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I I I .  «Υμείς εστέ το άλας της γης» (Mτ . 5 ,  13 )  

IΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ  ΔΙΑΚΟΝΙΑ 

Θ. Ε. 1 : Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗ 

ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ



ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ·  Β ιωματική 2 ώρες…



ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι μαθητές/τριες να: 

• Αναγνωρίζουν συγκεκριμένα παραδείγματα της 

χριστιανικής διακονίας, με βασικό κίνητρο / άξονα 

την ιεραποστολή.

• Διακρίνουν διάφορες εκφάνσεις της ιεραποστολής.

• Διαπιστώνουν το εύρος και τη σπουδαιότητα της 

χριστιανικής ιεραποστολής, και ταυτόχρονα να 

ελέγχουν τυχόν στερεοτυπικές της εκφράσεις.

• Εντοπίζουν και να αξιολογούν διάφορες εκτροπές 

της χριστιανικής ιεραποστολής. 

 Διατύπωση της σημασίας της χριστιανικής 

ιεραποστολής.

 Αναγνώριση της σημασίας της χριστιανικής 

ιεραποστολής. 

 Επισήμανση διαφορετικών χρήσεων της έννοιας: 

ιεραποστολή.



ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ

B. S. BLOOM - D. R. KRATHWOHL, (1999), Ταξινομία διδακτικών στόχων. Γνωστικός τομέας, τ. 

Α΄, - Συναισθηματικός τομέας, τ. Β΄, μτφρ. Αλεξάνδρα Λαμπράκη – Παγανού, Θεσσαλονίκη: 

Κώδικας. 



ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ - ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝΤΑΣ 1η διδακτική ώρα· (45 λεπτά)



Ιεραποστολή Β Ι Ω Ν Ο Ν Τ Α Σ 



Ορθόδοξη ι εραποστολή στην  Τανζαν ία ·

Από την  εκπομπή της  ΕΤ3 Αληθ ινά  Σενάρια  

Ένα  οδο ιπορ ικό  στην  Αφρική

ht tps : / /www.youtube .com/watch?v=mwabk6eP4as

10λεπτο βίντεο· 

(βλέπουμε μέχρι το 5:48΄)

https://www.youtube.com/watch?v=mwabk6eP4as


ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΩΤΕΡ ΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ht tp : / /www.aposto l i k i -

diakonia .g r /g r_ma in/miss ion/ ie raposto lh .asp?ma in=evdomada.h tm

(5΄ λεπτά)

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/mission/ierapostolh.asp?main=evdomada.htm


ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Από το 1968 και κάθε χρόνο, κατά τη Β΄ εβδομάδα των Νηστειών, η Αποστολική Διακονία διοργανώνει 

την Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής.

Για να πετύχει το έργο το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Γραφείο Εξωτερικής 

Ιεραποστολής ετοιμάζει κάθε χρόνο συμβολικό έντυπο υλικό, το οποίο στέλνει έγκαιρα σε όλες τις 

Μητροπόλεις της χώρας, προκειμένου να διοργανωθούν εκδηλώσεις ιεραποστολικού 

ενδιαφέροντος.

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας (πρώτη Κυριακή της Μ. Σαρακοστής) οι πιστοί σε όλους τους ναούς 

της χώρας καλούνται να συνεισφέρουν για την ορθόδοξη ιεραποστολή. Το προϊόν της δισκοφορίας 

αυτής αποτελεί βασικό έσοδο για την οικονομική κάλυψη των πολλών αναγκών της ιεραποστολικής 

προσπάθειας της Εκκλησίας μας. 



Για  τ ι ς  εκδηλώσε ις  το  Γραφε ίο  Εξωτερ ικής  Ι εραποστολής  

της  Αποστολ ικής  Δ ιακον ίας  αποστέλλε ι  κατ ’  έ τος  

πάνω από  10 .000  αφ ίσες  κα ι  150 .000  σελ ιδοδε ί κτες .

Π ιθανόν  κ ι  εσύ  ως  μαθητής/ τρ ια στο  σχολε ίο  σου ,  μπορε ί  να  έχε ις  δε ι  

τέτο ι ες  αφ ίσες  κα ι  σελ ιδοδε ίκ τη   



Ο Πατρ ιάρχης Αλεξανδρε ίας  Θεόδωρος στο CNN CGREECE :  

«Σε  42  κράτη της  Αφρικής  έχουμε  ι εραποστολ ικό  έργο»

ht tp : / /www.cnn .g r /p remium/s tory /32079/pat r ia rx is -a lexandre ias -

sto-cnn-greece-se-42-k ra t i - t is -a f r i k is -exoyme- ie raposto l i ko -ergo

(5λεπτο βίντεο) 

http://www.cnn.gr/premium/story/32079/patriarxis-alexandreias-sto-cnn-greece-se-42-krati-tis-afrikis-exoyme-ierapostoliko-ergo


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (10΄ λεπτά)

ΑΝΤΙΓΝΩΜΙΕΣ

Δύο ζευγάρια μαθητών/τριών ενώπιον της 

ολομέλειας της τάξης. 

Κάθε μαθητής/τρια παίρνει μία κάρτα ρόλου 

ενός/μιας ιεραποστόλου και ενός/μιας που είναι 

επιφυλακτικός/ή έναντι της ιεραποστολής.

Βάσει του ρόλου που θα αναλάβουν, τους ζητείται 

για όσα είδαν και άκουσαν στο 15λεπτο που 

προηγήθηκε, να σκεφτούν και να 

επιχειρηματολογήσουν στο εξής θέμα: «Η 

ιεραποστολή ως γεγονός είναι απλώς τι κάνει η 

Εκκλησία, ή τι πρωτίστως είναι;» 

Υπέρ και κατά της ιεραποστολής



Υπέρ της ιεραποστολής Κ Α Ρ Τ Α   Ρ Ο Λ Ο Υ 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ:

Επιχειρηματολογούμε υπέρ της ιεραποστολής.

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 



Επιφυλακτικοί / ές έναντι  της ιεραποστολής Κ Α Ρ Τ Α   Ρ Ο Λ Ο Υ 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ:

Καταγράφουμε τα επιχειρήματά μας γιατί είμαστε επιφυλακτικοί/ές έναντι της ιεραποστολής.

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 



Ιεραποστολή – Μαρτυρία - Διακονία Ν Ο Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Ω Ν Τ Α Σ



Δημ ιουργούντα ι  π έντε  σ τήλες  στον  π ί νακα .  Στην  καθεμ ιά  γράφοντα ι  

ο ι  έννο ι ες :  ι εραπ οστολή ,  ι εραπ όστολος ,  ι εραπ οστολ ι κός ,  μαρτυρ ία ,  

δ ι ακ ον ία .  Απ ό  τ ους / τρ ι ες  μαθη τ ές / τρ ι ες  ζη τ ε ί τα ι  ο  κ αθένας  

κ α ι  η  κ αθεμ ιά  να  κ αταγράψουν  λέξε ι ς  ή  σύντομες  φράσε ι ς  

που  σχετ ί ζοντα ι  με  τ ι ς  παραπάνω έννο ι ες .

ΙΔΕΟΘΥΕΛΛΑ· BRAINSTORMING

(5΄λεπτά)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ, Φως στο χώρο· λάδι σε μουσαμά



ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΙΑΚΟΝΙΑ



Ιεραποστολή ή προπαγάνδα;

Ιεραπόστολος ή προπαγανδιστής;

Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ  ΔΙΑΚΟΝΙΑ 

ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ



ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ / ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

Ιεραποστολή: οργανωμένη ομάδα από κληρικούς ή καλόγερους που πηγαίνουν σε μια χώρα για να 

διδάξουν και να διαδώσουν μια θρησκεία ή ένα θρησκευτικό δόγμα. Στην πραγματικότητα, οι ιεραποστολές 

άνοιγαν το δρόμο στα αποικιοκρατικά στρατεύματα· http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B9%CE%B5%CF%81%

CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE&dq

Προπαγάνδα: 1α) η (έντυπη ή προφορική) συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια διάδοσης πολιτικών, 

θρησκευτικών κτλ., ιδεών και απόψεων με σκοπό τον επηρεασμό της συνείδησης της κοινής γνώμης προς 

συγκεκριμένη κατεύθυνση και με συγκεκριμένους στόχους, β) αυτός που διενεργεί προπαγάνδα. 2. 

μονομερής, στρεβλή, μεροληπτική μετάδοση πληροφοριών με ιδιοτελείς στόχους · http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%80%CF%81%CE%BF%

CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B1&dq

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE&dq
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B1&dq


ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ / ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΗΣ

Ιεραπόστολος: κληρικός ή καλόγερος που πηγαίνει σε μια ξένη χώρα για να διαδώσει μια θρησκεία ή 

ένα θρησκευτικό δόγμα (χριστιανοί ιεραπόστολοι)· http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B9%CE%B5%C

F%81%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82&dq

Προπαγανδιστής: 1) αυτός που διενεργεί προπαγάνδα, 2) ο ένθερμος και δραστήριος υποστηρικτής 

αντιλήψεων, αρχών, τρόπου ζωής κτλ· http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%80%CF%81%C

E%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82&dq

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82&dq
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82&dq


ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΚΑΙ  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(20΄ λεπτά)



Νοηματοδοτώντας με θεολογικά 

και  ιστορικά κριτήρια τη σχέση της ιεραποστολής με τ ις 

έννοιες:  δ ιακονία και  μαρτυρία ·  (20΄ λεπτά)



ΕΥΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ - ΠΙΣΙΝΑ,  (2013) ,  « Ιεραποστολή» ,  

στη: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστ ιανική Εγκυκλοπαίδεια ,  

τ .  8ος ,  σ .  448

1ο βασικό κείμενο



ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ [1]

«Ο όρος δεν απαντά πριν από τον 19ο αιώνα, αλλά αποδίδει αναδρομικά μια πραγματικότητα 

αρχέγονη, που καταγράφεται ήδη στα καινοδιαθηκικά κείμενα, ενώ δεν λείπει ούτε από τα 

παλιοδιαθηκικά, στο περιβάλλον του Ιουδαϊσμού. Παρόμοια, μαρτυρίες στις πηγές για το έργο της 

ιεραποστολής απαντούν σε όλη την πατερική και εκκλησιαστική γραμματεία με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο. Συστηματική πραγμάτευση του ζητήματος της ιεραποστολής δεν εντοπίζει κανείς στους 

Πατέρες. Εντούτοις, η σιωπή των πηγών είναι εύγλωττη: υποδηλώνει ότι η ιεραποστολική δράση 

ήταν μια φυσική διαδικασία έκφρασης του εκκλησιαστικού γεγονότος, η ανάσα της Εκκλησίας προς 

τα έξω. Ακόμα όμως και εκεί που ιστορικά υπήρξαν οργανωμένες ιεραποστολικές εκστρατείες, 

ξεπερνώντας το επίπεδο του φυσικού, του αβίαστου, του ανοργάνωτου και αυθόρμητου, ή έμφαση 

κατά την καταγραφή ήταν στη δράση καθεαυτή. Δεν διαθέτουμε συνεπώς συγκαιρινές 

μεθοδολογικές πραγματείες περί αυτής της δράσης, παρά μόνο σύγχρονές μας προσεγγίσεις».



ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ [2]

«Στις δυτικές Εκκλησίες έχει παραχθεί πολύ μεγαλύτερος όγκος θεωρητικών και μεθοδολογικών 

κειμένων σχετικά με την ιεραποστολή. Αυτό συνδέεται ιδίως με την τεράστια ιεραποστολική 

ανάπτυξη που ακολούθησε την περίοδο των μεγάλων εξερευνήσεων, συσχετιζόμενη συχνά, αν και 

όχι απόλυτα, και με την αποικιοκρατική εξάπλωση της Δύσης. Έτσι, και η λέξη missio χρησιμοποιείται 

με ιεραποστολική σημασία μόλις κατά τους νεότερους χρόνους, από τον ΙΖ΄ αιώνα και εντεύθεν. Στα 

ελληνικά, ο εξελληνισμένος όρος μισσιονάριος χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει αρχικά τους 

δυτικούς ιεραποστόλους που δρούσαν στην ελληνική επικράτεια, ενώ προτάθηκε επίσης ο 

όρος νεαπόστολος. Τελικώς όμως επικράτησε ο όρος ιεραπόστολος, ιεραποστολή, που απέκτησε και 

διευρημένη σημασία, και χαρακτήρισε τελικώς και τις ορθόδοξες ιεραποστολές. Εξαιτίας 

επιφυλάξεων που δημιουργούσε η αρχική προέλευση και σύνδεση του όρου με συγκεκριμένη 

ιεραποστολική αντίληψη προτείνεται εναλλακτικά η χρήση του όρου μαρτυρία, πάντως η 

ορολογία ιεραποστολή είναι η πλέον εύχρηστη και καθιερωμένη».



ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΉ / ΔΙΑΚΟΝΊΑ / ΜΑΡΤΥΡΙΑ [1]

«Το αποστολικό έργον και η εξαγγελία του Ευαγγελίου, γνωστή ως ιεραποστολή, ανήκουν εις τον πυρήνα 

της ταυτότητος της Εκκλησίας, ως διαφύλαξις και τήρησις της εντολής του Κυρίου «Πορευθέντες 

μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» (Μτ. κη’, 19). Είναι η πνοή ζωής, την οποίαν εμφυσά η Εκκλησία εις την 

κοινωνίαν των ανθρώπων και εκκλησιοποιείτον κόσμον διά των εκασταχού νεοπαγών τοπικών Εκκλησιών. 

Υπό το πνεύμα αυτό, οι ορθόδοξοι πιστοί είναι και οφείλουν να είναι απόστολοι του Χριστού εν τω κόσμῳ. Η 

αποστολή αύτη πρέπει να εκπληρούται όχι επιθετικώς, αλλ’ ελευθέρως, εν αγάπῃ και εν σεβασμώ προς την 

πολιτιστικήν ταυτότητα ατόμων και λαών. Εις την προσπάθειαν αυτήν οφείλουν να συμμετέχουν πάσαι αι 

Ορθόδοξοι Εκκλησίαι με τον δέοντα σεβασμόν εις την κανονικήν τάξιν».

Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της 

Ορθοδόξου Εκκλησίας, (Κρήτη, 2016)· https://www.holycouncil.org/-/encyclical-holy-

council?inheritRedirect=true

https://www.holycouncil.org/-/encyclical-holy-council?inheritRedirect=true


ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΉ / ΔΙΑΚΟΝΊΑ / ΜΑΡΤΥΡΙΑ [2]

«Ο ιεραπόστολος, έστω κι αν έχει κληθεί προσωπικά από τον ίδιο το Χριστό, όπως ο απ. Παύλος, δεν 

ενεργεί ποτέ ως μονάδα, σαν ένα είδος ακροβολιστή, αλλά είναι ενταγμένος στην Εκκλησία, δηλαδή 

στο σώμα του Χριστού. Έτσι το έργο του, όσο κι αν διακρίνεται από μεγάλα κατορθώματα, δεν είναι 

δικό του, αλλά της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας που προσεύχεται γι’ αυτόν. Της Εκκλησίας που 

φυτεύεται από αυτόν. Της Εκκλησίας που διαρκώς ευρύνεται για να περιλάβει σωτηριολογικά στους 

κόλπους της όλο τον κόσμο, ώστε να τον μεταποιήσει σε Βασιλεία των Ουρανών».

ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ, «Η Εκκλησία προσεύχεται στην ιεραποστολή»: στο: http://www.apostoliki-

diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=poim&contents=contents_porefthentes

.asp&main=EK_9&file=9.4.htm

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=poim&contents=contents_porefthentes.asp&main=EK_9&file=9.4.htm


ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΉ / ΔΙΑΚΟΝΊΑ / ΜΑΡΤΥΡΙΑ [3]

«Όπως λέγει ο απόστολος Παύλος, “είτε προφάσει είτε αληθεία, Χριστός καταγγέλλεται” (Φιλ. 1, 18). Ο 

ίδιος καταγράφει στη συγκεκριμένη συνάφεια ποικίλα, όχι πάντα θετικά, κίνητρα ιεραποστολής, 

ανάμεσά τους την έριδα και το φθόνο. Και παρά το ότι μοιάζει να επικεντρώνεται στο τελικό 

αποτέλεσμα, της πραγμάτωσης του ιεραποστολικού έργου, για το οποίο και καταγράφει τη χαρά του, 

αυτό δεν συμβαίνει παρά κατ’ οικονομίαν και κατά χάριν. Επί της ουσίας, δεν είναι όλα τα κίνητρα τα 

κατάλληλα. Η μετοχή του ανθρώπου στο έργο της θείας οικονομίας προϋποθέτει συμμετοχή στη 

φιλάνθρωπη και αγαπητική στάση του Θεού προς τον κόσμο… Το κίνητρο συνεπώς της 

ιεραποστολής δεν μπορεί παρά να είναι η αγάπη στις ποικίλες εκφάνσεις της».

ΕΥΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ - ΠΙΣΙΝΑ, (2013), «Ιεραποστολή», στη: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια, 

τ. 8ος , σ. 452.



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ: Η Εκκλησία δεν αποτελεί ιδεολογία. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Λαμβάνοντας υπόψη όσα μέχρι στιγμής γνωρίσατε για την ιεραποστολή, ποια νομίζετε ότι πρέπει να 

είναι η αποστολή της Εκκλησίας σε ένα κόσμο με ποικίλες κοινωνικοπολιτισμικές διαφορές; 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 



Δ Ι  Α Λ Ε  Ι  Μ Μ Α  

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ, Σκήτη Αγίου Ανδρέα (1932-1935)· 

κάρβουνο και χρωματιστά κραγιόνι σε χαρτί



ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ  2η διδακτική ώρα· (45΄ λεπτά)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΦΑΣ, Ψηφιδωτό· Σύνθεση με πουλιά, 1968



ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Πέντε ομάδες μαθητών/τριών.

Η καθεμιά μελετά ένα κείμενο και συμπληρώνει 

σχετικό φύλλο εργασίας.



Α Ν Α Λ Υ Ο Ν Τ Α Σ

ΣΚΕΨΟΥ, ΣΥΖΗΤΗΣΕ, ΜΟΙΡΑΣΟΥ 

THINK, PAIR, SHARE· (TPS) 

(30΄ λεπτά)

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α   Γ Ι Α   Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΥΟΤΟΓΛΟΥ, «Ένα μονόδρομος καταργείται»· 

http://www.apostoliki-

diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=poim&contents=co

ntents_porefthentes.asp&main=EK_9&file=9.3.htm

ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ, (2000), «Η ιεραποστολή είναι έργο όλης της Εκκλησίας», 

στο: Ορθοδοξία και Οικουμένη. Χαριστήριος Τόμος προς Τιμήν του Οικουμενικού 

Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α΄, Αθήνα: Αρμός, σ. 12. Ο ΙΔΙΟΣ, (22007), Ιεραποστολή. 

Μεθόριος Χριστιανισμού και Ελληνισμού, Αθήνα: Μαΐστρος, σ. 23.

ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΔΟΚΙΜΩΦ, (1972), «Η ιεραποστολική δράση της Εκκλησίας», στο: Η 

Ορθοδοξία, μτφρ. Αγαμέμνων Μουρτζόπουλος, Αθήνα: Ρηγόπουλος, σσ. 226-227.

Θ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (2008), «Η ιεραποστολή και η φύση της Εκκλησίας», στο: Η 

Εκκλησία γίνεται όταν ανοίγεται. Η ιεραποστολή ως ελπίδα και ως εφιάλτης, 

Αθήνα:΄Εν Πλω, σσ. 27-28, 30-31.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ – ΜΑΡΩ ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ, Όταν ο Θεός πεθαίνει. Μια 

συζήτηση, Αθήνα: Αρμός, σ. 88.

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=poim&contents=contents_porefthentes.asp&main=EK_9&file=9.3.htm


ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη 

κριτικής σκέψης.

ΕΝΝΟΙΕΣ: ιεραποστολή, 

διακονία, μαρτυρία.

ΣΤΟΧΟΤΑΞΙΝΟΜΙΑ 

ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ:

Κρίσεις και γενικεύσεις, 

δεξιότητες και στρατηγικές 

παραγωγικής γνώσης, 

μεταγνωστικές 

στρατηγικές, 

βλ. ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ, 

(2000), Στρατηγικές 

διδασκαλίας. Η κριτική 

σκέψη στη διδακτική 

πράξη,

τ. Β΄, Αθήνα: Gutenberg, σ. 

213.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
Ανακοίνωση του θέματος - ερωτήματος 

από τον εκπαιδευτικό.

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ / (ΣΚΕΨΟΥ - THINK)
Ατομικός στοχασμός του κάθε μαθητή γύρω 

από το υπό διερεύνηση θέμα - ερώτημα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑ ΖΕΥΓΗ 

(ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ ΣΟΥ - PAIR)

Καθορισμός των ομάδων – ζευγαριών. 

Στοχασμός γύρω από το υπό διερεύνηση 

θέμα - ερώτημα ανά ζεύγη και συζήτηση.

Αναθεώρηση ατομικών απόψεων και διαμόρφωση κοινών 

απόψεων που εκφράζουν  την ομάδα - ζευγάρι. 

Καταγραφή ιδεών.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΕΩΝ / (ΜΟΙΡΑΣΟΥ - SARE) Παρουσίαση των ιδεών από την κάθε ομάδα - ζευγάρι 

σε όλη την τάξη. Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης.



«Η Εκκλησία ασκώντας ιεραποστολικό έργο θέλει να δημιουργήσει πρόσωπα κι όχι οπαδούς. Οι οπαδοί είναι αμφιλεγόμενα 

πρόσωπα. Ζητούν σ' οποιαδήποτε μορφή θρησκείας, συλλόγου, ιδεολογίας κ.λπ., να βρουν ένα αποκούμπι. Αντίθετα τα πρόσωπα 

που συγκροτούν την Εκκλησία ασκούνται να ελευθερώσουν την ύπαρξη τους ολόκληρη “εν Χριστώ” με τη μετάνοια. Τούτο 

αποτελεί προσπάθεια κοπιώδη να διασώσουν τη φύση τους, και κατ' επέκταση, τη φύση όλου του κόσμου, και να την εξαγιάσουν. Ο 

λόγος του Κυρίου “ο πιστεύσας και βαπτισθείς, σωθήσεται”, αποτελεί τη συμπύκνωση βιωμάτων που θα μπορούσαμε να 

εκφράσουμε αναλυτικά με τις λέξεις άσκηση, αγώνας, πάλη, μετάνοια, θυσία, αγάπη, αυτογνωσία, σήκωμα στους ώμους πολλών 

δυσάρεστων καταστάσεων, που όμως σμιλεύουν όχι χαρακτήρες, αλλά αγίους. Το θεανθρώπινο στοιχείο μέσα μας, χάρισμα του 

Θεού στον άνθρωπο, απ’ τη στιγμή που φανερώνεται, προδίδει τη διάσωση της φύσεως μας. […]

Στόχος της ιεραποστολής είναι να σχηματίσει εκκλησιαστικές κοινωνίες όχι σαν “πολιτείες του Θεού”, αλλά σαν πολιτείες 

ελεύθερων προσώπων που η κοινωνικότητα τους δεν θα σταματάει στην ανταλλαγή και απόλαυση των “αγαθών του πολιτισμού”, 

“της ποιότητας ζωής”, αλλά θα είναι αντανάκλαση της κοινωνικότητας των τριών Προσώπων της Αγίας Τριάδος. […] Οι άνθρωποι, 

μικροί και μεγάλοι, πεινούν και διψούν, παντού στη γη. Πεινούν και διψούν από πνευματικό και υλικό νερό και ψωμί. Δεν ζητούν

συμπόνοια, αλλά “φιλανθρωπία”, δηλαδή αγάπη για τον άνθρωπο. […] Χρειάζεται ένας στόχος: Να φανερωθεί η αλήθεια του Θεού 

στον κόσμο όλο, μακρυά από πιθανή σύνδεση της με ιδεολογίες, ευσεβισμούς, αφελείς δεισιδαιμονικές αντιλήψεις ή μια ξερή 

επιστημονικοφάνεια».

ΑΛ. ΚΑΡΥΩΤΟΓΛΟΥ, “Ένας μονόδρομος καταργείται”. http://www.apostoliki-

diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=poim&contents=contents_porefthentes.asp&main=EK_9&file=9.3.htm

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=poim&contents=contents_porefthentes.asp&main=EK_9&file=9.3.htm


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 1η / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ:

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 



ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ, (2000), «Η ιεραποστολή είναι έργο 

όλης της Εκκλησίας», στο: Ορθοδοξία και Οικουμένη. 

Χαριστήριος τόμος προς τιμήν του Οικουμενικού 

Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α΄ , Αθήνα: Αρμός, σ. 12.



HΛΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ, (22007), Ιεραποστολή. Μεθόριος Χριστιανισμού 

και Ελληνισμού, Αθήνα: Μαΐστρος, σ. 23.

«Η θεωρία του Χριστιανισμού για την ιεραποστολή, αλλά και η πράξη της διάδοσής του για 

τρεις ολόκληρους αιώνες κάτω από κράτος διωγμών συντέλεσαν στη συνειδητοποίηση, από 

μέρους των μελών του, της σημασίας της ελευθερίας. Η ελευθερία αυτή δεν αναφερόταν μόνο 

σε άτομα, αλλά και σε σύνολα ατόμων. Έτσι, από τα αρχαία κιόλας χρόνια, ο Χριστιανισμός 

σεβάστηκε τις εθνικότητες των λαών που διαδίδονταν, όπως τούτο μαρτυρείται από τις 

μεταφράσεις της Αγίας Γραφής και των λειτουργικών κειμένων στις τοπικές γλώσσες. Στην 

περίπτωση που οι λαοί ήταν αναλφάβητοι, οι ιεραπόστολοι δημιουργούσαν γραπτή γλώσσα 

(γραμματική, λεξικό) και στη συνέχεια μετέφραζαν τα ιερά κείμενα. Έτσι, σ’ ένα πλήθος από 

λαούς τα πρώτα γραπτά μνημεία του λόγου τους είναι η Γραφή, η Λειτουργία και οι Βίοι των 

αγίων».



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 2η / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ:

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 



ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΔΟΚΙΜΩΦ, (1972), 

«Η ιεραποστολική δράση 

της Εκκλησίας», 

στο: Η Ορθοδοξία , 

μτφρ. Αγαμέμνων 

Μουρτζόπουλος, Αθήνα: 

Ρηγόπουλος, σσ. 226-227.



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 3η / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ:

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 



Θ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (2008), «Η ιεραποστολή και η 

φύση της Εκκλησίας», στο: Η Εκκλησία γίνεται 

όταν ανοίγεται. Η ιεραποστολή ως ελπίδα και ως 

εφιάλτης, Αθήνα:΄Εν Πλω, σσ. 27-28, 30-31.



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 4η / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ:

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ -

ΜΑΡΩ 

ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ, 

Όταν ο θεός 

πεθαίνει. 

Μια συζήτηση , 

Αθήνα: Αρμός, 

σ. 88.



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 5η / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ:

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ (10΄ λεπτά)



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 Βάσει όσων μελετήσατε και καταγράψατε στα φύλλα εργασίας.

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ζωντανής και επομένως αληθινής 

ιεραποστολής;

2. Με δεδομένη τη σημερινή παγκόσμια πλουραλιστική κοινωνία, θα συμφωνούσατε με 

την άποψη ότι στο πεδίο της χριστιανικής «παγκόσμιας ιεραποστολής» και στην 

«ανοιχτή κοινωνία» ανθρώπων, καλό είναι να «λαμβάνει χώρα έντιμος διάλογος μεταξύ 

των υπαρκτών ζώντων πολιτισμών;»



ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ (15΄ λεπτά)



ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

15΄λεπτά

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΙΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Στους/στις  μαθητές/τριες διανέμετε το βιογραφικό του 

Μακαριωτάτου Αναστασίου.

Κατόπιν βλέπουν 5λεπτο απόσπασμα από το 

προτεινόμενο βίντεο.

Συντάσσουν ένα κοινό κείμενο, στο οποίο καταγράφουν 

τις απόψεις τους για τον Μακαριώτατο Αναστάσιο, 

λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω λέξεις - κλειδιά: 

ιεραποστολή, μαρτυρία, διακονία, θρησκευτικότητα, 

αναζήτηση, Θεός, πίστη, πρωτογονισμός, προσέγγιση, 

αγάπη, ανεκτικότητα, Αφρική. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ), 

Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης 

Αλβανίας, «Ο ιεράρχης των πέντε 

ηπείρων»: 

https://www.youtube.com/watch?v=gPwHT

F22Neo (από το 15:07 – 20:50)  

https://www.youtube.com/watch?v=gPwHTF22Neo


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Βλ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ), (2004), 

Ίχνη από την αναζήτηση του 

υπερβατικού. Συλλογή θρησκειολογικών 

μελετημάτων, Αθήνα: Αρμός, σ. 495.



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Σύνδεση μέσω skype με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και πάσης Αλβανίας 

Αναστάσιο, όπου οι μαθητές/τριες θα συζητήσουν μαζί του πτυχές της ιεραποστολικής 

δράσης του. 

Εξυπακούεται ότι για να υλοποιηθεί αυτή η δραστηριότητα απαιτείται καλή οργάνωση.

Και βέβαια θα γίνει σε επιπλέον διδακτική ώρα, πέρα από το προβλεπόμενο δίωρο.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ· (κατά έτος έκδοσης) [1]

ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΔΟΚΙΜΩΦ, (1972), «Η ιεραποστολική δράση της Εκκλησίας», στο: Η Ορθοδοξία, μτφρ. Αγαμέμνων 

Μουρτζόπουλος, Αθήνα: Ρηγόπουλος, σσ. 226-231.

ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ, (1988), «Από τη θεωρία της ορθόδοξής ιεραποστολής», στο: Διακονία. Αφιέρωμα στη 

μνήμη Βασιλείου Στογιάννου, Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη: 

ΑΠΘ, σσ. 347-354.

Ο ΙΔΙΟΣ, (2000), «Η ιεραποστολή είναι έργο όλης της Εκκλησίας», στο: Ορθοδοξία και Οικουμένη. Χαριστήριος 

Τόμος προς Τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α΄, Αθήνα: Αρμός, σ. 9-15.

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, (2006), «Οι οικουμενικές αξιώσεις της Ορθοδοξίας και η ιδιαιτερότητα της μαρτυρίας 

της σε ένα πλουραλιστικό κόσμο», στο: Ορθόδοξες Εκκλησίες σε ένα πλουραλιστικό κόσμο. Ένας 

οικουμενικός διάλογος, επιμ. Εμμανουήλ Κλάψης, μτφρ. Αριάδνη Αλαβανού, Αθήνα: Καστανιώτης, σσ. 319-339. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ· (κατά έτος έκδοσης) [2]

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΤΟΥΡΑΪΣΙΝΚ, (2006), «Χριστιανική ιεραποστολή σε ένα πλουραλιστικό κόσμο», στο:  

Ορθόδοξες Εκκλησίες σε ένα πλουραλιστικό κόσμο. Ένας οικουμενικός διάλογος, επιμ. 

Εμμανουήλ Κλάψης, μτφρ. Αριάδνη Αλαβανού, Αθήνα: Καστανιώτης, σσ. 340-355. 

ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ, (22007), Ιεραποστολή. Μεθόριος Χριστιανισμού και Ελληνισμού, Αθήνα: 

Μαΐστρος.

Θ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (2008), «Η ιεραποστολή και η φύση της Εκκλησίας», στο: Η Εκκλησία γίνεται 

όταν ανοίγεται. Η ιεραποστολή ως ελπίδα και ως εφιάλτης, Αθήνα:΄Εν Πλω, σσ. 27-42.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ), Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας, (2009), Ιεραποστολή 

στα ίχνη του Χριστού, Αθήνα: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.



Ν ΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣ ΙΡΕΒΕΛΟΣ ,  ( 20 13 ) ,  Τα  ι εραποστολ ικά  περ ιοδ ι κά  κα ι  η  

αποτύπωση  της  ορθόδοξης  μαρτυρ ίας  κατά  τη  μεταπολεμ ική  περ ίοδο .  

Επ ι κο ινων ιακή  προσέγγ ιση ,  Θεσσαλον ίκη :  Θεολογ ι κή  Σχολή  ΑΠΘ

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαθέσιμη εδώ: http://ikee.lib.auth.gr/record/134054/files/GRI-2014-12084.pdf

http://ikee.lib.auth.gr/record/134054/files/GRI-2014-12084.pdf


PROJECT /  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, 

Χριστόψαρο· τέμπερα, 1978



ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι μαθητές/τριες να:

 Εξοικειωθούν με την ιστορική έρευνα.

 Γνωρίσουν τη σχέση προσηλυτισμού – ιεραποστολής, τόσο στον ανατολικό όσο και στο δυτικό 

χώρο.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι μαθητές/τριες να:

 Διατυπώνουν ιστορικά και θεολογικά συμπεράσματα για τη σχέση προσηλυτισμού – ιεραποστολής. 



25 μαθητές/τριες ενός τμήματος της 

γ΄ γυμνασίου ερευνούν…

o Τρεις ομάδες μαθητών/τριών.

 ΘΕΜΑΤΑ:

1. Η ρωμαιοκαθολική ιεραποστολική δράση στην 

Ορθόδοξη Ανατολή κατά την εποχή της 

Τουρκοκρατίας (16ος – 17ος αιώνες).

2. Η ρωμαιοκαθολική ιεραποστολή δράση στη 

Μυτιλήνη· (άμεσα σχετιζόμενο με το μάθημα 

της Τοπικής Ιστορίας).

3. Η ιεραποστολή κατά την εποχή της 

αποικιοκρατίας· (άμεσα σχετιζόμενο με το 

μάθημα της Ιστορίας, γ΄ γυμνασίου, σσ. 49-51).

…στιγμές από την ιστορία της 

ιεραποστολής…

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Δυο εβδομάδες 

αφότου ολοκληρωθεί η διδακτική ενότητα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: α) κείμενο word 

(μέχρι 1.000 λέξεις), με εξώφυλλο, 

περιεχόμενα, πρόλογο, εισαγωγή, κύριο 

μέρος και συμπεράσματα, β) διαφάνειες 

pptx (μέχρι 10) με boulets, γ) η εργασία θα 

παρουσιαστεί στην ολομέλεια της τάξης 

από εκπροσώπους και των τριών ομάδων.



ΟΜΑΔΑ 1η / ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ: 6 (2+2+2+4+2+2=14 μαθητές/τριες).

ΘΕΜΑ: «Η ρωμαιοκαθολική ιεραποστολική δράση στην Ορθόδοξη Ανατολή κατά την εποχή της 

Τουρκοκρατίας (16ος – 17ος αιώνες)».

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, (1968), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Τουρκοκρατία (1453-1669). Οι αγώνες 

για την πίστη και την ελευθερία, Θεσσαλονίκη, Ηρόδοτος, σσ. 171-185, 382-433.

Η προσηλυτιστική κίνηση της καθολικής εκκλησίας μετά την άλωση ανάμεσα στου Έλληνες, σσ. 171-185· (2 

μαθητές/τριες).

Η εξόρμηση της καθολικής εκκλησίας, σσ. 382-392, (2 μαθητές/τριες).

Η διείσδυση των καθολικών μισσιοναρίων στον ελληνικό χώρο, σσ. 392-404, (2 μαθητές/τριες).

Η εγκατάσταση των καπουκίνων στον ελληνικό χώρο, σσ. 404-422, (4 μαθητές/τριες).

Γενικές παρατηρήσεις για τη δράση των μισσιοναρίων, σσ. 422-428, (2 μαθητές/τριες).

Οι μισσιονάριοι στις ελληνικές ακτές της Ευρώπης και της Ασίας, σσ. 428-433, (2 μαθητές/τριες).



ΟΜΑΔΑ 2η: 2 μαθητές/τριες. 

ΘΕΜΑ: «Η ρωμαιοκαθολική ιεραποστολική δράση στη Μυτιλήνη».

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ, (2007), «Τα ρωμαιοκαθολικά σχολεία στις αρχές του 20ού αιώνα στη 

Μυτιλήνη», στην: Αγία Σιών. Επιστημονική Επετηρίδα Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, 

Ερεσού και Πλωμαρίου, τ. 2ος, σσ. 80-149.



ΟΜΑΔΑ 3η / ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ: 3 (2+2+5=9 μαθητές/τριες).

ΘΕΜΑ: «Η ιεραποστολή κατά την εποχή της αποικιοκρατίας».

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΧΙΛ, (2007), Η Ιστορία του Χριστιανισμού, μτφρ. Βασίλης Αδραχτάς, Παρασκευή 

Τριανταφυλλοπούλου, Αλέξανδρος Καριώτογλου, Αθήνα: Ουρανός, σσ. 374-409. 

Νέοι κόσμοι. Νέες προκλήσεις – Η διαμάχη για την Αφρική, σσ. 374-380, (2 μαθητές/τριες).

Η ανανέωση των ευρωπαϊκών ιεραποστολών – Κεντρική Αφρική – Νότια Αφρική,  σσ. 380-

389, (2 μαθητές/τριες).

Ο δεύτερος «Νέος Κόσμος», σσ. 389-409, (5 μαθητές/τριες).



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡ.  ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,  (2003) ,  

Επίτομο ιστορικο -θεολογικό λεξικό ,  

Θεσσαλονίκη:  Universi ty Studio Press,  σ.  196.  

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ





ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ομάδες μαθητών/τιών αποδελτιώνουν άρθρα από ιεραποστολικά περιοδικά· (εδώ η χρήση 

της διδακτορικής διατριβής του Ν. Τζιρέβελου κρίνεται απαραίτητη). 

Προϋπόθεση να ανταποκρίνονται στο δικό τους ενδιαφέρον.

Πάντα τα έθνη: http://www.apostoliki-

diakonia.gr/gr_main/mission/ierapostolh.asp?main=PantaEthnoi_old.htm

Πορευθέντες: http://porefthentes.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-

%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CF%8E%CE%BD/

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/mission/ierapostolh.asp?main=PantaEthnoi_old.htm
http://porefthentes.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CF%8E%CE%BD/
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