
 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020 

Αγαπημένα μας παιδιά, σας πεθυμήσαμε και σας σκεφτόμαστε! Ευχόμαστε να είστε καλά 

μαζί με τις οικογένειες σας. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε στο σχολείο, θα δουλέψουμε από 

την ιστοσελίδα του σχολείου μας. Σας στέλνουμε υλικό και ασκήσεις για τα Θρησκευτικά 

μας από τις ενότητες 15 και 19 του βιβλίου. Παράλληλα σας στέλλουμε ένα πολύ 

ενδιαφέρον άρθρο για τις ικανότητες του εγκεφάλου μας.  

 Θα χαρούμε να στείλετε ένα email στους καθηγητές σας Ιωάννη Κωνσταντίνου, 

ioanniscon@hotmail.com και Μαρία Ηλιάδου, mariamamas@hotmail.com για κάποια 

απορία σας ή και τις απαντήσεις στις ασκήσεις που σας στέλνουμε. Να έχετε πίστη και όλα 

θα πάνε καλά! 

Με όλη μας την αγάπη 

οι καθηγητές σας 

Ιωάννης Κωνσταντίνου 

Μαρία Ηλιάδου 

 

Δ.Ε.15 Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης (σ. 57-60) 

 1. Μελετήστε προσεχτικά τις σελίδες 57-59. Θυμηθείτε όσα μάθαμε για τον Αρειανισμό 

(σ. 53) και την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο. 

http://www.pischools.gr/books/gymnasio/thrisk_c/math/math_057- 064.pdf  

2. Παρακολουθήστε το σύντομο βίντεο για τον Μέγα Αθανάσιο: 

https://www.youtube.com/watch?v=kbciATP571s  

3. Αν θέλετε να διαβάσετε κάτι επιπλέον: 

 https://www.pemptousia.gr/2015/01/megas-athanasios-o-agonistisierarchis/  

4. Δοκιμάστε το σταυρόλεξο 

http://photodentro.edu.gr/photodentro/977_cross_athanasios.1.5_pidx00 9904/ 5.  

Απαντήστε προφορικά στις ερωτήσεις 1, 2, και 4 της σ. 60 

 

 

 

 

 

https://www.pemptousia.gr/2015/01/megas-athanasios-o-agonistisierarchis/
http://photodentro.edu.gr/photodentro/977_cross_athanasios.1.5_pidx00%209904/%205


Φύλλο εργασίας 

Μάθημα 17: Χριστιανική Άσκηση-Μοναχισμός 

Συμπληρώστε τα κενά. (Μονάδες 20) 

α) Η ασκητική ζωή στην εκκλησία.  

Άσκηση ονομάζεται …………………………………………… και αποτελεί  ένα από 

τα ……………… για την ……………………………………….. Η άσκηση είναι 

………όλων των χριστιανών είτε είναι …………………..είτε………………… Οι 

απαιτήσεις του ………………………..είναι ……………είτε κάποιος ζήσει στο 

…………………….είτε μέσα στην…………………….. Οι κοινές ασκητικοί μέθοδοι 

είναι:…………………………………………………………………………………………

…………………. Ιδιαίτερα η  ……………….. προς τον ……………..πρέπει να είναι 

………………… 

β) Αναχωρητισμός και κοινόβιο: οι δρόμοι της άσκησης στη χριστιανική ζωή 

Αναχωρητές ονομάζονται οι πρώτοι χριστιανοί οι  οποίοι τον ………... .αναζήτησαν  

……………………. δηλαδή ………………………………………………...…………… 

..………………………..................................................................................... Κύριος 

...…………………….. εκπρόσωπος του είναι ο …………………………….. Οι 

…………………………………….ζούσαν ………………….και συγκεντρώνονταν όλοι 

μαζί για …………………………..και την ………………………………………………… 

…………Αρνούνταν ………………………………………Στον κοινοβιακό μοναχισμό 

οι μοναχοί έχουν ………………………………. κάνουν ……………………………και 

συμμετέχουν……………………………………………………………… (Μονάδες 20) 

Να συμπληρώσετε τα κενά με βάση τις σημειώσεις που σας δόθηκαν 

Ο Μοναχισμός γεννήθηκε στην………………… το …………μ.Χ. και πατέρας του 

ήταν ο …………………… Τις ρίζες του τις βρίσκουμε στην ………………… και ο 

λόγος είναι η ……………….. του…....................................... και οι ………………Οι 

μοναχικές αρετές είναι η …………………. η ………………… και η……………… Και 

η ανώτερη από τις τρείς είναι η ………………Το μέσο με το οποίο εξασκούν την 

προσευχή ονομάζεται……………………… και έχει, αυτό που μπαίνει στο χέρι ……  

κόμπους επειδή τόσα χρόνια έζησε ο Χριστός στη γη δηλαδή ……………….. Η 

μοναχική ακολουθία ονομάζεται μοναχική …………..και η αγάπη προς τον πλησίον 

οδήγησε με τον ……………….. στον ……………………μοναχισμό. (Μονάδες 20)                                                                                                                                                                                                                      

 



2. Βάλτε σε κύκλο την σωστή απάντηση. (Μονάδες10) 

Ρυθμιστής και νομοθέτης του Μοναχισμού ήταν: 

α) Μ. Βασίλειος β) Μ. Αντώνιος γ) Γρηγόριος ο Θεολόγος δ) Παχώμιος ο Αιγύπτιος 

Το μοναχικό πολίτευμα ονομάζεται: 

α) Κοσμικό β) Αγγελικό γ) Άγιο δ) Στρατιωτικό ε) Βυζαντινό 

Ο Μοναχισμός είναι το: 

α) 8ο μυστήριο β) 8ο βάπτισμα γ) 1ο μυστήριο δ) 2ο βάπτισμα ε) Άγιο Ευχέλαιο 

Οι μοναχικές συνοικίες ονομάζονται: 

α) Κάστρα β) Λαύρες γ) Σκήτες δ) Κοινόβια ε) Έρημος  

3. Αναφέρετε τις ονομασίες δέκα Μοναστηριών του τόπου μας. (Μονάδες 20)  

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

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

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

4. Ποια είναι η προσφορά του Μοναχισμού σύμφωνα με την γ΄ ενότητα του 

μαθήματος 17, ( σελίδες 66-67). Αναφέρετε πέντε στοιχεία του. (Μονάδες 10)  

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

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

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

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

         

 

 

 

 

 

 

 

Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος.               Ο Άγιος Νεκτάριος. 

 Τιμάται στις 12 Ιουλίου.              Τιμάται στις 9 Νοεμβρίου. 

 

 

 



Μπορείτε αν θέλετε να παρακολουθήσετε και το επόμενο βίντεο. 

https://www.youtube.com/watch?v=EZjDDuC5d1o 

 Ο εγκέφαλος 

 

Tο μυαλό μας είναι πιο ισχυρό από ένα H/Y 83.000 πυρήνων με 200 δισεκατομμύρια 

νευρώνες που συνδέονται μεταξύ τους με τρισεκατομμύρια συνδέσεις που αποκαλούνται 

συνάψεις. 

Tο μυαλό μας είναι πιο ισχυρό από ένα H/Y 83.000 πυρήνων με 200 

δισεκατομμύρια νευρώνες που συνδέονται μεταξύ τους με τρισεκατομμύρια 

συνδέσεις που αποκαλούνται συνάψεις. 

Είναι θαυμάσιο. Το γνωρίζετε; Ο εγκέφαλός μας είναι ικανός για τόσο πολύπλοκες 
μαθηματικές πράξεις που, οποιοσδήποτε υπερυπολογιστής, μπορεί μόνο να προσπαθήσει 

να το φτάσει. Ήρθε τώρα όμως και η επιστήμη να το επιβεβαιώσει. 

Γερμανοί και Ιάπωνες επιστήμονες χρησιμοποίησαν τον Fujitsu K, έναν 
υπερυπολογιστή 83.000 πυρήνων στους επεξεργαστές του ο οποίος το 2011 είχε 

έρθει πρώτος στη λίστα των πιο γρήγορων υπολογιστών στον κόσμο. 

Με αυτόν κατάφεραν να αναπαραστήσουν το 1% της εγκεφαλικής μας λειτουργίας σε 

ένα δευτερόλεπτο. Και φανταστείτε πως για την αναπαραγωγή του 1% για ένα 
δευτερόλεπτο, όλων των διεργασιών που εκτελεί ο εγκέφαλός μας, ο Fujitsu K, 

χρειάστηκε 40 ολόκληρα λεπτά. 

Γιατί όμως είναι τόσο δύσκολο για τους υπερυπολογιστές να «φτάσουν» τον 

ανθρώπινο εγκέφαλο; Όλα έχουν να κάνουν με το μέγεθος. Φανταστείτε πως ο 
εγκέφαλός μας αποτελείται από 200 δισεκατομμύρια νευρώνες που συνδέονται μεταξύ 

τους με τρισεκατομμύρια συνδέσεις που αποκαλούνται συνάψεις. 

Κάθε μία από τις συνάψεις περιέχει περισσότερους από 1000 «διακόπτες» που 
διοχετεύουν την κάθε ηλεκτρική διέγερση. Πώς λοιπόν να συγκριθεί ένας 

υπερυπολογιστής με μόλις 83,000 πυρήνες; 

Θα φτάσει ποτέ ένας υπερυπολογιστής στο σημείο να μπορεί να προσομοιώσει την 
λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου; Ναι κάποια στιγμή θα μπορέσει. 

Υποψιαζόμαστε όμως πως θα το κάνει μόνο και μόνο για να μελετήσει σε βάθος το 
μεγαλείο του. 

Αυτό, ας το θυμόμαστε κάθε φορά που αισθανόμαστε πως είμαστε σε άμεση 
εξάρτηση από οποιοδήποτε εργαλείο προκειμένου να επιβιώσουμε. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EZjDDuC5d1o
http://elinonenimerosi.blogspot.com.cy/2013/08/t-hy-83000-200.html
http://elinonenimerosi.blogspot.com.cy/2013/08/t-hy-83000-200.html
http://elinonenimerosi.blogspot.com.cy/2013/08/t-hy-83000-200.html

