
ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

 

 

ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΗ 
ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 

 
 

Β΄ ΣΑΞΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

        

 



 

 

 

2 

 

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 Καηλή Γηαζήθε. 

 

Μάζεκα 1. Ο Διιελνξσκατθόο θόζκνο ηελ επνρή ηνπ 

Χξηζηνύ ζηε γε Ιζξαήι. 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Τξαγνύδη. Γλσξηκία κε ηε κνπζηθή ησλ 

Ηζξαειηηώλ. Hava Nagila, (Αο ραξνύκε), εβξατθό παξαδνζηαθό 

ηξαγνύδη. https://www.youtube.com/watch?v=1QVaZ5kaJT0  

 

      Hava nagila 

 

      Hava nagila, hava nagila, 

Hava nagila, ve-nis'mecha (Υ2) 

 

Hava neranena, hava neranena, 

Hava neranena, venis'mecha (Υ2) 

 

            Uru, uru achim, 

Uru achim, belev same'ach (Υ4) 

            Uru, uru achim, 

       Uru achim, belev same'ach. 

 

    Hava nagila, hava nagila, 

       Hava nagila, ve-nis'mecha. 

Μεηάθξαζε: 

Αο ραξνύκε, αο ραξνύκε, αο ραξνύκε 

θαη λα είκαζηε επηπρηζκέλνη 

 

Αο ηξαγνπδήζνπκε, αο ηξαγνπδήζνπκε, 

Αο ηξαγνπδήζνπκε θαη λα είκαζηε ραξνύκελνη. 

 

Ξππλήζηε αδέιθηα, μππλήζηε αδέιθηα, 

Ξππλήζηε αδέιθηα κε επηπρηζκέλε θαξδηά! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1QVaZ5kaJT0
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Μάζεκα 2. Ο Ιζξαειηηηθόο θόζκνο ζηα ρξόληα ηνπ Χξηζηνύ. 

 

Ζ ηήξεζε ηνπ Θείνπ Νόκνπ. ην πιαίζην ησλ Γέθα Δληνιώλ πνπ 

απνηεινύλ ηνπο ζηπινβάηεο ηεο Δβξατθήο ζξεζθείαο, βξίζθεηαη θαη 

ε εληνιή ηεο ηήξεζεο ηνπ αββάηνπ (Shabbat). ηελ Δβξατθή 

παξάδνζε, ην άββαην ζπκβνιίδεη ηε κεηάβαζε από ηηο έμη εκέξεο 

ηεο δεκηνπξγίαο ζηελ εκέξα εθείλε πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηελ 

ηεξνζύλε θαη ηελ αλάπαπζε. Έλα από ηα έζηκα ήηαλ νη γπλαίθεο λα 

εηνηκάδνπλ ην ηξαπέδη ηνπ αββάηνπ όπνπ ηνπνζεηνύζαλ 

ζπλήζσο θεξηά, δύν θαξβέιηα ςσκί – ραιόη – θαιπκκέλα κε 

ύθαζκα, ην θύπειιν ηνπ θηληνύο (ε επινγία ηνπ θξαζηνύ)  θαη όιε 

καδί ε νηθνγέλεηα απήγγεηιαλ κηα πξνζεπρή. 
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Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: ηξαγνύδη:  Sabbath Prayer από ην 

κηνύδηθαι Fiddler on the roof (ν βηνιηζηήο ηεο ζηέγεο) ηνπ 

ακεξηθαλνύ ζπλζέηε Σδέξη Μπνθ. Παξνπζηάζηεθε ην 1964 ζην 

Μπξόληγνπετ.  Ζ ππόζεζε επηθεληξώλεηαη ζε έλαλ θησρό Δβξαίν 

γαιαηά, ζηε Ρσζία ηνπ 1905, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα παληξέςεη 

ηηο ηξεηο θόξεο ηνπ θαη πξέπεη λα θάλεη ηηο ζσζηέο επηινγέο 

γακπξώλ ζύκθσλα κε ηα εβξατθά έζηκα. Σν ηξαγνύδη: Sabbath 

Prayer (Πξνζεπρή ηνπ αββάηνπ) αλαδεηθλύεη  ηνπο δεζκνύο ηεο 

νηθνγέλεηαο κε ηηο ζξεζθεπηηθέο παξαδόζεηο θαη ηελ ηδηαίηεξε αμία 

πνπ είραλ απηέο ζηελ ηζηνξία ηνπ εβξατθνύ ιανύ. 

https://www.youtube.com/watch?v=b-9w_05B2YQ   

May the Lord protect and defend you. 

May He always shield you from shame. 

May you come to be In Israel a shining name. 

May you be like Ruth and like Esther. 

May you be deserving of praise. 

 

Strengthen them, Oh Lord, 

And keep them from the strangers' ways. 

May God bless you and grant you long lives. 

(May the Lord fulfill our Sabbath prayer for you.) 

May God make you good mothers and wives. 

(May He send you husbands who will care for you.) 

 

May the Lord protect and defend you. 

May the Lord preserve you from pain. 

Favor them, Oh Lord, with happiness and peace. 

Oh, hear our Sabbath prayer. Amen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b-9w_05B2YQ
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Μάζεκα 3. Η Καηλή Γηαζήθε Α’ : Τα Δπαγγέιηα 

θαη νη Πξάμεηο ησλ Απνζηόισλ. 

Γλσξηκία κε ηα Βηβιία ηεο Καηλήο Γηαζήθεο, κέζα από έλα ηξαγνύδη 

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_38774&feature=iv

&src_vid=i7ZtWRSCH7E&v=nj54GQazVCo  

Books of the New Testament  (Τα βηβιία ηεο Καηλήο Γηαζήθεο) 

 

These are the books of the Bible, 

the wonderful book of the Bible. 

These are the books of the Bible, 

 the wonderful book.  

Matthew, Mark, Luke and John,  

Acts and Romans, 

First and Second Corinthians,  

Galatians and Ephesians, 

Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, 

Now its First Timothy, Then its Second Timothy, 

 Titus and Philemon, Hebrews, James,  

and now its First Peter and then its Second Peter, 

First John. Second John, Third John,Jude, Revelation. 

    These are the books of the Bible, 

the wonderful book of the Bible. 

These are the books of the Bible, 

the wonderful book. 

It’s a letter from God 

that sets everyone free 

A Gift for you and me. 

These are the books of the Bible, 

the wonderful book of the Bible. (X2) 

Now you know the books of the Bible 

the wonderful book of the Bible (X2) 

It’s a letter from God 

that sets everyone free 

                  A Gift for you and me. 

These are the books of the Bible, 

the wonderful book of the Bible. (X2) 

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_38774&feature=iv&src_vid=i7ZtWRSCH7E&v=nj54GQazVCo
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_38774&feature=iv&src_vid=i7ZtWRSCH7E&v=nj54GQazVCo
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Μάζεκα 4. Η Καηλή Γηαζήθε Β΄. Οη Δπηζηνιέο  

θαη ε Απνθάιπςε 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Ο Ύκλνο ηεο Αγάπεο, ηνπ 

Απνζηόινπ Παύινπ (Α’ πξνο Κνξηλζίνπο επηζηνιή, θεθ. 13). 

Μεινπνίεζε: Μηράιεο Αλδξνλίθνπ 

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

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MeamePTgyW8
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Γξαζηεξηόηεηα – Τξαγνύδη: Αμίδεη λ’ αγαπάο, κνπζηθή – ζηίρνη: 

πύξνπ Λάκπξνπ http://www.youtube.com/watch?v=s8ZTDlGP0-4 

 

 Αμίδεη λ’  αγαπάο  

 

Ζ αγάπε ζ’ έλα ρακόγειν παηδηνύ 

καο νκνξθαίλεη θαη γιπθαίλεη ηελ 

ςπρή καο, 

ζαλ κία ιάκςε όπσο ν θάξνο ηνπ 

λεζηνύ 

νξίδνληεο λα αλνίγεη ζηε δσή καο. 

 

Σελ επηπρία πάληνηε κεο ζηε δσή 

καο ηε ραξίδνπλ νη κηθξέο θαιέο 

ζηηγκέο καο, 

κία θηιία, έλα ρακόγειν γιπθό, 

κηα πξνζκνλή, κηα ζθέςε ηξειή, ζαλ 

ζε όλεηξό καο. 

 

 

Αιήζεηα αμίδεη ζ’ απηή ηε δσή, 

λα αγαπάο θαη λα ζ’ αγαπάλε, 

λα εθηηκάο ηελ θάζε ζηηγκή, 

πνπ εζύ γειάο ελώ άιινη πνλάλε 

 

 

Αιήζεηα αμίδεη ζ’ απηή ηε δσή, 

λα αγαπάο θαη λα ζ’ αγαπάλε, 

λα εθηηκάο ηελ θάζε ζηηγκή, 

πνπ εζύ γειάο ελώ άιινη πνλάλε. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=s8ZTDlGP0-4
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Ζ αγάπε ρσξίο αληάιιαγκα κπνξεί, 

ηα πάληα ζηε δσή λα ππνκέλεη, 

θαη λα γειάεη θαη λα πνλάεη θαη λα κπνξεί 

λα ζπγρσξεί, λα πξνρσξεί, λα πεξηκέλεη. 

 

Αιήζεηα αμίδεη ζ’ απηή ηε δσή, 

λα αγαπάο θαη λα ζ’ αγαπάλε, 

λα εθηηκάο ηελ θάζε ζηηγκή, 

πνπ εζύ γειάο ελώ άιινη πνλάλε. 

 

 

Αιήζεηα αμίδεη ζ’ απηή ηε δσή, 

λα αγαπάο θαη λα ζ’ αγαπάλε, 

λα εθηηκάο ηελ θάζε ζηηγκή, 

πνπ εζύ γειάο ελώ άιινη πνλάλε. 

 

 

  

 



 

 

 

9 

 

 Μάζεκα 5. Ο Δπαγγειηζκόο ηεο Μαξίαο γηα 

ηε γέλλεζε ηνπ Μεζζία. 

 

1.Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε. Ave Maria (Φαίξε Μαξία), J. S. 

Bach (1685 – 1750). Μνπζηθή επνρήο Μπαξόθ. 

 Δξγαζία: Με αθνξκή ην κάζεκα: Ο Δπαγγειηζκόο ηεο Μαξίαο γηα 

ηε γέλλεζε ηνπ Μεζζία, λα δεκηνπξγήζεηε έλα powerpoint κε 

αλαθνξά ζην πξόζσπν ηεο Παλαγίαο θαη κνπζηθό ζέκα ην Ave 

Maria ηνπ Johan Sebastian Bach(1685–1750) 

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

 

Σηίρνη ζηα ιαηηληθά 

 
Μεηάθξαζε 

 

 

Υαίξε Μαξία Κεραξηησκέλε! 

Ο Κύξηνο καδί νπ. 

Δπινγεκέλε εζύ από όιεο ηηο γπλαίθεο  

θαη επινγεκέλνο ν θαξπόο ηεο θνηιίαο νπ. 

Αγία Μαξία, πξνζεπρήζνπ  

γηα όινπο εκάο ηνπο ακαξησινύο, 

ηώξα θαη θαηά ηελ ώξα ηνπ ζαλάηνπ καο. Ακήλ. 

http://www.youtube.com/watch?v=uWMdVrQqPvY
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Γεκνζηνπνίεζε εξγαζίαο ζηε  

δηεύζπλζε:http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/παξαγσγ

ή-δηδαθηηθνύ-πιηθνύ/ 

 

2. Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Ave Maria (Φαίξε Μαξία), Giulio 

Caccini (1551 – 1618)γηα ζόιν θσλή θαη γπλαηθεία Υνξσδία. 

http://www.youtube.com/watch?v=g-r70ps6PCw 

(Φνξσδία Πεηξακαηηθνύ Σρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο) 

 

3. Γξαζηεξηόηεηα – Τξαγνύδη: Τν κεγάιν κήλπκα! Από ην 

πνιηηηζηηθό πξόγξακκα Ιεζνύο.  Μνπζηθή: Ruth Elaine Schram 

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

δηδαθηηθνύ-πιηθνύ/  (Β΄ Γπκλαζίνπ) 

 

Τν κεγάιν κήλπκα 

ζηίρνη: Κσλζηαληίλνο Μάκαινο 

Μαξία απ’ ηε Ναδαξέη θόξε επινγεκέλε, 
Δζέλα δηάιεμε ν Θεόο θαη από Δζέ πξνζκέλεη, 

Άγην Πλεύκα, δύλακε θαη ηνπ Θενύ νθία, 
ζα ζε θαιύςεη Γέζπνηλα, Παλαγία! 

 
θηξηήζαηε ιανί ηεο γεο, εθξαίλνπ νηθνπκέλε, 
ειπίδαο γίλεηαη όισλ Πεγή, ε Κεραξηησκέλε! 
θηξηήζαηε ιανί ηεο γεο, εθξαίλνπ νηθνπκέλε, 

ειπίδαο γίλεηαη Πεγή, ε Κεραξηησκέλε! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/????????-??????????-??????
http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/????????-??????????-??????
http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/????????-??????????-??????
http://www.youtube.com/watch?v=g-r70ps6PCw
http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/????????-??????????-??????/
http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/????????-??????????-??????/


 

 

 

11 

 

5. Γξαζηεξηόηεηα – Τξαγνύδη. Τελ Ωξαηόηεηα, από ηε πνπδή: 

Ο Αθάζηζηνο Ύκλνο ζε κνπζηθή ηνπ Υξήζηνπ Λενληή θαη πνίεζε 

ηνπ Ρσκαλνύ ηνπ Μεισδνύ (6νο αηώλαο). 

http://www.youtube.com/watch?v=LBP2WhNZcjE 

(Υνξσδία Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ Πα. Μαθ.) 

  

  

 

Σελ σξαηόηεηα ηεο παξζελίαο 

νπ, 

θαη ην ππέξιακπξν ην ηεο αγλείαο 

νπ, 

Ο Γαβξηήι θαηαπιαγείο εβόα νη, 

Θενηόθε: 

Πνίνλ νη εγθώκηνλ πξνζαγάγσ 

επάμηνλ; 

Ση δε νλνκάζσ ε; Απνξώ θαη 

εμίζηακαη δηό, 

σο πξνζεηάγελ, βνώ νη: 

«Υαίξε ε Κεραξηησκέλε» 

 

 

 

 

Μεηάθξαζε 

 

Θενηόθε, ν Γαβξηήι, επεηδή έκεηλε έθπιεθηνο 

 από ηελ Ωξαηόηεηα ηεο παξζελίαο νπ,  

θη από ηελ ππεξβνιηθή ιάκςε ηεο αγλόηεηάο νπ, 

νπ θώλαμε δπλαηά: ‘’Πνίνλ ύκλν αληάμην λα νπ πξνζθέξσ; 

Πώο λα ε νλνκάζσ; Βξίζθνκαη ζε ακεραλία θαη κέλσ 

Δθζηαηηθόο κπξνζηά νπ. Γη  απηό νπ θσλάδσ, 

Όπσο κε δηέηαμε ν Θεόο: 

Υαίξε π, πνπ έρεηο όιεο ηηο Υάξεο’’. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LBP2WhNZcjE
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Μάζεκα 6. Η γέλλεζε ηνπ Ιεζνύ Χξηζηνύ: 

 Γελέζιηα ηεο λέαο αλζξσπόηεηαο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Οξαηόξην:ΥνξσδηαθόΑιιεινύηα 

από ην Οξαηόξην O Μεζζίαο ηνπ G: F: Handel (1685 – 1789) γηα 

ηεηξάθσλε κηθηή ρνξσδία. Οξαηόξην: Μνπζηθό έξγν γηα Υνξσδία, 

Οξρήζηξα θαη νιίζη, ζξεζθεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ. Μνπζηθή 

επνρήο Μπαξόθ. 

https://www.youtube.com/watch?v=C3TUWU_yg4s 

 

Κείκελν 

Hallelujah! For the lord God omnipotent reigneth. The kingdom of this 

world is become the kingdom of our Lord, and of His Christ: And He 

shall reign for ever and ever Hallelujah! King of kings and Lord of 

Lords. Hallelujah!  

Μεηάθξαζε 

Αιιεινύηα! 

Υκλνύκε ηνλ Κύξην ην Θεό, ηνλ Παληνθξάηνξα πνπ θπβεξλά. 

Η βαζηιεία ηνπ θόζκνπ απηνύ θαηέζηε 

Βαζηιεία ηνπ Κπξίνπ θαη ηνπ Υηνύ ηνπ Ιεζνύ 

θη Απηόο ζα θπβεξλά αηώληα. 

Αιιεινύηα! Βαζηιέα ησλ βαζηιέσλ θαη Κύξηε ησλ Κπξίσλ. 

Αιιεινύηα! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C3TUWU_yg4s
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Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Υνξσδηαθό: Gloria in Exelsis Deo 

(Γόμα ελ πςίζηνηο Θεώ) από ην ζξεζθεπηηθό έξγν  Gloria ηνπ 

Αληόλην Βηβάιληη (1678 – 1741). Θξεζθεπηηθόο ύκλνο ηνπ 4νπαηώλα. 

Μνπζηθή επνρήο Μπαξόθ, αλήθεη ζηελ πεξίνδν 1713 – 1717. 

http://www.youtube.com/watch?v=XQx2TWgxX14 

 

 

 

Gloria 

 in excelsis Deo  
 

Δόξα εν υψίστοις Θεώ  

 

 

 
 Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Υνξσδηαθό: Los Reyes Magos (Oη 

Βαζηιηάδεο Μάγνη) από ηε ιατθή ιεηηνπξγία Navidad Nuestra ( Ζ 

Θεία Γέλλεζή καο). πλζέηεο: Ariel Ramirez (1921 - ). Σν κνπζηθό 

έξγν γξάθηεθε ην 1964, ζπλδπάδνληαο ηνπο ξπζκνύο ηεο 

αξγεληηλήο παξάδνζεο κε ηζαγελή θαη ηζπαληθά ζηνηρεία. 
https://www.youtube.com/watch?v=6yTS4KdIupU&list=TLbIS67-

mLFphKHAaWyKQYkHa2tj5lU62C  (Υνξσδία Πεηξακαηηθνύ 

ρνιείνπ Πα. Μαθ.) 

 

Οη ηξείο Μάγνη, ν Μειρηόξ, ν 

Γθαζπάξ θαη ν Μπαιηάζαξ, 

έθεξαλ ζην Φξηζηό ηα δώξα ηνπ: 

δαραξσκέλα ζηαθύιηα, κέιη θαη 

έλα poncho (κεμηθάληθν 

παλνθώξη). Τν ζείν βξέθνο ήηαλ 

πνιύ ραξνύκελν, έθαγε ην κέιη, 

ηπιίρηεθε ζην poncho θαη 

ρακνγέιαζε. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XQx2TWgxX14
https://www.youtube.com/watch?v=6yTS4KdIupU&list=TLbIS67-mLFphKHAaWyKQYkHa2tj5lU62C
https://www.youtube.com/watch?v=6yTS4KdIupU&list=TLbIS67-mLFphKHAaWyKQYkHa2tj5lU62C
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Γξαζηεξηόηεηα – Τξαγνύδη: Η γέλλεζε ηνπ Φξηζηνύ (αγγιηθόο 

ρξηζηνπγελληάηηθνο ύκλνο), δηαζθεπή: Loreena McKennitt 

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

δηδαθηηθνύ-πιηθνύ  (Β΄ Γπκλαζίνπ)  

 

Η γέλλεζε ηνπ Φξηζηνύ 

 

ζηίρνη: Κσλζηαληίλνο Μάκαινο 

 

Υξηζηόο γελληέηαη,  ιάκπεη, νπξαλόο θαη 
γε 

ην θσηεηλό αζηέξη ζηε θάηλε κ’ νδεγεί. 

 

Μ’ Αγγέινπο ηξαγνπδνύκε ηνπ θόζκνπ 

ηα παηδηά 

θαη ην Θεό πκλνύκε κε ζέξκε ζηελ 

θαξδηά! 

 

Υξηζηόο γελληέηαη απόςε, θνξάσ 

γηνξηηλά 

θαη πάσ λα πξνζθπλήζσ ζεκλά θαη 

ηαπεηλά. 

 

 

Με ηνπο βνζθνύο αληάκα, ηνπο Μάγνπο ηνπο ζνθνύο, 

ζα ςάιινπκε κε πίζηε ύκλνπο αγγειηθνύο. 

 

Υξηζηόο γελληέηαη απόςε ζαλ άλζξσπνο ζλεηόο, 

Απηόο είλ’ ν Θεόο καο Άγηνο, Ηζρπξόο! 

 

Σν Γόμα ελ πςίζηνηο απόςε αληερεί, 

ηελ επί γεο εηξήλε δεηνύλ ζηελ πξνζεπρή. 

 

Μ’ Αγγέινπο ηξαγνπδνύκε ηνπ θόζκνπ ηα παηδηά 

θαη ην Θεό πκλνύκε κε ζέξκε ζηελ θαξδηά! 

 

 

 

http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/????????-??????????-??????
http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/????????-??????????-??????
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Μάζεκα 7. Πσο γηνξηάδνπκε ηα Χξηζηνύγελλα. 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε It’s Christmas Everywhere 

http://choralmusic.com/christmaseverywhere.htm 

Παηδηθό ρξηζηνπγελληάηηθν κηνύδηθαι. Μνπζηθή: Ruth Elaine Schram 

Έλα πνιππνιηηηζκηθό, ρξηζηνπγελληάηηθν, κνπζηθό ηαμίδη ζηνλ 

θόζκν, πνπ εμεξεπλά ηα θάιαληα θαη ηηο παξαδόζεηο από ηε 

Γεξκαλία, ηελ Ηαπσλία, ηελ Απζηξαιία, ηελ Αθξηθή, ηνλ Καλαδά θαη 

ηελ Ηαπσλία. Τξαγνύδη: It’s Christmas Everywhere (εηζαγσγή)  

http://choralmusic.com/audio/christmaseverywhere/christmasevery

where_01.mp3   

ηίρνη: 

It’s Christmas everywhere! There’s music in the air; 

from East to West, the bell will ring; 

from North to South, we’ll dance and sing! 

It’s Christmas everywhere! There’s music in the air; 

we celebrate, the world around; it’s Christmas 

everywhere! It can start as early as November, 

It can last the whole month of December, 

Traditions shared give our spirits a lift; we can 

hardly wait until December twenty fifth! 

It’s Christmas everywhere! There’ s music in the air; 

we celebrate, the world around; it’s Christmas everywhere! 

we celebrate, the world around; from East to West, from North to 

South, it’s Christmas everywhere, everywhere! 

 

Παξαδνζηαθά θάιαληα Υξηζηνπγέλλσλ 

https://docs.google.com/folderview?id=0B0V2VDGV4dHrMDU0Sn

psSEdGMEk  

Παξαδνζηαθά θάιαληα Πξσηνρξνληάο 

https://docs.google.com/folderview?id=0B0V2VDGV4dHrVzlGN3h

MQ21GZUE  

 

 

 

 

http://choralmusic.com/christmaseverywhere.htm
http://choralmusic.com/audio/christmaseverywhere/christmaseverywhere_01.mp3
http://choralmusic.com/audio/christmaseverywhere/christmaseverywhere_01.mp3
https://docs.google.com/folderview?id=0B0V2VDGV4dHrMDU0SnpsSEdGMEk
https://docs.google.com/folderview?id=0B0V2VDGV4dHrMDU0SnpsSEdGMEk
https://docs.google.com/folderview?id=0B0V2VDGV4dHrVzlGN3hMQ21GZUE
https://docs.google.com/folderview?id=0B0V2VDGV4dHrVzlGN3hMQ21GZUE
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Μάζεκα 8. Τα παηδηθά ρξόληα ηνπ Ιεζνύ. 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Τξαγνύδη: Έλα παηδί κεγαιώλεη. ηίρνη: 

Κσλζηαληίλνο Μάκαινο, Μνπζηθή: Ruth Elaine Schram 

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

δηδαθηηθνύ-πιηθνύ  (Β΄ Γπκλαζίνπ)  

 

Έλα παηδί κεγαιώλεη 

   

Μηθξέ Υξηζηέ κνπ απ’ ηε 

ξίδα Ηεζζαί, 

ην άλζνο ζνπ γιπθηά 

επσδηά ζθνξπάεη 

θαη ηνπο ζνθνύο κε 

γλώζε ηνπο κεζάεη 

θαη θάλεηο λ’  απνξνύλ 

όινη κε ε. 

 

Τπάθνπνο, εκλόο, νθόο θαη Σαπεηλόο, 

ζηελ ειηθία πξνρσξείο κε ράξε 

θη ε Μάλα νπ θξπθό ζ΄ έρεη θακάξη, 

ιόγνο γιπθόο ζηα ρείιε είζαη θαζελόο. 

 

ε βιέπσ λα θνηηάδεηο ηνπο νπξαλνύο, 

ηεο δήζεο νπ λα ζθέθηεζαη ην κέιινλ! 

ηε κέζε θαζώο είζαη ησλ Αγγέισλ, 

κα ζηνπο ακαξησινύο λα γέξλεη ν λνπο … 

 

 

http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/????????-??????????-??????
http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/????????-??????????-??????
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Σνπο παηδηθνύο νπ θίινπο ηώξα ιαρηαξώ, 

η’  αλέκειά νπ ρξόληα πσο δειεύσ! 

Αγάπε απ’ ηελ Αγάπε νπ γπξεύσ 

θαη ηε δσή κνπ ζα ‘δηλα,  ζα ‘δηλα,  ζαξξώ. 

 

Μηθξέ Υξηζηέ κνπ από ηε ξίδα Ηεζζαί, 

ην άλζνο ζνπ γιπθηά επσδηά ζθνξπάεη 

θαη ηνπο ζνθνύο κε γλώζε ηνπο κεζάεη 

θαη θάλεηο λ’  απνξνύλ όινη κε ε. (δηο) 
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Μάζεκα 9. Ισάλλεο ν Βαπηηζηήο: Ο ηειεπηαίνο Πξνθήηεο  

θαη Πξόδξνκνο ηνπ Χξηζηνύ. 

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Απνζπάζκαηα από ηελ Όπεξα: 

Σαιώκε ζε κνπζηθή: Ρίραξλη ηξάνπο (1864 – 1949). Ζ Όπεξα 

είλαη έξγν θνζκηθνύ πεξηερνκέλνπ γηα Υνξσδία, Οξρήζηξα θαη 

νιίζη κε ζθεληθή δξάζε. Πξσηνπαξνπζηάζηεθε ζηε Γξέζδε ην 

1905.  Ο ηειεπηαίνο θαη  κεγαιύηεξνο από ηνπο πξνθήηεο ηεο 

Παιαηάο Γηαζήθεο ήηαλ ν Ησάλλεο ν Βαπηηζηήο (εμειιεληζκέλνο 

ηύπνο ηνπ εβξατθνύ νλόκαηνο Γηνραλαάλ, πνπ ζεκαίλεη «παξά 

Θεώ εύξνλ ράξηλ»). Ολνκάδεηαη επίζεο «Πξόδξνκνο», γηαηί κε ην 

θήξπγκα θαη κε ην έξγν ηνπ ζήκαλε ηνλ εξρνκό ηνπ Ηεζνύ Υξηζηνύ 

θαη «Βαπηηζηήο», δηόηη βάπηηδε ηνπο αλζξώπνπο ζηνλ Ηνξδάλε 

πνηακό θαη εβάπηηζε θαη ηνλ Ηεζνύ Υξηζηό. Ζ ππόζεζε ηεο όπεξαο 

ζηεξίδεηαη ζηε γλσζηή βηβιηθή ηζηνξία ηεο αιώκεο πνπ απαηηεί 

από ηνλ Ζξώδε ηνλ απνθεθαιηζκό ηνπ πξνθήηε Ησάλλε. 

      

https://www.youtube.com/watch?v=qHYZXo9o_L4&feature=youtu.

be  

ΚΖΝΖ Α’ 

Η θσλή ηνπ Ισάλλε ηνπ Βαπηηζηή – Άξηα γηα θσλή βαξύηνλν 
      (Ο Βαζηιηάο Ηξώδεο Αληύπαο ηήο Ινπδαίαο δεί παξάλνκα κε ηελ Ηξσδηάδα ζύδπγν 

ηνύ αδειθνύ ηνπ. Ο Ισάλλεο ν Βαπηηζηήο, πξνθήηεο ηεο Νέαο Θξεζθείαο θαηαξηέηαη 

ηελ Ηξσδηάδα ηελ ‘΄Κόξε ηήο Βαβπιώλαο’΄, όπσο ηελ απνθαιεί. Ο Ηξώδεο έρεη 

ζπιιάβεη ηνλ Ισάλλε θαη ηνλ θξαηεί. πνιύ θαιά θπιιαζζόκελν ζε κηα ζηέξλα.  

Η ζθελή δηεμάγεηαη ζην παιάηη ηνπ Ηξώδε, ζε κηα κεγάιε βεξάληα, πάλσ από ηελ 

αίζνπζα δεμηώζεσλ. Δθεί βξίζθνληαη νξηζκέλνη ζηξαηηώηεο θαη ν αξρεγόο ηεο 

θξνπξάο. Αθνύγεηαη ε θσλή ηνπ Πξνθήηε από ηε θπιαθή ηνπ, πνπ πξνθεηεύεη ηνλ 

εξρνκό ηνπ Φξηζηνύ.) 

 

Έξρεηαη πίζσ κνπ ν 

ηζρπξόηεξόο κνπ! 

Έξρεηαη πίζσ κνπ ν 

ηζρπξόηεξόο κνπ. Δγώ δελ είκαη 

ηθαλόο λα ιύζσ νύηε ηα 

θνξδόληα ησλ παπνπηζηώλ ηνπ. 

Όηαλ έξζεη, νη ξεκαγκέλνη ηόπνη 

ζα επθξαλζνύλ 

Όηαλ έξζεη, ηα κάηηα ησλ 

ηπθιώλ ζα δνπλ. Όηαλ έξζεη, νη 

https://www.youtube.com/watch?v=qHYZXo9o_L4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qHYZXo9o_L4&feature=youtu.be
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θνπθνί ζα μαλαβξνύλ ηελ αθνή ηνπο. 

Β΄ Σηξαηηώηεο: Κιείζηε ηνπ ην ζηόκα! 

Α’  Σηξαηηώηεο: Απηόο είλαη άγηνο άλζξσπνο! 

Β’  Σηξαηηώηεο: Λέεη ζπλέρεηα γεινηόηεηεο. 

Α’  Σηξαηηώηεο: Δίλαη όιν γιπθύηεηα. Κάζε κέξα πνπ ηνπ δίλσ 

θαγεηό, κνπ ιέεη επραξηζηώ. 

Έλαο Καππαδόθεο: Πνηνο είλαη απηόο; 

Α’  Σηξαηηώηεο: Έλαο Πξνθήηεο! 

Έλαο Καππαδόθεο: Πσο ηνλ ιέλε; 

Α΄ Σηξαηηώηεο: Γηνραλαάλ. 

Έλαο Καππαδόθεο: Από πνύ έξρεηαη; 

Α΄ Σηξαηηώηεο: Από ηελ έξεκν. Δθεί ήηαλ πάληα καδεκέλνη γύξσ 

ηνπ, πιήζνο καζεηέο. 

Έλαο Καππαδόθεο: Καη ηη δηδάζθεη; 

Α΄ Σηξαηηώηεο: Αδύλαηνλ λα θαηαιάβεηο απηά πνπ ιέεη. 

Έλαο Καππαδόθεο: Μπνξνύκε λα ηνλ δνύκε; 

Α΄ Σηξαηηώηεο: Όρη, δελ επηηξέπεη ν Τεηξάξρεο. 
  

 

ΚΖΝΖ Β΄ 

… ηόηε κπήθε ε ζπγαηέξα ηεο Ηξσδηάδαο θαη ρόξεςε. (Μαη. 6, 22) 

https://www.youtube.com/watch?v=V7JjjU-PcLE&feature=youtu.be  

 

Οη κνπζηθνί αξρίδνπλ λα παίδνπλ έλαλ 

άγξην ρνξεπηηθό ζθνπό. Ζ αιώκε ζηελ 

αξρή αθίλεηε, έπεηηα ζεθώλεηαη, γλέθεη 

ζηνπο κνπζηθνύο θαη ακέζσο ν άγξηνο 

ξπζκόο, γίλεηαη πην αξγόο. Σέινο ε 

αιώκε ρνξεύεη ην ρνξό ησλ εθηά 

πέπισλ. Έπεηηα από έλα ζύληνκν 

δηάιεηκκα θαηλνκεληθήο εμάληιεζεο, ε 

αιώκε ζπλέξρεηαη θαη κνηάδεη λα έρεη 

θπξηεπηεί από λέα νξκή. Γηα κηα ζηηγκή 

κέλεη αθίλεηε θαη ππλσηηζκέλε θνληά ζηε 

ζηέξλα όπνπ είλαη θπιαθηζκέλνο ν 

Γηνραλαάλ θαη ύζηεξα ηξέρεη θαη πέθηεη 

ζηα πόδηα ηνπ Ζξώδε.  

https://www.youtube.com/watch?v=V7JjjU-PcLE&feature=youtu.be
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Μάζεκα 10. Ο Ιεζνύο βαπηίδεηαη ζηνλ Ινξδάλε. 

Ο θαηλνύξγηνο θόζκνο εγθαηληάδεηαη 

 

Γξαζηεξηόηεηα –Τξαγνύδη: Oh Happy Day! (Δπηπρηζκέλε Ηκέξα) 

Μνπζηθό είδνο: gospel. Θξεζθεπηηθό ηξαγνύδη ησλ καύξσλ ηεο 

Ακεξηθήο πνπ εθηειείηαη ζε αίζνπζεο ζπλαπιηώλ ή ζε 

πξνηεζηαληηθέο εθθιεζίεο. 

http://listeninglab.stantons.com/title/oh-happy-day/481394/?s=1 

 

Oh Happy Day 

 

Oh happy day, νh happy day 

νh happy day, νh happy day 

when Jesus washed, 

oh when He washed, 

when Jesus washed, 

He washed my sins away! (X2) 

 

Oh happy day, oh happy day! 

 

He taught me how to watch, 

fight and pray, fight and pray, 

and live enjoying, every day, 

every day, every day. 

    

Oh happy day, νh happy day 

νh happy day, νh happy day 

when Jesus washed, 

oh when He washed, 

when Jesus washed, 

He washed my sins away! 

 

Oh happy day, oh happy day 

oh happy day, oh happy day 

oh happy day, oh happy day … 

 

http://listeninglab.stantons.com/title/oh-happy-day/481394/?s=1
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Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Agnus Dei (Ο Ακλόο ηνπ Θενύ), από 

ηε ιεηηνπξγία Armed Man – Mass of peace (Ο νπιηζκέλνο Άλδξαο 

– Λεηηνπξγία ηεο Δηξήλεο) ηνπ Karl Jenkins (1940 - ). Σν έξγν ήηαλ 

επηρνξήγεζε ηνπ Royal Armories Museum ηνπ Ληληο γηα ηνλ 

ενξηαζκό ηεο ρηιηεηίαο θαη ήηαλ αξρηθά αθηεξσκέλν ζηα ζύκαηα 

ηνπ Κόζζνβνπ. Δίλαη έλα αληηπνιεκηθό έξγν βαζηζκέλν ζηε 

ρξηζηηαληθή ιεηηνπξγία.  

Ζ ιεηηνπξγία σο κνπζηθό έξγν, απνηειείηαη από πέληε κέξε, πνπ 

ζπλήζσο εθηεινύληαη από ζνιίζη, ρνξσδία θαη νξρήζηξα. Σα κέξε 

απηά είλαη:  

Η. Kyrie (Κύξηε) 

ΗΗ. Gloria (Γθιόξηα, Γνμαζηηθό) 

ΗΗΗ. Credo (Κξέλην, Πηζηεύσ) 

ΗV. Sanctus (άλθηνπο, Άγηνο) κε ην Benedictus (Μπελεληίθηνπο, 

Δπινγεκέλνο) 

V. Agnus Dei (Άγθλνπο Νηέη, Ακλόο ηνπ Θενύ) 

Σν θείκελν ηνπ Agnus Dei γξακκέλν ζηα ιαηηληθά, απνηειεί κηα 

πξνζεπρή παξάθιεζεο θαη ηθεζίαο γηα εηξήλε:  Ακλέ ηνπ Θενύ πνπ 

αίξεηο ηηο ακαξηίεο ηνπ θόζκνπ δώζε καο ραξά. Ακλέ ηνπ Θενύ πνπ 

αίξεηο ηηο ακαξηίεο ηνπ θόζκνπ δώζε καο εηξήλε.  

http://www.youtube.com/watch?v=BytQzVakCyk&list=TLQF-

2PoipnQlnAah7hUIpu717SuYi-Izg 

(Υνξσδία Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ Πα. Μαθ.) 

http://www.youtube.com/watch?v=BytQzVakCyk&list=TLQF-2PoipnQlnAah7hUIpu717SuYi-Izg
http://www.youtube.com/watch?v=BytQzVakCyk&list=TLQF-2PoipnQlnAah7hUIpu717SuYi-Izg
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Μάζεκα 12. Έλα θήξπγκα ηνπ Χξηζηνύ ζηε Ναδαξέη κε 

μερσξηζηή ζεκαζία. 

 

Ο Ηεζνύο δηδάζθεη γηα ηε Βαζηιεία ηνπ Θενύ, κηα λέα 

πξαγκαηηθόηεηα, ζηελ νπνία θπξηαξρνύλ: ε πίζηε ζηνλ αιεζηλό 

Θεό θαη νη ζρέζεηο αγάπεο πξνο ηνλ Θεό, ηνλ ζπλάλζξσπν θαη ηνλ 

θόζκν. 

Γξαζηεξηόηεηα – Τξαγνύδη:  Η Βαζηιεία ησλ Οπξαλώλ. 

Μνπζηθή: Ruth Elaine Schram 

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

δηδαθηηθνύ-πιηθνύ  (Β΄ Γπκλαζίνπ)  

  

 Η Βαζηιεία ησλ Οπξαλώλ 

ζηίρνη: Κσλζηαληίλνο Μάκαινο 

Οπξαλώλ ε Βαζηιεία, ηνπ Θενύ ηα κεγαιεία, 

ηα Παλάγηα θαη Θεία λα ραξνύκε πξνζθαιεί! 

 

Σσλ πησρώλ παξεγνξία, θαη ζεκλώλ παξακπζία, 

ζησλ Αγγέισλ ηε ρνξεία, ηνπο πηζηνύο ζπλαξηζκεί! (3) 

 

Γόμα παηδηά ζην Λπηξσηή, ηνλ Γίθαην Κξηηή! 

Ζ Αγάπε ζηελ θαξδηά, παξάδεηζν γελλά, 

ζθηξηήζηε κε ραξά, ζθηξηήζηε κε ραξά, ραξά, ζθηξηήζηε κε ραξά! 

 

αλ πνιύηηκν καξγαξηηάξη, 

Οπξαλώλ ε Βαζηιεία παξνκνηάδεη! 

Οπξαλώλ ε Βαζηιεία, ηνπ Θενύ ηα κεγαιεία!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/????????-??????????-??????
http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/????????-??????????-??????
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Μάζεκα 15. Η παξαβνιή ηνπ ζπιαρληθνύ Σακαξείηε: Ο 

πιεζίνλ καο θαη εκείο 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Τξαγνύδη: Η παξαβνιή ηνπ θαινύ Σακαξείηε 

Μνπζηθή: Ruth Elaine Schram. 

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

δηδαθηηθνύ-πιηθνύ  (Β΄ Γπκλαζίνπ)  

 

      Η παξαβνιή ηνπ θαινύ Σακαξείηε 

ζηίρνη: Κσλζηαληίλνο Μάκαινο 

 

Απόςε, ζνπ θόξεζαλ αγθαζεξό ζηεθάλη, 

ζαλ πέηξα, ε θαξδηά ηνπο ζθιεξή, 

θη αδάθξπηνη κ’ απάζεηα κεγάιε, 

απέζηξεςαλ ην βιέκκα απ’ ηελ πιεγή! 

 

Υνξσδία  Σνπ ακαξείηε ηε ζπκπόλνηα, 

ηελ επζπιαρλία θαη ηελ θαινζύλε, 

ε αγάπε κνπ απιόρεξα λα δίλεη… 

ηνπο πιεγσκέλνπο αδειθνύο όινπ ηνπ θόζκνπ,  

ε αγάπε κνπ λα δίλεη! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/????????-??????????-??????
http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/????????-??????????-??????
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Μάζεκα 16. Η παξαβνιή ηεο ηειηθήο θξίζεο: Πσο 

αμηνινγνύληαη νη άλζξσπνη ζηε Βαζηιεία ηνπ Θενύ. 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Η δηδαζθαιία γηα ηελ θξίζε, 

κνπζηθή: Mike Batt  

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

δηδαθηηθνύ-πιηθνύ  (Β΄ Γπκλαζίνπ)  

 

 

Η δηδαζθαιία γηα ηελ θξίζε – Απαγγειία  

ζηίρνη: Κσλζηαληίλνο Μάκαινο 

   

Ιεζνύο. Όηαλ θζάζεη ε ώξα ηεο θξίζεο 

θαη γπκλνί ζηνλ Παηέξα ζηαζείηε, 

αδειθνί κνπ θη ε ζάιπηγγα ερήζεη, 

ην Θεό πώο λα κε θνβεζείηε; 

 

Χνξσδία - Απαγγειία 

Θεόο Κξηηήο ηνπ θόζκνπ,  

Γηθαίνπο θαη αδίθνπο 

Δηο δύν ζα ρσξίζεη,  

ηηο Βίβινπο ζαλ αλνίμεη! 

 

Ιεζνύο.  Βαζηιέα, ειεύζεξε, δνύιε, 

Πινύζηε, πέλεηα ηεο νηθνπκέλεο 

Θα θξηζεί απ΄ ηα έξγα ε ςπρή ζνπ. 

Μεηαλόεζε! Ση πεξηκέλεηο; 

 

Χνξσδία - Απαγγειία 

Θεόο Κξηηήο ηνπ θόζκνπ, Γηθαίνπο θαη αδίθνπο 

Δηο δύν ζα ρσξίζεη, ηηο Βίβινπο ζαλ αλνίμεη! 

 

Ιεζνύο. Πεηλαζκέλνλ, γπκλόλ, δηςαζκέλνλ, 

αζζελή κα θαη θπιαθηζκέλνλ 

κ΄ αγθαιηάζαηε ζαλ ην παηδί ζαο, 

ζηνλ Παξάδεηζν κέλεη ε ςπρή ζαο! 

http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/????????-??????????-??????
http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/????????-??????????-??????
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Χνξσδία – Απαγγειία 

Θεόο Κξηηήο ηνπ θόζκνπ, Γηθαίνπο θαη αδίθνπο 

Δηο δύν ζα ρσξίζεη, ηηο Βίβινπο ζαλ αλνίμεη! 

 

Ιεζνύο. Μα εζείο πνπ πνηέ ζηε δσή ζαο 

δε ζπληξέμαηε ζπλάλζξσπό ζαο, 

κεο ζηελ θόιαζε ηώξα ζα δέξλεη 

ε ςπρή ζαο θαη ην πξόζσπό ζαο! 

 

Χνξσδία – Απαγγειία 

Θεόο Κξηηήο ηνπ θόζκνπ, Γηθαίνπο θαη αδίθνπο 

Δηο δύν ζα ρσξίζεη, ηηο Βίβινπο ζαλ αλνίμεη! 
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Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Dies Irae ( Ζκέξα Οξγήο) από ην 

Ρέθβηεκ ηνπ Β. Α. Μόηζαξη (1756 – 1791) 

Σν Ρέθβηεκ είλαη λεθξώζηκε αθνινπζία ηεο δπηηθήο εθθιεζίαο. 

Πεξηιακβάλεη ηα κέξε: 

Η. Requiem aeternam (Αλάπαπζε αηώληα) 

ΗΗ. Dies irae (Ζκέξα Οξγήο) 

ΗΗΗ. Domine Jesu Christe (Κύξηε Ηεζνύ Υξηζηέ) 

ΗV. Sanctus (Άγηνο), Benedictus (Δπινγεκέλνο) 

V. Agnus Dei ( Ο Ακλόο ηνπ Θενύ) 

VI. Lux aeterna (Αηώλην θσο) 

VII. Libera me (Λύηξσζέ κε) 

Ο Μόηζαξη έγξαςε ην έξγν ην 1791, ιίγν πξηλ πεζάλεη. Δίλαη 

γξακκέλν γηα ηέζζεξηο ζνιίζη (ζνπξάλν, άιην, ηελόξν, κπάζζν) 

ηεηξάθσλε ρνξσδία, νξρήζηξα θαη εθθιεζηαζηηθό όξγαλν. 

ην Dies Irae πεξηγξάθνληαη κε κνλαδηθό ηξόπν ν θόβνο ηεο 

Γεπηέξαο Παξνπζίαο θαη ε ινγνδνζία θάζε αλζξώπνπ. ηα ιόγηα 

Quantus tremor est (Ση ηξόκνο ζα ππάξμεη), δεκηνπξγείηαη ε 

αηκόζθαηξα ελόο ηξνκαθηηθνύ ζεάκαηνο πνπ πξνθαιεί ην δένο.  

Ο ηελόξνο ζπλερίδεη πάλσ ζην θείκελν: Mors stubepit et natura (Ο 

ζάλαηνο θαη ε θύζε κέλνπλ άλαπδνη, όηαλ ε αλζξσπόηεηα ζπεύδεη 

λα απαληήζεη ηελ θιήζε ηεο Κξίζεσο). H ρνξσδία δσληαλεύεη κε 

παξαζηαηηθό ηξόπν ην ηειηθό ρνξσδηαθό Rex tremendae 

majestatis (Βαζηιηάο ππέξηαηνπ κεγαιείνπ) θαη νδεγεί ζηελ ηειηθή 

παξάθιεζε: Salva me, fons pietatis (ώζε κε, πεγή ειεεκνζύλεο). 
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Μάζεκα 17. Ο Ιεζνύο ππεξαζπίζηεθε θαη εμύςσζε ηηο 

γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ζηελ θαηλνύξγηα αλζξσπόηεηα. 

 

Αθήζηε ηα παηδηά λα έιζνπλ θνληά κνπ θαη κε ηα εκπνδίδεηε· γηαηί 

ζε απηά αλήθεη ε Βαζηιεία ηνπ Θενύ. (Μαηζ. ηζ' 13-15, Μάξθ.η' 13-

16, Λνπθ. ηε' 15-17). 

Γξαζηεξηόηεηα – Τξαγνύδη: Σηα παηδηά, κηα αγθαιηά … (Inside 

your heaven), ει. ζηίρνη:  Εσή Σζηιίθε, κνπζηθή: Andreas Carlsson, 

Pelle Nylén, Savan Kotecha 

https://www.youtube.com/watch?v=W8xueenMM50  

 

«Σηα παηδηά, κηα αγθαιηά!..» 

 

Μηα καηηά, ζηα παηδηά 

θαη βιέπεηο ηεο δσήο ηελ νκνξθηά! 

Μηα κνξθή, αγγειηθή 

πνπ αγθαιηάδεη νπξαλό θαη γε! 

Υακόγεια, αιεζηλά, 

είλαη ε πην γιπθηά 

 κεισδία ζηελ θαξδηά! 

 

 

Αληερεί κε κηα θσλή, 

 ζαλ νπξάληα πξνζεπρή 

ησλ παηδηώλ καο ε επρή, 

λα αλνίμνπκε ηελ αγθαιηά, 

λα αγγίμνπκε πην δπλαηά θη αιεζηλά 

ηα όλεηξα ηα παηδηθά! 

 

Μηα καηηά, ζηα παηδηά 

θαη βιέπεηο ηεο δσήο ηελ νκνξθηά! 

Μηα κνξθή, αγγειηθή 

πνπ αγθαιηάδεη νπξαλό θη όιε ηε γε! 

 

Αληερεί κε κηα θσλή, 

 ζαλ νπξάληα πξνζεπρή, 

https://www.youtube.com/watch?v=W8xueenMM50
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ησλ παηδηώλ καο ε επρή, 

λα αλνίμνπκε ηελ αγθαιηά, 

λα αγγίμνπκε πην δπλαηά θη αιεζηλά 

ηα όλεηξα ηα παηδηθά! 

 

ηηο θαηαηγίδεο ηεο δσήο, 

ζηηο ηξηθπκίεο ηεο ςπρήο, 

αο δίλνπκε αγάπε ζηα παηδηά! 

 

Αληερεί κε κηα θσλή, ζαλ νπξάληα πξνζεπρή 

ησλ παηδηώλ καο ε επρή, 

α… κηα καηηά ζηα παηδηά 

ζηεο δσήο ηε ραξά! 

 

Αο γίλνπκε κηα αγθαιηά 

λα αγγίμνπκε πην δπλαηά θη αιεζηλά 

ηα όλεηξα ηα παηδηθά! 

ηα παηδηά, κηα αγθαιηά!… 
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Μάζεκα 19. Η Κπξηαθή πξνζεπρή (Πάηεξ εκώλ): 

Σηνλ θαηλνύξγην θόζκν ηνπ Θενύ νη άλζξσπνη πξνζεύρνληαη. 

 

1.Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Πάηεξ Ηκώλ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ii5sEViolnw  

2. Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Βαζηιεύ Οπξάληε  

https://www.youtube.com/watch?v=WqwiK9Jwwhw 

3.Γξαζηεξηόηεηα - Τξαγνύδη: Πξνζεπρή, (Walking in the air από 

ην έξγν: The Snowman), ζηίρνη: Εσή Σζηιίθε, κνπζηθή: Howard 

Blake(1938 - ). http://www.youtube.com/watch?v=H_ie1tEOyI8   

(Υνξσδία Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ Πα. Μαθ, 2006)  

«Πξνζεπρή»                                 
Γιπθά κηα πξνζεπρή 
ραξκόζπλα αληηιαιεί 
ηα ζύκπαληα ερνύλ 

Αγάπε ε ςπρή πνζεί! 
 

Ζ θύζε αλπκλεί 
νη νπξαλνί δνμνινγνύλ 

ην Μέγα Λπηξσηή 
Πεγή Αγάπεο Θετθή. 

 
Οη άλζξσπνη δεηνύλ 

εηξήλε, ειπίδα, θσο, ραξά, 
αγάπε ζηελ θαξδηά 

                                                         ζηνλ θόζκν κηα παξεγνξηά. 
 

Μίιεζε ζηελ θαξδηά καο γιπθέ Ηεζνύ 
ράξηδε Θείν θσο, νπξάληα ραξά! 

 
Γιπθά κηα πξνζεπρή 
ραξκόζπλα αληηιαιεί 
ηα ζύκπαληα ερνύλ 

Αγάπε ε ςπρή πνζεί! 
Μίιεζε ζηελ θαξδηά καο γιπθέ Ηεζνύ 

ράξηδε Θείν θσο, νπξάληα ραξά! 
Ζ θύζε αλπκλεί 

νη νπξαλνί δνμνινγνύλ 
ην Μέγα Λπηξσηή 

Πεγή Αγάπεο Θετθή. 
Αγάπε ζηε ςπρή!  

https://www.youtube.com/watch?v=Ii5sEViolnw
https://www.youtube.com/watch?v=WqwiK9Jwwhw
http://www.youtube.com/watch?v=H_ie1tEOyI8
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4.Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: The Prayer (Ζ Πξνζεπρή) 

Μνπζηθή: D. Foster, C. Bayer Sager, A. Testa, T. Renis 

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

(Υνξσδία Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ Πα. Μαθ.) 

I pray you'll be our eyes, 
and watch us where we go, 
and help us to be wise, 
in times when we don't know. 

Let this be our praye,r when we 
lose our way, 
lead us to a place, 
quide us with your grace, 
to a place where we'll be safe. 

La luce che tu dai, 
I pray we'll find your light, 
nel cuore resterà, 
and hold it in our hearts. 

A ricordarci che, 
when stars go out each night, 
l'eterna stella se. 

Nella mia preghiera, 
let this be our prayer, 
qanta fede c' è, 
when shadows fill our day. 

Lead us to a place, 

quide us with your grace, 
give us faith so we'll be safe. 

Sognamo un mondo senza più violenza, 
un mondo di giustizia e di speranza. 
Ognuno dia la mano al suo vicino, 
simbolo di pace e di fraternità 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vlEPUvELLIM
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La forza che ci da, 
we ask that life be kind, 

Il desiderio che, 
and watch us from above. 

Ognuno trovi amor, 
we hope each soul will find, 

intorno e dentro a sé, 
another soul to love. 

Let this be our prayer, 
let this be our prayer, 
just like every child, 
just like every child. 

Need to find a place, 
quide us with your grace, 

give us faith so we'll be safe. 

E la fede che, 
hai acceso in noi, 

sento che ci salver. 
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5.Γξαζηεξηόηεηα – Τξαγνύδη: Κάλε Θεέ κνπ …  

https://www.youtube.com/watch?v=IUAgYgz2EBM  

 

                                                           Κάλε, Θεέ κνπ… 

 

Κάλε λα ιηώζνπλε ηα ρηόληα, 

θάλε λα θύγεη ν ρεηκώλαο, 

θάλε, Θεέ κνπ, ην θξύν λα ζβήζεη, 

θάλε όπσο πξώηα ην ρξώκα ηεο θύζεο. 

 

Κάλε ηελ θάκπηα πεηαινύδα, 

θάλε απ’ ηηο ζηάρηεο 

 λα αλζίζνπλ ινπινύδηα, 

θάλε, Θεέ κνπ, λα πάξνπλε ζάξθα 

ζάξθα θαη νζηά ηα όλεηξά καο. 

 

ηείιε, Θεέ κνπ νπξάλην ηόμν 

ζηείιε ηελ άλνημε πνπ ιείπεη ηόζν, 

ζηείιε ζηε κέξα θαη πάιη ηνλ ήιην, 

ζηείιε ηε λύρηα αζηέξηα ρξπζά, 

                                     θάλε ε αγάπε λα δηώμεη ην κίζνο, 

                                      θάλε ηνλ νπξαλό γαιάδην μαλά. 

 

Κάλε ηνλ άλεκν λα ζσπάζεη, 

θάλε ην θύκα λα θνπάζεη, 

θάλε, Θεέ κνπ, ε ζηγή λα κηιήζεη, 

θάλε ζηε γε λ’ απισζεί ε γαιήλε. 

Κάλε λα ζπάζνπλε νη πάγνη, 

θάλε ην θσο ηηο ςπρέο λα δεζηάλεη, 

θάλε νπξαλό Θεέ ηελ θαξδηά κνπ, 

αρ, λα ρσξνύζε. λα ρσξνύζε ηα πάληα. 

 

ηείιε, Θεέ κνπ νπξάλην ηόμν... 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IUAgYgz2EBM
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Μάζεκα 22. Η ζεξαπεία ηνπ εθ γελεηήο ηπθινύ: Ο Ιεζνύο 

δηώρλεη ην ζθνηάδη θαη ραξίδεη ην αιεζηλό θσο ηεο δσήο 

 

Γηα λα θσηηζζεί ν θόζκνο, πξέπεη λα έξζεη ν Φξηζηόο. Σε κηα επνρή 

πνπ ε θνηλσλία παξαπαίεη αλάκεζα ζηελ αδηθία, ηελ 

αηνκνθεληξηθόηεηα θαη ηελ πλεπκαηηθή ζύγρπζε, ην κεγαιύηεξν 

έιιεηκκα είλαη απηό ηνπ πλεπκαηηθνύ πινύηνπ, ην έιιεηκκα ηεο 

αγάπεο θαη ηεο γλώζεσο ηνπ Θενύ.  

Γξαζηεξηόηεηα – Τξαγνύδη: You Raise me up (Ύςσζέ κε), 

κνπζηθή: Secret Garden's Rolf Lovland, ζηίρνη: Brendan Graham. 

https://www.youtube.com/watch?v=0OOhd6R2EiY  

 

"You Raise Me Up" 

When I am down and, oh, my 
soul, so weary; 

When troubles come and my 
heart burdened be; 

Then I am still and wait here 
in the silence, 

Until you come and sit awhile 
with me. 

 
You raise me up, so I can 

stand on mountains; 
You raise me up to walk on 

stormy seas; 
I am strong when I am on 

your shoulders; 
You raise me up to more than I can be. (X2) 

 
There is no life - no life without its hunger; 
Each restless heart beats so imperfectly; 

But when you come and I am filled with wonder, 
Sometimes, I think I glimpse eternity. 

 
You raise me up, so I can stand on mountains; 

You raise me up to walk on stormy seas; 
I am strong when I am on your shoulders; 

You raise me up to more than I can be. (X2) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0OOhd6R2EiY
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Μάζεκα 24. Η Μεηακόξθσζε ηνπ Χξηζηνύ: Φαλέξσζε ηεο 

ζετθήο κεγαινζύλεο ηνπ πξηλ από ηα Πάζε Τνπ. 

 

Σην όξνο Θαβώξ ν Φξηζηόο κεηακνξθώζεθε (άιιαμε κνξθή), 

θαλεξώλνληαο, ιίγν πξηλ ην Πάζνο ηνπ, ηελ αιεζηλή ηνπ ηαπηόηεηα, 

ηελ δόμα ηεο ζεόηεηάο ηνπ.  

Γξαζηεξηόηεηα – Τξαγνύδη: Θαβώξ, ζηίρνη: Γ. Βεξίηεο, κνπζηθή: 

Υαηδεαπνζηόινπ Ακβξόζηνο. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ajtb__a__08  

 

                                Θαβώξ 

. 

Θα αλεβνύκε καδί ζην βνπλό, 

ζην βνπλό ην ςειό, ην κεγάιν. 

Μπξόο Δζύ, πίζσ εγώ, θη αξρηλώ 

ηεο απγήο ην ηξαγνύδη λα ςάιισ. 

 

 

Μπξνο Δζύ, πίζσ εγώ, θαη γνξγνί 

ζηνπ Θαβώξ ηηο θνξθέο ζ' αλεβνύκε, 

θαη καθξηά απ' ηελ πνιύβνπε γή 

άιισλ θόζκσλ ην θώο ζα ραξνύκε. 

 

 

Πόζν ιάκπεη ε ζετθηά νπ κνξθή! 

Πσο αζηξάθηεη ν ιεπθόο νπ ρηηώλαο! 

Σξείο ζθελέο λα ζηεζνύλ ζηελ θνξθή 

                                          θη αο ηηο δέξλεη ν βνξηάο θη ν ρεηκώλαο. 

 

 

Μπξνο Δζύ, πίζσ εγώ, θαη γνξγνί 

ζηνπ Θαβώξ ηηο θνξθέο ζ' αλεβνύκε, 

θαη καθξηά απ' ηελ πνιύβνπε γε 

άιισλ θόζκσλ ην θώο ζα ραξνύκε. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ajtb__a__08
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Μάζεκα 27. «Λάβεηε θάγεηε …» Ο Μπζηηθόο Γείπλνο θαη ε 

ζπκθσλία ηνπ Ινύδα γηα ηελ παξάδνζε ηνπ Ιεζνύ. 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Τξαγνύδη: Μπζηηθόο Γείπλνο, ζηίρνη: 

Κσλζηαληίλνο Μάκαινο, κνπζηθή: Ruth Elaine Schram. 

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

δηδαθηηθνύ-πιηθνύ  (Β΄ Γπκλαζίνπ)  

  

 Μπζηηθόο Γείπλνο 

 

ην Γείπλν ειάηε όινη ζηνλ ύζηαην ραηξεηηζκό καο, 

ηε ζεηα βνπιή κνπ αθνύζηε θίινη κνπ γηα ην ρσξηζκό καο. 

Αο κείλεη ε θαξδηά ζαο αγλή, καθξηά απ’  ηελ ακαξηία, 

απόςε αδειθνί κνπ αο γίλεη ηνπ εγσηζκνύ ε ζπζία. 

 

Χνξσδία     ην κπζηήξην ηνπ Γείπλνπ νπ ζα ‘ξζσ Υξηζηέ κνπ, 

                   ώκα θη Αίκα ζαλ λάκα κελ μεράζσ πνηέ κνπ, 

                   Πάξαιαβέ κε ηώξα θνηλσλό ζηκά νπ 

                   θαη ζα δνμάδσ πάληα η’  Άγην Ολνκά νπ!  

 

ην Μπζηηθό ην Γείπλν νπ Υξηζηέ παξάιαβέ κε, 

λα δσ, παξαθαιώ θαη ηεο Αλάζηαζεο ην ζάκα αμησζέ κε! 

Σν ώκα νπ, ην Αίκα νπ ζαλ λάκα ζα θξαηήζσ, 

βαζηά κεζ’  ηε ςπρή κνπ ππόζρνκαη λα κε ε ιεζκνλήζσ. 

 

           Πάξαιαβέ κε ηώξα θνηλσλό ζηκά νπ 

           θαη ζα δνμάδσ πάληα η’  Άγην Ολνκά νπ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/????????-??????????-??????
http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com/????????-??????????-??????
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Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: The Living Last Supper (Ο δσληαλόο 

Μπζηηθόο Γείπλνο), κνπζηθή: Ruth Elaine Shram 

http://choralmusic.com/audio/livinglastsupper/02_How_Great_His_

Love.mp3  

How great His love 

How great His love how great his mercy, 

to choose the path that leads to Calvary, 

to drink the cup of pain and sorrow, 

how great His love, how great His love for me. 

 

How great the love of God the Father, 

to choose a plan that sends His only Son,  

to live with us, to walk among us, 

how great his love, how great His love for us. 

 

How great His love, how great His love, 

that He should call us His children, 

that He should give Jesus, 

 how great His love for us, how great his love for us!  

 

How great His love, how generous His compassions 

to meet our need before to us. 

to live with us to walk among us, 

how great his love, how great His love for us. 

 

How great His love, how great His love, 

that He should call us His children, 

that He should give Jesus, 

how great His love for us, how great his love for us!  

 

 

 

 

 

 

http://choralmusic.com/audio/livinglastsupper/02_How_Great_His_Love.mp3
http://choralmusic.com/audio/livinglastsupper/02_How_Great_His_Love.mp3
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Μάζεκα 30. «Άξνλ, άξνλ ζηαύξσζνλ απηόλ!» Ο Πηιάηνο 

παξαδίδεη ηνλ Ιεζνύ λα ζηαπξσζεί. 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: The Seven Last Words of Our 

Saviour On the Cross (Οη ηειεπηαίεο επηά ιέμεηο ηνπ Σσηήξα καο 

ζηνλ Σηαπξό), ηνπ Ησζήθ Υάπληλ (1732 – 1809). 

Τπήξμε παξαγγειία ηνπ 

επηζθόπνπ ηεο ηζπαληθήο πόιεο 

Κάδημ γηα λα παηρζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο 

Μεγάιε Παξαζθεπήο. Ζ 

πξεκηέξα ηνπ δόζεθε ην 

κεζεκέξη ηεο Μεγάιεο 

Παξαζθεπήο ηνπ 1787 ζηνλ 

θαζεδξηθό λαό ηνπ Κάδημ, κέζα 

ζε ππνβιεηηθή αηκόζθαηξα. Ζ 

Δθθιεζία ήηαλ θαιπκκέλε 

εζσηεξηθά κε καύξα παληά. Σν 

κνλαδηθό θσο πξνεξρόηαλ από 

έλα αλακκέλν θεξί ζην θέληξν 

ηεο εθθιεζίαο. Ο Υάπληλ 

ζηνράδεηαη κνπζηθά πάλσ ζηα 

ηειεπηαία ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ, πξνηνύ παξαδώζεη ην πλεύκα πάλσ 

ζην ηαπξό θαη καο δίλεη έλα από ηα πην δπλαηά έξγα ηνπ. 

http://www.youtube.com/watch?v=bNa7AUPXZtw  

 

I. Pater, dimitte illis, quia nesciunt, quid faciunt - «Πάηεξ ἄθεο 
αὐηνῖο· νὐ γάξ νἴδαζη ηί πνηνῦζη» (Luke 23:34) 
II. Hodie mecum eris in Paradiso - «Ἀκήλ ιέγσ ζνί· ζήκεξνλ κεη’ 
ἐκνῦ ἔζῃ ἐλ ηῷ παξαδείζῳ» (Luke 23:43) 
III. Mulier, ecce filius tuus - «Γύλαη, ἴδε ὁ πἱόο ζνπ… ἰδνύ ἡ κήηεξ 
ζνπ» (John 19:26) 

    IV. Deus meus, Deus meus, utquid dereliquisti me -  «Θεέ κνπ, Θεέ 

κνπ, ἱλαηί κέ ἐγθαηέιηπεο;» (Mark 15:34) 

    V. Sitio - «Γηςῶ»  (John 19:28) 

    VI. Consummatum est - «Σεηέιεζηαη» (John 19:30) 

    VII. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum - «Πάηεξ, 

εἰο ρεῖξαο ζνπ παξαηίζεκαη ηό πλεῦκα κνπ» (Luke 23:46) 

http://www.youtube.com/watch?v=bNa7AUPXZtw
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                               Μάζεκα 31. «Τεηέιεζηαη …» 

Η ζηαύξσζε θαη ε ηαθή ηνπ Ιεζνύ. 

 

1.Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Stabat Mater dolorosa (Ίζηαην ε 

Μήηεξ ηεζιηκκέλε)από ην Stabat Mater ηνπ Σδηνβάλη Μπαηίζηα 

Πεξγθνιέδη (1710 – 1735). Σν θείκελν ηνπ έξγνπ πνπ είλαη έλαο 

ιαηηληθόο ύκλνο ηνπ 13νπ αηώλα, αλαθέξεηαη ζηελ νινλπθηία ηεο 

Παξζέλνπ Μαξίαο ζην ηαπξό ηνπ Υξηζηνύ. 

https://www.youtube.com/watch?v=OjhgMqNoNLY&list=UUHLB_

WuUJNPzXNnXSWhpjoA (Φνξσδία Πεηξακαηηθνύ Σρνιείνπ Πα. 

Μαθ.) 

2.Γξαζηεξηόηεηα – Τξαγνύδη: Ζ Θπζία (ζνπίηα: La Grande 

Sarabande), ζηίρνη: Εσή Σζηιίθε, κνπζηθή: G. F. Handel. 

http://www.youtube.com/watch?v=fN1STIQvncA  

 

 Η Θπζία. 

 

Θαύκα νθίαο,  

δώξν επζπιαρλίαο, 

Αλζξώπνπ επινγία, ε Θεία ζπζία! 

 

Φσο Βαζηιείαο, Φύζεο Αγίαο,  

Πεγή  Δπηπρίαο, Εσήο Αησλίαο! 

Φσο Βαζηιείαο, Φύζεο Αγίαο,  

Πεγή  Δπηπρίαο, 

 Αζάλαηεο Εσήο Αησλίαο! 

 

 

                                      Θαύκα νθίαο, 

 δώξν επζπιαρλίαο, 

Αλζξώπνπ επινγία, ε Θεία ζπζία! 

 

Φσο Βαζηιείαο, Φύζεο Αγίαο  

Πεγή  Δπηπρίαο, Εσήο Αησλίαο! 

Φσο Βαζηιείαο, Φύζεο Αγίαο,  

Πεγή  Δπηπρίαο,  

Αζάλαηεο Εσήο Αησλίαο! 

https://www.youtube.com/watch?v=OjhgMqNoNLY&list=UUHLB_WuUJNPzXNnXSWhpjoA
https://www.youtube.com/watch?v=OjhgMqNoNLY&list=UUHLB_WuUJNPzXNnXSWhpjoA
http://www.youtube.com/watch?v=fN1STIQvncA


 

 

 

39 

 

3.Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Sanctus (Άγηνο) από ην Requiem 

ηνπ Gabriel Faure (1845 – 1924). Ζ πξώηε παξάζηαζε ηνπ έξγνπ 

πνπ είλαη γξακκέλν γηα αγόξη ζνπξάλν, ρνξσδία θαη νξρήζηξα, 

δόζεθε ζηηο 16 Ηνπλίνπ 1988. Ο ίδηνο ν ζπλζέηεο γξάθεη γηα ην 

Ρέθβηεκ: «Ο θόζκνο πηζηεύεη όηη ην Ρέθβηεκ πνπ έγξαςα δελ 

εθθξάδεη θόβν γηα ην ζάλαην θαζώο κάιηζηα ην απεθάιεζε 

«λαλνύξηζκα». Αθξηβώο έηζη ληώζσ γηα ην ζάλαην. Δίλαη κηα 

επράξηζηε απαιιαγή από ηα γήηλα. Μηα θηινδνμία πξνο ηνλ 

παξάδεηζν παξά κηα δπζάξεζηε κεηαβαηηθή πεξίνδνο». 

     Ζ κνπζηθή ηνπ Ρέθβηεκ ηνπ Φσξέ, ελαξκνλίδεη κε ηε ζπλεζηζκέλε 

άλεζε ηνπ ζπλζέηε ηελ αλαπόθεπθηε απηή κεηαηξνπή ηεο 

αλζξώπηλεο ύπαξμεο. Μπξνζηά ζηελ πύιε ηνπ ζαλάηνπ δελ 

ππάξρνπλ θξαπγέο ή ξνκαληηθά μεθσλεηά. Καλέλαο ηαπεηλόο 

ηξόκνο δελ αιινηώλεη ηε ινγηθή θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ 

θαιιηηέρλε, πνπ κπαίλεη γαιήληνο ζην ππεξπέξαλ. Απηό «ην 

λαλνύξηζκα» ηνπ ζαλάηνπ είλαη ε επγεληθόηεξε κεισδία πνπ έλαο 

ζλεηόο δίρσο έπαξζε ηξαγνύδεζε κπξνζηά ζηνλ ηάθν ηνπ. 

https://www.youtube.com/watch?v=Eccqf6I2l9I&list=UUHLB_WuUJNPzX

NnXSWhpjoA  (Υνξσδία Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ Πα. Μαθ.) 

 

Άγηνο, Κύξηνο, ν Θεόο! 

Ο νπξαλόο θαη ε γε είλαη γεκάηνη από ηε δόμα 

Σνπ! Ωζαλλά ελ ηνηο Υςίζηνηο! 

https://www.youtube.com/watch?v=Eccqf6I2l9I&list=UUHLB_WuUJNPzXNnXSWhpjoA
https://www.youtube.com/watch?v=Eccqf6I2l9I&list=UUHLB_WuUJNPzXNnXSWhpjoA
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4. Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Pie Jesu (Δπινγεκέλε Ηεζνύ) από 

ην Requiem ηνπ Andrew Lloyd Webber (1948 -  ). Σν Ρέθβηεκ ηνπ 

Webber γηα ζόιν γπλαηθεία θσλή ζνπξάλν, αγόξη ζνπξάλν, κηθηή 

ρνξσδία θαη νξρήζηξα, γξάθηεθε ην 1982 ζηε κλήκε ηνπ παηέξα 

ηνπ. Σν θείκελν ππνγξακκίδεη ηνλ παξαθιεηηθό ραξαθηήξα ηνπ 

θνκκαηηνύ: Δπινγεκέλε Ιεζνύ πνπ αίξεηο ηηο ακαξηίεο ηνπ θόζκνπ, 

δώζε καο αηώληα αλάπαπζε! 

https://www.youtube.com/watch?v=e3UHqM7h2pI  

5. Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε:  Ο Ακλόο ηνπ Θενύ, 

Κσλζηαληίλνο θαθηαλάθεο (1890 – 1946), από ην CD: Αληίο γηα 

Όλεηξν, Έξγα Διιήλσλ Σπλζεηώλ (19νο – 20νο αηώλαο), Νν 11, 

Έξγα γηα Υνξσδία.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ic77poSVJVs&feature=youtu.b

e  

6. Γξαζηεξηόηεηα – Τξαγνύδη: Ω γιπθύ κνπ έαξ, Βαγγέιε 

Παπαζαλαζίνπ 

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

7. Γξαζηεξηόηεηα – Τξαγνύδη: Ω γιπθύ κνπ έαξ, ηακάηε 

παλνπδάθε. 

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

8. Γξαζηεξηόηεηα – Τξαγνύδη: Αη Γελεαί αη πάζαη, Ω Γιπθύ κνπ 

έαξ, Υνξσδία πύξνπ Λάκπξνπ.  

https://www.youtube.com/watch?v=jUmU_FU5-BY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=e3UHqM7h2pI
https://www.youtube.com/watch?v=Ic77poSVJVs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ic77poSVJVs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GOBoRbbTXLc
https://www.youtube.com/watch?v=pVysZZNiTFs
https://www.youtube.com/watch?v=jUmU_FU5-BY
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Μάζεκα 32. «Χξηζηόο Αλέζηε!» 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Τξαγνύδη: Φξηζηόο Αλέζηε (Βπδαληηλό), Πέηξνο 

Γατηάλνο. https://www.youtube.com/watch?v=GGCP3P5hl7A  

"Φξηζηόο αλέζηε εθ λεθξώλ,  

ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο,  

θαη ηνηο ελ ηνηο κλήκαζη  

δσήλ ραξηζάκελνο" 

Ὁ Ἰεζνῦο Φξηζηὸο ἀλαζηήζεθε ἀθνῦ θαηέβεθε θαὶ δίδαμε ζηνὺο 

λεθξνύο, θαηαπαηώληαο κὲ ηὸλ ζάλαηό ηνπ ηὸλ θπζηθὸλ θαὶ ηὸλ 

πλεπκαηηθὸλ ζάλαηνλ θαὶ ζὲ ὅζνπο βξίζθνληαλ ζὲ ηάθνπο, εἴηε 

θπζηθνὺο εἴηε πλεπκαηηθνύο, ράξηζε ἔηζη ηὴλ ἀιεζηλὴ δσή. 

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Φξηζηόο Αλέζηε! Βαγγέιεο 

Παπαζαλαζίνπ από ην CD:  Ραςσδίεο (1986). Σξαγνύδη: Δηξήλε 

Παπά. https://www.youtube.com/watch?v=4QBOMOStgBg  

Γξαζηεξηόηεηα – Αθξόαζε: Φξηζηόο Αλέζηε (ειιεληθή θαη 

αξαβηθή εθδνρή) από ηε Ληβαλέδα κνλαρή Marie Keyrouz. 

https://www.youtube.com/watch?v=58-c_IWHArg  

https://www.youtube.com/watch?v=GGCP3P5hl7A
https://www.youtube.com/watch?v=4QBOMOStgBg
https://www.youtube.com/watch?v=58-c_IWHArg
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Μάζεκα 33. «Πάζρα κέγα, Πάζρα ησλ πηζηώλ!» 

 

1. Γξαζηεξηόηεηα – Τξαγνύδη: Αλαζηάζεσο Ηκέξα, Φξηζηόο 

Αλέζηε, Θεόδσξνο Παπαθσλζηαληίλνπ (1948 – 1969), από 

ην CD: Αληίο γηα Όλεηξν, Έξγα Διιήλσλ Σπλζεηώλ (19νο – 

20νο αηώλαο), Νν 11, Έξγα γηα Υνξσδία.  

https://www.youtube.com/watch?v=s7J_SSpT638&feature=y

outu.be  

2. Γξαζηεξηόηεηα - Τξαγνύδη: Αλαζηάζεσο Ζκέξα – Πέηξνο 

Γατηάλνο. https://www.youtube.com/watch?v=19PwlpDz7DE  

 

 

Ἀλαζηάζεσο ἡκέξα,  

θαὶ ιακπξπλζῶκελ ηῇ παλεγύξεη,  

            θαὶ αιιήινπο πεξηπηπμώκεζα.  

Δἴπσκελ,αδειθνί,  

θαὶ ηνῖο κηζνῦζηλ ἡκᾶο. 

Σπγρσξήζσκελ πάληα ηῇ Ἀλαζηάζεη·  

θαὶ νὕησ βνήζσκελ· 

 

Φξηζηὸο Αλέζηε ἐθ λεθξῶλ,  

ζαλάηῳ ζάλαηνλ παηήζαο,  

θαὶ ηνῖο ἐλ ηνῖο κλήκαζη 

 δσὴλ ρξηζάκελνο. 

 

     Σήκεξνλ εἶλαη ἡ ἡκέξα ηῆο Ἀλαζηάζεσο! Ἄο γίλσκελ ιακπξνί θαη 

ἀθηηλνβνινῦληεο πξόο ράξηλ ηῆο κεγάιεο αὐηῆο ἑνξηῆο, θαί ἄο 

ἐλαγθαιηζζῶκελ ὁ εἷο ηόλ ἄιινλ. Ἄο εἴπσκελ, ἀδειθνί, θαί εἰο 

αὐηνύο πνύ κᾶο κηζνῦλ: Ἐκπξόο, ἄο ζπγρσξήζσκελ ηά πάληα 

ράξηλ ηῆο Ἀλαζηάζεσο (ηνῦ Φξηζηνῦ)· θαί ηόηε (ἀθνῦ πξάμσκελ 

αὐηό θαί ζπκθηιησζῶκελ κέ ηνύο ἐρζξνύο καο) ἄο θξαπγάζσκελ 

(ραξκνζύλσο): 

Ὁ Φξηζηόο ἀλέζηε ἐθ ηῶλ λεθξῶλ,ἀθνῦ κέ ηόλ ζάλαηόλ Τνπ 

θαηελίθεζε ηόλ ζάλαηνλ, θαί ἐράξηζε δσήλ εἰο ηνύο ἐληόο ηῶλ 

κλεκάησλ εὑξηζθνκέλνπο λεθξνύο. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s7J_SSpT638&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s7J_SSpT638&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=19PwlpDz7DE
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Μάζεκα 34. Η Αλάιεςε ηνπ Χξηζηνύ –  

«Ιδνύ εγώ κεζ’  πκώλ εηκί…» 

 

Γξαζηεξηόηεηα – Τξαγνύδη: Ο Ιεζνύο είλαη δσληαλόο, ζηίρνη: 

Κσλζηαληίλνο Μάκαινο, κνπζηθή: Ruth Elaine Schram. 

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

δηδαθηηθνύ-πιηθνύ  (Β΄ Γπκλαζίνπ)  

 

 Ο Ιεζνύο είλαη δσληαλόο  

 

 

Πόζν γιπθόο καδί θη αέξηλνο Υξηζηέ, 

 ζηελ Δκκανύο εθάλεο. 

Μηιώληαο ιαηξεπηέ,  

κε ηηο πιεγέο ζηα ρέξηα ζην θεθάιη! (δηο) 

 

Διπίδα κνπ Υξηζηέ, σηήξα ηεο ςπρήο,  

δηέξξεμεο ηνλ Άδε 

θαη ζθόξπηζεο γιπθηάο,  

απαληνρήο ραξά, αληί αηώλην ζθνηάδη! (δηο) 

 

Θα κείλεηο ζηελ θαξδηά κνπ πάληα δσληαλόο,  

αθνύ δσή ραξίδεηο! 

Φάξνο Φσηεηλόο! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

