1.  Ερωτήσεις ανάπτυξης 
1.  Περιγράψτε το φαινόµενο της αδικίας στο σύγχρονο κόσµο και τις 
προσπάθειες του ανθρώπου για κοινωνική δικαιοσύνη. 

2.  Γιατί η δικαιοσύνη αποτελεί βασικό στοιχείο της δοµής της Εκκλησίας; 
3.  Ποια θέση έχει η κοινοκτηµοσύνη στην ιστορία της χριστιανικής Εκκλησίας;  
4.  Ποια είναι η ευθύνη των χριστιανών ως προς την αντιµετώπιση της 
κοινωνικής αδικίας; 

5.  Η Εκκλησία χαιρετίζει τη Γέννηση του Χριστού ως την ανατολή του «Ηλίου 
της δικαιοσύνης» (βλ. Μαλαχ. 3.20). Πώς κατανοείται ο χαρακτηρισµός 
αυτός µέσα από τη διδασκαλία της Παλαιάς και της Καινής ∆ιαθήκης; 

6.  Πώς µπορεί να ενεργοποιηθεί ο χριστιανός στην επίλυση του κοινωνικού 
προβλήµατος; 

7.  Ποια είναι τα βασικότερα αίτια της κοινωνικής αδικίας και πως είναι δυνατό 
αυτή να καταπολεµηθεί από τον απλό άνθρωπο µέσα στο πνεύµα της Εκκλη-
σίας; 

8.  Στην Γ΄ Πανορθόδοξη Προσυνοδική ∆ιάσκεψη του 1986 διατυπώθηκαν τα 
εξής: «Εµείς οι χριστιανοί ... επειδή ευεργετηθήκαµε από τη θεία 
δικαιοσύνη, αγωνιζόµαστε για µια πληρέστερη δικαιοσύνη στον κόσµο και 
για την εξουδετέρωση κάθε µορφής καταπίεσης». Ποια είναι η πηγή του 
αγώνα των χριστιανών για δικαιοσύνη και σε ποιους τοµείς αυτός 
αναφέρεται; Ο αγώνας αυτός αποτελεί προαιρετική επιλογή ενός χριστιανού; 
Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

9.  Συχνά ακούγεται στις εκκλησίες µας η φωνή του προφήτη Ησαΐα: 
«δικαοσύνην µάθετε, οἱ ἐνοικούντες ἐπί τῆς γῆς» (Ησ. 26.9). Από πού 
µπορεί να µάθει κανείς και να ασκεί τη δικαιοσύνη, κατά το πνεύµα του 
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Χριστιανισµού; Ποιος είναι ο ρόλος της πίστης στη συγκεκριµένη 
περίπτωση; 

 
 

1.2.  Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1.  Ποιος είναι ο πυρήνας του κοινωνικού προβλήµατος;  
2.  Ποια είναι τα βασικά αίτια της αδικίας στο σύγχρονο κόσµο. 
3.  Πώς εφαρµόστηκε η κοινωνική δικαιοσύνη στην πρώτη Εκκλησία; 
4.  Ποιος είναι ο ρόλος του ανθρώπινου εγωισµού στην εξάπλωση της 
κοινωνικής αδικίας; 

5.  Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου µε τα υλικά αγαθά κατά του Πατέρες της 
Εκκλησίας;  

6.  Που επικεντρώνεται η επίλυση του κοινωνικού προβλήµατος κατά τον άγιο 
Ιωάννη το Χρυσόστοµο; 

7.  Ποια είναι τα αποτελέσµατα της αδικίας στην κοινωνική πραγµατικότητα; 
8.  Πού θεµελιώνεται η αρχή της κοινοκτηµοσύνης στην κοινωνία των πρώτων 
χριστιανών; 

9.  ∆ιατηρήθηκε το πνεύµα της κοινοκτηµοσύνης των πρώτων χριστιανών µέσα 
στη ζωή της Εκκλησίας µέχρι σήµερα και µε ποιο τρόπο; 

 
 

1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 
1. Η κοινωνική αδικία είναι αποτέλεσµα πολλών παραγόντων.  
α. Είναι αποτέλεσµα µόνο παθογόνων κοινωνικών δοµών; ∆ικαιολογήστε 
την απάντησή σας. 

β. Έχει ευθύνη ο άνθρωπος γι� αυτήν την κατάσταση και ποια; 
 

2.  Η εκκλησιαστική µας ποίηση βλέπει στο πρόσωπο του Χριστού τον «Ήλιο 
της δικαιοσύνης» (Μαλ. 3.20). 
α. Είναι δικαιολογηµένος αυτός ο παραλληλισµός; Γιατί; 
β. Πώς έχει διασωθεί η εικόνα αυτή στο έργο γνωστού νεοέλληνα ποιητή;  
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3.  Κατά τον απόστολο Παύλο δεν είναι «ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις και 
πόσις (= φαγητά και ποτά), ἀλλά δικαιοσύνη καὶ εἰρήν® καὶ χαρά ἐν 
Πνεύµατι Ἁγίfl (= που δίνει το Άγιο Πνεύµα» (Ρωµ. 14.17). 
α. Πόσο συµφωνεί το πνεύµα της υπερκατανάλωσης µε το χριστιανικό 

µήνυµα για τη Βασιλεία του Θεού; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
β. Πώς κρίνετε τους χριστιανικούς λαούς της ∆ύσης που αδιαφορούν για τις 
ανάγκες των φτωχών λαών;  

 

4. Μπροστά στη σηµερινή αντίθεση µεταξύ πλουσίων και φτωχών χωρών: 
α. Ποιο είναι το µήνυµα που µπορεί να δώσει ο Χριστιανισµός; 
β. Με ποιους τρόπους µπορεί να συµβάλλει ο Χριστιανός στην εξάλειψη της 
κοινωνικής αδικίας; 

 

5. Πλεονεξία είναι το να θέλει κανείς να έχει περισσότερα από όσα του 
χρειάζονται. 
α. Πώς χαρακτηρίζουν οι Πατέρες της εκκλησίας την πλεονεξία; 
β. Πώς ευθύνεται αυτή για την κοινωνική αδικία; 

 
 

1.4.  Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου 
α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 

1. Οι κοινωνικές δοµές αναπαράγουν την κοινωνική αδικία  
α. µε απόλυτη ευθύνη των πολιτικών 
β. µε τη συµµετοχή και της δικής µας ευθύνης 
γ. σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού. 
 

2. Ο Χριστιανισµός συµβάλλει στην εξοµάλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, 
επειδή: 
α. αυτό επιβάλλεται από την πρόοδο των κοινωνιών 
β. τούτο είναι συνέπεια της πίστης στο Χριστό 
γ. µόνο έτσι µπορεί να αποκτήσει οπαδούς. 
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3. Κατά το Χριστιανισµό, η ισότητα των ανθρώπων είναι: 
α. µόνον προπτωτική πραγµατικότητα 
β. απραγµατοποίητη 
γ. σεβαστή αρχή από όλους. 

4. Κατά την Εκκλησία, η απληστία και η πλεονεξία είναι: 
α. πάθη που δεν µπορούν ποτέ να διορθωθούν 
β. αποτελέσµατα της ανασφάλειας του ανθρώπου µακριά από το Θεό 
γ. µέσα για την επιβίωση του ανθρώπου. 
 

β) Ερωτήσεις διάταξης 
Ταξινοµήστε κατά σειρά τα παρακάτω:  

• Η αδικία κλιµακώνεται κατά τα εξής στάδια: 
Λανθασµένη σειρά    Σωστή σειρά 

α) φτώχεια - ανέχεια    α) �����������. 
β) απληστία - ατοµοκεντρισµός  β) �����������. 
γ) ανασφάλεια    γ) �����������. 
δ) απιστία     δ) �����������. 
ε) αδικία - αναλγησία   ε) �����������. 
 

γ) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης 
Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της 
στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της 
στήλης Β) 

 Α Β 
κοινοκτηµοσύνη οικολογικό κίνηµα 
αδικία φαινόµενο κοινωνικής παθογένειας 
απληστία κοινωνικοπολιτικό σύστηµα 
Βασιλεία Θεού πρακτική αγάπης και ενότητας 
ισότητα αποτέλεσµα ανασφάλειας 
ατοµοκεντρισµός ειρήνη, αγάπη, δικαιοσύνη 
κοινωνικό πρόβληµα φυσικό αγαθό 
  έλλειψη πνεύµατος αλληλεγγύης 
  πρόβληµα κατανοµής αγαθών και  
   µέσων παραγωγής 
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δ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας 
στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις:  

1. πλούσιοι, άρχοντες, δικαιοσύνη, προφήτες, κριτές, φτωχοί 
 

Οι ������� ελέγχουν τους ανάξιους και άδικους ����� · καυ-
τηριάζουν την αναλγησία και την έλλειψη ������� εκ µέρους των 
�������· καταγγέλλουν τους άδικους ������� του λαού 
που δωροδοκούνται από τους ισχυρούς. Γίνονται συνήγοροι υπεράσπισης 
των ������� και των αδικηµένων. 

2. αµαρτία, πίστη, δοµή, οργανικά, δικαιοσύνη, στενά, εκκλησιαστική συνείδηση 
 

Για την Εκκλησία η ������� δεν είναι κάτι το δευτερεύον. Είναι 
βασικό στοιχείο της ������� της. Ο Χριστός την ενέταξε 
������� στο κήρυγµά Του και τη συνέδεσε ������� µε το 
πρόσωπό Του. Μέληµα της Εκκλησίας είναι η καλλιέργεια της 
�������, που σηµαίνει συνείδηση τόσο της ������� όσο 
και της δικαιοσύνης. Η αδικία έχει πνευµατική ρίζα, την ������� . 
 

ε) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου �σωστό-λάθος� 
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας 
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος).  

1.  Οι άνθρωποι διακρίνονται από τη φύση τους σε πλού-  
σιους και φτωχούς.      Σ Λ 

2.  Η κοινοκτηµοσύνη υπήρξε πρακτική των πρώτων 
Χριστιανών.       Σ Λ 

3.  Ο Χριστιανισµός είναι ένα κοινωνικό σύστηµα.  Σ Λ 
4.  Η εξυγίανση των άδικων κοινωνικών δοµών είναι 
ευθύνη µόνο των κυβερνήσεων.    Σ Λ 

5.  Η φτώχεια είναι αποτέλεσµα του ατοµοκεντρισµού.  Σ Λ 
6.  Η κοινή πίστη και η αγάπη καλλιεργούν την οµοψυχία. Σ Λ 
7.  Η απάλειψη της εκµετάλλευσης είναι απραγµατοποίητη. Σ Λ 
8.  Η αδικία αποτελεί φανταστική παθογένεια.   Σ Λ 
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1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης 
Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας µε 
συντοµία την απάντησή σας. 
1.  α. Η κοινωνική αδικία είναι φαινόµενο των τελευταίων αιώνων 
β. Η κοινωνική αδικία υπήρχε ανέκαθεν 
γ. Η κοινωνική αδικία αντιµετωπίζεται µε τη σύγχρονη τεχνολογία 

2.  α. Πίστη και δικαιοσύνη είναι αλληλένδετα στο Χριστιανισµό 
β. Ο Χριστιανισµός ως κοινωνικό σύστηµα αναλαµβάνει τη δίκαιη κατανοµή 
των αγαθών 

γ. Ο Χριστιανισµός ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τη µετά θάνατον ζωή κι 
όχι για την κοινωνική δικαιοσύνη 

 
 

2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
1.  Να συζητηθούν στην τάξη µορφές κοινωνικής αδικίας και οι συνέπειές τους 
στη ζωή των ανθρώπων και τις ιστορικές εξελίξεις. 

2.  ∆ικαιοσύνη και Οικολογία. Να συζητηθεί το θέµα ή να δοθεί εργασία.  
3.  ∆ικαιοσύνη - Κοινωνική αδικία και Επανάσταση. Θέσεις και αντιθέσεις. Να 
γίνει διάλογος µε τους µαθητές.  

4.  Να δοθούν εργασίες µε βάση Ι) τα έργα του Ν. Μπουγάτσου: α) Κοινωνική 
διδασκαλία Ελλήνων Πατέρων (3 τόµοι) β) Το πρόβληµα του θεσµού της 
ιδιοκτησίας γ) Καπιταλισµός και Ορθόδοξος Χριστιανισµός, ΙΙ) το φυλλάδιο 
της Αποστολικής ∆ιακονίας µε τίτλο Η κοινωνική διδασκαλία των Πατέρων 
για την κοινωνική δικαιοσύνη, ΙΙΙ) τα έργα του Γ. Γρατσέα, Προχώρα λαέ 
µου, Αθήνα 1983 και Φως για το λαό, Αθήνα 1992. 

5.  Θέµατα για συζήτηση: Υπάρχει πραγµατική δικαιοσύνη στον κόσµο µας; 
Μπορεί αυτή να επιτευχθεί ή αποτελεί η πλήρης επίτευξή της µόνο εσχατο-
λογική προσδοκία; 

6.  Να παρουσιασθούν οι θέσεις του αποστόλου Παύλου περί πτωχείας, ισότη-
τος και κοινοκτηµοσύνης όπως καταγράφονται στο 8ο κεφάλαιο της Β΄ προς 
Κορινθίους. 
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7.  Μια οµάδα µαθητών να παρουσιάσει µια εισήγηση για τις αδικίες που 
συµβαίνουν χωρίς να γίνονται ευρύτερα γνωστές, για καθηµερινές αδικίες 
που θεωρούνται από τους πολλούς ανάξιες λόγου ή µη αντιµετωπίσιµες 
(στην οικογένεια, στο Σχολείο, στο Στρατό κ.λπ.) 

8.  Πώς αντιµετωπίζει τη φτώχεια η Αγία Γραφή και η Εκκλησία. 
Βλ. ενδεικτικά Γ. Γρατσέα, Η περί πτωχείας διδασκαλία της Αγίας Γραφής, Αθήνα 
1962, Η βιβλική φιλοπτωχία και ο άµβων, Αθήνα 1965. 
 

9.  Να συνδυαστεί το θέµα της κοινοκτηµοσύνης µε την υπόσχεση των µοναχών 
για ακτηµοσύνη. 
(Βλ. κείµενα Μ. Βασιλείου για την οργάνωση του κοινοβιακού µοναχισµού. 
Πρβλ. Γ. Γρατσέα, Ἡ ἀκτηµοσύνη ἐν τ´  Ἁγίã  Γραφ´ καὶ τ‚  µοναχισµ‚, Αθήνα 
1963). 

 
 
3.  ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1.  ∆ικαιοσύνη, ειρήνη και προστασία του περιβάλλοντος: Να συζητηθεί το 
πλέγµα των ερωτηµάτων. 
 [Ο καθηγητής µπορεί να συµβουλευτεί και να χρησιµοποιήσει υλικό από τις δύο Πα-
νευρωπαϊκές Οικουµενικές Συνελεύσεις στη Βασιλεία της Ελβετίας («Ειρήνη-∆ικαιο-
σύνη-∆ιαφύλαξη του σύµπαντος», 1989) και στο Γκρατς της Αυστρίας («Καταλλαγή: 
∆ωρεά του Θεού και πηγή νέας ζωής», 1997). Βιβλιογραφία: Κ. Ζορµπάς, Α. Παπα-
δερός, Γ. Τσέτσης, ∆αµασκηνός Παπανδρέου (Μητροπολίτης Ελβετίας) κ.ά.] 
 

2.  ∆ικαιοσύνη και Πόλεµος. Να επισηµανθεί η αντινοµία πολέµου-
δικαιοσύνης. 

3.  ∆ικαιοσύνη - Νόµοι - Σωφρονιστικό σύστηµα. Θέσεις και αντιθέσεις. 
[Προτείνεται επίσκεψη σε Σωφρονιστικά Καταστήµατα Ανηλίκων] 
[Προτείνεται προς συζήτηση το έργο του Βίκτωρος Ουγκώ, Οι Άθλιοι (στη 
λογοτεχνική ή την κινηµατογραφική του εκδοχή)]. 

4.  Προτάσεις για συζήτηση: Στάση του Χριστιανού έναντι α) του αδικείν (αυτό 
θίγει κυρίως η ∆Ε 16 και έναντι β) του αδικείσθαι. 
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[Περί του δευτέρου συγκρίνατε περιπτώσεις Σωκράτη και χριστιανών Μαρτύρων. 
Βλ. Αββά Ζωσιµά, ∆ιαλογισµοί, ΡG 78, 1780-2 (& τεύχος 13 της Σειράς «Η Φωνή 
των Πατέρων» της Ι. Μ. Παρακλήτου - Ωρωπού, µε τον τίτλο Όταν σε αδικούν)] 
Η εγκαρτέρηση του χριστιανού στην περίπτωση που αυτός αδικείται 
δηλώνει δειλία, παθητικότητα; Να µελετηθεί η εκούσια θυσία του Κυρίου, 
καθώς και η απάντησή Του προς τον υπηρέτη που Τον ράπισε µπροστά στον 
αρχιερέα (Ιωάν. 18.23). 

5.  Προτείνεται να µελετηθούν οι παράµετροι της φτώχειας και της ανέχειας 
από θεολογική, οικονοµική και κοινωνιολογική πλευρά. 
Μπορεί να γίνει µικρή έρευνα εκ µέρους των µαθητών στο περιβάλλον τους, 
για να διαπιστωθούν αιτίες και παράγοντες που οδηγούν στη φτώχεια και 
την ανέχεια. 

6.  Να παραβληθεί η χριστιανική πρακτική της κοινοκτηµοσύνης µε τη 
χριστιανική θεώρηση του γάµου και της οικογένειας. Τα εξαγόµενα 
συµπεράσµατα µπορούν να προβληθούν στην κοινωνική πραγµατικότητα; 
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  17 
 
Ο συνάνθρωπος ως αδελφός 
 
1. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
1.1.  Ερωτήσεις ανάπτυξης 
1.  Σε ποιες αρχές θεµελιώνεται η χριστιανική κοινωνικότητα και µε ποιες 
προϋποθέσεις επιτυγχάνεται; 

2.  Να αναφέρετε τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά του Ορθόδοξου 
Ανθρωπισµού και τις συνέπειές τους σε µια σύγχρονη κοινωνία. 

3.  Περιγράψτε τα επίπεδα στα οποία αναπτύσσεται η αναζήτηση του 
Χριστιανού για πληρότητα ζωής. 

4.  Ποιο είναι το µοντέλο του ανθρωπισµού που προτείνει η Ορθοδοξία και 
ποιες οι επιπτώσεις της ενσυνείδητης εφαρµογής του; 

 
1.2.  Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1.  Από ποιον και πώς εκφράστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της 
ανθρωπότητας η άποψη ότι ο συνάνθρωπός µου είναι αδελφός µου; 

2.  Ποιο είναι το ιδιαίτερο γνώρισµα της ανθρώπινης φύσης; 
3.  Ποια είναι η θέση του «άλλου» στο Χριστιανισµό; 
4.  Ποια είναι η αντίληψη του «πλησίον στο Χριστιανισµό; 
5.  Ποιος είναι ο χρυσός κανόνας των διαπροσωπικών σχέσεων σε µια 
χριστιανική κοινότητα; 

6.  Ποια είναι τα θεµέλια της χριστιανικής κοινωνικότητας; 
7.  Με ποια κριτήρια ιεραρχεί ο Χριστιανός τις ανάγκες και την επιθυµία του 
για πληρότητα ζωής; 

8.  Ποια είναι η κάθετη και ποια η οριζόντια διάσταση της αγάπης; 
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1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 
1. Η κοινωνικότητα ανήκει στις φυσικές καταβολές του ανθρώπου.  
α. Πώς µπορεί να βιωθεί πραγµατικά, κατά τη χριστιανική βιοθεωρία; 
β. Ποιο είναι το υπόδειγµα της χριστιανικής κοινωνικότητας και ο 
παράγοντας εκείνος που µπορεί να ρυθµίσει τις διαπροσωπικές σχέσεις 
σε µία χριστιανική κοινωνία; 

2.  Για τον αληθινό χριστιανό ο «άλλος» είναι αδελφός. 
α. Ποιος µας το δίδαξε αυτό και µε ποιο τρόπο; 
β. Τι συµβαίνει και ο «άλλος» γίνεται η κόλασή µας; 

3.  Η Εκκλησία αποτελεί την αυθεντική κοινωνία των προσώπων. 
α. Ποιος εξασφαλίζει αυτήν την αυθεντικότητα και µε ποιο τρόπο; 
β. Οι αδυναµίες που παρατηρούνται στην ιστορική έκφανση της Εκκλησίας 
πού οφείλονται και πώς µπορούν να θεραπευθούν; 

 
 

1.4.  Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου 
α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 

1. Κατά τον Αριστοτέλη, ο άνθρωπος είναι:  
α. εκ φύσεως κοινωνικό ον 
β. προορισµένος να γίνει πολιτικός 
γ. ακοινώνητος από έλλειψη παιδείας 

2. Ο ορθόδοξος ανθρωπισµός είναι: 
α. υλιστικός 
β. θεοκρατικός 
γ. χριστοκεντρικός 

3. Προϋπόθεση για την οµαλή κοινωνικοποίηση του ανθρώπου είναι: 
α. η διεκδίκηση µόνο των δικαιωµάτων του 
β. οι σωστές διαπροσωπικές σχέσεις 
γ. η ψυχανάλυση 
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β) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης 
Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της 
στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της 
στήλης Β) 

 Α Β 
δικαίωµα ο συνάνθρωπος ως κόλαση 
Σάρτρ ο άνθρωπος ως αυταξία 
ευρωπαϊκός Ανθρωπισµός υποχρέωση 
ορθόδοξος Ανθρωπισµός ο άνθρωπος ως εικόνα Θεού 
Αριστοτέλης ο άνθρωπος ως κοινωνικό ον 
Καλός Σαµαρείτης εχθρός 
  ο άνθρωπος ως «πλησίον» 
  φανατισµός 
 

γ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας 
στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: 

παροδικότητα, πληρότητα, βεβαιότητα, ελπίδα, ζωή, 
ανεπάρκεια Εκκλησίας, άγιος, κοινωνία, συνάνθρωπος 

 
Ο χριστιανός έχει τη ������� ότι η πληρότητα της 
������� µέσα στα στενά ιστορικά πλαίσια έχει τα γνωρίσµατα της 
������� και της ������� . Γι� αυτό ζει µε τη βάσιµη 
������� ότι η ������� της ζωής συντελείται µέσα στο 
χώρο της �������, όπου ο άνθρωπος γίνεται ������� . 
Εκεί ο άνθρωπος και ο ������� συνεργάζονται για τη συγκρότηση 
της θεανθρώπινης ������� . 
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δ) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου �σωστό-λάθος� 
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας 
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος).  

1.  Κατά τον Αριστοτέλη, ο άνθρωπος είναι «ζώον πολιτικόν ... 
(και) κοινωνικόν».      Σ Λ 

2.  Ο ορθόδοξος ανθρωπισµός αποτελεί µόνον ένα ιδεολόγηµα. Σ Λ 
3.  Η αγάπη είναι το κέντρο της χριστιανικής βιοθεωρίας. Σ Λ 
4.  Ο φιλόσοφος Ζ.Π. Σάρτρ δίδαξε ότι «ο άλλος είναι 
η ευδαιµονία µου».      Σ Λ 

5.  Ο ευρωπαϊκός Ανθρωπισµός και ο ορθόδοξος Ανθρωπισµός 
έχουν ταυτόσηµη βιοθεωρία.     Σ Λ 

6.  Η Βασιλεία του Θεού αποτελεί το όραµα της χριστιανικής 
κοινωνίας.       Σ Λ 

7.  Η ενότητα των πιστών µέσα στην Εκκλησία προϋποθέτει 
την αγάπη.       Σ Λ 

8.  Ο χριστιανός ενδιαφέρεται µόνο για τη σωτηρία της ψυχής. Σ Λ 
 
 

1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης 
� Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας 

µε συντοµία την απάντησή σας. 
• Ο θεανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του ορθόδοξου Ανθρωπισµού επισηµαίνε-
ται: 
α. στον οίκτο για τη δυστυχία των συνανθρώπων µας 
β. στην αγάπη προς τον «πλησίον» µέσα από την πίστη στο Χριστό 
γ. στην αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους 
δ. στην πνευµατική κίνηση της Αναγέννησης 
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2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
1.  Να συζητηθεί στην τάξη ποιος είναι σήµερα ο «πλησίον» µας. 
2.  Να γίνει µια έρευνα για τις σύγχρονες µορφές αντικοινωνικότητας (αιτίες 
και αφορµές, περιστατικά, συνέπειες, αντιµετώπιση). 

3.  Κοινωνικότητα και φυσικό περιβάλλον. Σχέσεις του ανθρώπου µε το έµψυχο 
και το άψυχο φυσικό περιβάλλον. 

4.  Να αξιοποιηθεί το έργο του Ν. Ματσούκα, Κόσµος, άνθρωπος, κοινωνία 
(κατά τον Μάξιµο Οµολογητή), Αθήνα 1980, ιδιαίτερα το Κεφ. 6. 

5.  Να προσεγγισθεί η Ορθόδοξη Λειτουργία από την πλευρά της 
κοινωνικοποίησης των προσώπων. 

6.  Κοινωνικότητα και σύγχρονος τρόπος ζωής: Έρευνα και συζήτηση. 
7.  Ο Ορθόδοξος Μοναχισµός συµβαδίζει µε την περί κοινωνικότητας 
θεώρησης του Μαθήµατος ή έρχεται σε σύγκρουση µαζί της; 

8.  Να παραβληθεί η χριστιανική πίστη στην τριαδικότητα του Θεού µε την περί 
κοινωνικότητας θεώρηση του Μαθήµατος. Μπορεί η Αγία Τριάδα να 
λειτουργήσει ως µοντέλο για τις αυθεντικές διαπροσωπικές σχέσεις; 

9.  Για να τονισθεί η µοναδικότητα που αποκτά το πρόσωπο µέσα στην 
κοινωνία της αγάπης προτείνεται µία ανάλυση του έργου του Α. de St.-
Exupéry, Ο µικρός πρίγκηπας. 

 
 
3.  ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1.  Ψυχαγωγία και νέοι: Να ερευνηθεί αν τόποι όπου συνηθίζουν σήµερα να 
διασκεδάζουν οι νέοι παρέχουν την ευκαιρία να καλλιεργηθεί η αληθινή 
κοινωνικότητα, να καλυφθεί η ανάγκη για διαπροσωπικές σχέσεις. 

2.  Να ερευνηθεί αν οι ευκαιρίες που δίνονται σήµερα σε µία ενορία µπορούν 
να προαγάγουν την κοινωνικότητα που επιζητεί ο νέος άνθρωπος. Τι µπορεί 
σε αυτόν τον τοµέα να γίνει;  
(προτάσεις µαθητών µετά από έρευνα) 
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3.  Να µελετηθεί η κοινωνικότητα που µπορεί να αναπτυχθεί σε: 
Ι.   α)  ένα χωριό, β) µια µικρή πόλη, γ) µια µεγαλούπολη. 
ΙΙ. α) ένα περιβάλλον οικονοµικά ισχυρότερων τάξεων, β) ένα περιβάλλον 

οικονοµικά ασθενέστερων τάξεων και γ) ένα µέσο κοινωνικο-
οικονοµικό περιβάλλον. 

Αναφέρετε παράγοντες που προάγουν ή δυσχεραίνουν την καλλιέργεια της 
κοινωνικότητας («κοινωνικές/οικονοµικές/χωροταξικές δοµές και κοινω-
νικότητα»). 

4.  Επισκεφθείτε ένα Γηροκοµείο, µια εκκλησιαστική στέγη κατακοίτων 
γερόντων ή ένα συσσίτιο για γέροντες σε µία ενορία. Ποια είναι τα 
προβλήµατα των ηλικιωµένων σε σχέση µε την ανάγκη του ανθρώπου για 
κοινωνικότητα; 

5.  Επισκεφθείτε ένα κοινόβιο µοναστήρι κοντά στην περιοχή σας. Πώς 
αντιµετωπίζουν εκεί οι µοναχοί ή οι µοναχές την κοινωνική πλευρά του 
Χριστιανισµού; 

6.  Η φράση του Ζ. Π. Σάρτρ: «Η κόλαση, αυτή είναι οι άλλοι» βρίσκεται στο 
θεατρικό του έργο Huis-Closs (Σκηνή 5η). Κάποια οµάδα µαθητών µπορεί να 
αναζητήσει το έργο του Σάρτρ και να παρουσιάσει τη σκηνή και τα 
περιστατικά της παραπάνω φράσης στην τάξη. Βλ. και Ν. Νησιώτη, 
Υπαρξισµός και Χριστιανική πίστις, Αθήνα 1986, σ. 147. 

7.  Να µελετηθεί αν το σχολικό περιβάλλον, η σχολική πράξη και η όλη 
διαδικασία της εκπαίδευσης όπως τα βιώνουν οι συγκεκριµένοι µαθητές 
υγιαίνουν ή πάσχουν ως προς τη χριστιανική θεώρηση της κοινωνικότητας. 
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  18 
 
Το χριστιανικό ήθος ως υπέρβαση των προκαταλήψεων του κόσµου - 
Σύγχρονες θεολογικές ζυµώσεις 
 
1. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
1.1.  Ερωτήσεις ανάπτυξης 
1.  Ποια είναι τα αίτια, οι βασικοί µηχανισµοί και τα αποτελέσµατα της 
προκατάληψης;  

2.  Ο Απ. Παύλος, απευθυνόµενος στο µαθητή του Φιλήµονα, τον παρακαλεί να 
δεχθεί πίσω τον πρώην δραπέτη δούλο του Ονήσιµο µε τα εξής λόγια: 
«(∆έξου τον) όχι πια ως δούλο, αλλά παραπάνω από δούλο, ως αγαπητό 
αδελφό. Σ� εµένα είναι πράγµατι πολύ αγαπητός, πολύ περισσότερο θα είναι 
σ� εσένα και ως άνθρωπος και ως χριστιανός» (Φιλήµ. 16). Πού έχει τη βάση 
της η παραπάνω στάση; Τι µπορείτε να παρατηρήσετε για το ρόλο του 
Χριστιανισµού στην υπέρβαση των προκαταλήψεων; 

3.  Ποιοι παράγοντες προκάλεσαν στη ∆ύση τις σύγχρονες θεολογικές ζυµώσεις 
για την υπέρβαση των προκαταλήψεων; Με ποια συγκεκριµένη µορφή 
εµφανίστηκαν οι ζυµώσεις αυτές; 

4.  Είναι δυνατό να υπάρξουν ανθρώπινες κοινωνίες δίχως προκαταλήψεις; 
Γιατί ο Χριστιανισµός αγωνίζεται για την υπέρβαση των προκαταλήψεων; 
Με τι τρόπο µπορεί να το επιτύχει; 

5.  Πώς αντιµετώπισε ο Ορθόδοξος Χριστιανισµός την προκατάληψη; Πώς 
µπορείτε να απαντήσετε στην ένσταση ότι δεν υπήρξε πάντοτε απόοτε-
λεσµατικός; 
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1.2.  Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1.  Τι ονοµάζουµε προκατάληψη;  
2.  Πώς αντιµετώπισε η Ορθόδοξη Εκκλησία τους εθνικιστικούς διαχωρισµούς 
του 19ου αιώνα; 

3.  Τι είδους στερεότυπα βρίσκονται πίσω από τις προκαταλήψεις έναντι άλλων 
λαών ή διαφορετικών φυλών; 

4.  Ποιοι είναι οι κυριότεροι εκπρόσωποι της «θεολογίας της απελευθέρωσης»; 
5.  Ποιο είναι για τους χριστιανούς το πρότυπο για το ξεπέρασµα όλων των 
προκαταλήψεων και γιατί; 

6.  Ποια είναι η στάση του Χριστιανισµού έναντι της δουλείας; 
7.  Με ποιο τρόπο επιχείρησε ο Χριστιανισµός να αλλάξει τη θέση της γυναίκας 
στις ανθρώπινες κοινωνίες; 

 
 
1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 
1. Η προκατάληψη αποτελεί διαχρονικό φαινόµενο.  
α. Ποια είναι τα αίτια της δηµιουργίας του; 
β. Ποιες µορφές έλαβε κατά τη µακραίωνη ιστορία του ανθρώπου; 
 

2.  Ο Χριστιανισµός έθεσε τις βάσεις για την υπέρβαση των προκαταλήψεων. 
α. Ποια είναι η διδασκαλία του Χριστιανισµού που την υποστηρίζει; 
β. Γιατί δεν κατόρθωσε πάντοτε ο Χριστιανισµός να την επιτύχει;  
 

3.  Η «πολιτική θεολογία» υπήρξε ένα κίνηµα του αιώνα µας. 
α. Ποια ήταν τα αίτια και οι αφορµές του; 
β. Πώς νοµίζετε ότι µπορεί να διαµορφωθεί µια υπεύθυνη πολιτική στάση 
των χριστιανών ενάντια στις προκαταλήψεις;  
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1.4.  Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου 
α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 

1. Η διδασκαλία του Χριστού για την υπέρβαση των προκαταλήψεων 
κορυφώνεται:  
α. στη συνάντησή Του µε τη Σαµαρείτιδα 
β. στη σταυρική Του θυσία για όλους ανεξαιρέτως 
γ. στο γεγονός ότι έπλυνε τα πόδια των µαθητών Του. 
 

2. Ο εθνικισµός καταδικάστηκε ως αίρεση από την Εκκλησία 
α. τον 4ο αιώνα 
β. τον 19ο αιώνα 
γ. τον 20ο αιώνα 

 
3. Ο Χριστιανισµός πολεµάει τις διάφορες προκαταλήψεις 
α. µε τη βία 
β. µε την αδιαφορία 
γ. µε το παράδειγµα 

 
4. Η ισότητα των ανθρώπων µέσα στην Εκκλησία δηλώνεται πανηγυρικά µε: 
α. τον κοινό τρόπο ζωής και λατρείας 
β. ειδικούς νόµους και κανόνες 
γ. τη «θεολογία της ισότητας» 
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β) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης 
Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της 
στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της 
στήλης Β) 

 Α Β 
ρατσισµός διαµόρφωση στερεοτύπων 
εθνοφυλετισµός φυλετικοί διαχωρισµοί 
προκατάληψη εθνικοί διαχωρισµοί 
περιθωριοποίηση κοινωνικοί διαχωρισµοί 
«θεολογία της απελευθέρωσης» Γιούργκεν Μόλτµαν 
«θεολογία της ελπίδας» κοινωνική αποµόνωση 
«πολιτική θεολογία» Χέλντερ Καµάρα 
  ενεργός ρόλος χριστιανών στα κοινά 
  «φεµινισµός» 
  «∆ιαλεκτική Θεολογία» 
 

γ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας 
στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις:  

κοινότητες, µονές, ζωή, δούλοι, φτωχοί, γυναίκα, κοινωνία, 
αλλαγή, Εκκλησία, δουλεία, συνειδήσεις, προκαταλήψεις 

 
Μέσα στην ������� αρχίζει ο αγώνας για µια νέα ������ . 
Βεβαίως, ο Χριστιανισµός δεν επεδίωξε θεαµατική ή βίαιη ������� 
στο σύνολο της κοινωνίας (π.χ. κατάργηση της �������, 
νοµοθετική βελτίωση της θέσης της �������). ∆ιαµόρφωσε, όµως, 
σταδιακά τις ������� µε το να δίνει το παράδειγµα για την 
υπέρβαση των ������� µέσα στο δικό του χώρο. Στο ευχαριστικό 
τραπέζι, στις πρώτες �������, στις κοινοβιακές ������� 
αργότερα, πλούσιοι και �������, ������� και ελεύθεροι 
αντιµετωπίζονταν ισότιµα, ενώ οι γυναίκες ανέλαβαν ενεργότερο ρόλο στη 
θρησκευτική και θρησκευτική ������� .  
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δ) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου �σωστό-λάθος� 
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας 
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος).  

1.  Ο Χριστιανισµός επιδίωξε τη βίαιη αλλαγή των κοινωνιών. Σ Λ 

2.  Ο εθνικισµός αποτελεί για την Ορθοδοξία αίρεση.  Σ Λ 

3.  Ρατσισµός είναι η διάκριση των ανθρώπων εξαιτίας 
της φυλής τους.      Σ Λ 

4.  Η µίµηση του παραδείγµατος του Χριστού αποτρέπει 
τις προκαταλήψεις.      Σ Λ 

5.  Η «θεολογία της απελευθέρωσης» αναπτύχθηκε από 
τον Γιούργκεν Μόλτµαν.     Σ Λ 

6.  Ο Καµάρα υπήρξε σπουδαίος εκπρόσωπος της «υπαρξια- 
κής θεολογίας».      Σ Λ 

7.  Η «φεµινιστική θεολογία» δηµιουργήθηκε για να εξυψώσει 
τη µαύρη γυναίκα.      Σ Λ 

8.  Η πλήρης ενηµέρωση και η κριτική σκέψη διαµορφώνουν 
τις προκαταλήψεις.      Σ Λ 

 
 
1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης 
Α. Χαρακτηρίστε την παρακάτω προτάση ως σωστή ή λανθασµένη, βάζοντας 
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). 
Αιτιολογήστε την επιλογή σας. 

• Η στάση του Χριστιανισµού απέναντι σε κάθε είδους 
προκατάληψη είναι στάση αναµονής, διότι δεν είναι 
όλες οι προκαταλήψεις κακές.    Σ Λ 
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Β. Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας 
µε συντοµία την απάντησή σας. 

• Τα εσφαλµένα στερεότυπα που βρίσκονται πίσω από τις ποικίλες διακρίσεις 
µεταξύ των ανθρώπων έχουν άµεση σχέση. 
α. µε τις διαφορετικές γονιδιακές καταβολές σε άτοµα και οµάδες 
β. µε τα λαθεµένα στερεότυπα που κατασκευάζει κανείς για το Θεό 
γ. µε την έλλειψη κοινών κανόνων συµπεριφοράς 
δ. µε τη σύντοµη διάρκεια της ζωής κάθε ανθρώπου 

 
 
2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
1. Να διερευνηθούν οι θεολογικές προϋποθέσεις που οδήγησαν τον πρόεδρο 
των ΗΠΑ Αβραάµ Λίνκολν στην κατάργηση της δουλείας. 

2.  Κριτική προσέγγιση της «πολιτικής θεολογίας», της «θεολογίας της 
απελευθέρωσης» και της «µαύρης θεολογίας». 
Ειδικά για την ενότητα 18 να αξιοποιηθούν τα έργα του Απ. Νικολαΐδη: «Επανάσταση 
και Ανάσταση. Ορθόδοξη θεώρηση της �Πολιτικής θεολογίας�», περ. Κοινωνία 29 
(1986) 385-428 και Κοινωνικοπολιτική επανάσταση και Πολιτική θεολογία, εκδ. Τέρ-
τιος. Επίσης, Ν. Νησιώτη, «Η Θρησκευτική Παιδεία εν όψει των Νεωτέρων Κοινωνικών 
Εξελίξεων» στα Πρακτικά Ε΄ Πανελληνίου Θεολογικού Συνεδρίου: «Θρησκεία-Παιδεία 
στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία» (3-5 Σεπτ. 1982), Αθήναι 1984, σ. 323-359. 

3.  Χαρακτηριστικές εκδηλώσεις ρατσισµού στον αιώνα µας. 
4.  Υποπίπτουν στην αντίληψη των µαθητών δυσδιάκριτες περιπτώσεις προκα-
ταλήψεως έναντι π.χ. συγκεκριµένων επαγγελµάτων, γλωσσικών ή κοινωνι-
κών οµάδων. Πώς αντιµετωπίζονται λ.χ. οι εργαζόµενοι σε υπηρεσίες καθα-
ριότητας, οι αστυνοµικοί, οι συµπατριώτες µας µε διαφορετικό γλωσσικό 
ιδίωµα και προφορά (βλάχοι, πόντιοι κ.ο.κ.), οι άγαµες µητέρες; Να γίνει µία 
σχετική έρευνα. 

5.  Αντιθέσεις µεταξύ οπαδών αθλητικών οµάδων στην Ελλάδα: Τι είναι αυτό 
που τις υποκινεί; Να µελετηθεί λ.χ. η αντίθεση οπαδών οµάδων της Βορείου 
και της Νοτίου Ελλάδος αντίστοιχα. Συνθέτει αυτή ένα παράδειγµα 
κατασκευασµένης προκατάληψης; 
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6.  «Φεµινιστική θεολογία»: Φεµινιστικό κίνηµα και Ορθόδοξη Εκκλησία. Να 
αναπτυχθούν οι σχετικοί προβληµατισµοί µέσα από τη σύγχρονη ελληνική 
πραγµατικότητα. 

7.  Επισκεφθείτε ως οµάδα έναν καταυλισµό τσιγγάνων ή προσφύγων. 
Μπορείτε να περιγράψετε στην τάξη τις αµοιβαίες προκαταλήψεις που 
παρατηρήσατε; 

 
3.  ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1.  Πώς αντιµετώπισε ο Χριστιανισµός σε Ανατολή και ∆ύση τους δούλους, 
τους αιρετικούς, τους περιθωριακούς; 
Πρβλ. Ν. Ματσούκα, ∆ογµατική και Συµβολική Θεολογία Γ΄, Θεσσαλονίκη 1997, 
368-371 («Κοινωνική ισοτιµία»). 
- Για τους δούλους ειδικότερα βλ. Καραβιδόπουλου, Αποστόλου Παύλου, Επιστολές 
προς Εφεσίους, Φιλιππησίους, Κολοσσαείς, Φιλήµονα, Θεσσαλονίκη 1992, 518-
522, 580-582 και Π. Μπούµη, «Η απελευθέρωσις των δούλων» ΕΕΘΣΑ 24 (1979-
80) 695-708.  

- Για τη θέση ειδικότερα των περιθωριακών, ειδωλαλατρών, µαύρων κ.ά. στο 
Βυζάντιο βλ. (επιµ. Χρ. Μαλτέζου), Οι Περιθωριακοί στο Βυζάντιο. Πρακτικά 
Ηµερίδας (9 Μαϊου 1992), Αθήνα 1993. 

2.  ∆ιακρίσεις και προκαταλήψεις: 
άνδρας - γυναίκα 
πλούσιοι - φτωχοί 
πολιτισµένοι - «απολίτιστοι» 
«µορφωµένοι» - αµόρφωτοι 
παλαιότερη - νεότερη ή νέα γενιά (χάσµα γενεών ή ηλικιών) 

 δυνατοί - αδύνατοι 
 κυβερνώντες - κυβερνώµενοι 
 συµπολίτευση - αντιπολίτευση 
 νικητές - νικηµένοι 
 όµορφοι - άσχηµοι 
 διάσηµοι - άσηµοι 
 υγιείς - ασθενείς (π.χ. του AIDS)/ ανάπηροι/άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
 ντόπιοι - ξένοι 
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 δικοί - ξένοι 
 φίλοι - εχθροί 
 «πιστοί» - «άπιστοι» 
 «ηθικοί» - «αµαρτωλοί» 
 οµόθρησκοι - ετερόθρησκοι ή ετερόδοξοι 
 οπαδοί κοµµάτων ή οµάδων - αντίπαλοί τους 
 συµφωνούντες - διαφωνούντες 
Να µελετηθούν τα παραπάνω ζεύγη (ή και άλλα που µπορούν να προταθούν 
από τους µαθητές) στα πλαίσια της αναζήτησης προκαταλήψεων που 
αγγίζουν το άµεσο και το ευρύτερο περιβάλλον µας, εµάς τους ίδιους και την 
κοινωνία µας (κράτος κ.ο.κ.). Πόσο συνειδητές είναι κάποιες από τις 
προκαταλήψεις αυτές; Τι µηνύµατα δίνει το Χριστιανικό Ευαγγέλιο προς την 
κατεύθυνση της καταπολέµησής τους; 

3.  Για το θέµα της «υπαρξιακής θεολογίας» µπορεί κανείς να συµβουλευθεί 
ειδικότερα το έργο του Ν. Νησιώτη, Υπαρξισµός και Χριστιανική Πίστις κατά 
τον S. Kierkegaard και τους συγχρόνους υπαρξιστάς φιλοσόφους K. Jaspers, 
M. Heidegger και J.P. Sartre, Αθήναι 1956. 

4.  «Θεολογία της ελπίδας» και Ορθοδοξία. Να συζητηθεί η εσχατολογική 
διάσταση της Εκκλησίας εντός της ιστορίας. Βλ. Ν. Νησιώτη, «Η Απολογία 
της Ελπίδος», στο περιοδικό Θεολογία 46 (1975) 273-291, 482-510 [= και 
αυτοτελής έκδοση, Αθήνα 1975]. 

5.  Να διερευνηθούν οι προκαταλήψεις που καλλιεργούνται ή συντηρούνται στο 
άµεσο περιβάλλον των µαθητών ως προς ειδικές εθνικές υποοµάδες (π.χ. 
Πόντιοι· πρβλ. και τις µεταξύ διαφόρων τόπων της ίδιας χώρας αντιθέσεις, 
ανέκδοτα κ.λπ.), προς τους ξένους, άλλους λαούς γενικότερα (π.χ. Εβραίους, 
Γερµανούς, Τούρκους κ.ά.), τη γυναίκα, τις αντίπαλες πολιτικές - 
θρησκευτικές - αθλητικές παρατάξεις κ.ο.κ. 

6.  Να εξετασθεί η λογική, ιστορική, κοινωνικο-οικονοµική, θρησκευτική ή 
ψυχολογική βάση της προκατάληψης βάσει ενός παραδείγµατος (π.χ. 
αντιϊουδαϊσµός στην Αρχαιότητα). 


