
             ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Θ.Ε. 1 -    Δ.Ε. 5  ΑΓΙΟΤΗΤΑ 

 

 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ερμηνεία της αγιότητας και αντίληψη 

                                                                                                 των χαρακτηριστικων  της ζωής και  

                                                                                                 του έργου των αγίων της εκκλησίας. 

                                                                                                 Όψεις της αγιότητας στην καθημερινή 

                                                                                                  ζωή. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : Χριστιανική ερμηνεία της αγιότητας, ποικίλα χαρακτηριστικά της αγιότητας, 

                             αναγνώριση της αγιαστικής προσλαμβάνουσας. 

 

 

1. ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ 

            Ιδανικός  άνθρωπος,  ήρωας,  άγιος. 

 

       Artful thinking: ¨ Ο μικρός ήρωας ¨   του  Λουκιανού  Κηλαηδόνη.     

     

                                     Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά  του ήρωα;  

 

                                     ¨ Προμηθέας Δεσμώτης ¨     

                                        

                                       

 

 

   
 

 

                     

                Ερώτηση: Σκέψεις και συναισθήματα που δημιουργούνται από την εικόνα. 

                                  Ποιος είναι ο εικονιζόμενος που βλέπετε;  

                                  Γιατί είναι αλυσσοδεμένος; 

                                  Η στάση του σώματός του είναι συνέπεια τιμωρίας  ή προσφοράς; 

                                   



 

 

                                      

2. ΝΟΗΜΑΤΟΔΩΝΤΑΣ 

                              Μορφές αγιότητας. 

 

                 -  Ποίημα του Π. Τορρεζίν ¨ Ο Χριστός  στον ΟΗΕ΄΄   

                                        Σκέψου , συζήτησε, μοιράσου. 

                     Ποιος είναι  ο πρώτος άγιος; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αγίου; 

                     Υπάρχουν σήμερα άγιοι;  

 

                               

 

3. ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ 

               Η   αγιότητα   στο χριστιανισμό. 

 

       O Άγιος Ληστής του Γολγοθά απέκτησε τον πρώτο του ναϋδριο σε όλο τον κόσμο, στη   

       Θεσσαλονίκη 

 

 

                                                                          

Ο ληστής κρεμόταν πάνω στον σταυρό, μόλις λίγα μέτρα μακριά από το Σταυρό του Χριστού, 

πάνω στον Γολγοθά. Βαθιά μετανιωμένος είπε προς τον Θεάνθρωπο: "Κύριε, μνήσθητί μου, όταν 

έλθεις εν τη Βασιλεία σου". Ο Χριστός ανταποκρίθηκε στην ειλικρινή μεταμέλειά του και του είπε: 

"Αμήν λέγω σοι, σήμερον μετ' εμού έση εν τω παραδείσω". 

Ήταν ο πρώτος άγιος που πέρασε στον Παράδεισο. Ο Άγιος Ληστής του Γολγοθά τιμάται από την 

ορθόδοξη εκκλησία αλλά ουδέποτε Ιερός Ναός είχε αφιερωθεί σε αυτόν! Πριν από ένα μήνα, ο 

Άγιος Ληστής του Γολγοθά απέκτησε τον πρώτο του Ναϋδριο σε όλο τον κόσμο! Βρίσκεται στην 

"αγκαλιά" της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Φιλοπτώχου Αδελφότητας "Η Οσία Ξένη", στη 

Θεσσαλονίκη και πλέον αποτελεί τον προστάτη άγιο της Διακονίας Αποφυλάκισης Απόρων 

Κρατουμένων. 

"Ψυχή" τόσο της Αδελφότητας όσο και της Διακονίας είναι ο αρχιμανδρίτης πατέρας Γερβάσιος. 

Για 36 χρόνια ο πατέρας Γερβάσιος στέκεται δίπλα από τους φυλακισμένους όλου του κόσμου, 

ανεξάρτητα από φύλο, φυλή ή θρήσκευμα. Η Διακονία του έγινε γνωστή σε όλα τα μήκη και πλάτη 

του πλανήτη και το έργο του έχει αναγνωριστεί από τους πάντες. Άλλωστε, έχει βραβευτεί πολλές 

φορές, ενώ η φήμη του έφτασε έως την επιτροπή των βραβείων Νόμπελ. 

Όμως, η Διακονία στερούνταν από έναν προστάτη άγιο. Πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να επιλέξει 

τον Άγιο Ληστή του Γολγοθά. Ο πατέρας Γερβάσιος έψαξε στα βιβλία και με έκπληξη διαπίστωσε 

ότι κανένας ναός σε όλο τον κόσμο δεν είναι αφιερωμένος στον πρώτο άγιο της Ορθοδοξίας. 

"Βάλαμε στόχο να ανεγείρουμε στην έδρα της αδελφότητας και της διακονίας ένα μικρό ιερό ναό 

στη μνήμη του Αγίου μας. Έστω, ένα ναϋδριο για να προσευχόμαστε σε αυτό για όλους τους 



κρατούμενους της γης. Να ανάβουμε ένα κερί γι' αυτούς. Και για όσους πέθαναν στο χώρο των 

φυλακών, εντός και εκτός Ελλάδας. Να μπορούμε να τελούμε στο δικό τους ναϋδριο, κάθε χρόνο, 

μία ορισμένη μέρα, μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών τους", ανέφερε στον Τύπο της 

Κυριακής. Παραδέχθηκε ότι ήταν αδύνατη η ανέγερση Ιερού Ναού. "Το κόστος θα ήταν τεράστιο. 

Γι' αυτό επιλέξαμε ένα προκάτ ναϋδριο. Μία προκατασκευασμένη μικρή εκκλησία, πάντα με την 

άδεια και την ευλογία του Μητροπολίτη Κασσανδρείας κκ Νικοδημου", πρόσθεσε ο πατέρας 

Γερβάσιος. 

Με μεγάλο κόπο, θυσίες, δόσεις και πολλές δωρεές από τους πιστούς, το ναϋδριο τοποθετήθηκε 

στην αυλή της αδελφότητας στην Περαία Θεσσαλονίκης. Η πρώτη λειτουργία τελέστηκε ανήμερα 

του εορτασμού του Αγίου Ληστή του Γολγοθά, την 12η Οκτωβρίου. 

Έκτοτε, ο Άγιος αποτελεί τον προστάτη της Διακονίας Αποφυλάκισης Απόρων Κρατουμένων, η 

οποία έχει αποφυλακίσει περισσότερους από 15.000 κρατουμένους καταβάλλοντας τουλάχιστον 

τέσσερα εκατομμύρια ευρώ. Ο αεικίνητος γέροντας δέχεται κάθε μέρα φαξ από αστυνομικά 

τμήματα και φυλακές. Τον ενημερώνουν για κάποιο άπορο κρατούμενο που δεν μπορεί να βγει 

καθώς αδυνατεί να πληρώσει το χρηματικό πρόστιμο. Αμέσως αξιολογείται η κατάσταση και 

κατατίθενται τα χρήματα. «Είναι άτομα που βρίσκονται στα κρατητήρια για μικροαδικήματα. 

Έχουμε θέσει ως όριο τα 400 ευρώ για κάθε αποφυλάκιση. Το χαμηλότερο ποσό που έχουμε 

πληρώσει είναι 8,10 ευρώ και αφορούσε συνάνθρωπό μας που δεν είχε να εξαγοράσει δύο μέρες 

από τη συνολική ποινή που του είχε επιβληθεί. Βέβαια, εξετάζουμε την κάθε περίπτωση χωριστά. 

Έτσι, έχουμε πληρώσει 9.900 ευρώ για καταδικασθέντα ο οποίος είχε υποστεί τρία εγκεφαλικά και 

η κράτησή του στις φυλακές θα σήμαινε βέβαιο θάνατο», είπε στον ΤτΚ. 

Ποιος είναι ο πατέρας Γερβάσιος 
Ο Γερβάσιος (κατά κόσμον Γεώργιος) Ραπτόπουλος γεννήθηκε το 1931 τα Αιμιλιανά Γρεβενών. Το 

1950 πέρασε στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ. Έγινε κληρικός και στη συνέχεια χειροτονήθηκε 

Αρχιμανδρίτης. Υπηρέτησε στις Μητροπόλεις Σιδηροκάστρου Σερρών, Θεσσαλονίκης, Σερρών & 

Νιγρίτης και Κασσανδρείας. Το 1966 ίδρυσε την Αδελφότητα «Η Οσία Ξένη» και το 1978 

συστάθηκε η «Διακονία Αποφυλακίσεως Απόρων Κρατουμένων και Φυγοποίνων». Έχει επισκεφτεί 

όλες τις ελληνικές φυλακές και σωφρονιστικά καταστήματα στην Αλβανία, την Αίγυπτο, το 

Ισραήλ, την Κύπρο, τη Μαδαγασκάρη, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Αυστραλία, τα νησιά Φίτζι κ.α. 

                       

 

 

 

 

 

 

       

4. ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ 

 

                 Ομαδοσυνεργασία- επιτραπέζιο παιχνίδι. 

                                   Φιδάκι- αρετές, πάθη.   

                Διαχείρηση μεγαλύτερης σκάλας – μεγαλύτερου φιδιού. 

                         Ποια αρετή βρίσκεται στο νούμερο 100 ; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  
 

             Πώς μπορούμε να ορίσουμε τον άγιο ως τον αληθινό άνθρωπο του σήμερα; 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                          ΕΛΙΣΑΒΕΤ    ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ 

                                       

                                             ΓΕΛ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 

 

                                                ΣΧ. ΕΤΟΣ   2016-17 

 

 

 

 



 


