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Τάξη Γ΄ 

Ασύγχρονη διδασκαλία στα Θρησκευτικά 

Μάθημα 1ο 

Αγαπητοί μαθητές, χαίρετε! 

Αρχικά εύχομαι ολόψυχα να είστε όλοι καλά και εσείς και οι οικογένειές σας. 

Επικοινωνούμε κάτω από περίεργες συνθήκες, αλλά ο καιρός περνάει και πλέον δε 

θα πρέπει να καθόμαστε αδρανείς. Έστω και από απόσταση θα σας παρακαλούσα 

να αφιερώνετε λίγο χρόνο για να διαβάζετε και επεξεργάζεστε κάποια κείμενα . 

Στη συνέχεια θα απαντάτε στις ερωτήσεις επεξεργασίας σε ένα κείμενο Word και 

θα μου τις στέλνετε με το όνομά σας και το τμήμα σας στο προσωπικό μου mail : 

eulhop@gmail.com 

Θα  ήθελα να ξεκινήσουμε με τον Ακάθιστο Ύμνο. Γνωρίζετε ότι  βρισκόμαστε 

στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και σε κανονικές συνθήκες κάθε 

Παρασκευή απόγευμα τελείται μια από τις ωραιότερες ιερές ακολουθίες: Οι 

Χαιρετισμοί της Παναγίας. Εκεί ψάλλεται σε  4 «στάσεις» (κομμάτια) ο 

Ακάθιστος Ύμνος. Την 5
η
 Παρασκευή της Μεγ. Τεσσαρακοστής, δηλαδή αυτή την 

Παρασκευή που μας έρχεται 3/4/2020 θα ψαλλεί όλο το κείμενο του Ακάθιστου 

Ύμνου. Με αφορμή αυτό το γεγονός, παρόλο που οι ιεροί ναοί μας είναι κλειστοί, 

θα ήθελα να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Αναζητείστε την ιστορία του Ακάθιστου Ύμνου και  γράψτε την μέσα σε 5 

σειρές (χωρίς copy-paste)……………………………………………….(μον. 5) 

2. Γιατί η ακολουθία των 4 πρώτων Παρασκευών ονομάζεται Χαιρετισμοί της 

Παναγίας; ……………………………………………………………..   (μον. 2) 

3. Ποιο είναι το θέμα και το περιεχόμενο του Ακάθιστου Ύμνου και ποιο πρόσωπο 

εξυμνείται (σε συντομία);…………………………………………………(μον.5) 

4. Διαλέξτε 2 στίχους από τον Ακάθιστο Ύμνο που σας παραθέτω παρακάτω. Να 

τους αποδώσετε στα Νέα Ελληνικά και να προσπαθήσετε να βρείτε το βαθύτερο 

νόημά τους σχολιάζοντας με λίγα λόγια:…………………………………(μον. 8)  
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α) Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως καθέδρα· χαῖρε, ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα 

πάντα. ,  

β) Χαῖρε, κλῖμαξ ἐπουράνιε, δι᾿ ἧς κατέβη ὁ Θεός· χαῖρε, γέφυρα μετάγουσα τοὺς 

ἐκ γῆς πρὸς Οὐρανόν. 

γ) Χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐγείρονται τρόπαια· χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐχθροὶ καταπίπτουσι. 

Προσοχή! 

 Τη Τρίτη 31/3/2020 θα πρέπει να έχετε στείλει τις απαντήσεις σας. Όπως 

βλέπετε υπάρχουν μονάδες δίπλα σε κάθε άσκηση. Αυτό σημαίνει ότι η 

δουλειά σας βαθμολογείται και οι βαθμοί σας θα χρησιμοποιηθούν για την 

αξιολόγησή σας στο β΄τετράμηνο!  

 Την Τετάρτη 1/4/2020 θα ακολουθήσει 2
ο
 μάθημα. 

 Για απορίες χρησιμοποιείτε το παραπάνω mail. 

 

 


