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Γεληθόο ζθνπόο: λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο δηάθνξα είδε κνπζηθήο θαη 

κνπζηθά έξγα κεγάισλ ζπλζεηώλ πνπ λα έρνπλ πεγή έκπλεπζή ηνπο 

πξόζσπα θαη ζέκαηα από ηελ Ηζηνξία ηεο Δθθιεζίαο. 

 

Μάζεκα 1. Γηαηί θαη πσο κειεηνύκε ηελ Ιζηνξία 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Βίληεν: Why we study History? (Γηαηί κειεηνύκε 

ηελ Ιζηνξία); https://www.youtube.com/watch?v=OATbVsn2t1k 

 

Καλάιη ηξαγνπδηώλ κε ζέκαηα από ηελ Ιζηνξία: Μηα νκάδα 

θαζεγεηώλ Ηζηνξίαο, δεκηνύξγεζαλ κνπζηθά βίληεν από αγαπεκέλα 

ηνπο pop ηξαγνύδηα, αληηθαζηζηώληαο ηνπο αξρηθνύο ζηίρνπο ησλ 

ηξαγνπδηώλ κε ζηίρνπο πνπ βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία.  

ηόρνο ηνπο, λα γίλεη ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο επθνιόηεξα θαηαλνεηό, 

αιιά θαη πην αγαπεηό θαη δηαζθεδαζηηθό γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. 

https://www.youtube.com/user/historyteachers 

 

π.ρ. Macedonia ("My Sharona" by the Knack) 

https://www.youtube.com/watch?v=Idh5pWvr8yU&hd=1 

  

        

 

https://www.youtube.com/watch?v=OATbVsn2t1k
https://www.youtube.com/user/historyteachers
https://www.youtube.com/watch?v=Idh5pWvr8yU&hd=1


Μάζεκα   2.  Η ηζηνξία ηεο Δθθιεζίαο θαη ε κειέηε ηεο 

 

   1. Γξαζηεξηόηεηα – Σξαγνύδη: Speak O Lord (Μίια Κύξηε), 

κνπζηθή: Townend/Getty, δηαζθεπή: Shipps, David  

http://listeninglab.stantons.com/title/speak-o-lord/382224/?s=1  

 

                   Speak O Lord  

 

Speak O Lord, as we come to you, 

to receive the food, of Your Holy Word. 

Take Your truth, plant it deep in us, 

Shape and fashion us in Your likeness(X2) 

 

That the Light of Christ might be seen today, 

In our acts of love and our deeds of faith. 

Speak O Lord and fulfill in us, 

All Your purposes for Your glory. 

 

Speak O Lord and renew our mights, 

Help us grasp the heights of Your plans for us. 

Truth unchanged from the dawn of time, 

That will echo down through eternity. 

 

And by grace we‟ll stand on Your promises 

And by faith we‟ll walk as You walk with us. 

 

Speak O Lord till Your Church is built 

And the earth is filled with Your glory (X2) 

 

Speak O Lord and fulfill in us, 

All Your purposes for YOUR GLORY! 

 

 

2.Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Serbian Orthodox Christian Folk 

Song "Speak to me Lord". 

https://www.youtube.com/watch?v=L97e7J_UO-I  

 

 

 

http://listeninglab.stantons.com/title/speak-o-lord/382224/?s=1
https://www.youtube.com/watch?v=L97e7J_UO-I


Μάζεκα 3. Πεληεθνζηή: Σν μεθίλεκα ηεο Δθθιεζίαο 

 

1.Γξαζηεξηόηεηα – Σξαγνύδη: Η Νέα Απνζηνιή, κνπζηθή: John 

Jacobson, John Higgins. ηίρνη: Κσλζηαληίλνο Μάκαινο. 

http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/παξαγσγή-

δηδαθηηθνύ-πιηθνύ (Ηεζνύο - θείκελα θαη ηξαγνύδηα) 

Η Νέα Αποζηολή 

 Μάηηα δαθξπζκέλα, θαξδηέο αλνηρηέο, 

ην αύξην πνζνύκε, δήζακε ην ρηεο. 

Να ν Κύξηόο καο εκπξόο νδεγεί, 

γηα λα βαζηιέςεη ε Αγάπε ζηε γε! (δηο) 

 

Αο βαπηηζηνύκε, αδειθνί, ζη‟ Όλνκα ηνπΠαηέξα, 

ηνπ ιαηξεκέλνπ Ηεζνύ θαη Πλεύκαηνο Αγίνπ, 

καζαίλνληαο ηηο εληνιέο πνπ είπε λα θξαηάκε. 

 

Κη ε επινγία ηνπ Θενύ αο απισζεί ζηνλ θόζκν 

θη ε ράξε Σνπ παληνηηλά λα κέλεη αλάκεζά καο, 

σο λα αληακώζνπκε μαλά  ζηελ παηξηθή Σνπ αγθαιηά! 

 

Μάηηα δαθξπζκέλα, θαξδηέο αλνηρηέο, 

ην αύξην πνζνύκε, δήζακε ην ρηεο. 

Να ν Κύξηόο καο εκπξόο νδεγεί, 

γηα λα βαζηιέςεη ε Αγάπε ζηε γε! (δηο) 

 

2.Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Veni Sancte Spiritu 

(Έια Άγην Πλεύκα), Υνξσδία: Libera  

https://www.youtube.com/watch?v=11NOLTaJSMM&hd=1   

 

Sancte 

Veni Sancte Spiritus, lumen cordia 

Veni dator munerum, Pater pauperum 

Lux creator optime, Sancte Spiritus. 

 

In aeterna lux credentium 

sempiterna lumen cordium. 

In aeterna sancte Spiritus 

 

http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/????????-??????????-??????
http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/????????-??????????-??????
https://www.youtube.com/watch?v=11NOLTaJSMM&hd=1


 

Creator, mysterium, O lux creator optime 

Beata, fidelium, sit sempiterna Gloria. 

 

Veni Sancte Spiritus, lumen cordial. 

Veni dator munerum, Pater pauperum 

Lux creator optime, Sancte Spiritus. 

 

In aeterna lux credentium 

sempiterna lumen cordium 

In aeterna sancte Spiritus. 

 

Creator, mysterium, O lux creator optime 

Beata, fidelium, sit sempiterna Gloria. 

 

Veni Sancte Spiritus, lumen cordial. 

Lux creator optime, Sancte Spiritus. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 



2.Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Holy Spirit, come fill this place, C. 

Winans https://www.youtube.com/watch?v=Us1I0fw7hKo  

 

Holy Spirit, come and fill this place 

Bring us healing with Your warm embrace 

Show Your power make Your presence known 

Holy Spirit, come fill this place (Υ2) 

 

My heart is longing just to hear from You 

My soul is waiting to know someone who 

Can take us higher help us make it through 

So will You please come and set us free 

 

Holy Spirit, come and fill this place 

                            Bring us healing with Your warm embrace 

                           Show Your power, make Your presence known 

                            Holy Spirit, come fill this place 

 

Breath of God we need a touch from You 

Shine down on us with the light of truth 

Stir our hearts and set our spirit free 

Holy Spirit, come fill this place (Υ2) 

 

Our hearts are hungry for Your perfect peace 

Our souls are thirsty for the joy You bring 

So send Your glory make Your praise complete 

Send down the rain, touch us once again 

 

Holy Spirit, come and fill this place 

Bring us healing with Your warm embrace 

Show Your power, make Your presence known 

Holy Spirit, come fill this place 

Breath of God we need a touch from You 

Shine down on us with the light of truth 

Stir our hearts and set our spirit free 

Holy Spirit, come fill this place … 

Send Your presence, let it fall on me, 

Come fill this place … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Us1I0fw7hKo


Μάζεκα 4. Ιεξνζόιπκα πξόηππν ρξηζηηαληθώλ θνηλνηήησλ 

 

Γξαζηεξηόηεηα–Σξαγνύδη. Jerusalem (Ιεξνζόιπκα) από ην 

ζπγθξόηεκα gospel κνπζηθήο Hoppers.  

http://www.youtube.com/watch?v=yur_B5GYnKQ 

 

John saw a city that could not be 

hidden 

John saw the city, oh yes he did 

John caught a glimpse of the 

golden throne 

Tell me all about it, go right on 

Around the throne he saw the 

crystal sea 

There's got to be more, what will it 

be I want to go, to that city he saw 

New Jerusalem 

 

Jerusalem 

I want to walk your streets that are golden 

And I want to run where the angels have trod 

Jerusalem 

I want to rest on the banks of your river 

In that city, the city of God 

 

John saw the lion lay down by the lamb 

I want to know everything about that land 

John saw the day but he did not see night 

 

The lamb of God well, he must be the light 

And he saw the saints worship the great I am 

Crying worthy, worthy is the lamb 

I want to go to that city he saw 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yur_B5GYnKQ


 

New Jerusalem 

Jerusalem, Jerusalem 

 

Sing for the night is over 

Hosanna in the highest 

Hosanna forever 

Forever more 

 

Jerusalem 

I want to walk your streets that are golden 

And I want to run where the angels have trod 

 

Jerusalem 

I want to rest on the banks of your river 

In that city, the city of God 

 

The city of God 

Jerusalem, Jerusalem 

The city of God, is the city of God 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μάζεκα 5. Ο πξώηνο δησγκόο ησλ ρξηζηηαλώλ. 

 

Ο ηέθαλνο ήηαλ ν πξώηνο ρξηζηηαλόο πνπ καξηύξεζε γηα ηελ 

πίζηε θαη νλνκάζηεθε Πξσηνκάξηπξαο. Σν ιηζνβνιηζκό ηνπ 

ηεθάλνπ αθνινύζεζε κεγάινο δησγκόο ζηα Ηεξνζόιπκα. 

Γξαζηεξηόηεηα - Αθξόαζε. Paulus (απόζπαζκα από ην 

Οξαηόξην: Παύινο), Μνπζηθή: Mendelssohn Bartholdy 

Άρια: Jerusalem, Jerusalem 

https://www.youtube.com/watch?v=2HCl31oowUE  

Φσλή ηνπ Ιεζνύ: Ηεξνπζαιήκ, εζύ ζθνηώλεηο ηνπο πξνθήηεο θαη 

ιηζνβνιείο όζνπο ζνπ ζηέιλσ. Πόζν ζπρλά ήζεια λα 

πξνεηνηκάζσ ηα παηδηά ζαο θαη εζείο δελ ζέιαηε; 

Ρεηζιηαηίβο με Χορωδία (Θανάηωζις ηοσ Σηεθάνοσ) 

https://www.youtube.com/watch?v=MkU-jTIwQsc&hd=1  
  

    

    Αθεγεηήο: Tνλ έζπξαλ έμσ από 

ηελ πόιε, ηνλ ιηζνβνινύζαλ κε 

πέηξεο θαη θώλαμαλ δπλαηά: 

    Οη Δβξαίνη(Υνξσδία): Ληζνβνιήζηε 

ηνλ! Απηόο βιαζθεκεί θαηά ηνπ 

Θενύ, θαη όπνηνο βιαζθεκεί ην 

Θεό, πεζαίλεη! 

    Αθεγεηήο: Καη ηνλ ιηζνβνινύζαλ. 

Απηόο γνλάηηζε θαη θώλαμε δπλαηά: 

“Κύξηε, κε ινγαξηάζεηο εηο απηνύο 

ηελ ακαξηίαλ απηήλ”. «Κύξηε, Ηεζνύ, 

ζηα ρέξηα νπ παξαδίδσ ην πλεύκα 

κνπ" Καη αθνύ είπε απηό, πέζαλε. 

 

 

Υνξσδία 

Δζύ Κύξηε δέμνπ ην πλεύκα κνπ, 

Δζύ ηνπ νπνίνπ ε πεξηνπζία είκαη. 

Δζύ απνθιεηζηηθά είζαη ε δσή κνπ, 

θαη έηζη ν ζάλαηνο γίλεηαη θέξδνο γηα κέλα. 

Εσ γηα ζέλα, πεζαίλσ γηα ζέλα, 

είκαη απνθιεηζηηθά δηθόο ζνπ, έηζη είκαη Δθπιεξσκέλνο. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2HCl31oowUE
https://www.youtube.com/watch?v=MkU-jTIwQsc&hd=1


Μάζεκα 6. Η κεηαζηξνθή ηνπ Παύινπ. Άλνηγκα ηνπ 

Υξηζηηαληζκνύ ζηνλ εζληθό θόζκν 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Paulus (απόζπαζκα από ην 

νξαηόξην: Παύινο), Μνπζηθή: Mendelssohn Bartholdy  

1. Ρεηζηηαηίβν κε Υνξσδία – Η κεηαζηξνθή ηνπ ανύι 

https://www.youtube.com/watch?v=Sy3RgrfsDoE&hd=1 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Αθεγεηήο : Καη ελώ θαηά ηελ πνξεία ηνπ πιεζίαδε  ζηε Γακαζθό, 

μαθληθά άζηξαςε γύξσ ηνπ θσο από ηνλ νπξαλό. Έπεζε ζηε γε 

θαη άθνπζε κηα θσλή λα ηνπ ιέγεη: 

    Φσλή ηνπ Ιεζνύ (Υνξσδία): ανύι, ανύι γηαηί κε θαηαδηώθεηο; 

    Αθεγεηήο: Καη είπε: «Πνηνο είζαη Κύξηε;" Ο δε Κύξηνο είπε: 

   Φσλή ηνπ Ιεζνύ (Υνξσδία): Δγώ είκαη, ν Ηεζνύο από ηε Ναδαξέη, 

ηνλ νπνίν εζύ θαηαδηώθεηο! 

   Αθεγεηήο: Καη απηόο κίιεζε κε θόβν θαη ηξόκν: «Κύξηε, ηη ζέιεηο, ηη 

πξέπεη λα θάλσ;" Ο Κύξηνο ηνπ είπε: 

    Φσλή ηνπ Ιεζνύ (Υνξσδία): ήθσ θαη πήγαηλε ζηελ πόιε θαη ζα 

ζνπ δεισζεί ηη πξέπεη λα θάλεηο.  

Υνξσδία – Φσλή ηνπ Υξηζηηαληζκνύ 

https://www.youtube.com/watch?v=S1xbIF2Jtuk&hd=1 

εθσζείηε, είλαη ην θσο! Γηα ζέλα ην θσο έρεη έξζεη, θαη ε δόμα ηνπ 

Κπξίνπ πςώλεηαη επάλσ ζνπ. Καη ηδνύ, ην ζθνηάδη θαιύπηεη ηε γε 

θαη ζην ζθνηάδη νη άλζξσπνη. Ωζηόζν, πέξα από εζέλα  πεγαίλεη 

θαηά ηνπ Κπξίνπ, θαη ε δόμα Σνπ ζα θαλεξσζεί επάλσ ζνπ. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sy3RgrfsDoE&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=S1xbIF2Jtuk&hd=1


Μάζεκα 7.  Η Απνζηνιηθή ύλνδνο: ζπιινγηθή 

ιήςε απνθάζεσλ. 

 

Σν πην ζεκαληηθό ζηνηρείν πνπ θαλεξώζεθε γηα ηε ύλνδν, ήηαλ ν 

δεκνθξαηηθόο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Δθθιεζίαο θαη ε πίζηε όηη ηηο 

ζπιινγηθέο απνθάζεηο ηεο ηηο θαζνδεγνύζε ην Άγην Πλεύκα. 

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Adoramus (Δζέλα ιαηξεύνπκε), 

κνπζηθή: Robert Prizeman.  

Δζέλα ιαηξεύνπκε βαζηιηά ηεο Γόμαο! Νηώζσ απέξαληε επηπρία 

θνληά ζην Θεό. Άγην Πλεύκα απνκάθξπλέ κε από ην ζθνηάδη, 

θαζνδήγεζέ κε θαη βνήζεζέ κε λα είκαη πάληνηε ειεύζεξνο! 

      https://www.youtube.com/watch?v=SEQGfj7m47k&hd=1  

(Υνξσδία Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ Πα. Μαθ.) 

Adoramus 

Adoramus te Rex Gloria 

Cum gaudia infinita 

Adoramus te infinita 

Rex Gloria 

 

Jubilate Deo omina 

In saecula infinita 

Jubilate Deo omina 

Rex Gloria 

 

Can you lift me away 

From the dark of this day 

Give me courage 

And help me be free evermore 

 

Adoramus te Rex Gloria 

Cum gaudia infinita 

Adoramus te infinita 

Rex Gloria 

 

Jubilate Deo omina 

In saecula infinita 

Jubilate Deo omina 

Rex Gloria 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SEQGfj7m47k&hd=1


Sancto Spiritu Gloria 

Jubilate omnia 

Sancto adoramus 

Rex Gloria 

 

Can you guide me once more 

Give me strength to be sure 

Send me wisdom 

And help me be free evermore 

 

Adoramus te Rex Gloria 

Cum gaudia infinita 

Adoramus te infinita 

Rex Gloria 

 

Jubilate Deo omina 

In saecula infinita 

Jubilate Deo omina 

Rex Gloria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μάζεκα 8. Ο Απόζηνινο Παύινο ζηελ Διιάδα. 

 

1.Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Ο Ύκλνο ηεο Αγάπεο ηνπ 

Απνζηόινπ Παύινπ (Α΄ Κνξηλζίνπο θεθ. ηγ‟, ζηίρνη 1-13), κνπζηθή: 

Zbigniew Preisner. Υξεζηκνπνηήζεθε σο κνπζηθό ζέκα ζηελ ηαηλία 

Blue ηνπ Krzysztof Kieslowski (κνπζηθή γηα θηλεκαηνγξάθν). 

https://www.youtube.com/watch?v=ngpHq7N7GdE   

                         Ο Ύκλνο ηεο Αγάπεο 

    «Δάλ ηαηο γιώζζαηο ησλ αλζξώπσλ ιαιώ 

θαη ησλ αγγέισλ, αγάπελ δε κε έρσ, 

γέγνλα ραιθόο ερώλ ή θύκβαινλ αιαιάδνλ. 

     Aλ μέξσ λα κηιώ όιεο ηηο γιώζζεο ησλ αλζξώπσλ 

θαη ησλ αγγέισλ, αιιά δελ έρσ αγάπε, ηόηε έγηλα 

ζαλ έλαο άςπρνο ραιθόο πνπ βνπίδεη ε ζαλ 

θύκβαιν πνπ μεθνπθαίλεη κε ηνπο θξόηνπο ηνπ. 

     Καη εάλ έρσ πξνθεηείαλ θαη εηδώ ηα 

κπζηήξηα πάληα ώζηε όξε κεζηζηάλεηλ, 

αγάπελ δε κε έρσ, νπδέλ εηκί. 

      Καη αλ έρσ ην ράξηζκα λα πξνθεηεύσ θαη γλσξίδσ 

όια ηα κπζηήξηα, ώζηε λα κεηαθηλώ κε ηε δύλακε 

ηεο αθόκε θαη ηα βνπλά, αιιά δελ έρσ αγάπε, ηόηε δελ είκαη ηίπνηε απνιύησο. 

     H αγάπε καθξνζπκεί, ρξεζηεύεηαη, ε αγάπε νπ δεινί, νπ 

πεξπεξεύεηαη, νπ θπζηνύηαη. 

      Η αγάπε είλαη καθξόζπκε, είλαη επεξγεηηθή, ε αγάπε δε δειεύεη, δελ θαπρηέηαη, 

δελ είλαη πεξήθαλε. 

     H αγάπε πάληα πηζηεύεη, πάληα ειπίδεη, πάληα ππνκέλεη. Ζ αγάπε 

νπδέπνηε εθπίπηεη. 

      Η αγάπε όια ηα πηζηεύεη, όια ηα ειπίδεη, όια ηα ππνκέλεη. Η αγάπε πνηέ δελ 

μεπέθηεη 

Δίηε δε πξνθεηείαη, θαηαξγεζήζνληαη· είηε γιώζζαη παύζνληαη· είηε 

γλώζηο θαηαξγεζήζεηαη.  

Αλ ππάξρνπλ αθόκα πξνθεηείεο, ζα έιζεη κέξα πνπ θαη απηέο ζα θαηαξγεζνύλ 

αλ ππάξρνπλ ραξίζκαηα γισζζώλ θαη απηά ζα ζηακαηήζνπλ αλ ππάξρεη 

γλώζε θαη απηή ζα θαηαξγεζεί, 

Νπλί δε κέλεη πίζηηο, έιπίο, αγάπε, ηα ηξία ηαύηα· κείδσλ δε ηνύησλ 

ε αγάπε». 

Σώξα καο απνκέλνπλ ηξία πξάγκαηα: ε πίζηε, ε ειπίδα θαη ε αγάπε. Πην 

κεγάιε όκσο από απηά είλαη ε ΑΓΑΠΗ. 

 

 

      

https://www.youtube.com/watch?v=ngpHq7N7GdE


2.Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Ο Ύκλνο ηεο Αγάπεο ηνπ 

Απνζηόινπ Παύινπ, κνπζηθή: Μηράιεο Αλδξνλίθνπ. Απόδνζε 

θεηκέλνπ ζηα Νέα Διιεληθά: Νίθνο Ατβαιήο. 

https://www.youtube.com/watch?v=MeamePTgyW8 

 

Ο Ύκλνο ηεο Αγάπεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

"Δάλ ηαηο γιώζζαηο ησλ αλζξώπσλ ιαιώ θαη ησλ αγγέισλ, 

      αγάπελ δε κε έρσ, γέγνλα ραιθόο ερώλ ή θύκβαινλ αιαιάδνλ." 

 

     Αλ ηηο γιώζζεο ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ αγγέισλ κηινύζα, αιιά 

από αγάπε πζηεξνύζα, ραιθόο πνπ ερνινγάεη ζα γηλόκνπλ. αλ 

θύκβαιν πνπ ρηππάεη ζα αθνπγόκνπλ. 

 

     Αλ ηα κπζηήξηα κπνξνύζα λα πξνθεηεύσ, όιε ηε γλώζε λα 

δηαθεληεύσ, όιε ηελ πίζηε αλ είρα βνπλά λα θηλώ, κα από αγάπε 

δελ θαηείρα, έλα ηίπνηα ζα ήκνπλ, έλα θελό. 

 

Ζ αγάπε δείρλεη κεγαινςπρία, αλεθηηθόηεηα, επεξγεζία, δε δειεύεη, 

δε θζνλεί, δελ έρεη απζάδεηα, αιαδνλεία, ε αγάπε ε αιεζηλή είλαη 

κία. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MeamePTgyW8


Μάζεκα 9. Οη κεγάινη δησγκνί ησλ ρξηζηηαλώλ. 

 

Γξαζηεξηόηεηα–Σξαγνύδη: Μάξηπξεο κνπζηθή: Υαηδεαπνζηόινπ 

Δι., Σδηώηε Μ., Υνξσδία Υ.Μ.Ο. 

https://www.youtube.com/watch?v=0K0pED_X3ak  

 

 

 

Μάξηπξεο 

 

Γελ ήηαλ ε θσηηά, 

ην μίθνο, ηα ζεξία, 

πνπ θόβηδαλ ηα κάηηα ηνπο. 

Μ' αλνίγνπλ κε ηελ πίζηε 

ηελ νπξάληα Βαζηιεία. 

 

Ήηαλ πνπ ην καξηύξην 

πύξσλε ηελ θαξδηά 

θη άλαβε ζείν έξσηα 

ζε ζύλλεθα καξηύξσλ, 

πνπ αξληνύληαλ ηα νξαηά. 

 

 

 

Ο ζάλαηνο θαηαξγήζεθε 

κ' αλαζηάζηκα θηεξά 

θη νη Άγηνη θνηλώλεζαλ 

ηεο νπξάληαο ραξάο. 

Μαθαξία ε πίζηε ζαο! 

Πξεζβεύεηε γηα καο! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0K0pED_X3ak


Μάζεκα 10. Οη θαηαθόκβεο: ηόπνο θαηαθπγήο θαη κλήκεο 

 

Απηή είλαη είζνδνο γηα ηηο 

ππόγεηεο εθθιεζίεο ησλ 

ρξηζηηαλώλ επί ξσκατθήο 

απηνθξαηνξίαο, θαη ην ζεκείν 

όπνπ ν Άγηνο Γεκήηξηνο, 

πνιηνύρνο θαη ζσηήξαο ηεο 

πόιεο, άθεζε καξηπξηθά ηελ 

ηειεπηαία ηνπ πλνή αξλνύκελνο 

λα πξνδώζεη ηελ ρξηζηηαληθή 

πίζηε ηνπ. Κάησ αθξηβώο από ην 

ηεξό ηνπ ζεκεξηλνύ λανύ ηνπ 

αγίνπ. Ζ γλσζηή ζήκεξα σο 

"Κξύπηε" απνηεινύζε αξρηθά 

ξσκατθά ινπηξά.  

Ο Άγηνο Γεκήηξηνο είρε 

θπιαθηζζεί ζηα ινπηξά θαζώο δελ ήηαλ έλαο απιόο θξαηνύκελνο. 

Ήηαλ γόλνο κίαο νηθνγέλεηαο επγελώλ θαη αμησκαηηθόο ηνπ 

ξσκατθνύ ζηξαηνύ κέρξη πνπ νη Ρσκαίνη αλαθάιπςαλ ηελ 

ρξηζηηαληθή ηνπ πίζηε θαη ηα θεξύγκαηα πνπ έθαλε ζε άιινπο 

αλζξώπνπο κηιώληαο ηνπο γηα ηνλ Υξηζηό. Γύξσ ζην 300 κ.Υ. ν 

Άγηνο Γεκήηξηνο εθηειέζζεθε ζην ζεκείν όπνπ ήηαλ 

θπιαθηζκέλνο, κέζα ζηα δεκόζηα ινπηξά. Οη γνλείο ηνπ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ πήξαλ άδεηα θαη έρηηζαλ ζε εθείλν ην ζεκείν έλα 

εθθιεζάθη-κλεκείν γηα ηνλ γην ηνπο. Όηαλ ηα ινπηξά έθιεηζαλ θαη 

κε ηα ρξόληα ζάθηεθαλ, ην εθθιεζάθη απηό απνηέιεζε ηελ απαξρή 

ηεο δεκηνπξγίαο κίαο ππόγεηαο θνηλόηεηαο γλσζηή ζε εκάο σο 

ρξηζηηαληθή θαηαθόκβε. 

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Μέγαλ εύξαην από ην νξαηόξην 

Άγηνο Γεκήηξηνο ηνπ Νίθνπ Αζηξηλίδε. 

https://www.youtube.com/watch?v=xDRpl_WaVLQ&hd=1  

(Υνξσδία Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ Πα. Μαθ.) 

"Μέγαλ εύξαην ελ ηνηο θηλδύλνηο, ζε ππέξκαρνλ, ε νηθνπκέλε, 

Αζινθόξε ηα έζλε ηξνπνύκελνλ. Ωο νπ Λπαίνπ θαζείιεο ηελ 

έπαξζηλ, ελ ησ ζηαδίσ ζαξξύλαο ηνλ Νέζησξα, νύησο Άγηε 

Μεγαινκάξηπο Γεκήηξηε, Υξηζηό ηνλ Θεόλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη 

εκίλ ην κέγα έιενο..." 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xDRpl_WaVLQ&hd=1


Μάζεκα 11. Ιγλάηηνο ν Θενθόξνο 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: «Άγηνο Ιγλάηηνο ν Θενθόξνο», 

Μνπζηθό-Θεαηξηθό Αλάγλσζκα ζε Σξεηο Πξάμεηο,  Μνπζηθή: 

Νίθνο Οξδνπιίδεο. 

Ιγνάηιος ο Θεοθόρος - Τραγούδι Α’ 

https://www.youtube.com/watch?v=5iRW54NjxrE&hd=1Σ 

 

Ηγλάηηε Δπίζθνπε Αληηόρεηαο ηεο Μεγάιεο, 

ηνπ Θενιόγνπ καζεηή, 

ηνπ Πέηξνπ ρεηξνηνλία, 

Δίδεο ελ νξάκαηη ηνλ Παύιν θαη ζνπ είπε 

πσο πξέπεη ηνπ δεζκνύ ηεο γεο 

γηα λα ιπζείο ζηα αηώληα λα πεξάζεηο. 

 

Σν θνβεξό θξηηήξην ν Βαζηιηάο 

ηεο Ρώκεο εηνηκάδεη. 

Έθζαζε λα πνιεκήζεη Πέξζεο. 

Μα ζηάζεθε ζηελ Αληηόρεηα γηα λα   

δηθάζεη, 

Σνλ Θενθόξν Ηγλάηην γηα λα θαηαδηθάζεη. 

 

Ο Βαζηιηάο ζθιεξόο, άδηθε ε βνπιή ηνπ. 

Καη ην θξηηήξην θνβεξό, ηξέκαλ ηελ νξγή ηνπ. 

Γέζαλ ηνλ Ηγλάηην, ρέξηα καδί θαη πόδηα. 

Καθνύξγν ηνλ θσλάδαλε, κάγν θαη πξνδόηε 

Απηόλ ηνλ Υξηζηηαλό πνπ ηόικεζε 

Σνπ Βαζηιέα ηελ νξγή λα ηελ πεξηθξνλήζεη. 

 

ηελάδεη ν ιαόο ησλ Υξηζηηαλώλ, 

Υαίξνληαη νη ελάληηνη, 

ν δηάβνινο θαίλεηαη λα αιηρηά! 

ν Βαζηιηάο ηεο Ρώκεο, έρεη ηελ όςε ηνπ ζθιεξή, 

άδηθε ηε βνπιή ηνπ! 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5iRW54NjxrE&hd=1?


 

Ιγνάηιος ο Θεοθόρος - Τραγούδι Β’ 

https://www.youtube.com/watch?v=oKRE4dkNctc&hd=1  

 

 

 

Ζ απόθαζε θξηθηή, 

θιαίεη ην πιήζνο, θιαίεη. 

Σνλ Ηεζνύ παξαθαιεί, από ηνλ πόλν 

ηνλ βαξύ λα μαλαζάλεη. 

Όκσο γηα ηελ Αλάζηαζε ζα πξέπεη 

ζην ηαπξό λα αλέβεη, 

ν Θενθόξνο ηνπ Υξηζηνύ, ν άγηνο 

Ηεξνκάξηπο. 

 

 

 

Ηγλάηηνο ν δνύινο ηνπ Θενύ, ηα ρέξηα πςώλεη. 

Γείρλεη λα ρακνγειά θαζόινπ δελ ηξνκάδεη. 

Κνηηάδεη πξνο ηνλ Οπξαλό, ζην κέγα Τςηπέηε! 

"Παύιε, Υξηζηνύ Απόζηνιε, ζε επραξηζηώ, 

από ηε Ρώκε θαη εγώ θνληά ζαο ζε λα θζάζσ" 

 

Ήηαλ έλα ηαμίδη καθξηλό πνιύ πνλεκέλν. 

Ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ βιέπαλε ηνλ επινγεκέλν. 

Οη Υξηζηηαλνί κε δάθξπα, κε ζηελαγκνύο κεγάινπο 

Σνλ δάζθαιν, ηνλ επίζθνπν, ηνλ κέγα βνεζό ηνπο 

γηα ηελ αησληόηεηα πνκπεύνπλ γηα ηε Ρώκε. 

 

Οη δέζκηνη ηνπ, ηνλ ηπξαλλνύλ. 

Σνλ δέξλνπλ, ηνλ ρηππάλε. 

Γέξνληαο ηόζσλ πνιιώλ εηώλ, κα ν θαεκόο ηνπ έλαο 

Σαρηά γηα ην Υξηζηό λα πέζεη λα πεζάλεη. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oKRE4dkNctc&hd=1


Μάζεκα 12. Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ: έλαο λένο 

δξόκνο αλνίγεηαη γηα ηνπο ρξηζηηαλνύο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Constantine ("Come On, 

Eileen" by Dexy's Midnight Runners) 

https://www.youtube.com/watch?v=uYhMQNPa8mM&hd=1  

 

Oh Constantine! 

 

Oh Constantine! (x2) 

Rome in 306 

An Illyrian Roman Emperor 

He was proclaimed Augustus 

Before he died 

Founded a new empire. 

Baptized a Christian, 

Convoked the Council of Nicaea 

Now Roma was Byzantium 

And now it‟s called Constantinople. 

 

 

                                   Oh, Constantine, 

Oh a saint (of Byzantines) 

With your edict 

You changed everything 

AD 313 

Ended the persecuting 

Of the  Christians 

Oh, St. Constantine! 

Oh, St. Constantine! 

Thνse Christians down there 

The coliseum floor, will beasts galore  

Resigned to became martyrs 

But no more not anymore 

No persecution whatsoever 

(Thank heaven!) 

Nova Roma was Byzantium 

And now it‟s called Constantinople. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uYhMQNPa8mM&hd=1


Oh Constantine!  

Kept the Eastern Empire so 

serene 

While in the west it seems (was 

a mess) 

Pandemonium and anarchy 

Oh, Constantine, 

Oh a saint (of Byzantines) 

With your edict 

You changed everything. 

  

Oh Constantine, what a guy! 

Get no complaints 

Now you‟re a saint 

Oh! Constantine 

Constantinople was your city. 

Nova Roma was Byzantium. 

Oh, Constantine, 

Oh a saint (of Byzantines) 

With your edict 

You changed everything 

AD 313 

Ended the persecuting 

Of the  Christians 

Oh, St. Constantine!  

Oh, Constantine, 

Oh a saint (of Byzantines) 

Kept the Eastern Empire so serene 

While in the west it seems (was a mess) 

Pandemonium and anarchy. 

 Oh, Constantine, 

Oh a saint (of Byzantines) 

With your edict 

You changed everything 

AD 313 

Ended the persecuting 

Of the  Christians 

  Oh, St. Constantine!  

 



Μάζεκα 13. Υξηζηηαληζκόο – Διιεληζκόο: 

κηα ηδηόηππε ζπλάληεζε 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Σξαγνύδη: Αληηόρεηα, κνπζηθή: ηδεξά 

Παλαγηώηα, ζηίρνη: . Μπαινδήκα 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8_Pvwvh0eo&hd=1 

 

Μλήκεο παιηέο παηξηθέο 

θέξλνπλ ηα βήκαηά κνπ ζε ρώξν 

πνπ έζξεςαλ ειπίδεο κπζηηθέο, 

παηέξεο πάιεςαλ, μαγξύπλεζαλ 

θαη αγσληώ λα βξσ 

 

πξόζσπα άγηα ηεξά... 

Σεο Αληηόρεηαο ηνπο δξόκνπο 

παίξλσ θαη δηαβαίλσ βηαζηηθά 

κ'ειπίδα κπζηηθή θαη ζπλαληώ εθεί ηελ ηζηνξία κνπ. 

 

Μλεκεία ηεο δσήο ζηέθεηε ζεηο 

ησλ πξώησλ κνπ νλείξσλ κόλνη θξνπξνί 

Ζ Διιάδα πνπ ζαο κόξθσζε κπνξεί 

θαη πξνζπαζεί πνιύ 

ε ιήζε ηνπ θαινύ λα κε ζαο βξεη 

Σεο Αληηόρεηαο Βπδαληηλνί 

νπιίζηε καο εζείο κε ηε δηθή ζαο αξεηή. 

 

Μλήκεο παιηέο παηξηθέο … 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8_Pvwvh0eo&hd=1


Μάζεκα 14. Αηξέζεηο: εζσηεξηθή πιεγή ηεο Δθθιεζίαο. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Πηζηεύσ εηο έλαλ Θεό, (απόζπαζκα) 

Μνπζηθή: Αλδξέαο Πξέδαο 

https://www.youtube.com/watch?v=mHqtpuH8R18&hd  

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Credo (Πηζηεύσ). Μνπζηθή: A. 

Mozart https://www.youtube.com/watch?v=f-9jYy9MpCQ  

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factorem cæli et 

terræ, visibílium ómnium et invisibílium. 

Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex 

Patre natum, ante ómnia sæcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, 

Deum verum de Deo vero, génitum, non factum, consubstantiálem 

Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hómines et 

propter nostram salútem descéndit de cælis. Et incarnátus est de 

Spíritu Sancto ex María Vírgine, et homo factus est. Crucifíxus 

étiam pro nobis sub Póntio Piláto; passus et sepúltus est, et 

resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in cælum, 

sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, 

iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non erit finis. 

Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre 

Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur, et 

conglorificátur: qui locútus est per Prophétas. 

Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. 

Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatorum. Et exspecto 

resurrectionem mortuorum, et vitam ventúri sæculi. Amen. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mHqtpuH8R18&hd
https://www.youtube.com/watch?v=f-9jYy9MpCQ


Μάζεκα 16. Μέγαο Βαζίιεηνο: έλαο θνξπθαίνο ηεξάξρεο 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Υνξόο ηνπ Δδ - Βαζίιε (Αγίνπ 

Βαζηιείνπ) από ηα Φάξαζα ηεο Καππαδνθίαο. 

https://www.youtube.com/watch?v=v5qxyuEZyKQ  

 

Σὸ ηξαγνύδη "η' Έδ-Βαζίιε" ζπλόδεπε 

ηελ νινλπθηία λπθηεξηλή πνκπή απὸ 

ην ρσξηό ηνπ Βαξάζνπ (Φάξαζα) 

πξνο ηε ζπειηά ηνπ Αγίνπ. Πέληε 

ρηιηόκεηξα έμσ από ηα Φάξαζα, κέζα 

ζηε ραξάδξα πνπ δηαζρίδεη ν 

Εακάληεο πνηακόο βξίζθεηαη κηα 

ζπειηά, ζηελ νπνία ζύκθσλα κε ηελ 

παξάδνζε θαηέθπγε ν Μέγαο 

Βαζίιεηνο γηα λα ζσζεί από ηνπο 

δησγκνύο ηνπ ηόηε απηνθξάηνξα 

Ηνπιηαλνύ ηνπ Παξαβάηε θαη ησλ 

αηξεηηθώλ ηνπ Αξείνπ. Οη Φαξαζηώηεο ινηπόλ ηελ παξακνλή ηεο 

Πξσηνρξνληάο, κεηά ηνλ εζπεξηλό καδεύνληαλ ζηελ πιαηεία ηνπ 

ρσξηνύ. Πξηλ μεθηλήζνπλ, εηνίκαδαλ ηα \"ηνπθάγθα\" (ηνπθέθηα), ηα 

ηαπαληάδε (πηζηόιηα) θαη \"η‟ Ατ ηεξκήηε ην καζέξη\" ή ην κέγνλ 

καζέξη. Με ην ζνύξνππν άξρηδε ην ηνπθεθίδη. Γηλόηαλ ρακόο. Οη 

Σνύξθνη από ηα γύξσ ρσξηά έιεγαλ \"θηλέ Φαξάζαιηιάξ 

θνπηνπξηνύ\" (πάιη νη Βαξαζηώηεο ιύζαμαλ, ραιάλε ηνλ θόζκν). 

Ξεθηλνύζε ηόηε κηα κεγάιε πνκπή κέζα ζην ρηόλη κε πξννξηζκό ην 

πξνζθύλεκα ηνπ Αγίνπ ζηε ζπειηά. Ο έλαο θξαηηόηαλ από ην 

δσλάξη ηνπ πξνεγνύκελνπ θαη ηνπ επόκελνπ θαη πξνρσξνύζαλ κε 

ρνξεπηηθό βάδηζκα, ζύκθσλα κε ην ξπζκό ηνπ ηξαγνπδηνύ πνπ 

ηξαγνπδνύζαλ ζε ηνπηθή θαξακαλιίδηθε δηάιεθην θαη ηε κεισδία 

πνπ έπαηδαλ ηα ρνξεπηηθά όξγαλα. Ο πξώηνο θξαηνύζε έλα ξαβδί 

θαη επαλέθεξε ζηελ ηάμε απηόλ πνπ ηπρόλ έραλε ην ξπζκό. Σσλ 

ρνξεπηώλ πξνεγνύλην παηδηά κε ηα δαδηά γηα λα θέγγνπλ. Ζ 

νινλπθηία απηή πξνζθπλεκαηηθὴ πνκπή θαη ν ρνξόο πξνο ηηκή ηνπ 

Αγίνπ γηλόηαλ εηο αλάκλεζε ηνπ ζαύκαηνο ηεο δηάζσζεο ηεο πόιεο 

ηεο Καηζάξεηαο από ηηο απεηιέο ηνπ Απηνθξάηνξα Ηνπιηαλνύ κε ηηο 

πξνζεπρέο ηνπ Αγίνπ, θαη ηελ ιηηαλεπηηθή θαη εὐραξηζηεξηαθὴ 

πξνζθύλεζε ησλ Καηζάξσλ ζην λαό ηεο Θενηόθνπ πνπ 

βξίζθνληαλ πάλσ ζην Όξνο Γίδπκν. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v5qxyuEZyKQ


 

Χορός ηοσ Εδ – Βαζίλε 

 

Υεηάηε λα ππάκε ζνλ Δδ Βαζίιε 

Να θξεκάζνπκε ηα θξέηε ζν ζίδη 

Δζζύξελ ηδαη δώηδελ ηδαη α γεζίιη 

Σε ρηεο ηελ επήηζα ζνλ Δδ Βαζίιε 

( ρ 2) 

Κπξγηαιεκόλ, θπξγηάιεεζνλ 

Σα ινγηα κνπ Θενηόθν 

.......................................................... 

Σξέμεηε λα πάκε ζηνλ Ατ Βαζίιε 

Να θξεκάζνπκε ηα θξέαηα ζην ζίδη (ηηηά) 

Σνπθέθηζε θαη θηύπηζε κηα ρήλα 

Από ηα ρηέο ζηνλ Ατ Βαζίιε 

( ρ 2) 

Κύξηε Διεήκνλ, Κπξηε Διέεζνλ 

Σα ιόγηα κνπ ζηε Θενηόθν 

 

 

 

 

 

 



Μάζεκα 17. Υξηζηηαληθή άζθεζε – Μνλαρηζκόο 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Σξαγνύδη: Θέισ λα γίλσ Άγηνο. 

https://www.youtube.com/watch?v=yonSKVut16M  

 

Θέισ λα γίλσ Άγηνο 

Γελ κε λνηάδεη αλ πνλέζσ, 

νύηε ν θόζκνο ηη ζα πεη. 

Κη αλ ζηνπο άιινπο δελ αξέζσ,  

ν Υξηζηόο κνπ, κνπ αξθεί. 

 

Θέισ λα γίλσ Άγηνο, 

Υξηζηέ κνπ γηα λα ζε δσ. 

Θέισ λα γίλσ Άγηνο, 

θνληά ζνπ κηα κέξα λα ξζώ. 

 

Θέισ λα γίλσ Άγηνο 

αηώληα καδί ζνπ λα δσ. 

 Θέισ λα γίλσ Άγηνο, 

Υξηζηέ κνπ γηαηί ζ΄ αγαπώ! 

 

Γελ κε λνηάδεη ηη ζα πάζσ, 

νύηε ηη ζα ζηεξεζώ 

θη αλ είλαη όια λα ηα ράζσ, 

λα θεξδίζσ ην Υξηζηό! 

 

Θέισ λα γίλσ Άγηνο, 

Υξηζηέ κνπ γηα λα ζε δσ … 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: «Δίκαη έλαο μέλνο» (αξραίν Ννξβεγηθό 

ηξαγνύδη) https://www.youtube.com/watch?v=ltSoQfWzF7Y  

 Έλα κέξνο ησλ ζηίρσλ:  «Δίκαη έλαο πξνζθπλεηήο ν νπνίνο ζα 

κείλεη κόλν κηα λύρηα εδώ. Αλαδεηώ ηελ Πόιε ηνπ Θενύ όπνπ ε 

ζιίςε θαη ν ζάλαηνο δελ ππάξρνπλ. Αγαπεκέλε Κύξηε, νδήγεζε κε 

ζηελ αθηή ηνπ Παξαδείζνπ.» 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yonSKVut16M
https://www.youtube.com/watch?v=ltSoQfWzF7Y


Μάζεκα 18. Ο ξόινο ησλ Οηθνπκεληθώλ πλόδσλ  

ζηε δσή ηεο Δθθιεζίαο. 

 

Αλαθνξά ζην δόγκα ηεο Αγίαο Σξηάδνο. O θαιύηεξνο ύκλνο ζηελ 

Αγία Σξηάδα, κε ηνλ νπνίνλ πξέπεη λα αξρίδνπκε ηελ πξνζεπρή 

καο, είλαη ν Σξηζάγηνο Ύκλνο, ην «Άγηνο ν Θεόο, Άγηνο Ηζρπξόο, 

Άγηνο Αζάλαηνο ειέεζνλ εκάο». 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Ο Σξηζάγηνο Ύκλνο 

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

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Trisagion (In English) 

Holy God, Holy and Mighty, Holy and Immortal have mercy on us. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ugd5vY0JvxQ  

Γξαζηεξηόηεηα – Σξαγνύδη: Three As One (The Holy Trinity - 

contemporary Christian song) 

https://www.youtube.com/watch?v=UjjbaamEjf8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wTjrQThnhmk
https://www.youtube.com/watch?v=Ugd5vY0JvxQ
https://www.youtube.com/watch?v=UjjbaamEjf8


Μάζεκα 21. Δθθιεζηαζηηθή ηέρλε Β’: Τκλνινγία 

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Ο Αθάζηζηνο Ύκλνο,  πνπδή γηα 

γπλαηθεία θαη αλδξηθή θσλή, Μηθηή Υνξσδία, Κνπηληέην εγρόξδσλ, 

όκπνε, πνιίηηθε ιύξα, άξπα θαη ζπλζεζάηδεξ. Μνπζηθή: Υξήζηνπ 

Λενληή, Πνίεζε: Ρσκαλνύ ηνπ Μεισδνύ. 

https://www.youtube.com/watch?v=YwkwfHnF7Dw 

Ο Αθάζηζηνο Ύκλνο απνηειεί 

έξγν ησλ αξρώλ ηνπ 6νπ 

αηώλα, έρεη γξαθεί από ηνλ 

Ρσκαλό ην Μεισδό θαη 

ζεσξείηαη σο έλα από ηα 

αξηζηνπξγήκαηα ηνπ ειιεληθνύ 

πνηεηηθνύ ιόγνπ θαη από ηνπο 

πην αγαπεηνύο ύκλνπο ηεο 

Υξηζηηαληθήο πίζηεο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ύκλνπ 

ηνπ Ρσκαλνύ: Ξεθηλνύλ κε 

Πξννίκην (ζύληνκε πεξίιεςε 

ηεο ππόζεζεο ηνπ ύκλνπ). 

Αθνινπζνύλ νη Οίθνη (ζηξνθέο 

πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε αθξνζηηρίδεο) θαη νινθιεξώλνληαη 

κε ην Δθύκλην (ν ηειεπηαίνο θαη ζηαζεξόο νίθνο ηνπ πξννηκίνπ θαη 

ησλ νίθσλ, ην ξεθξαίλ). 

Ο ζπλζέηεο Υξήζηνο Λενληήο ύζηεξα από πξνηξνπή ησλ 

κνλαρώλ ηεο Ηεξάο Μνλήο Κνπηινπκνπζίνπ ηνπ Αγίνπ Όξνπο, 

επηρεηξεί κηα κεισδηθή θαη αξκνληθή πξνζέγγηζε ησλ ππέξνρσλ 

ζηίρσλ ηνπ Ρσκαλνύ. ηελ εξγαζία ηνπ πνπ ν ίδηνο νλνκάδεη 

«ζπνπδή», βαδίδεη ζε ήρνπο, θιίκαθεο θαη δξόκνπο πνπ ζπλαληάκε 

ζηε Βπδαληηλή θαη ζηε ιατθή καο κνπζηθή παξάδνζε. Ωο πξννίκην 

ηνπ έξγνπ παξαζέηεη ηνλ γλσζηό ύκλν «Σελ σξαηόηεηα ηεο 

παξζελίαο ζνπ» δηαηεξώληαο ηελ απζεληηθή κεισδία, κε απιή 

επεμεξγαζία.  

 Ο Καζεγνύκελνο ηεο Ηεξάο Μνλήο Κνπηινπκνπζίνπ ηνπ Αγίνπ 

Όξνπο γξάθεη κεηαμύ άιισλ γηα ην έξγν: «Παλαξκόληνλ θαη 

πάγρνξδνλ κέινο ζπλέηαμε ζην πνίεκα απηό, θαηά παξάθιεζηλ ηεο 

κνλήο, ν ζύγρξνλνο Μνπζνπξγόο, εκπλεόκελνο από ηηο ζεζπέζηεο 

αύξεο ηνπ Παξαθιήηνπ, κε ζθνπό λα γίλεη ν Ύκλνο ηξαγνύδη ζηα 

ρείιε θάζε αλζξώπνπ». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YwkwfHnF7Dw


Υνξσδία Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ Πα. Μαθ. 

https://www.youtube.com/watch?v=LBP2WhNZcjE&list=PLL4z3

m2lIX5oYEz0VI7MJw87c0GLdMXTI  

https://www.youtube.com/watch?v=38gniRbdHp8&list=PLL4z3

m2lIX5p09csCVBeYuSK9NLDv9GFm  

https://www.youtube.com/watch?v=9WfZpy37xb4&list=PLL4z3

m2lIX5p09csCVBeYuSK9NLDv9GFm&index=2  

https://www.youtube.com/watch?v=lBSV61QkzUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                   

                                  ηίρνη: 

Σελ Ωξαηόηεηα ηεο Παξζελίαο νπ, θαη ην ππέξιακπξνλ ην ηεο 

αγλνίαο ζνπ, ν Γαβξηήι θαηαπιαγείο εβόα ζνη Θενηόθε. Πνίνλ ζνη 

εγθώκηνλ πξνζαγάγσ επάμηνλ, ηη δε νλνκάζσ ζε, απνξώ θαη 

εμίζηακαη. Γηό σο πξνζεηάγελ βνώ ζνη Υαίξε ε Κεραξηησκέλε. 

Θενηόθε, ν Γαβξηήι, επεηδή έκεηλε έθπιεθηνο από ηελ Ωξαηόηεηα 
ηεο παξζελίαο νπ, θη από ηελ ππεξβνιηθή ιάκςε ηεο αγλόηεηάο 

νπ, νπ θώλαμε δπλαηά: "Πνηνλ ύκλν αληάμην λα νπ πξνζθέξσ; 
Πσο λα ε νλνκάζσ; Βξίζθνκαη ζε ακεραλία θαη κέλσ εθζηαηηθόο 

κπξνζηά νπ. Γη 'απηό νπ θσλάδσ, όπσο κε δηέηαμε ν Θεόο: 

Υαίξε π, πνπ έρεηο όιεο ηηο Υάξεο. 

https://www.youtube.com/watch?v=LBP2WhNZcjE&list=PLL4z3m2lIX5oYEz0VI7MJw87c0GLdMXTI
https://www.youtube.com/watch?v=LBP2WhNZcjE&list=PLL4z3m2lIX5oYEz0VI7MJw87c0GLdMXTI
https://www.youtube.com/watch?v=38gniRbdHp8&list=PLL4z3m2lIX5p09csCVBeYuSK9NLDv9GFm
https://www.youtube.com/watch?v=38gniRbdHp8&list=PLL4z3m2lIX5p09csCVBeYuSK9NLDv9GFm
https://www.youtube.com/watch?v=9WfZpy37xb4&list=PLL4z3m2lIX5p09csCVBeYuSK9NLDv9GFm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=9WfZpy37xb4&list=PLL4z3m2lIX5p09csCVBeYuSK9NLDv9GFm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=lBSV61QkzUA


                                                                       
Οίθνο α΄ 
Άγγεινο πξσηνζηάηεο νπξαλόζελ 

επέκθζε εηπείλ ηε Θενηόθν ην Υαίξε, 

θαη ζπλ ηε αζσκάησ θσλή, 

ζσκαηνύκελόλ ζε ζεσξώλ Κύξηε, 

εμίζηαην θαη ίζηαην θξαπγάδσλ πξνο 

απηήλ ηνηαύηα. 

Όηαλ ν Αξράγγεινο Γαβξηήι πήγε 
ζηελ παξζέλν Μαξία γηα λα ηεο 
αλαγγείιεη όηη ζα γηλόηαλ Μεηέξα ηνπ 
Υξηζηνύ, είδε όηη ελώ αθνπόηαλ ε 
αζώκαηε θσλή ηνπ, ν Τηόο ηνπ Θενύ 
έπαηξλε ζώκα κέζα ζηα άζπηια 
ζπιάρλα ηεο Παλαγίαο. Σόηε 
ζαύκαζε ινηπόλ, ην άπιν θαη νπξάλην 
απηό πλεύκα θαη άξρηζε λα απεπζύλεη 
ζηελ Θενηόθν ηα παξαθάησ "ραίξε". 
Υαίξε, δη ήο ε ραξά εθιάκςεη, ραίξε 
δη ήο ε αξά εθιείςεη. 

Μεο από ηελ Παλαγία ζα έβγαηλε ε ιάκςε ηεο ραξάο, δειαδή ν Λπηξσηήο. Καη 
πάιη κεο από ηελ Παλαγία ζα δηλόηαλ ζηνπο αλζξώπνπο ε απαιιαγή από ηελ 
θαηάξα ηνπ πξνπαηνξηθνύ ακαξηήκαηνο. 
Υαίξε, ηνπ πεζόληνο Αδάκ ε αλάθιεζηο, ραίξε, ησλ δαθξύσλ ηεο Δύαο ε 
ιύηξσζηο. 
Υαίξε, γηαηί κε ζέλα μαλαθσλάδεη θνληά ηνπ ηνλ πεζκέλν Αδάκ ν Θεόο θαη 
ιπηξώλεη ηελ Δύα από ηα δάθξπά ηεο. 
Υαίξε, ύςνο δπζαλάβαηνλ αλζξσπίλνηο ινγηζκνίο ραίξε, βάζνο δπζζεώξεηνλ 
θαη Αγγέισλ νθζαικνίο. 
Οη αλζξώπηλνη ινγηζκνί δελ κπνξνύλ λα θηάζνπλ εύθνια ζην ύςνο ηεο αμίαο 
πνπ ζνπ έδσζε ε Υάξηο ηνπ Θενύ. Καη ηα κάηηα ησλ αγγέισλ δελ κπνξνύλ λα 
βπζνζθνπήζνπλ ην κπζηήξην πνπ επάμηα εθπξνζσπείο. 
 Υαίξε, όηη ππάξρεηο βαζηιέσο θαζέδξα, ραίξε, όηη βαζηάδεηο ηνλ βαζηάδνληα 
πάληα. 
Μαξία θξαηάο ζηα γόλαηά ζνπ σο επίγεηνο ζξόλνο ηνλ Κύξηνλ ηνπ 
παληόο.Βαζηάδεηο Δθείλνλ πνπ όια ηα νξαηά θαη αόξαηα βαζηάδεη. 
Υαίξε, αζηήξ εκθαίλσλ ηνλ Ήιηνλ, ραίξε, γαζηήξ ελζένπ ζαξθώζεσο. 
Δίζαη ν απγεξηλόο, πνπ ιάκπεηο πξηλ αλαηείιεη ν Ήιηνο ηεο Γηθαηνζύλεο, ν 
Υξηζηόο. Δίζαη ε γπλαίθα πνπ από ζέλα θαη κε ηελ ζέιεζή ζνπ πήξε ζάξθα ν 
Τηόο ηνπ Θενύ. 
Υαίξε, δη ΄ήο λενπξγείηαη ε θηίζηο, ραίξε δη ήο βξεθνπξγείηαη ν Κηίζηεο. 
Δίζαη εθείλε κε ηελ νπνίαλ αλαλεώλεηαη ε θηίζε θαη από ηελ νπνία πξνήιζε σο 
βξέθνο ν Κηίζηεο. Υαίξε Νύκθε Αλύκθεπηε. 

Οίθνο β’  

Βιέπνπζα ε Αγία επαπηήλ ελ αγλνία, θεζί ησ Γαβξηήι ζαξζαιέσο. Σν 

παξάδνμόλ ζνπ ηεο θσλήο, δπζπαξάδεθηόλ κνπ ηε ςπρή θαίλεηαη, αζπόξνπ 

γαξ ζπιιήςεσο ηελ θύεζηλ πσο ιέγεηο θξάδνλ Αιιεινύηα. 

Βιέπνληαο ε Παλαγία όηη ήηαλ παξζέλνο απόξεζε πσο ζα ήηαλ δπλαηό λα 
γελλήζεη παηδί.άζηηζε ζηα ιόγηα ηνπ Αξραγγέινπ θαη ηαξάρηεθε. Σεο θάλεθαλ 
παξάδνμα θαη δελ κπνξνύζε λα ηα ελλνήζεη. Καη κε ην ζάξξνο ηεο αγλόηεηαο 
ηνλ ξώηεζε πσο ζα γηλόηαλ απηό αθνύ ήηαλ παξζέλνο. Αιιεινύηα. 
     



                                                                       
Οίθνο θα΄ 
Φσηνδόρνλ ιακπάδα, ηνηο ελ ζθόηεη 

θαλείζαλ, νξώκελ ηελ αγίαλ 

Παξζέλνλ, ην γαξ άπινλ άπηνπζα 

θσο, νδεγεί πξνο γλώζηλ ζεηθήλ 

άπηνληαο, απγή ηνλ λνπλ θσηίδνπζα, 

θξαπγή δε ηηκσκέλε ηαύηα. 

H Παλαγία είλαη ν ιύρλνο πνπ έρεη ην 

άπιν θσο ηεο ζεόηεηαο θη νδεγεί ζηε 

γλώζε ηνπ Θενύ ηνπο πάληεο, 

θαηαπγάδνληαο ηνλ λνπ θη αθνύνληαο 

από όινπο ηα εμήο: 

Υαίξε, αθηίο λνεηνύ ειίνπ. Υαίξε, 

βνιίο ηνπ αδύηνπ θέγγνπο. 

Υαίξε Μήηεξ πνπ ιάκπεηο ην θσο ηνπ 

Xξηζηνύ, καο θέξλεηο ηε ιάκςε ηνπ 

αβαζίιεπηνπ ειίνπ, πνπ είλαη ν Yηόο 

θαη Θεόο ζνπ. 

Υαίξε, αζηξαπή ηαο ςπράο 

θαηαιάκπνπζα. Υαίξε,, σο βξνληή ηνπο ερζξνύο θαηαπιήηηνπζα. 

Υαίξε Μαξία είζαη ε αζηξαπή πνπ κνλνκηάο θαη πέξα σο πέξα θσηίδεηο ηηο 

ςπρέο. Eίζαη αθόκε ε βξνληή πνπ θαηαπιήζζεηο ηνπο ερζξνύο ηεο πίζηεώο 

καο. 

Υαίξε, όηη ηνλ πνιύθσηνλ αλαβιύδεηο θσηηζκόλ. Υαίξε, όηη ηνλ πνιύξξπηνλ 

αλαβιύδεηο πνηακόλ. 

Υαίξε γηαηί από ζέλα αλέηεηιε ν Xξηζηόο πνπ είλαη ην κέγα θσο θαη ν πινύζηνο 

πνηακόο πνπ αλαβξύδεη από ζέλα. 

Υαίξε, ηεο θνιπκβήζξαο δσγξαθνύζα ηνλ ηύπνλ. Υαίξε, ηεο ακαξηίαο 

αλαηξνύζα ηνλ ξύπνλ. 

Υαίξε Γέζπνηλα είζαη ε έκςπρε εηθόλα ηεο θνιπκβήζξαο, εθείλε πνπ καο 

πιέλεηο από ηνπο ξύπνπο ηεο ακαξηίαο. 

Υαίξε, ινπηήξ εθπιύλσλ ζπλείδεζηλ. Υαίξε, θξαηήξ θηξλώλ αγαιιίαζηλ. 

Υαίξε πνπ είζαη ηό ινπηξό, πνύ μεπιέλεη ηε ζπλείδεζε. Δίζαη ν θξνπλόο πνπ  

θεξλάο ηελ επθξνζύλε θαη ηελ αγαιιίαζε. 

Υαίξε, νζκή ηεο Υξηζηνύ επσδίαο. Υαίξε, δσή κπζηηθήο επσρίαο. 

Δπσδηάδεηο πάλαγλε από ην άξσκα ηνπ Xξηζηνύ θαη καο ρνξεγείο ηε δσή ησλ 

κπζηηθώλ αησλίσλ απνιαύζεσλ. 

Υαίξε, Νύκθε αλύκθεπηε. 

         Οίθνο θδ’  

Ω παλύκλεηε Μήηεξ, ε ηεθνύζα ησλ πάλησλ αγίσλ αγηώηαηνλ Λόγνλ (εθ γ‟) 

δεμακέλε ηελ λπλ πξνζθνξώλ, από πάζεο ξύζαη ζπκθνξάο άπαληαο. Καη ηεο 

κειινύζεο ιύηξσζαη θνιάζεσο, ηνπο ζπκβνώληαο. Αιιεινύηα. 

Ω Παλύκλεηε Mεηέξα ηνπ Yηνύ θαη Λόγνπ ηνπ Θενύ, πνπ είλαη ν αγηόηαηνο ησλ 

αγίσλ. Γέμνπ ηελ πξνζθνξά ησλ ύκλσλ καο θαη ζώζε από θάζε ζπκθνξά θη 

από ηελ θόιαζε όζνπο ζνπ θσλάδνπλ Αιιεινύηα! 

 



Μάζεκα 22. Ο εθρξηζηηαληζκόο ησλ ζιαβηθώλ ιαώλ. 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Ο "Κύξηιινο θαη Μεζόδηνο", 

νξαηόξην ηνπ Νίθνπ Αζηξηλίδε (1921 – 2010) 

https://www.youtube.com/watch?v=JDg2G-6wbx8 

 

Ύκλνο ζηνπο Αγίνπο Κύξηιιν θαη Μεζόδην 

https://www.youtube.com/watch?v=RRYS_0qQRY4  

 

θεληθό Οξαηόξην: Κύξηιινο θαη Μεζόδηνο 

https://www.youtube.com/watch?v=6CqkPNpEKLo  

 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο πι. α’. Σὸλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

 

Ἀπνζηόισλ ηὸλ δῆινλ ἐπηδεημάκελνη, ἐπὶ ηὰο ρώξαο ηῶλ 

ιάβσλ Δὐαγγειίνπ ηὸ θῶο, δηεπγάζαηε ιακπξῶο ζείῳ 

θεξύγκαηη, Θεζζαινλίθεο νἱ βιαζηνί, θαὶ ἀζηέξεο θαεηλνί, 

Μεζόδηε ζὺλ Κπξίιιῳ, αὐηάδειθνη ζεεγόξνη, Ἐθθιεζηῶλ ἡ 

ζεκλνπξέπεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JDg2G-6wbx8
https://www.youtube.com/watch?v=RRYS_0qQRY4
https://www.youtube.com/watch?v=6CqkPNpEKLo


Μάζεκα 23. Η εμάπισζε ηνπ Υξηζηηαληζκνύ  

 ζηε Γπηηθή Δθθιεζία. 

 

Ζ ζεκαληηθόηεξε γηνξηή ηεο Ηξιαλδίαο είλαη ε γηνξηή ηνπ Αγίνπ 

Παηξηθίνπ ζηηο 17 Μαξηίνπ. Ζ γηνξηή θαζηεξώζεθε ηνλ 17ν αηώλα 

γηα λα ηηκήζεη ηνλ άγην - πξνζηάηε ηεο  Ηξιαλδίαο Άγην Παηξίθην 

αιιά θαη ηελ άθημε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ ζηε ρώξα.  

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε:  St. Patrick's Day song, ηξιαλδηθό 

παξαδνζηαθό ηξαγνύδη.  

https://www.youtube.com/watch?v=-TUpakGDvlM  

 

     St. Patrick's Day 

 

The story of St Patrick's Day 

began so long ago. 

The lyrics in this song 

will tell you 

all you need to know. 

The seventeenth of March 

is when this joyous holiday. 

Is celebrated happily 

with colorful parades.  

 

Dee Lai Dee Dai Dee 

Dai Dee Dai Dee 

Lai Dee Dai Dee Dai 

Hummm...Hummm... 

 

Patrick was only sixteen when 

the pirates captured him. 

They sold him to slavery 

and took him to Ireland. 

 

He kept the faith 

and made his escape. 

When he was twenty-two 

and made it back to Britain. 

'Twas the only home he knew. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-TUpakGDvlM


Dee Lai Dee Dai Dee 

Dai Dee Dai Dee 

Lai Dee Dai Dee Dai 

Hummm...Hummm... 

 

Patrick had a vision 

to return to Ireland 

and vowed to teach 

Christianity. 

Until the bitter end 

legend says that Patrick 

used 

she shamrock to explain 

that the Father, Son and 

Holy Ghost 

are all and one the same. 

Dee Lai Dee Dai Dee 

Dai Dee Dai Dee 

Lai Dee Dai Dee Dai 

Hummm...Hummm... 

 

On this day the Irish dress 

in many shades of green 

and some are feeling lucky 

with the leprechauns they've seen 

It's music and fun for everyone. 

We'll party and we'll play. 

Come one, come all 

come join along 

on this St. Paddy's Day! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Άγηνο Φξαγθίζθνο ηεο Αζίδεο ίδξπζε ην 12ν αηώλα ην κνλαρηθό 

ηάγκα ησλ Φξαγθηζθαλώλ. 

Γξαζηεξηόηεηα – Σξαγνύδη: Ο νπιηάλνο ηεο Βαβπιώλαο θαη ε 

γπλαίθα (Ο Φξαγθίζθνο ηεο Αζίδεο) Μνπζηθή: Angelo Branduardi 

ζηίρνη: Λίλα Νηθνιαθνπνύινπ 

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

ηεο Βαβπιώλαο ηε γε κε ξάζν 

αληί γη΄ αθόληην, 

θηλά έλαο θίινο γηα ηαμίδη ππεξπόληην. 

Γηα λα θεξύμεη ηελ αλζξσπηά ηελ θαινζύλε 

κα ηνπ πεξάζαλε ραιθά νη αξαθήλνη. 

Γηα ην δηθό ηνπ Θεό ηνπ θόζκνπ ην άδηθν, 

ζ΄ έλα νπιηάλν κπξνζηά ηνλ παλ θαηάδηθν,      

ηνλ ιύλεη απηόο απ΄ ηα δεζκά ηνπ 

θη έηζη ν θίινο καο θηλάεη λα πεη 

θη αιινύ ην θήξπγκα ηνπ 

 

  ΄ έλα πεγάδη ζηακαηάεη λα μεδηςάζεη. 

κα κηα γπλαίθα δελ αξγεί λα πιεζηάζεη. 

           Ωξαία ζηελ όςε κα ε θαξδηά ηεο δειεηήξην, 

         κε ην θνξκί ηεο ηνλ θαιεί ζ΄ άιιν καξηύξην. 

      Γηα ην δηθό ζνπ Θεό καδί ζνπ ζα θαώ, 

       ηεο άπισζε ηα ρέξηα, θαη βγήθαλ πεξηζηέξηα. 

         Πηζηεύεη απηή κε η΄ άγγηγκά ηνπ, 

θη έηζη ν θίινο καο θηλάεη λα πεη θη αιινύ ην θήξπγκα ηνπ. 

 

Frate Francesco parti una volta per oltr mar 

Fino alle terre di Babilonia a predicar, 

Coi suoi compagni sulla via dei Saracini 

Furono presi e bastonati, i poverini! 

Frate Francesco parlo E bene predico 

Che il Gran Sultano ascolto E molto lo ammiro 

Lo libero dale cantene 

Cosi Francesco parti per Babilonia a predicare. 

 

Γηα ην θησρνύιε ζα πσ δπν ιόγηα απ΄ ηελ Αζίδε, 

πνπ πήγε πέξα ζηελ Βαβπιώλαο ην κεηεξίδη. 

Γηα λα θεξύμεη ηελ αλζξσπηά ηελ θαινζύλε 

κα ηνπ πεξάζαλε ραιθά νη αξαθήλνη. 

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


Μάζεκα 27. Μαξηίλνο Λνύζεξνο. Η Μεηαξξύζκηζε  

ζηε δπηηθή ρξηζηηαλνζύλε 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Martin Luther ( Μαξηίλνο Λνύζεξνο) 

https://www.youtube.com/watch?v=rZ3AFZXXX-k  

 

Wittenberg, Germany 

a sleep little monastic town 

religious corruption ran rampant 

from the Pope on down. 

 

But a monk in school 

studied the Bible and  

he thought it was strange 

that there were contradictions 

and his conscience said its time 

for a change. 

 

You know his name was Martin Luther. 

 

He was looking for some truth, yeah 

an expert Bible sleuth, yeah 

John Tetzel was uncouth, yeah. 

 

He was out to get that Martin Luther 

wrote down his objections and  

hulled them to the Cathedral door 

spoke out against relics and indulgences 

and so much more. 

 

While some love his ideas 

the Pope was outraged at his reforms. 

 

Declared him a heretic and outlaw 

in the Edict of Worms. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rZ3AFZXXX-k


 

„‟Here I stand dear Holy 

Father‟‟ 

 

„‟I can do no other‟‟ 

 

People really shouldn‟t 

bother 

changing my views to 

another. 

„‟Hier stehe ich – ich 

kann nicht anders‟‟ 

 

Kidnapped one night 

and taken safely to the castle 

of Frederick of  Saxony. 

 

Spent months translating the Bible 

in the language of Germany 

captured, tried and released 

and no longer a Catholic priest. 

 

He was free at last. 

He married a nun 

Luther posted 95 theses. 

 

On All Saint‟ s Day Eve 

God‟ s grace ne receive. 

 

Money won‟ t get us a reprieve.  

We just need faith and to believe. 

 

His name was Martin Luther. 

Was looking for some truth, yeah 

 

The Reformation grew, yeah 

and we can thank that Martin Luther. 

 

 



Μάζεκα 30. Η Αλαηνιηθή Δθθιεζία θαηά  

ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Θεαηξηθό Αλαιόγην από ην 

Οξαηόξην ηνπ Μίκε Πιέζζα «Κνζκάο ν Αηησιόο» 

https://www.youtube.com/watch?v=9J0e8lyd_p8  

 

                             Ωδή ζηον Άγιο ηων ζκλάβων 

 

Γηα δπν γεληέο θη αθόκα κηα, ζ' απηή ηνπ 

θόζκνπ ηε γσληά, 

πνπ δε γλσξίδεη απαλεκηά, ζα πεξηκέλσ. 

Κη εζύ, ηνπ ήιηνπ ν αδεξθόο, ζα κε 

βαθηίζεηο κεο ην θσο, 

καδί κε η' όλεηξν, πνπ δεη καξκαξσκέλν. 

 

Γηπιή Λακπξή θαη Παζραιηά, πνπ ζα 

κνπ θέξνπλ ιεπηεξηά, 

ηα ζπλαμάξηα ηα παιηά θξαηνύλ 

γξακκέλα 

        Καη ζπ από ρώκα θαη λεξό, 

              ζα γίλεηο ζηξώκα θαζαξό, 

                      λα μαπνζηάζνπλ ηνπ θαηξνύ ηα πεπξσκέλα. 

 

Απ' ηεο ςπρήο ζνπ ην ζξνλί, ζα κνπ κηιάο γηα ππνκνλή, 

θαη γηα ηελ άλνημε, πνπ αληέρεη ζην ρεηκώλα. 

Καη παξαπέξα ν ραθηέο, κε γξόζηα, ιίξεο θαη γεηεηέο, 

ζα ζνπ ζηαπξώλεη ηε δσή θαη ηνλ αηώλα. 

 

Γηπιή Λακπξή θαη Παζραιηά, πνπ ζα κνπ θέξνπλ ιεπηεξηά, 

ηα ζπλαμάξηα ηα παιηά θξαηνύλ γξακκέλα. 

Καη ζπ από ρώκα θαη λεξό, ζα γίλεηο ζηξώκα θαζαξό, 

(λα μαπνζηάζνπλ ηνπ θαηξνύ ηα πεπξσκέλα).2 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9J0e8lyd_p8


Καιώο λα 'ξζεηο 

Θα 'ρνπλ πεξάζεη, ζαλ εηνύην, ρίιηα βξάδηα 

θαη ζηε δσή δε ζα ρσξάεη ε ππνκνλή, 

όηαλ ζα ςάρλεηο ηεο ςπρήο κνπ ηα ζεκάδηα, 

θαη ζαλ ζα ιύλεηο ηνπ ραιθά κνπ ην ζρνηλί. 

 

Θα 'λαη κηα λύρηα πνπ ε θσηηά ζα ηξεκνζβήλεη, 

θαη η' όλεηξό ηεο ζηε γσληά ζα μελπρηά. 

ηαπξνύο θη αγρόλεο ν θνληάο ζνπ ζα ζνπ ζηήλεη, 

θαη ην ζθπιί καο ζαλ απόςε ζ' αιπρηά. 

 

Καιώο λα 'ξζείο, ζαλ γηνο ηεο αζηξαπήο, 

ηηο λύρηεο ηεο ζησπήο ζηα δπν λα θόςεηο. 

Κη εγώ ζα βξσ η' αζάλαην λεξό, 

λα πηεηο, θαη ζηνλ θαηξό λα κελ ηειεηώζεηο. (X2) 

 

Γε ζα 'ρσ βάγηα θαη ινπινύδηα λα ζνπ ζηξώζσ, 

ζα ηα 'ρεη θάςεη, όηαλ ζα 'ξζεηο, ν ρηνληάο. 

Μα ηελ θαξδηά πνπ ζα δεηήζεηο ζα ζηε δώζσ, 

λα ηε θπιάο ζην εηθνλνζηάζη ηεο γεληάο. 

 

Καιώο λα 'ξζείο, ζαλ γηνο ηεο αζηξαπήο, 

ηηο λύρηεο ηεο ζησπήο ζηα δπν λα θόςεηο. 

Κη εγώ ζα βξσ η' αζάλαην λεξό, 

λα πηεηο, θαη ζηνλ θαηξό λα κελ ηειεηώζεηο. (X2) 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μάζεκα 31. Η Απηνθέθαιε Δθθιεζία ηεο Διιάδαο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα -  Αθξόαζε: Η Ρσκηνζύλε νξθάλεςε, από ην 

πκθσληθό Πνίεκα Οξακαηηζκνί. Μνπζηθή & ελνξρήζηξσζε: 

Γηώξγνο Βνύθαλνο. ηίρνη: Ησάλλεο Κνξληιάθεο. Σξαγνύδη 

εκπλεπζκέλν από ηνλ καξηπξηθό Κπβεξλήηε Ησάλλε Καπνδίζηξηα 

θαη ηελ εθνύζηα ζπζία ηνπ γηα λα εμαζθαιηζηεί ην κέιινλ ηεο 

αλεμάξηεηεο Διιάδνο.  

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

 

«Η ξσκηνζύλε νξθάλεςε» 

 

ηα ρξόληα πνπ ζα έξζνπλε 

γίλε εζύ ειπίδα. 

ε ζέλα λα πηζηέςνπκε 

κέζα ζηελ θαηαηγίδα. 

Έθηαζε ν θόκπνο ζην ιαηκό 

πνηόλ λα πξσηνπηζηέςεηο, 

κεο΄ ην κεγάιν ην ρακό 

               ζε πνηα πεγή λα ηξέμεηο; 

 

Ζ ξσκηνζύλε νξθάλεςε ζαλ ράζεθεο εζύ, 

κα πξέπεη ην ξσκαίηθν μαλά λ‟ αλαζηεζεί! 

 

Γίλε εζύ ζηαιαγκαηηά ηα ρείιε καο λα βξέμεηο, 

γίλε εζύ παξεγνξηά, πίζηε γηα λα πηζηέςεηο! 

              Πνηόλ λα πηζηέςεηο πνηόλ θαη ηη ζε ηνύηε ηελ παηξίδα, 

                           έγηλε πηα ην θάζε ηη αηνκηθή παξηίδα. 

 

Ζ ξσκηνζύλε νξθάλεςε ζαλ ράζεθεο εζύ, 

κα πξέπεη ην ξσκαίηθν μαλά λ‟ αλαζηεζεί! 

 

Γίλε εζύ κηα αγθαιηά θη όινπο λα καο ρσξέζεηο, 

Με ηα΄άγηα ρέξηα ζνπ απαιά ςπρέο Διιήλσλ λα ραηδέςεηο! 

 

Ζ ξσκηνζύλε νξθάλεςε ζαλ ράζεθεο εζύ, 

κα πξέπεη ην ξσκαίηθν μαλά λ‟ αλαζηεζεί! 

 

 

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

