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Μάθηµα 1

Η ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
Η Ορθόδοξη Εκκλησία µας είναι η πιο παλαιά Χριστιανική Εκκλησία. Τη λέµε
«Ορθόδοξη», γιατί διδάσκει την «ορθή ∆όξα» ή αλλιώς τη «σωστή Πίστη». Μας διδάσκει να
ακολουθούµε τη γνήσια, την αληθινή και σωστή διδασκαλία του Χριστού. Όλοι εµείς, που
ανήκουµε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είµαστε «Χριστιανοί Ορθόδοξοι».
Η Ορθόδοξη Εκκλησία µας λέγεται και «Ανατολική» για να ξεχωρίζει από τη
Ρωµαιοκαθολική (∆υτική) Εκκλησία, η οποία χωρίστηκε από την Εκκλησία µας τον 11ο αιώνα
και επικράτησε στη ∆ύση. Από τότε η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία δεν ακολούθησε την
Αποστολική παράδοση αλλά δηµιούργησε δική της.
Χριστιανοί Ορθόδοξοι υπάρχουν σήµερα σ’ όλα τα µέρη του Κόσµου. Υπολογίζεται ότι
οι πιστοί που ανήκουν στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι περίπου 300 εκατοµµύρια.

Η ∆ιοίκηση της Εκκλησίας µας
Η Ορθόδοξη Εκκλησία µας έχει ως κεφαλή της τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έζησε και
δίδαξε στα Ιεροσόλυµα. Εκεί ιδρύθηκε η πρώτη χριστιανική κοινότητα. Οι µαθητές του Ιησού
Χριστού, οι Απόστολοι, ξεκίνησαν από τα Ιεροσόλυµα και ταξίδεψαν στην Ελλάδα, στην
Κύπρο, στη Ρώµη και σε άλλα µέρη, µε σκοπό να διδάξουν σ’ όλους τους ανθρώπους
τον αληθινό Λόγο του Ιησού Χριστού. Οι Απόστολοι ίδρυσαν πολλές Εκκλησίες στα µέρη που
επισκέφθηκαν.
Με τον καιρό, οι Εκκλησίες που ίδρυσαν οι Απόστολοι γίνονταν όλο και περισσότερες.
Χρειάστηκαν έτσι οι Απόστολοι τη βοήθεια και άλλων ανθρώπων αφοσιωµένων στην Εκκλησία.
Αυτοί ήταν οι διάκονοι, οι πρεσβύτεροι (ιερείς) και οι Επίσκοποι, οι συνεχιστές και οι
αντιπρόσωποι του Χριστού στην Εκκλησία.
Οι Απόστολοι έδωσαν στους πρώτους Επισκόπους που χειροτόνησαν την εξουσία να
διοικούν την Εκκλησία. Οι Επίσκοποι λοιπόν κήρυτταν το Λόγο του Θεού, χειροτονούσαν τους
ιερείς για βοηθούς και διοικούσαν την Εκκλησία.
Οι Επίσκοποι µιας µεγάλης περιοχής, µαζί µε ιερείς και λαϊκούς, µαζεύονταν κατά
διαστήµατα σε µια µεγάλη πόλη και συζητούσαν θέµατα που τους απασχολούσαν. Εκεί
έπαιρναν σηµαντικές αποφάσεις για την Ορθοδοξία. Αυτές οι συγκεντρώσεις ονοµάστηκαν
«Σύνοδοι».
Πρόεδροι των συνόδων ήταν οι Επίσκοποι των σπουδαιότερων πόλεων. Αυτοί
ονοµάστηκαν «µητροπολίτες». Ορισµένοι µητροπολίτες µεγάλων πόλεων ονοµάστηκαν
έξαρχοι ή αρχιεπίσκοποι. Τον 5ο αιώνα οι αρχιεπίσκοποι Ρώµης, Κωνσταντινουπόλεως,
Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύµων ονοµάστηκαν Πατριάρχες. Στις πόλεις αυτές
ιδρύθηκαν Πατριαρχεία.
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Το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
Η πρώτη χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία ιδρύθηκε από τον Απόστολο Ανδρέα το
37 µ.Χ. στην πόλη Βυζάντιο. Στην περιοχή αυτή, ο Απόστολος Ανδρέας έζησε δύο χρόνια,
ίδρυσε χριστιανική κοινότητα, έκτισε Ναό και χειροτόνησε τον πρώτο Επίσκοπο.
Τρεις αιώνες αργότερα ο Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε στην περιοχή αυτή την
Κωνσταντινούπολη. Επειδή η Κωνσταντινούπολη ήταν η έδρα του αυτοκράτορα και το κέντρο
της πολιτιστικής και διοικητικής ζωής του Βυζαντινού κράτους, ο Επίσκοπός της αναδείχθηκε
Πατριάρχης. Τον 6ο αιώνα ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ονοµάστηκε «Οικουµενικός».
Το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως είναι το Πρώτο µεταξύ των άλλων
Ορθοδόξων Πατριαρχείων. Την τιµή αυτή έλαβε γιατί είχε την έδρα του στην
Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ανέδειξε σπουδαίους Αρχιερείς
και Πατριάρχες, οι οποίοι έγιναν γνωστοί για την ορθότητα των λόγων τους στις διάφορες
οικουµενικές συνόδους και έδωσαν απάντηση σε σπουδαία πνευµατικά θέµατα που είχαν και
έχουν µέχρι σήµερα παγκόσµια σηµασία. Πολλοί Πατριάρχες µαρτύρησαν για την Πίστη
και την αγάπη του Χριστού, ενώ άλλοι ανακηρύχθηκαν «Άγιοι» της Εκκλησίας.
Το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως έκανε επίσης σπουδαία έργα
φιλανθρωπίας και ιεραποστολής. ∆ιέδωσε το Χριστιανισµό σε νέες περιοχές και ίδρυσε νέα
Πατριαρχεία, όπως αυτά της Ρωσίας, της Σερβίας, της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας.
Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας (1453-1821), οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πέρασαν
µεγάλες δυσκολίες. Η µόνη τους δύναµη ήταν η Εκκλησία. Το Οικουµενικό Πατριαρχείο
βοήθησε όλους τους Ορθόδοξους λαούς. Τη δύσκολη αυτή χρονική περίοδο πολλοί Πατριάρχες
βρήκαν µαρτυρικό θάνατο.
Ορισµένες Εκκλησίες, που παλαιότερα ανήκαν στο Οικουµενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως, έγιναν αργότερα ανεξάρτητες και σήµερα ονοµάζονται «Αυτοκέφαλες».
Τέτοιες Εκκλησίες είναι οι Εκκλησίες της Ελλάδας, της Κύπρου, της Φιλανδίας κ.ά.
Το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως είναι η Μητέρα Εκκλησία των
Ορθοδόξων Εκκλησιών της Ευρώπης, της Αυστραλίας, της Ασίας, της Αµερικής και του
Καναδά. Συνεχίζει έτσι τη δράση του σ’ ολόκληρο τον Κόσµο.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία Αµερικής ανήκει πνευµατικά και διοικητικά στο Οικουµενικό
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, που ίδρυσε την Αρχιεπισκοπή Αµερικής το 1922. Η
Αρχιεπισκοπή Αµερικής εποπτεύει σήµερα περισσότερες από 500 εκκλησιαστικές κοινότητες.
Πνευµατικός αρχηγός της Εκκλησίας εδώ στην Αµερική είναι ο Αρχιεπίσκοπος ∆ηµήτριος,
ο οποίος εφέτος συµπληρώνει 10 χρόνια ως «Αρχιεπίσκοπος Αµερικής».
Η Αρχιεπισκοπή Αµερικής είναι η δική µας Ορθόδοξη Εκκλησία. Το Οικουµενικό
Πατριαρχείο είναι για την Αρχιεπισκοπή Αµερικής η «Μητέρα Εκκλησία». Και ως καλή
µητέρα φροντίζει και µας οδηγεί στο δρόµο του Χριστού και της ορθής Πίστης.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
σωστή
γνήσιος
αληθινή
διάκονοι
πρεσβύτεροι (ιερείς)
επίσκοποι
µητροπολίτες
αρχιεπίσκοποι
κήρυτταν
αφοσιωµένων
χειροτόνησαν

Πατριάρχης
Πατριαρχείο
Οικουµενικός
ιδρύθηκε
επικράτησε
εποπτεύει
παγκόσµια
αναδείχθηκε
διοικούσαν
Σύνοδος
µαρτύρησαν

correct
genuine
true
deacons
priests
bishops
metropolitans
archbishops
preached
devoted
ordained

Patriarch
Patriarchate
Ecumenical
founded
prevail
oversees
worldwide
was distinguished
governed
Synod
suffered martyrdom

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Συµπλήρωσε το κενό µε τη σώστη λέξη:
1.

2.

Ορθοδοξία σηµαίνει ..............................
α) σωστή Πίστη
β) παγκόσµια

γ) µεγάλη Εκκλησία

Η Εκκλησία µας λέγεται επίσης ..............................
α) Ανατολική
β) Προτεσταντική

γ) ∆υτική

3.

Η πρώτη Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία ιδρύθηκε στην πόλη Βυζάντιο, όπου
αργότερα κτίστηκε η Κωνσταντινούπολη, από τον Απόστολο ...................... το 37 µ.Χ.
α) Πέτρο
β) Ανδρέα
γ) Ιωάννη

4.

Το Οικουµενικό Πατριαρχείο ....................................... ίδρυσε, µεταξύ άλλων, και
την Εκκλησία της Ρωσίας.
α) Ρουµανίας
β) Κωνσταντινουπόλεως
γ) Αντιοχείας

5.

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι .............................. εκατοµµύρια σ’ όλο τον κόσµο.
α) 100
β) 200
γ) 300

6.

Μόνον οι ............................. έχουν την εξουσία να χειροτονούν.
α) διάκονοι
β) πρεσβύτεροι
γ) επίσκοποι

7.

Οι Επίσκοποι συζητούσαν και αποφάσιζαν για σπουδαία θέµατα της Εκκλησίας στις
.............................
α) Συνόδους
β) πόλεις
γ) κοινότητες

8.

Το Οικουµενικό Πατριαρχείο ίδρυσε την Αρχιεπισκοπή Αµερικής το ......................
α) 1900
β) 1922
γ) 1945

7
Σωστή

Λάθος

Το Οικουµενικό Πατριαρχείο είναι το Πρώτο
µεταξύ των άλλων Ορθοδόξων Πατριαρχείων.

..........

..........

Η ∆υτική Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία χωρίστηκε
από την Ανατολική Ορθόδοξη τον 5ο αιώνα µ.Χ.

..........

..........

Πολλοί Πατριάρχες έγιναν «Άγιοι» της Εκκλησίας
µας.

..........

..........

4.

Η πρώτη χριστιανική κοινότητα ιδρύθηκε στην Κύπρο.

..........

..........

5.

Η Εκκλησία Αµερικής ανήκει διοικητικά στο
Οικουµενικό Πατριαρχείο.

..........

..........

Σηµείωσε ποια πρόταση είναι Σωστή ή Λάθος
1.

2.

3.

Ένωσε µε µια γραµµή τις λέξεις που ταιριάζουν:
1. σωστή Πίστη
2. συγκέντρωση
3. αυτοκέφαλη
4. Απόστολος
5. Πατριάρχης

Οικουµενικός
ανεξάρτητη
Σύνοδος
Ορθοδοξία
Ανδρέας

*******
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Μάθηµα 2ο
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ:
Ο Πνευµατικός µας Πατέρας
Ο αρχηγός και πνευµατικός Πατέρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ο Οικουµενικός
Πατριάρχης. Ο Πατριάρχης µένει στην Κωνσταντινούπολη, που είναι η έδρα του Οικουµενικού
Πατριαρχείου. Η Κωνσταντινούπολη ήταν για πολλούς αιώνες η πρωτεύουσα της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας και το κέντρο του Ελληνισµού και της Ορθοδοξίας. Την έλεγαν «Η Πόλη».
Σήµερα ανήκει στην Τουρκία και λέγεται Ισταµπούλ.
Οικουµενικός Πατριάρχης σήµερα είναι ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος. Ο Οικουµενικός
Πατριάρχης Βαρθολοµαίος γεννήθηκε στο νησί Ίµβρος, που βρίσκεται κοντά στην
Κωνσταντινούπολη. Ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος είναι πολύ µορφωµένος και µιλά επτά
γλώσσες. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και αργότερα στα πανεπιστήµια Ρώµης
(Ιταλία) και Μονάχου (Γερµανία).
Ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος χειροτονήθηκε ∆ιάκονος το 1961 και Ιερέας
το 1968. Τα Χριστούγεννα του 1973 χειροτονήθηκε Επίσκοπος µε τον τίτλο «Μητροπολίτης
Φιλαδελφείας». Υπηρέτησε ως ιερέας στις Εκκλησίες της Γερµανίας, της Ιταλίας και της
Γαλλίας. Ως Επίσκοπος υπηρέτησε στο Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
κάτω από τις οδηγίες του Οικουµενικού Πατριάρχη ∆ηµητρίου του Α΄.
Ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος είναι ο 270ός Πατριάρχης. Εκλέχθηκε Οικουµενικός
Πατριάρχης το 1991, µετά το θάνατο του Πατριάρχη ∆ηµητρίου.
Ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος εργάζεται σκληρά για τη διάδοση της
Ορθοδοξίας. Ταξιδεύει συχνά και επισκέπτεται τις διάφορες Χριστιανικές Εκκλησίες σ’ όλο τον
κόσµο. Στην Αµερική ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος έχει έρθει πολλές φορές τα τελευταία
χρόνια. Εφέτος θα επισκεφθεί τις Ηνωµένες Πολιτείες από τις 20 Οκτωβρίου µέχρι τις
6 Νοεµβρίου.
Ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος θα πάει πρώτα στη Νέα Ορλεάνη για να ευλογήσει και να
παρακολουθήσει ένα Συµπόσιο µε θέµα το Μεγάλο Ποταµό Μισσισσιππή και το Περιβάλλον.
Μετά o Πατριάρχης Βαρθολοµαίος θα επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη, την Ατλάντα και την
πρωτεύουσα Ουάσιγκτων, όπου θα συναντηθεί µε εκπροσώπους της Αµερικανικής Κυβέρνησης.
Στη Νέα Υόρκη, ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος θα τιµήσει µε την παρουσία
Του και θα ευλογήσει τις εορταστικές εκδηλώσεις, που θα γίνουν για τα 10 χρόνια από την
ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Αµερικής ∆ηµητρίου.
Όλος ο κόσµος και ιδιαίτερα εµείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Αµερικής περιµένουµε
µε µεγάλη χαρά να δούµε και να ακούσουµε τον Οικουµενικό µας Πατριάρχη, ο οποίος θα µας
επισκεφθεί σύντοµα και θα µας δώσει την ευλογία Του.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
πνευµατικός
έδρα
πρωτεύουσα
µορφωµένος
σπούδασε
ευλογία

χειροτονήθηκε
εκλέχθηκε
υπηρέτησε
Συµπόσιο
περιβάλλον
εκπροσώπους

spiritual
seat
capital
educated
studied
blessing

ordained
voted
served
Convention
environment
representatives

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Συµπλήρωσε το κενό µε τη σωστή λέξη:
1.

Ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος µένει στην ..............................
α) Ρώµη
β) Κωνσταντινούπολη
γ) Αθήνα

2.

Ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος γεννήθηκε στο νησί ..............................
α) Χίος
β) Ίµβρος
γ) Κύπρος

3.

Ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος εκλέχθηκε Πατριάρχης το έτος ................
α) 1968
β) 1989
γ) 1991

4.

Ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος είναι ................ Πατριάρχης.
α) ο 270ός
β) ο Α΄
γ) ο 300ός

5.

Ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος θα επισκεφθεί εφέτος την ..............................
α) Αυστραλία
β) Αµερική
γ) Αγγλία

Σηµείωσε ποια πρόταση είναι Σωστή ή Λάθος:

Σωστή

Λάθος

1.

Ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος µιλά επτά γλώσσες.

...........

...........

2.

Ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος σπούδασε στην Αυστραλία.

...........

...........

3.

Πριν από τον Πατριάρχη Βαρθολοµαίο, Πατριάρχης ήταν
ο ∆ηµήτριος Α΄.

...........

...........

4.

Η Βυζάντιο ήταν κάποτε πρωτεύουσα της Ελλάδας.

...........

...........

5.

Ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος θα έρθει στη Νέα Υόρκη
εφέτος τον Οκτώβριο.

...........

...........
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Μάθηµα 3

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ:
Αγάπη για τον Πλανήτη Γη και την Οικολογία
Η Γη είναι ο Πλανήτης µας, το περιβάλλον που ζούµε. Όλοι πρέπει να φροντίζουµε και
να διατηρούµε το περιβάλλον καθαρό σαν το σπίτι µας. Πολλοί άνθρωποι όµως δεν προσέχουν
και καταστρέφουν το περιβάλλον. Σπαταλούν την ενέργεια, κόβουν τα δέντρα, µολύνουν τα
νερά, το χώµα και τον αέρα. Η µόλυνση και η καταστροφή του περιβάλλοντος σκοτώνουν τα
ζώα και βλάπτουν την υγεία των ανθρώπων.
Ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος αγαπά όλο τον κόσµο. Αγαπά και τη Φύση.
Πιστεύει ότι δηµιουργήµατα του Θεού είναι και ο άνθρωπος και τα ζώα και η Φύση γύρω µας.
Όπως ο άνθρωπος έχει υποχρέωση να προσέχει την ψυχή και το σώµα του, που είναι έργα του
Θεού, έτσι έχει υποχρέωση να προσέχει και τη Φύση, που είναι κι αυτή έργο του Θεού. Είναι
υποχρέωση λοιπόν κάθε ανθρώπου να προστατεύει το περιβάλλον.
Ο Πατριάρχης µας κάθε χρόνο, την 1η Σεπτεµβρίου, κάνει µια µεγάλη γιορτή στο
Πατριαρχείο και ευλογεί τη Φύση ως ένα σπουδαίο έργο του Θεού. Έτσι στην αρχή του
Σχολικού και Εκκλησιαστικού Χρόνου ο Πατριάρχης µάς θυµίζει τις υποχρεώσεις µας απέναντι
στη Φύση. Επίσης οργανώνει στο Πατριαρχείο ειδικά Συνέδρια για την Οικολογία και το
Περιβάλλον. Στα Συνέδρια αυτά συµµετέχουν πολλοί επιστήµονες από όλο τον κόσµο, οι οποίοι
συζητούν για την αξία της ζωής και της Φύσης.
Το 2002 ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος τιµήθηκε µε το διεθνές Βραβείο
«Σοφί» για τις προσπάθειές του να συνδέσει την Πίστη µε την προστασία του περιβάλλοντος. Ο
πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών Albert Gore µάλιστα είχε ονοµάσει τον
Οικουµενικό Πατριάρχη Βαρθολοµαίο «Ο Πράσινος Πατριάρχης» (The Green Patriarch).
Τελευταία το περιοδικό TIME συµπεριέλαβε τον Πατριάρχη Βαρθολοµαίο µεταξύ των 100 πιο
σπουδαίων προσωπικοτήτων στον Κόσµο.
Ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος θα επισκεφθεί τη Νέα Ορλεάνη και τον ποταµό Μισσισσιππή στις 20 Οκτωβρίου 2009 για να ευλογήσει και να προεδρεύσει ενός Περιβαλλοντολογικού Συµποσίου, που οργανώνει ο Οργανισµός «Θρησκεία, Επιστήµη και
Περιβάλλον». Το Συµπόσιο θα παρακολουθήσουν πολλοί επιστήµονες και θεολόγοι από όλο
τον κόσµο.
Ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος θέλει να καταλάβουµε όλοι την αξία της
Μητέρας Φύσης και να την προστατεύουµε. Επιθυµεί και εύχεται να κάνουµε τη Γη µας έναν
Παράδεισο όπως ακριβώς τον έπλασε και τον θέλει ο Θεός.
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Σηµείωσε ποια πρόταση είναι Σωστή ή Λάθος:

Σωστή

Λάθος

Πολλοί άνθρωποι δεν προσέχουν και µολύνουν
το περιβάλλον.

..........

..........

Κάθε χρόνο, την 1η Σεπτεµβρίου, ο Πατριάρχης
Βαρθολοµαίος ταξιδεύει στο εξωτερικό.

..........

..........

Ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος πιστεύει ότι είναι
καθήκον όλων των ανθρώπων να διατηρήσουν
το περιβάλλον καθαρό.

..........

..........

Στα Συνέδρια οι επιστήµονες συζητούν πως θα
σώσουν τη «Μητέρα» του Θεού.

..........

..........

Το περιοδικό TIME ονόµασε τον Πατριάρχη
Βαρθολοµαίο «Ο Πράσινος Πατριάρχης».

..........

........

***********

Ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος,
ο ποιµήν της Ορθοδοξίας

