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 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
1. Σκοπός & Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα της Διδακτικής Πρακτικής

Γενικός Σκοπός: η ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντος μέσα από αγιογραφικά και άλλα κείμενα και βιωματικές δραστηριότητες
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα ως προς το γνωστικό αντικείμενο και 
ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:
Οι μαθητές στο τέλος του δίωρου:
• Να αναγνωρίζουν ως βαθύτερη αιτία των περιβαλλοντικών προβλημάτων τον 

ανθρώπινο εγωισμό και την ιδιοκτησιακή αντίληψη για τη φύση
• Να ερμηνεύουν τις διηγήσεις περί καταστροφών της Αποκάλυψης, ως μέσα αντι-

μετώπισης του κακού και πρόσκλησης για αλλαγή της στάσης (μετάνοιας) του 
ανθρώπου απέναντι στον Θεό, τον συνάνθρωπο και την κτίση

•  Να αναγνωρίζουν την προσωπική τους ευθύνη για τα περιβαλλοντικά προβλήματα 
και να συντάσσονται ενεργά με κάθε προσπάθεια προστασίας και διαφύλαξης 
του περιβάλλοντος

Σημειώστε αν αξιοποιούνται εκπαιδευτικά λογισμικά και υπηρεσίες των Τεχνο-
λογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ): 
Παρουσίαση ppt
1.1 Εκτιμώμενη διάρκεια
1 δίωρο
 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικής Πρακτικής

1ο Στάδιο (Βιώνοντας) - Εκτιμώμενος χρόνος ( 20΄)

Μοιράζεται σε κάθε ομάδα το Φύλλο Εργασίας 1, που περιέχει διαφορετικές για κάθε 
ομάδα φωτογραφίες κάποιου περιβαλλοντικού προβλήματος, και ζητείται από τους 
μαθητές αρχικά να συζητήσουν πάνω σε αυτό.

Ελληνική Περιοδική Έκδοση για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση (ΕλΘΕ)
Greek Journal of Religious Education (GjRE) 2(2), 99 - 122, 2019
ISSN: 2623-4386
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Στη συνέχεια, ζητείται από τους μαθητές, ως δημοσιογράφοι, να ετοιμάσουν για το 
βραδινό δελτίο ειδήσεων ένα κείμενο παρουσίασης της είδησης που περιγράφουν οι 
φωτογραφίες και να το παρουσιάσουν στην ολομέλεια. 

Ακολουθεί σύντομη συζήτηση για την ένταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην 
εποχή μας και αναζήτηση της αιτίας τους. (ο άνθρωπος). 

-  Ας δούμε όμως ποιος είναι ο βαθύτερος λόγος που ο άνθρωπος φέρεται με 
αυτόν τον τρόπο απέναντι στη φύση και το περιβάλλον. 

 2ο Στάδιο (Νοηματοδοτώντας) - Εκτιμώμενος χρόνος (25΄)

Μοιράζεται το Φύλλο Εργασίας 2 και προβάλλεται η παρακάτω παρουσίαση ppt. 
κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται διαλογική συζήτηση με τους μαθητές. Στο τέλος 
ζητείται από τις ομάδες, να συμπληρώσουν στο Φύλλο Εργασίας τα κενά με τις λέξεις 
που λείπουν.

- Θα ξεκινήσουμε από πολύ παλιά, από τότε που υπάρχει ο κόσμος. Αυτά που 
βλέπουμε γύρω όμως τα ονομάζουμε κόσμο. Από πού προέρχεται η λέξη; 
(κόσμημα, επειδή αυτά που βρίσκονται γύρω όμως είναι πολύ όμορφα). Όμως 
ο κόσμος, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Παράδοση, δεν έγινε από μόνος του, 
αλλά τον δημιούργησε ο Θεός. Τον δημιούργησε όχι από ανάγκη, αλλά από 
αγάπη, εκ του μηδενός, από το τίποτα. Έτσι ο κόσμος βρίσκεται σε μια σχέση 
εξάρτησης από τον Δημιουργό του και για να συνεχίσει να ζει για πάντα, είναι 
ανάγκη να βρίσκεται σε σχέση μαζί Του. 

- Δημιούργησε και τη γη. Θυμάστε, πιστεύω, από πέρυσι την ιστορία που περι-
γράφει το βιβλίο της Γένεσης (το πρώτο βιβλίο της Π.Δ.) για τη δημιουργία του 
κόσμου. Αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε από το διάστημα, νομίζω δικαιο-
λογεί το επίθετο «γαλάζιος». Τι σημαίνει η έκφραση «καλά λίαν»; (πάρα πολύ 
καλός, πολύ όμορφος).

Διδακτική πρακτική: Άνθρωπος και περιβάλλον  
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- Σταδιακά ο Θεός στόλισε τη γη με πάρα πολλά είδη φυτών και ζώων. Πόσο 

χρόνο χρειάστηκε; (6 «μέρες», που αντιστοιχούν σε μεγάλες χρονικές περιόδους)

 

 - Στο τέλος δημιούργησε και τον άνθρωπο, με μια ξεχωριστή φροντίδα. Θυμάστε; 
(ενώ για όλα τα δημιουργήματα «είπε» και έγιναν, τον άνθρωπο τον «έπλασε» 
από χώμα). Παρατηρείστε αυτό το ψηφιδωτό από τον Αγ. Μάρκο της Βενετίας. 
Καταρχάς φαίνονται πολλά ζώα. Αναγνωρίστε τα πρόσωπα που εικονίζονται. Τι 
«περίεργο» βλέπουμε; Παρατηρείστε τη λευκή γραμμή μεταξύ Θεού και Αδάμ. 
Συμβολίζει την «πνοή ζωής» που έδωσε στον άνθρωπο – την αιώνια ψυχή, ώστε 
να είναι «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» του Θεού. Επομένως ο άνθρωπος 
είναι δημιουργημένος από «υλικό» του κόσμου, άρα αποτελεί μέρος του και 
ταυτόχρονα συγγενεύει με τον Θεό, αφού διαθέτει την πνοή του Θεού.
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- Τι σημαίνει αυτό το «κατ’ εικόνα»; Ότι μοιάζει εξωτερικά με τον Θεό;

Όχι. Αλλά ότι ο άνθρωπος διαθέτει κάποια ξεχωριστά χαρακτηριστικά σε σχέση με 
τα άλλα δημιουργήματα. Λογική και Ελευθερία επιλογής. Εκτός όμως από αυτά τα 
χαρακτηριστικά έχει και άλλα δύο. Λέει στον στίχο Γεν. 1,26: “ας δημιουργήσουμε 
τώρα τον άνθρωπο, σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, και να έχει τη δυνατότητα 
να μοιάσει με εμάς. Αυτοί, άνδρας και γυναίκα, ας είναι άρχοντες και κύριοι των 
ιχθύων της θάλασσας, των πτηνών του ουρανού, των ζώων και όλης της γης, και 
όλων όσα έρπουν επάνω στην επιφάνεια της γης”. Άρα χαρακτηριστικό του είναι 
και το Κυριαρχικό. Όμως, διαθέτει και το Δημιουργικό χάρισμα, να μπορεί χρησι-
μοποιώντας τη λογική και την ελευθερία του να παίρνει υλικά από τη Δημιουργία, 
να τα μετασχηματίζει και να δημιουργεί κάτι καινούργιο που δεν υπάρχει στη φύση.

 

- Τοποθέτησε τον άνθρωπο στον Παράδεισο, σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον 
και εκεί του έδωσε «εξουσίες». Τι βλέπετε στην τοιχογραφία από τα Μετέω-

Εκπαιδευτικό Υλικό
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ρα; Γιατί βρίσκονται εκεί όλα αυτά τα ζώα; Τι δείχνει η στάση του ανθρώπου; 
(Γεν. 2,20) Και ο Αδάμ με την σοφία, την κρίση και τη γνώση που είχε, έδωσε 
ονόματα εις όλα τα ζώα και εις όλα τα πτηνά του ουρανού και εις όλα τα 
θηρία της υπαίθρου. Αυτό σήμαινε ότι είχε εξουσία απέναντί τους (εδώ άλλη 
μια επιβεβαίωση του κυριαρχικού χαρακτηριστικού του κατ’ εικόνα).

 - Δεν του έδωσε, όμως, μόνο εξουσίες αλλά και εντολές. Θυμάστε μια εντολή; 
(Να μη φάει από τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού). 
Του έδωσε αυτήν την εντολή, ώστε ασκώντας ορθά την ελευθερία του να φτά-
σει στο «καθ’ ομοίωσιν», δηλαδή να γίνει όμοιος με τον Θεό και να ζει αιώνια. 
Εκτός, όμως, από αυτήν την εντολή, του δόθηκε και μια άλλη που αναφέρεται 
στο Γεν. 2,15 («εργάζεσθαι και φυλάσσειν»). Τι σημαίνει αυτή η φράση; Ας 
δούμε την κάθε λέξη ξεχωριστά: Να εργάζεται, τι θα μπορούσε να κάνει; … 
(ουσιαστικά να ασκεί το Δημιουργικό του χάρισμα). Αυτή του όμως η εργασία 
να είναι ανεξέλεγκτη; Να κάνει ότι θέλει; (όχι, παράλληλα να «φυλάει» = να 
προστατεύει, να φροντίζει, να σέβεται, να αγαπά αυτά που δημιούργησε ο Θεός). 
Άρα ο άνθρωπος είναι κυρίαρχος, με την έννοια του ότι έχει απόλυτη εξουσία; 
(Όχι είναι διαχειριστής, οικονόμος). Επομένως έχει Ευθύνη απέναντι σε ό,τι 
δημιούργησε ο Θεός. 
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 - Εκτός όμως από το να εργάζεται και να φυλάει τη Δημιουργία, ο άνθρωπος 
ως εικόνα του Θεού έχει και μια άλλη αποστολή. Όπως είπαμε, είναι το μόνο 
δημιούργημα που συγγενεύει ταυτόχρονα και με τον υλικό κόσμο και με τον 
Θεό. Αποτελεί επομένως έναν «κρίκο» μεταξύ του Θεού και του υλικού κόσμου, 
προκειμένου ο τελευταίος να ξεπεράσει τη φθορά και να ζήσει αιώνια.

 

- Ο κάθε άνθρωπος, λοιπόν, χαρακτηρίζεται ως «ιερέας» την Δημιουργίας, αφού 
μόνο αυτός έχει το προνόμιο και τη δυνατότητα, ενσυνείδητα και εκφράζοντας 
την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό, να αναφέρει (άνω φέρω) ευχαριστιακά, 
δηλαδή να αντιπροσφέρει, τον υλικό κόσμο στον Θεό, έτσι ώστε ο υλικός κόσμος 
να έρχεται σε σχέση με τον Θεό και να ζει αιώνια, κατανικώντας τη φθορά. 
Αυτό γίνεται σήμερα στη Θεία Λειτουργία, όταν ο ιερέας υψώνει το ψωμί και 
το κρασί λέγοντας «Τα σα εκ των σων Σοι προσφέρομεν» (τα δικά σου από 
τα δικά σου σου προσφέρουμε) 

 

Διδακτική πρακτική: Άνθρωπος και περιβάλλον  



Educational material-non peer-reviewed
Εκπαιδευτικό υλικό χωρίς διπλή κριτική αξιολόγηση

105π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης

- Από όλα αυτά που αναφέρθηκαν, τι χαρακτηριστικά θεωρείτε ότι θα πρέπει 
να διέπουν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση;

Τι είδαμε όμως στην αρχή της ώρας, ποια είναι η κατάσταση;
Είπαμε να αναζητήσουμε τη βαθύτερη αιτία και αυτή θα την αναζητήσουμε πάλι 
στο βιβλίο της Γένεσης. Οι πρώτοι άνθρωποι υπάκουσαν στην εντολή του Θεού; 
(Όχι κάποια στιγμή με την επιρροή του σατανά παράκουσαν). Ποια λέτε ότι ήταν 
τα αποτελέσματα αυτής της παρακοής, που ονομάστηκε πτώση; (γιατί;) (Δια-
κόπηκε η άμεση σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και ο άνθρωπος εκδιώχθηκε από 
τον Παράδεισο. Μπήκε στη ζωή του ανθρώπου η φθορά και ο θάνατος. Στην πτώση 
συμπαρέσυρε μαζί του και τη φύση, η οποία μπήκε κι αυτή στον κύκλο της φθοράς 
και του θανάτου. Διαταράχθηκαν οι σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση, δεν ήταν πια 
κυρίαρχος, η φύση του εναντιώνεται -τα θηρία επιτίθενται στον άνθρωπο, αρχίζει να 
τη φοβάται και να τη θεοποιεί).
 

- Παράλληλα όμως αρχίζει να την εκμεταλλεύεται με εγωιστικό τρόπο και κοιτά-
ζει πώς να ικανοποιήσει κάθε επιθυμία του. Θα μπορούσαμε να πούμε κάποια 
παραδείγματα τέτοιας συμπεριφοράς;
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- Άρα ποια είναι η βαθύτερη αιτία που υπάρχουν σήμερα τα έντονα περιβαλλοντι-
κά προβλήματα; (εγωισμός, φιλαυτία, ιδιοτέλεια, που οδηγούν στην απληστία, 
στην κατάχρηση των φυσικών πόρων και στον υπερ- καταναλωτισμό).

3ο Στάδιο (Αναλύοντας) - Εκτιμώμενος χρόνος (25΄)

- Ας δούμε όμως τι μας αναφέρει το τελευταίο βιβλίο της Κ.Δ., η Αποκάλυψη 
του Ιωάννη, για το τέλος της πορείας του κόσμου που δημιουργήθηκε από τον 
Θεό. Ίσως έχετε ακούσει κάποια πράγματα γύρω απ’ αυτό.

Δίνεται σε κάθε ομάδα το Φύλλο Εργασίας 3, με διαφορετικές φωτογραφίες τοιχο-
γραφιών, που απεικονίζουν σκηνές από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. 

Ζητείται από κάθε ομάδα να περιγράψει και να καταγράψει τι βλέπουν οι μαθητές, 
τι τους προκαλεί αυτό που βλέπουν, και, επίσης, αν και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν 
να συνδυάσουν αυτό που εικονίζεται στην τοιχογραφία με κάποια σύγχρονα περι-
βαλλοντικά προβλήματα. 

Στη συνέχεια, δίνονται στις ομάδες οι στίχοι από την Αποκάλυψη που αντιστοιχούν 
σε όλες τις τοιχογραφίες, και ζητείται από τους μαθητές να συνδυάσουν τις εικόνες 
με τους ανάλογους στίχους. 

Παρουσίαση στην ολομέλεια και κατόπιν συζήτηση για τα συναισθήματα που προκαλούν 
οι εικόνες και για το αν σκοπός της Αποκάλυψης είναι η καταστροφολογία. Αναφορά 
στον καινό ουρανό και την καινή γη, και την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. 

 

Συμπληρωματικά μπορεί να αξιοποιηθεί και το παρακάτω κείμενο: 

«Εκείνο που ενδιαφέρει είναι η θεολογία του βιβλίου, και όχι ο συμβολισμός και ο 
εικονισμός που χρησιμοποιεί. … Η αποκάλυψη παίρνει τη μορφή μιας σύγκρουσης 
μεταξύ καλού και κακού, μιας αληθινής μάχης ανάμεσα στον Θεό και τον Σατανά 
…. σκοπός της προφητείας δεν είναι απλώς να ικανοποιήσει την πρόγνωση, αλλά 
να μας καλέσει σε μετάνοια έτσι ώστε, γνωρίζοντας από τώρα ποια θα είναι η τε-
λική έκβαση του κακού, να μπορέσουμε να εμποδίσουμε το κακό από του να μας 

Εκπαιδευτικό Υλικό
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εξαπατήσει στο να το εκλάβουμε ως καλό, και να του συμπεριφερθούμε από τώρα 
ως αρνητική και καταστροφική δύναμη. Η προφητεία στην Βίβλο δεν υπάρχει για 
να μας παρέχει γνώση, αλλά για να μας κάνει να ενεργήσουμε, μεταβάλλοντας 
την στάση και την συμπεριφορά μας» (Ζηζιούλας Ιω. Μητρ. Περγάμου) 

4ο Στάδιο (Εφαρμόζοντας) - Εκτιμώμενος χρόνος (20΄)

Μελέτη κειμένου. Δίνεται στις ομάδες το Φύλλο Εργασίας 4, με 2 διαφορετικά κείμε-
να από τη Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης που αφορούν στη σχέση του ανθρώπου με το 
Περιβάλλον σήμερα. Ζητείται από τις ομάδες, αφού μελετήσουν το κείμενο που τους 
δόθηκε, να δώσουν το μήνυμα του κειμένου με μια λέξη.

Στη συνέχεια ζητείται από τις ομάδες να καταγράψουν καθημερινές πρακτικές, μέσα 
από τις οποίες μπορεί να αναδεικνύεται η υπευθυνότητα απέναντι στη Δημιουργία 
του Θεού. 

2.2 Φύλλα Εργασίας

Φύλλο Εργασίας 1 - Ομάδα Α

 

Δορυφορική επισήμανση πυρκαγιών στη Ν. Αμερική το χρονικό διάστημα 15-23/8/2019 

πηγή: https://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/145000/145498/southamerica_
tamo_2019234.png 
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πηγή: http://www.arcadiaportal.gr/news/pano-apo-hilies-nees-esties-fotias-ston-amazonio

Συζητήστε στην ομάδα για το περιβαλλοντικό πρόβλημα που περιγράφεται στις φω-
τογραφίες.

Ως ομάδα δημοσιογράφων που ετοιμάζει το βραδινό δελτίο ειδήσεων, συντάξτε ένα 
μικρό κείμενο μέσα από το οποίο ο παρουσιαστής θα παρουσιάσει την είδηση.

Φύλλο Εργασίας 1 - Ομάδα Β

 

Στρώμα πλαστικών στην επιφάνεια του Ειρηνικού ωκεανού κοντά στις ακτές των ΗΠΑ 

πηγή: https://medium.com/green-is-the-new-black/the-great-pacific-garbage-patch-
82a4364cb5d6

 

Διδακτική πρακτική: Άνθρωπος και περιβάλλον  
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Ρύπανση από απορρίμματα σε ακτή του Λιβάνου 

πηγή: https://foreignpolicy.com/2019/02/20/lebanon-is-facing-an-environmental-and-
economic-disaster-hezbollah-hariri-aoun/

Συζητήστε στην ομάδα για το περιβαλλοντικό πρόβλημα που περιγράφεται στις φω-
τογραφίες.

Ως ομάδα δημοσιογράφων που ετοιμάζει το βραδινό δελτίο ειδήσεων, συντάξτε ένα 
μικρό κείμενο μέσα από το οποίο ο παρουσιαστής θα παρουσιάσει την είδηση.

Φύλλο Εργασίας 1 - Ομάδα Γ

πηγή: https://edition.cnn.com/videos/weather/2019/09/01/daily-weather-forecast-
hurricane-dorian-bahamas-landfall-track.cnn

 



Educational material-non peer-reviewed
Εκπαιδευτικό υλικό χωρίς διπλή κριτική αξιολόγηση

110

πηγή: https://www.democracynow.org/2019/9/4/dorian

Το πέρασμα του τυφώνα Dorian από τις Μπαχάμες 02.09.2019

Συζητήστε στην ομάδα για το περιβαλλοντικό πρόβλημα που περιγράφεται στις φω-
τογραφίες.

Ως ομάδα δημοσιογράφων που ετοιμάζει το βραδινό δελτίο ειδήσεων, συντάξτε ένα 
μικρό κείμενο μέσα από το οποίο ο παρουσιαστής θα παρουσιάσει την είδηση.

Φύλλο Εργασίας 1 - Ομάδα Δ

 

πηγή: https://bit.ly/2kwcvYz

Εκπαιδευτικό Υλικό
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πηγή: https://bit.ly/2kM2jLK

 

 

πηγή: https://www.kathimerini.gr/811825/article/epikairothta/perivallon/mesogeiakh-
kai-filikh-pros-to-perivallon

Συζητήστε στην ομάδα για το περιβαλλοντικό πρόβλημα που περιγράφεται στις φω-
τογραφίες.

Ως ομάδα δημοσιογράφων που ετοιμάζει το βραδινό δελτίο ειδήσεων, συντάξτε ένα 
μικρό κείμενο μέσα από το οποίο ο παρουσιαστής θα παρουσιάσει την είδηση.
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Φύλλο Εργασίας 1 - Ομάδα Ε

 

πηγή: http://www.topontiki.gr/article/268342

 

πηγή: https://bit.ly/2kMWmhB

Ναυάγιο Αγία Ζώνη ΙΙ 10.09.2017 – Ακτές Σαλαμίνας

Συζητήστε στην ομάδα για το περιβαλλοντικό πρόβλημα που περιγράφεται στις φω-
τογραφίες.

Ως ομάδα δημοσιογράφων που ετοιμάζει το βραδινό δελτίο ειδήσεων, συντάξτε ένα 
μικρό κείμενο μέσα από το οποίο ο παρουσιαστής θα παρουσιάσει την είδηση.

Διδακτική πρακτική: Άνθρωπος και περιβάλλον  
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Φύλλο Εργασίας 2

Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις που λείπουν:

Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία, ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο 
από _______________ για να βρίσκεται διαρκώς σε μια ________________ με Αυτόν.

Δημιούργησε με ξεχωριστή ________________ τον άνθρωπο, κατ’ _____________ και καθ’ 
_________________ και του έδωσε ____________ ζωής. Έτσι ο άνθρωπος συγγενεύει και 
με τον ____________ _____________ και με το ___________ .

Το «κατ’ εικόνα» σημαίνει ότι ο άνθρωπος διαθέτει κάποια ξεχωριστά χαρακτηρι-
στικά: _________________ , ____________________ , _______________ __________________ 

Μια από τις εντολές που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, όταν τον τοποθέτησε στον 
Παράδεισο, ήταν: ___________________ και ___________________ , γι’ αυτό ο άνθρωπος 
δεν θεωρείται ιδιοκτήτης, αλλά _____________________ της Δημιουργίας, που σημαίνει 
ότι έχει ________________ απέναντι σε ότι δημιούργησε ο Θεός. Επίσης έχει και μια 
άλλη αποστολή και θεωρείται _________________ της Δημιουργίας.

 Ο άνθρωπος στην πορεία του __________________ τις εντολές του Θεού και 
αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ______________. Το γεγονός αυτό τον οδήγησε στη 
_________________ της σχέσης του με το Θεό, στη ______________ και το θάνατο. Στην 
πτώση του ___________________ και την φύση, με την οποία επίσης οι σχέσεις του 
_____________________. Παύει να είναι ______________________. Παράλληλα αρχίζει να 
την εκμεταλλεύεται με ___________________ τρόπο και κοιτάζει πως θα ικανοποιήσει 
κάθε __________________ του.

Βαθύτερες επομένως αιτίες για τα σημερινά έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι:



Educational material-non peer-reviewed
Εκπαιδευτικό υλικό χωρίς διπλή κριτική αξιολόγηση

114

Φύλλο Εργασίας 3 – Ομάδα Α

(Άγιον Όρος, Μονή Δοχειαρίου, 1676-1700)

Μελετήστε την τοιχογραφία του 17ου αι. Περιγράψτε τι βλέπετε. Τι σας προκαλεί; Θα 
μπορούσατε να συνδέσετε αυτό που περιγράφει η τοιχογραφία με κάποιο σύγχρονο 
περιβαλλοντικό πρόβλημα;

Στη συνέχεια αντιστοιχείστε αυτό που εικονίζεται με τους στίχους από την Αποκάλυψη.

Εκπαιδευτικό Υλικό
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Φύλλο Εργασίας 3 – Ομάδα Β

 

(Άγιον Όρος, Μονή Δοχειαρίου, 1676-1700)

Μελετήστε την τοιχογραφία του 17ου αι. Περιγράψτε τι βλέπετε. Τι σας προκαλεί; Θα 
μπορούσατε να συνδέσετε αυτό που περιγράφει η τοιχογραφία με κάποιο σύγχρονο 
περιβαλλοντικό πρόβλημα;

Στη συνέχεια αντιστοιχείστε αυτό που εικονίζεται με τους στίχους από την Αποκάλυψη.
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Φύλλο Εργασίας 3 – Ομάδα Γ

 

(Άγιον Όρος, Μονή Δοχειαρίου, 1676-1700)

Μελετήστε την τοιχογραφία του 17ου αι. Περιγράψτε τι βλέπετε. Τι σας προκαλεί; Θα 
μπορούσατε να συνδέσετε αυτό που περιγράφει η τοιχογραφία με κάποιο σύγχρονο 
περιβαλλοντικό πρόβλημα;

Στη συνέχεια αντιστοιχείστε αυτό που εικονίζεται με τους στίχους από την Αποκάλυψη.

Διδακτική πρακτική: Άνθρωπος και περιβάλλον  
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Φύλλο Εργασίας 3 – Ομάδα Δ

 

(Άγιον Όρος, Μονή Ξενοφώντος, 1632-1654)

Μελετήστε την τοιχογραφία του 17ου αι. Περιγράψτε τι βλέπετε. Τι σας προκαλεί; Θα 
μπορούσατε να συνδέσετε αυτό που περιγράφει η τοιχογραφία με κάποιο σύγχρονο 
περιβαλλοντικό πρόβλημα;

Στη συνέχεια αντιστοιχείστε αυτό που εικονίζεται με τους στίχους από την Αποκάλυψη.
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Φύλλο Εργασίας 3 – Ομάδα Ε

 

(Άγιον Όρος, Μονή Δοχειαρίου, 1676-1700)

Μελετήστε την τοιχογραφία του 17ου αι. Περιγράψτε τι βλέπετε. Τι σας προκαλεί; Θα 
μπορούσατε να συνδέσετε αυτό που περιγράφει η τοιχογραφία με κάποιο σύγχρονο 
περιβαλλοντικό πρόβλημα;

Στη συνέχεια αντιστοιχείστε αυτό που εικονίζεται με τους στίχους από την Αποκάλυψη.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Κεφ. 6 (Το άνοιγμα της έκτης σφραγίδας: Η αναστάτωση του σύμπαντος) 12 Ύστερα 
κοίταξα και όταν άνοιξε την έκτη σφραγίδα, έγινε μεγάλος σεισμός· ο ήλιος έγινε 
μαύρος σαν τρίχινος σάκος και ολόκληρη η σελήνη έγινε σαν αίμα· 13 τα άστρα του 
ουρανού έπεσαν στη γη, όπως η συκιά ρίχνει τα πρώιμα σύκα, όταν σείεται από δυ-

Εκπαιδευτικό Υλικό
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νατό άνεμο· 15 Τότε οι βασιλείς της γης, οι μεγιστάνες και οι στρατηγοί, οι πλούσιοι 
και οι ισχυροί και ο καθένας, δούλος και ελεύθερος, κρύφτηκαν στα σπήλαια στους 
βράχους των βουνών.

Κεφ. 8 & 9 7 Άγγελοι με επτά σάλπιγγες 

1ος Άγγελος (καταστροφή της βλάστησης) Ο πρώτος άγγελος σάλπισε και έπεσε 
πάνω στη γη χαλάζι και φωτιά, ανακατωμένα με αίμα. Και κατακάηκε το ένα τρίτο 
της γης και το ένα τρίτο των δέντρων και κάθε χλωρό χορτάρι κατακάηκε. (Αποκ. 8, 7)

2ος Άγγελος (καταστροφή θαλάσσιων οργανισμών και πλοίων) Και μετά σάλπισε 
και ο δεύτερος άγγελος και ένας όγκος σαν μεγάλο βουνό που καιγόταν, έπεσε μέσα 
στη θάλασσα και το ένα τρίτο της θάλασσας έγινε αίμα. Και το ένα τρίτο από τα 
ζωντανά πλάσματα που ήσαν στη θάλασσα πέθαναν και το ένα τρίτο από τα πλοία 
καταστράφηκαν. (Αποκ. 8, 8-9) 

3ος Άγγελος (μόλυνση/ρύπανση υδάτων) Σάλπισε και ο τρίτος άγγελος και έπεσε 
από τον ουρανό ένα μεγάλο άστρο, που καιγόταν σαν μια πολύ μεγάλη λαμπάδα και 
έπεσε πάνω στο τρίτο των ποταμών και πάνω στις πηγές των νερών. (Αποκ. 8, 10-11)

5ος Άγγελος (μόλυνση του αέρα) Ύστερα σάλπισε ο πέμπτος άγγελος και είδα ένα 
άστρο να πέφτει από τον ουρανό πάνω στη γη και το κλειδί που ανοίγει το πηγάδι 
και βγάζει στην άβυσσο. 2 Το άστρο με το κλειδί άνοιξε το πηγάδι της αβύσσου. Απ’ 
εκεί βγήκε καπνός, σαν κι αυτόν που βγάζει ένα αναμμένο καμίνι. Απ’ τον καπνό του 
πηγαδιού σκοτείνιασαν ο ήλιος και ο ουρανός. 3 Και μετά από τον καπνό βγήκαν 
ακρίδες πάνω στη γη και τους δόθηκε εξουσία σαν κι αυτή που έχουν οι σκορπιοί 
της γης. (Αποκ. 9, 1-4)

6ος Άγγελος (αποδέσμευση των καταστροφικών δυνάμεων και καταστροφή του 
1/3 της ανθρωπότητας) Και έτσι είδα στην οπτασία αυτή τα αναρίθμητα άλογα και 
τους πολεμιστές, που κάθονταν επάνω σ’ αυτά και οι οποίοι είχαν πύρινους θώρακες, 
ενώ από τα στόματα των ίππων έβγαινε καπνός, που είχε σαν χρώμα υακίνθου και 
ήταν καπνός θειαφιού. Οι κεφαλές των ίππων ήταν σαν κεφαλές λεόντων και από τα 
στόματά τους βγαίνει προς τα έξω με ορμή φωτιά και καπνός και θειάφι. (Αποκ. 9, 17)

Οι 7 φιάλες της οργής του Θεού (Αποκάλυψη κεφ. 16)

1 Και άκουσα φωνή μεγάλη από τον ναό του Θεού να λέγει προς τους επτά αγγέλους· 
“πηγαίνετε και χύσετε επάνω στη γη τις επτά φιάλες του θυμού του Θεού. 2 Και 
απήλθε ο πρώτος άγγελος και έχυσε το περιεχόμενο της φιάλης του στη γη και 3 Και 
ο δεύτερος άγγελος έχυσε το περιεχόμενο της φιάλης του στη θάλασσα. Και έγινε 
η θάλασσα αίμα σαν ανθρώπου σκοτωμένου. Και κάθε ζωή, που υπήρχε μέσα στη 
θάλασσα, πέθανε 4 Και ο τρίτος άγγελος έχυσε το περιεχόμενο της φιάλης του στα 
ποτάμια και στις πηγές των υδάτων. Κι έγιναν όλα αίμα. 8 Και ο τέταρτος άγγελος 
άδειασε το περιεχόμενο της φιάλης του πάνω στον ήλιο. Και δόθηκε στον ήλιο δύναμη 
να εξαπολύσει φωτιά εναντίον των ανθρώπων 10 Και ο πέμπτος άγγελος άδειασε το 
περιεχόμενο της φιάλης του πάνω στον θρόνο του θηρίου. Και έγινε κατασκότεινη η 
βασιλεία του 12 Και ο έκτος άγγελος έχυσε τη φιάλη του στον μεγάλο ποταμό, τον 
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Ευφράτη. Και ξεράθηκε το νερό του και έγινε βατός ο ποταμός 13 Και είδα από το 
στόμα του δράκοντος, του διαβόλου, και από το στόμα του θηρίου, του αντίχριστου, 
και από το στόμα του ψευδοπροφήτου να βγαίνουν τρία ακάθαρτα πνεύματα, που 
έμοιαζαν με βατράχους

Φύλλο Εργασίας 4   

Ομάδες Α, Γ, Ε

Μελετήστε το παρακάτω κείμενο από την Εγκύκλιο της Μεγάλης Συνόδου της Ορθο-
δόξου Εκκλησίας, που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη το 2016.

Συζητήστε στην ομάδα και διατυπώστε με μια λέξη το κεντρικό μήνυμα του κειμένου.

V. Η Εκκλησία μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις

14. Οι ρίζες της Οικολογικής κρίσης είναι πνευματικές και ηθικές και βρίσκονται στο 
βάθος της ψυχής του κάθε ανθρώπου. Αυτή η κρίση επιδεινώνεται κατά τους τελευ-
ταίους αιώνες εξαιτίας των ποικίλων διχασμών που προκαλούνται από ανθρώπινα 
πάθη όπως η πλεονεξία, η απληστία, ο εγωισμός, η αρπακτική διάθεση και από τις 
επιπτώσεις τους πάνω στον πλανήτη, όπως η κλιματική αλλαγή που απειλεί σε μεγάλο 
βαθμό το φυσικό περιβάλλον που είναι το κοινό μας σπίτι.

Η ρήξη της σχέσης του ανθρώπου και της κτίσης, είναι διαστρέβλωση της αυθεντικής 
χρήσης της Δημιουργίας του Θεού. Η αντιμετώπιση του οικολογικού προβλήματος 
πάνω στη βάση της χριστιανικής παράδοσης, απαιτεί όχι μόνο μετάνοια για την εκ-
μετάλλευση των φυσικών πόρων του πλανήτη, δηλαδή ριζική αλλαγή νοοτροπίας και 
συμπεριφοράς, αλλά και ασκητισμό, σαν αντίδοτο στον καταναλωτισμό, στη θεοποίηση 
των αναγκών και στην κτητική στάση. Προϋποθέτει επίσης τη μέγιστη ευθύνη μας 
να παραδώσουμε στις επερχόμενες γενεές ένα βιώσιμο φυσικό περιβάλλον και τη 
χρήση του σύμφωνα με τη θεϊκή βούληση και ευλογία. Στα μυστήρια της εκκλησίας 
αντιμετωπίζεται απολύτως θετικά η υλική Δημιουργία, και ο άνθρωπος ενδυναμώνε-
ται ώστε να λειτουργεί ως οικονόμος/διαχειριστής, φύλακας αλλά και «ιερέας» της 
Δημιουργίας φέρνοντάς την δοξολογικά κοντά στο Δημιουργό («Τα σα εκ των σων Σοι 
προσφέρομεν» Τα δικά Σου από τα δικά σου Σου προσφέρουμε – Θεία Λειτουργία 
Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου), καλλιεργώντας ευχαριστιακή σχέση με την κτίση. 
Η Ορθόδοξη αυτή ευαγγελική και πατερική προσέγγιση στρέφει επίσης την προσοχή 
μας στις κοινωνικές διαστάσεις και τις τραγικές επιπτώσεις της καταστροφής του 
φυσικού περιβάλλοντος.

(Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη 2016. 
Απόδοση στη νεοελληνική)

Διδακτική πρακτική: Άνθρωπος και περιβάλλον  
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121π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης

Φύλλο Εργασίας 4   

Ομάδες Β, Δ

Μελετήστε το παρακάτω απόσπασμα από τα επίσημα κείμενα της Μεγάλης Συνόδου 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη το 2016.

Συζητήστε στην ομάδα και διατυπώστε με μια λέξη το κεντρικό μήνυμα του κειμένου.

Η Αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο

Στ. Η αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως μαρτυρία αγάπης μέσα από τη 
διακονία

«Ο πόθος της συνεχούς αύξησης της ευημερίας και η άμετρη κατανάλωση, αναπόφευκτα 
οδηγούν στη δυσανάλογη χρήση και την εξάντληση των φυσικών πόρων. Η κτίση που 
δημιουργήθηκε από το Θεό και δόθηκε στον άνθρωπο για να «την εργάζεται και να 
τη φυλάει» (πρβλ. Γεν. β ́, 15), υφίσταται τις συνέπειες της αμαρτίας του ανθρώπου: 
«Διότι και η κτίση έχει υποδουλωθεί στη φθορά, όχι βέβαια με την θέλησίν της, αλλά 
από τον Θεόν, ο οποίος την υπέταξε στη φθορά (μετά την πτώση του ανθρώπου) με 
την ελπίδα όμως της απαλλαγής. Η βέβαιη δε ελπίδα είναι ότι και αυτή η κτίση θα 
ελευθερωθεί από το ζυγό της φθοράς και του θανάτου και άφθαρτη πλέον θα λάβει 
μέρος στην ελευθερία της δόξας των τέκνων του Θεού. Διότι γνωρίζουμε, ότι όλη η 
κτίση μαζί στενάζει και πονάει πολύ μέχρι σήμερα». (Ρωμ. η΄, 20-22).

Η Οικολογική κρίση, η οποία συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση 
του πλανήτη, καθιστά επιτακτικό το χρέος της Εκκλησίας να συμβάλλει, με τα πνευ-
ματικά μέσα που έχει στη διάθεσή της, στην προστασία της δημιουργίας του Θεού από 
τις συνέπειες της ανθρώπινης απληστίας. Η απληστία για την ικανοποίηση των υλικών 
αναγκών οδηγεί στην πνευματική πτώχευση του ανθρώπου και στην καταστροφή του 
περιβάλλοντος. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι ο φυσικός πλούτος της γης δεν είναι 
περιουσία του ανθρώπου, αλλά του Δημιουργού: «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα 
αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή» (ψαλμ. κγ ́, 1). Η Ορθόδοξη 
Εκκλησία τονίζει με αυτόν τον τρόπο την ανάγκη της προστασίας της δημιουργίας 
του Θεού, μέσω της καλλιέργειας της ευθύνης του ανθρώπου απέναντι στο θεόσοφο 
περιβάλλον, αλλά και της προβολής των αρετών της ολιγάρκειας και της εγκράτειας. 
Οφείλουμε να θυμόμαστε ότι όχι μόνο οι σημερινές, αλλά και οι μελλοντικές γενιές 
έχουν δικαίωμα πάνω στα φυσικά αγαθά, που μας χάρισε ο Δημιουργός».

(Νεοελληνική Απόδοση από τα επίσημα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη 2016)



Educational material-non peer-reviewed
Εκπαιδευτικό υλικό χωρίς διπλή κριτική αξιολόγηση

122

Βιβλιογραφικές Πηγές του σχεδίου

Δεσπότης, Σ. (2008). H Αποκάλυψη του Ιωάννη – Το βιβλίο της Προφητείας, Τόμος Α΄. Αθήνα: Άθως.

Ζηζιούλας, Ιω. μητρ. Περγάμου, Αποκάλυψη και Φυσικό Περιβάλλον, https://www.oodegr.com/oode/
profities/apokalypsis/apokal_perivallon1.htm (ανακτήθηκε 20.09.2019)

Κιουλάνης, Σπ., Παναγιωτίδου, Αν., Πασχαλίδου, Αν., Χαρπαντίδου, Ζ., Γεωργιάδου, Αν. (2015). Περιβάλλον, 
Περιβαλλοντικό Πρόβλημα και Θρησκευτικές Παραδόσεις, Εκπαιδευτικός Κύκλος, http://educircle.
gr/images/educircle/ekdoseis/pdf/978-618-81545-4-4.pdf (ανακτήθηκε 20.09.2019)

Νικηταράς, Αν. Αρχιμ. (2018). Το Βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αθήνα: Άθως.

Σιδηράς, Ελ. (2017). Ορθοδοξία και Φυσικό Περιβάλλον, Θεολογική Οικολογία και Οικολογική Θεολογία 
https://www.paratiritis-news.gr/article/194555/Orthodoksia-kai-Fusiko-Periballon-Theologiki-Oikologia-
kai-Oikologiki-Theologia (ανακτήθηκε 20.09.2019)

Τσιμπούκης, Γ. (2012). Οι Εικονογραφικοί κύκλοι της Αποκάλυψης του Ιωάννη στις Μονές του Αγίου 
Όρους, Διδακτορική Διατριβή. Αθήνα. http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/33205#page/1/mode/2up 
(ανάκτηση 20.09.2019) 

Εκπαιδευτικό Υλικό


