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1.  Η δύναμη της εικόνας : Σηλεόραση, Η/Τ, εικονική 

πραγματικότητα, φωτογραφία, κινηματογράφος, κόμικς, 

γκράφιτι 

 
 
1. Ση είλαη ν θπβεξλνεθθνβηζκόο 

 

 Ο φξνο θπβεξλν-εθθνβηζκφο ή δηαδηθηπαθφο εθθνβηζκφο αθνξά νπνηαδήπνηε πξάμε 

δηαηχπσζεο απεηιήο, εθθνβηζκνχ, ηαπείλσζεο, παξελφριεζεο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, θηλεηψλ ηειεθψλσλ ή άιισλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ επηθνηλσλίαο. 

 Δθδειψλεηαη κε ηελ επαλαιακβαλφκελε απνζηνιή κελπκάησλ κέζσ ηειεθψλνπ ή 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κε παξέκβαζε ζε δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζχκαηνο, δπζθήκηζε κε απνζηνιή θσηνγξαθηψλ, πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

απεηιεηηθψλ κελπκάησλ ζε άιια άηνκα (ππνθξηλφκελνη ην άηνκν πνπ εθθνβίδεηαη), 

ππνθίλεζε ηξίησλ ζε δηαδηθηπαθή παξαθνινχζεζε θαη παξελφριεζε ηνπ ζχκαηνο θαη 

πνιιέο άιιεο κνξθέο. [Πεγή: Διεπζεξνηππία] 

 

  

2. Ο Ιλδόο, ην πείξακα θαη ε ηξύπα ζηνλ ηνίρν 

 

ηφρνο ηνπ νπγθάηα Μίηξα είλαη «λα δεκηνπξγήζεη έλα ειεθηξνληθφ ζρνιείν». Έλα 

πξσηφηππν πείξακα γλψζεο, φπνπ ηα παηδηά ζα κπνξνχλ λα καζαίλνπλ ην έλα απφ ην 

άιιν αιιά θαη απφ θαζεγεηέο αλά ηνλ θφζκν, ζπλδεδεκέλνπο ζην internet. 

Ο νπγθάηα ….φηαλ ήηαλ θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ Ηλδία 

- ηνπ έθαλε εληχπσζε φηη νη γνλείο ηνπ θνιεγίνπ ζην νπνίν δίδαζθε, θακαξψλαλ πφζν 

έμππλα ήηαλ ηα παηδηά ηνπο θαη πφζν θαιά ρεηξηδφηαλ ηνλ ππνινγηζηή. Αλαξσηήζεθε, 

ινηπφλ, «κφλν ηα παηδηά ησλ πινπζίσλ είλαη έμππλα;»  

Γίπια αθξηβψο απφ ην θνιέγην ππήξρε κηα θησρνγεηηνληά κε αγξάκκαηα παηδηά. Καη 

έηζη ν νπγθάηα ζθέθηεθε λα θάλεη ην πείξακα ηεο ηξχπαο. Άλνημε κηα ηξχπα ζηνλ 

ηνίρν ηνπ θνιεγίνπ θαη εγθαηέζηεζε έλαλ ππνινγηζηή κε ζχλδεζε ζην internet θαη έλα 

πξνζηαηεπηηθφ ηδάκη. Δγθαηέζηεζε έλα πνληίθη θαη κηα θάκεξα. Σα παηδηά ηεο 

θησρνγεηηνληάο ηνλ ξψηεζαλ «ηη είλαη απηφ;» θαη ν νπγθάηα ηνπο είπε «δελ μέξσ». 

«Μπνξνχκε λα ην αθνπκπήζνπκε;», ηνλ ξψηεζαλ. «Μφλν άκα ζέιεηε», ηνπο 

απάληεζε θαη έθπγε ρσξίο θακία άιιε εμήγεζε. Μέζα ζε 8 κφλν ψξεο ηα αγξάκκαηα 

παηδηά ηεο θησρνγεηηνληάο είραλ αξρίζεη λα πινεγνχληαη ζην δίθηπν. Σν έλα εμεγνχζε 

ζην άιιν ηη λα θάλεη. Μεηά απφ ιίγεο κέξεο ηα παηδηά είραλ απφιπηε άλεζε κε ηελ 

πινήγεζε. Όηαλ ν νπγθάηα ηα ξψηεζε πψο ηα θαηάθεξαλ, κηα εμάρξνλε ηνπ 

εμήγεζε, ζε ζπαζκέλα Σακίι, φηη απηφ δελ ήηαλ ζσζηφ λα ηνπο δψζεη κηα κεραλή πνπ 

δνπιεχεη κφλν ζηα αγγιηθά, γηαηί πξψηα έπξεπε λα κάζνπλ ηε γιψζζα ην έλα ζην 

άιιν γηα λα κπνξέζνπλ λα ην ρεηξηζηνχλ!  

Ο νπγθάηα επαλέιαβε ην πείξακα ηεο «ηξχπαο ζηνλ ηνίρν» ζε απνκαθξπζκέλα 

ρσξηά ηεο Ηλδίαο, φπνπ θαλέλαο θάηνηθνο δελ ήμεξε γξάκκαηα, κε ηα ίδηα πάληα 

απνηειέζκαηα. ε ιίγεο κφλν κέξεο ηα παηδηά κπνξνχζαλ λα ιχλνπλ δχζθνια 

καζεκαηηθά πξνβιήκαηα, αθφκε θαη πνιχπινθα Ηαηξηθά ζέκαηα. Σν εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα πνπ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζε φιν ηνλ θφζκν έρεη πηα μεπεξαζηεί γηαηί ν 

ζθνπφο πνπ ππεξεηνχζε ζην παξειζφλ δελ ππάξρεη, πηα. Ζ εθπαίδεπζε 
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δεκηνπξγήζεθε πξηλ απφ πεξίπνπ ηξηαθφζηα ρξφληα ζηε βηθησξηαλή επνρή, κε ζηφρν 

ηε δεκηνπξγία κηαο γξαθεηνθξαηίαο ζηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα βαζηζηεί ε δηνηθεηηθή 

κεραλή. … 

Απηφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη θαθφ ή δπζιεηηνπξγηθφ, καο εμεγεί ν 

νπγθάηα. Δίλαη απιά άρξεζην ζηε ζεκεξηλή επνρή. Γελ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο καο ζήκεξα θαη, θπξίσο, ηεο θνηλσλίαο ηνπ αχξην. Σα παηδηά δελ ρξεηάδεηαη 

λα καζαίλνπλ θαιιηγξαθία ή ππνινγηζκνχο κε ην κπαιφ, αιιά λα εθπαηδεπηνχλ πψο 

λα καζαίλνπλ κφλα ηνπο. ΟΗ γλψζεηο απμάλνληαη θάζε ρξφλν εθζεηηθά θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ αχξην βαζίδεηαη ζην λα θαιιηεξγεί απηή ηε δεμηφηεηα 

θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο θαη φρη ηε ζπζζψξεπζή ηεο. Ζ επρή ηνπ νπγθάηα είλαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα «ειεθηξνληθφ ζρνιείν» πνπ ηα παηδηά απφ φιν ηνλ θφζκν ζα 

κπνξνχλ - κε κηα ζχλδεζε internet - λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φιε ηε δηαζέζηκε γλψζε 

θαη λα καζαίλνπλ κέζσ δαζθάισλ-κεληφξσλ. Αλαξσηηέηαη θαλείο, αλ απηφ ην 

«πξσηνπνξηαθφ» κνληέιν δηδαζθαιίαο, ζα κπνξνχζε - δεδνκέλνπ φηη ιεηηνπξγεί - λα 

σθειήζεη θάπνηα παηδηά ζηελ Διιάδα ζε απνκαθξπζκέλα κέξε θαη λεζηά ζε άγνλεο 

γξακκέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζε εθπαίδεπζε. Ο παηδαγσγφο εξεπλεηήο 

νπγθάηα Μίηξα, πξνζεγγίδεη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο - 

νη θαιχηεξνη δάζθαινη θαη ηα θαιχηεξα ζρνιεία δελ βξίζθνληαη εθεί φπνπ ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξν. ε κηα ζεηξά πεηξακάησλ πεδίνπ, απφ ην Νέν Γειρί, σο ηε Νφηην 

Αθξηθή θαη ηελ Ηηαιία, παξείρε ζηα παηδηά πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κε δηθή ηνπο 

επίβιεςε θαη ζπλέιεμε απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα θέξνπλ επαλάζηαζε ζηνλ 

ηξφπν πνπ ζθεπηφκαζηε γηα ηε δηδαζθαιία. 

 

 

3. Δηθόλεο ή είδσια; Η εηδσινιαηξία ζηε δσή ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ 

 

 

Σα εξεζίζκαηα πνπ νδεγνχλ ηνλ άλζξσπν ζηε εηδσινιαηξία πξνθχπηνπλ κέζα απφ 

ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία ηνπ αλζξψπνπ. Ο εμσηεξηθφο θπζηθφο θφζκνο απφ ηε κία 

είλαη ερζξηθφο θαη θιεηζηφο θαη πξνβάιεη δηαξθψο απεηιέο ζηελ ζθαίξα ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, κε απνηέιεζκα ε πξνζθχλεζε ησλ εηδψισλ, αθαλήο ή 

εκθαλήο, νξαηή ή αδηφξαηε, λα κελ είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ κηα απεγλσζκέλε 

πξνζπάζεηα εμεπκελίζεσο ησλ εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ θαη απεηιψλ, ζπλάκα δε θαη 

πξνζπάζεηα επφδσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζθνπψλ ηεο δσήο. ηελ εζσηεξηθή θαη 

πξνζσπηθή ζθαίξα, απνηειεί ηε ζπζπείξσζε ζην Δγψ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί 

ζηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ θαηά θχζε θνηλσληθή δσή. Ο άλζξσπνο ηειηθά ελψπηνλ 

ηνπ θφβνπ ηνπ αθαληζκνχ, ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα 

αλαπηχζζεη ηελ εηδσινιαηξία, πνιιέο θνξέο δίρσο ν ίδηνο λα ην αληηιακβάλεηαη. Γη 

απηφ θαη ν ζεκεξηλφο άλζξσπνο, ηαπηίδεηαη άιινηε κε ηδενινγίεο θαη άιινηε ζενπνηεί 

ην Δγψ, σο κνλαδηθή ιχζε θάζε είδνπο απεηιψλ. Δμνπ θαη ε ζχγρξνλε εηδσινιαηξία 

έρεη ηελ πιένλ εθιεπηπζκέλε κνξθή, αθνχ αθελφο ε ζξεζθεία ησλ ηδενινγηψλ 

απνηειεί ην αδηφξαην είδσιν εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ, αθεηέξνπ αλακθηζβήηεηα ν 

άλζξσπνο ζήκεξα πην πνιχ απφ πνηέ, έρεη απνζεψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ. Έπαπζε δειαδή λα ιαηξεχεη ηα είδσια ή λα εθκαηεχεη κέζσ καγηθψλ 

ελεξγεηψλ ηε ζεία εχλνηα, αιιά ππέθπςε ζηε δνπιεία ηνπ Δγψ θαη ησλ θηηζηψλ 

δεκηνπξγεκάησλ ηεο αλζξψπηλεο δηαλφεζεο. 
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Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

1. Ση είλαη ν θπβεξλνεθθνβηζκόο; [θείκελν 1] 

 

2. Πώο κπνξεί λα επηδξάζεη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ εθπαίδεπζε; [θείκελν 

2] 

 

3. Πσο πξέπεη λα γίλεηαη ε εθπαίδεπζε κέζσ δηαδηθηύνπ θαη πνηνο πξέπεη λα είλαη 

ν ξόινο ηνπ δαζθάινπ; [θείκελν 2] 

 

4. Πνηνη είλαη νη θίλδπλνη από ηε ζύγρξνλε εηδσινιαηξία; [θείκελν 3] 
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2.  Η απεικόνιση του Θεού στον Φριστιανισμό (Α΄) 

 

 
Ι. Ο θίλδπλνο ησλ εηδώισλ  : Παιαηά Γηαζήθε – Καηλή Γηαζήθε 

 

1.   Όηαλ πιεζίαζαλ ζην ζηξαηόπεδν, είδε ν Μσπζήο ην κνζράξη θαη ηνπο ρνξνύο. Τόηε 

θνύλησζε ν ζπκόο ηνπ θαη πέηαμε ηηο πιάθεο από ηα ρέξηα ηνπ θαη ηηο έζπαζε ζηνπο 

πξόπνδεο ηνπ βνπλνύ   (…) Πήξε ην κνζράξη πνπ είραλ θηηάμεη νη Ιζξαειίηεο θαη ην 

έθαςε ζηε θσηηά θαη ην θαηαθνκκάηηαζε ώζπνπ λα γίλεη ζθόλε· ηε ζθόλε απηή ηελ έξημε 

ζην λεξό θαη ηνπο έδσζε λα ηελ πηνπλ.    (Δμ 32, 19-20) 

 

 2. Οη θαηαζθεπαζηέο εηδώισλ είλ’ όινη ηνπο κεδακηλνί· ηα πην θαιά ηνπο είδσια δελ 

σθεινύλ ζε ηίπνηα. Γε βιέπνπλ ηίπνηα όζνη ηα ιαηξεύνπλ, ηίπνηα δελ θαηαιαβαίλνπλ· θη 

έηζη θαηαληξνπηάδνληαη.  Πνηνο θάζεηαη λα θηηάμεη έλαλ ζεό ή λα ρύζεη ζην κέηαιιν έλα 

είδσιν, πνπ δελ κπνξεί θαζόινπ λα σθειήζεη; Όινη όζνη ην ιαηξέςνπλ, ζα 

ληξνπηαζηνύλ· νη θαηαζθεπαζηέο ηνπο δελ είλαη ηίπνη’ άιιν από άλζξσπνη· θη αλ όινη 

ζπλαρζνύλ καδί θαη παξνπζηαζηνύλ, άιιν δελ έρνπλ παξά λα ηξνκάμνπλ θαη λα 

ληξνπηαζηνύλ. Τν ζίδεξν ν ζηδεξνπξγόο δνπιεύεη πάλσ απ’ ηε θσηηά, ηνύ δίλεη ζρήκα 

κε δηάθνξα ζθπξηά, κνξθή ηνύ δίλεη κε ην δπλαηό ηνπ ρέξη· αιιά αλ δελ ηξώεη ν ίδηνο, 

εμαληιείηαη· λεξό αλ δελ πίλεη αηνλεί.  Ο μπινπξγόο ην μύιν ηνπ κεηξάεη, ην ζρέδην 

ραξάδεη κε θνληύιη, κε ην ζθαξπέιν ην δνπιεύεη, ην ζεκεηώλεη κε ην δηαβήηε. Μνξθή ηνπ 

δίλεη αλζξώπηλε, ηελ νκνξθηά ηνπ αλζξώπνπ, γηα λα ην βάιεη ζε λαό.   (Ζζ 44, 9-13) 

 

 3. Ο θεξακνπνηόο δπκώλεη κε θόπν ηνλ πειό θαη δεκηνπξγεί δηάθνξα αληηθείκελα γηα 

ρξήζε καο· από ηελ ίδηα ιάζπε θαηαζθεπάδεη ηα ζθεύε πνπ ζα ρξεζηκέςνπλ θαη γηα λα 

δέρνληαη θάηη πνιύηηκν θαη γηα ην αληίζεην. Όια ηα θάλεη νκνηόκνξθα, αιιά ηνπ 

θαζελόο από απηά είλαη δηαθνξεηηθή ε ρξήζε, ν θεξακνπνηόο απνθαζίδεη.  

Μεηά, επηδίδεηαη ζ’ έλα θαθό έξγν: Από ηελ ίδηα ιάζπε θαηαζθεπάδεη έλαλ ςεύηηθν ζεό. 

Τνλ θαηαζθεπάδεη απηόο, πνπ πξηλ από ιίγνλ θαηξό δεκηνπξγήζεθε από πειό θαη ζα 

μαλαγπξίζεη ζηε γε απ’ ηελ νπνία πάξζεθε, όηαλ ζα ηνπ δεηεζεί λα μεπιεξώζεη απηό ην 

ρξένο δίλνληαο πίζσ ηελ ςπρή ηνπ. Παξ’ όια απηά δελ ζθέθηεηαη όηη ε δσή ηνπ είλαη 

κηθξή θη όηη θάπνηε ζα πεζάλεη, αιιά ζπλαγσλίδεηαη ηνπο ρξπζνρόνπο θαη ηνπο 

αξγπξνρόνπο θαη κηκείηαη ηνπο ραιθνπξγνύο, ζεσξώληαο ηηκή ηνπ λα θαηαζθεπάδεη 

ςεύηηθα αληηθείκελα. Η θαξδηά ηνπ θεξακνπνηνύ είλαη από ζηάρηε θαη ε ειπίδα ηνπ έρεη 

ιηγόηεξε αμία θη από ην ρώκα· ε δσή ηνπ είλαη πην θηελή θη από ηε ιάζπε, γηαηί αγλνεί 

ην δεκηνπξγό ηνπ, πνπ ηνπ έρεη ραξίζεη κηα ςπρή ε νπνία κπνξεί θαη δξα, θαη ηνπ 

εκθύζεζε κέζα ηνπ δσνπνηό δύλακε.  Όινη απηνί νη αγγεηνπιάζηεο κάο ζεσξνύλ παίγλην 

θαη ηε δσή καο παλεγύξη, όπνπ θαλείο κπνξεί λα θεξδίδεη πνιιά ιεθηά. Σηελ 

πξαγκαηηθόηεηα πηζηεύνπλ όηη πξέπεη θαλείο λα θεξδίδεη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, έζησ 

θαη πνλεξό.    

(νι 15, 7-12) 

 

 

 4. Παηδηά κνπ, θπιαρηείηε από ηνπο ςεύηηθνπο ζενύο. Ακήλ.    Α Ησ 5, 21 
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5. «Αλ θηηάρλακε ηελ εηθόλα ηνπ αόξαηνπ Θενύ, πξάγκαηη ζα ακαξηάλακε, γηαηί είλαη 

αδύλαην λα εηθνληζηεί ην αζώκαην θαη ην αζρεκάηηζην θαη ην αόξαην θαη ην 

απεξίγξαπην. Καη πάιη αλ θηηάρλακε εηθόλεο αλζξώπσλ θαη ηηο παίξλακε γηα ζενύο θαη 

ηηο ιαηξεύακε, πξάγκαηη ζα ήκαζηαλ αζεβείο. Αιιά ηίπνηα απ’ απηά δελ θάλνπκε. Γηαηί, 

κηα θαη ν Θεόο ζαξθώζεθε θαη θαλεξώζεθε ζηε γε κε ηε ζάξθα ηνπ θαη επηθνηλώλεζε κε 

ηνπο αλζξώπνπο θαη πήξε θύζε θαη κέγεζνο θαη ζρήκα θαη ρξώκα ζάξθαο, θηηάρλνληαο 

ηελ εηθόλα δελ θάλνπκε ζθάικα, γηαηί πνζνύκε λα δνύκε ηε κνξθή ηνπ, όπσο ιέεη ν 

ζείνο απόζηνινο «Τώξα βιέπνπκε ην Θεό κέζα ζε θαζξέθηε θαη ζακπά»(Α΄Κνξ. 

13,12) Καη ε εηθόλα είλαη θαζξέθηεο θαη αίληγκα πνπ ηαηξηάδεη κε ηελ παρύηεηα ηνπ 

ζώκαηόο καο, γηαηί όζν θαη λα κνρζήζεη ν λνπο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα ζσκαηηθά 

όξηα, ιέεη ν ζείνο Γξεγόξηνο (Λόγνο 28,13)» [ΗΧΑΝ. ΓΑΜΑΚΖΝΟΤ, ΠΡΟ ΣΟΤ 

ΓΗΑΒΑΛΛΟΝΣΑ ΣΑ ΑΓΗΑ ΔΗΚΟΝΑ 2,5, κηθξ. Ν. Μαηζνχθα, εθδ. Πνπξλαξά, 

Θεζζαινλίθε 1988, ζει.257] 

 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

1. Πώο θαη γηαηί αληέδξαζε ν Μσπζήο όηαλ αληίθξηζε ην ρξπζό κνζράξη; [θείκελν 

1] 

 

2. Ση έιεγε ν Ηζαΐαο γηα εθείλνπο πνπ ιαηξεύνπλ ηα είδσια; [θείκελν 2] 

 

3. Γηαηί δελ είλαη ζσζηό λα θαηαζθεπάδεη θαη λα ιαηξεύεη θάπνηνο ηα είδσια;  

    [θείκελν 3] 

 

4. Γηαηί δελ εηθνλίδνπκε ην Θεό, ελώ εηθνλίδνπκε ην ζεάλζξσπν Ιεζνύ Χξηζηό; 

    [θείκελν 5] 
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3.  Η απεικόνιση του Θεού στον Φριστιανισμό (Β΄) - Οι πρώτες 

εικόνες της Εκκλησίας : Η αχειροποίητη εικόνα του 

Φριστού στον βασιλιά της Έδεσσας Άβγαρο (Ευσεβίου 

Καισαρείας, Εκκλησιαστική Ιστορία, «Ἱστορία περὶ τοῦ τῶν 

Ἐδεσσηνῶν δυνάστου» και Μηναίο Αυγούστου) 
 
1. «Ο Άβγαξνο ηνπ Οπράκα, ηνπάξρεο, πξνο ηνλ Ηεζνχ, ηνλ αγαζφ ζσηήξα, πνπ 

εκθαλίζηεθε ζηελ Ηεξνπζαιήκ, ραίξε. Άθνπζα ζρεηηθά κε ζέλα θαη κε ηηο ζεξαπείεο 

ζνπ, πσο πξαγκαηνπνηνχληαη δίρσο θάξκαθα θαη βφηαλα. Όπσο ιέλε, θάλεηο ηπθινχο 

λα βιέπνπλ, ρσινχο λα πεξπαηνχλ, θαζαξίδεηο ιεπξνχο, βγάδεηο αθάζαξηα πλεχκαηα 

θαη δαίκνλεο, ζεξαπεχεηο φζνπο βαζαλίδνληαη απφ αλίαηεο αξξψζηηεο, αλαζηαίλεηο 

λεθξνχο. Έρνληαο ινηπφλ αθνχζεη φια απηά γηα ζέλα, ζθέθηεθα φηη έλα απφ ηα δχν 

ζπκβαίλεη: ή είζαη εζχ ν ίδηνο Θεφο πνπ θαηέβεθεο απφ ηνπ νπξαλφ θαη πξάηηεηο απηά 

ή είζαη ν πηφο ηνπ Θενχ. Γη’ απηφ ινηπφλ ζνπ έγξαςα, γηα λα ζε παξαθαιέζσ λα ‘ξζεηο 

ζε κέλα θαη λα ζεξαπεχζεηο ην βάζαλν πνπ έρσ. Άθνπζα άιισζηε φηη νη Ηνπδαίνη 

αγαλαθηνχλ ελαληίνλ ζνπ θαη ζέινπλ λα ζε θαηεγνξήζνπλ. Έρσ κηα πνιχ κηθξή, αιιά 

ζεκλή πφιε, πνπ είλαη αξθεηή θαη γηα ηνπο δπν καο». 

    Ο Ηεζνχο ζηελ απαληεηηθή ηνπ επηζηνιή ζπγραίξεη ηνλ Άβγαξν γηα ηελ πίζηε ηνπ: 

«Μαθάξηνο είζαη, γηαηί πίζηεςεο ζε κέλα ρσξίο λα κε έρεηο δεη. Γηαηί έρεη γξαθηεί γηα 

κέλα φηη «φζνη κ’ έρνπλ δεη δε ζα πηζηέςνπλ ζε κέλα» θαη «ψζηε εθείλνη πνπ δε ζα κ’ 

έρνπλ δεη, απηνί λα πηζηέςνπλ θαη ζα δήζνπλ». Όζνλ αθνξά απηά πνπ γξάθεηο, ην λα 

‘ξζσ θνληά ζνπ δειαδή, πξέπεη λα νινθιεξψζσ φια εθείλα γηα ηα νπνία έρσ ζηαιεί 

εδψ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε λα αλαιεθζψ πξνο Δθείλνλ πνπ κ’ έζηεηιε. Καη αθνχ 

αλαιεθζψ, ζα ζνπ ζηείισ θάπνηνλ απφ ηνπο καζεηέο κνπ γηα λα ζε ζεξαπεχζεη θαη λα 

δψζεη δσή ζ’ εζέλα θαη ζηνπο δηθνχο ζνπ». [Δπζεβίνπ Καηζαξείαο, Δθθιεζηαζηηθή ηζηνξία, «Ἱζηνξία 

πεξὶ ηνῦ ηῶλ Ἐδεζζελῶλ δπλάζηνπ»] 

 

 2. «Ο βαζηιηάο ηεο Έδεζζαο, Άβγαξνο, ήηαλ ιεπξφο. Άθνπζε γηα ηα ζαχκαηα ηνπ 

Υξηζηνχ αη έζηεηιε πξνο Απηφλ ηνλ αξρεηνθχιαθά ηνπ, Αλαλία, κε επηζηνιέο ζηηο 

νπνίεο παξαθαινχζε ηνλ Υξηζηφ λα πάεη ζηελ Έδεζζα λα ηνλ ζεξαπεχζεη. Ο Αλαλίαο 

ήηαλ δσγξάθνο, γη’ απηφ ν Άβγαξνο ηνλ επηθφξηηζε λα θηηάμεη ην πνξηξαίην ηνπ 

σηήξα ζε πεξίπησζε πνπ ν Υξηζηφο αξλείην λα πάεη. Ο Αλαλίαο βξήθε ηνλ Υξηζηφ 

πεξηζηνηρηζκέλν απφ έλα κεγάιν πιήζνο θαη δελ κπνξνχζε λα ηνλ πιεζηάζεη. Γη’ απηφ 

αλέβεθε ζ’ έλα βξάρν απφ φπνπ κπνξνχζε λα ηνλ βιέπεη θαιχηεξα. Πξνζπάζεζε λα 

θηηάμεη έλα πνξηξαίην ηνπ σηήξα, αιιά δελ κπνξνχζε «εμ αηηίαο ηεο απεξίγξαπηεο 

δφμαο ηνπ πξνζψπνπ Σνπ, ην νπνίν άιιαδε δηα ηεο ράξηηνο». Βιέπνληαο φηη ν Αλαλίαο 

ήζειε λα θηηάμεη ην πνξηξαίην Σνπ, ν Υξηζηφο δήηεζε λεξφ, λίθηεθε, ζθνχπηζε ην 

πξφζσπν Σνπ ζ’ έλα θνκκάηη ιηλφ χθαζκα, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έκεηλαλ 

απνηππσκέλα ζ’ απηφ ην ιηλφ χθαζκα. Δίλαη γη’ απηφ πνπ ε εηθφλα απηή είλαη επίζεο 

γλσζηή κε ην φλνκα Μαλδήιηνλ. ( Ζ Διιεληθή ιέμε καλδήιηνλ πξνέξρεηαη απφ ηε 

ζεκηηηθή ιέμε mindil). Ο Υξηζηφο ην έδσζε ζηνλ Αλαλία, θαη ηνπ είπε λα ην πάξεη, κε 

κία επηζηνιή, ζην πξφζσπν πνπ ηνλ είρε ζηείιεη. ηελ επηζηνιή, ν Υξηζηφο αξλείην λα 

πάεη ν ίδηνο ζηελ Έδεζζα, επεηδή είρε κηα απνζηνιή λα εθπιεξψζεη. Τπφζρεην ζηνλ 

Άβγαξν φηη, φηαλ ζα εθπιεξψλεην απηή ε απνζηνιή, ζα έζηειιε έλα απφ ηνπο 

καζεηέο Σνπ πξνο απηφλ. 
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      Όηαλ ν Άβγαξνο πήξε ην πνξηξαίην, ζεξαπεχζεθε απφ ηελ αξξψζηηα ηνπ, αιιά 

έκεηλαλ ζην πξφζσπφ ηνπ αξθεηά ζεκάδηα. Μεηά ηελ Αλάιεςε, ν απφζηνινο Άγηνο 

Θαδδαίνο, έλαο απφ ηνπο εβδνκήθνληα, πήγε ζηελ Έδεζζα θαη ζεξάπεπζε ην βαζηιεά 

πιήξσο πξνζειπηίδνληάο ηνλ ζην Υξηζηηαληζκφ. Πάλσ ζην ζαπκαηνπξγφ πνξηξαίην 

ηνπ Υξηζηνχ, ν Άβγαξνο έγξαςε απηά ηα ιφγηα: «Χ Υξηζηέ Θεέ, απηφο πνπ ειπίδεη ζε 

έλα δελ ζα πεζάλεη». Αθαίξεζε έλα είδσιν απφ ην θνίισκά ηνπ πάλσ απφ κία πχιε 

ηεο πφιεο θαη ην αληηθαηέζηεζε κε ηελ αγία εηθφλα. Ο Άβγαξνο έθαλε πνιιά γηα ηε 

δηάδνζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ζηνπο ππεθφνπο ηνπ. Αιιά ν δηζέγγνλφο ηνπ επέζηξεςε 

ζηελ εηδσινιαηξεία θαη ήζειε λα θαηαζηξέςεη ηελ εηθφλα ηνπ Αγίνπ Μαλδειίνπ. Γη’ 

απηφ ν επίζθνπνο ηεο πφιεο ηελ εληείρηζε ζην θνίισκα αθνχ πξνεγνπκέλσο 

ηνπνζέηεζε κία αλακκέλε θαλδήια κπξνζηά ηεο. Έηζη ε εηθφλα δηαζψζεθε. 

          Μελαίν Απγνύζηνπ  

 

3. Οη πξώηεο εηθόλεο ηεο Παλαγίαο από ηνλ επαγγειηζηή Λνπθά 

 

Ο Δπαγγειηζηήο Λνπθάο είλαη θαη ν πξσηνπφξνο ζηελ εμαηξεηηθή Σέρλε ηεο 

Αγηνγξαθίαο. Αθφκα θαη ζήκεξα χζηεξα απφ ηφζνπο αηψλεο, ζψδνληαη Άγηεο Δηθφλεο 

ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ηξεηο πξψηεο πνπ δεκηνχξγεζε, νη νπνίεο έρνπλ 

Παηξηαξρηθή αλαγλψξηζε θαη είλαη Δηθφλεο ηεο Παλαγίαο κε ην Θείν Βξέθνο ζηελ 

αγθαιηά Σεο. Ζ κία είλαη ε Παλαγία ε Μεγαινζπειαηψηηζζα, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Ηεξά 

Μνλή ηνπ Μεγάινπ πειαίνπ ζηελ Πεινπφλλεζν θαη είλαη πιαζκέλε απφ θεξί θαη 

καζηίρα, ε άιιε είλαη ε Παλαγία νπκειά, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Ηεξά Μνλή Παλαγίαο 

νπκειά ζηελ Καζηαληά ηεο Βέξνηαο, ελψ ε ηξίηε είλαη ε Παλαγία ηνπ Κχθθνπ, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Ηεξά Μνλή Κχθθνπ ζηελ Κχπξν.  

 

  

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

1. Πνηεο πιεξνθνξίεο είρε ν Άβγαξνο γηα ην Χξηζηό θαη πνηα ήηαλ ε απάληεζε ηνπ 

Χξηζηνύ; [θείκελν 1] 

 

2. Ση έθαλε ν Άβγαξνο γηα λα ζεξαπεπηεί από ηε ιέπξα; [θείκελν 2] 

 

3. Ο Χξηζηόο πσο απάληεζε ζηνλ Άβγαξν θαη ηη ηνπ έζηεηιε; [θείκελν 2] 

 

4. Ση έθαλε ν Άβγαξνο αθνύ παξέιαβε ην πνξηξέην ηνπ Χξηζηνύ θαη ζεξαπεύηεθε 

από ηνλ απ. Θαδδαίν; [θείκελν 2] 

 

5. Πώο έγηλε ν Δπαγγειηζηήο Λνπθάο πξσηνπόξνο ζηελ ηέρλε ηεο αγηνγξαθίαο; 

[θείκελν 3]  
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4.  Η απεικόνιση του Θεού στον Φριστιανισμό (Γ΄) - 

Πρωτοχριστιανικά εικονίδια  και χαράξεις 

 
 

1. Αξρατθή Δηθνλνγξαθία 

 

ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, ηελ πξσηνρξηζηηαληθή πεξίνδν, ππήξρε ε 

ιεγφκελε αξρατθή εηθνλνγξαθία, πνπ είρε ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα θαη είλαη γλσζηή σο 

ε ηέρλε ησλ θαηαθνκβψλ. Ζ ηερλνηξνπία ζηηο απεηθνλίζεηο ησλ θαηαθνκβψλ είλαη 

ειεχζεξε. Άξρηζε κε κνηίβα, ηα νπνία παξέιαβε απφ ηελ εηδσινιαηξηθή ηέρλε, φπσο 

π.ρ. ν Οξθέαο. Ο ζθνπφο ηεο ηέρλεο απηήο είλαη θαζαξά δηδαθηηθφο. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζχκβνια φπσο ε λαχο, ν ηρζχο, ε ειηά, ε Άγθπξα, ε Άκπεινο θ.α. 

Οη ηνηρνγξαθίεο απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη βαζηθά άηερλεο. Έρνπλ πεξηζζφηεξν 

ζξεζθεπηηθή παξά θαιιηηερληθή ζεκαζία. 

 

 

2. Παιαηνρξηζηηαληθή κλεκεηαθή δσγξαθηθή 
 

Ζ πξσηκφηεξε βπδαληηλή δσγξαθηθή ζπλερίδεη ηελ ειιεληζηηθή θαη ξσκατθή 

παξάδνζε ηεο ηνηρνγξαθίαο αιιά επελδχεη ηα θιαζηθά ζέκαηα κε αιιεγνξηθφ 

ρξηζηηαληθφ πεξηερφκελν: θνηλέο απεηθνλίζεηο ςαξέκαηνο απέδσζαλ ηελ αιίεπζε 

ςπρψλ, θαη απεηθνλίζεηο βνζθψλ πνπ θνπβαινχλ ηα δψα ηνπο (εηθνλνγξαθηθφο ηχπνο 

κνζρνθφξνπ) απέδσζαλ ηνλ Καιφ Πνηκέλα πνπ επαλαθέξεη ηνπο παξαζηξαηεκέλνπο 

ζηνλ δξφκν ηεο πίζηεο. Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηα θιαζηθήο ηέρλεο ζηελ ππεξεζία ηεο 

λέαο ζξεζθείαο είλαη, κεηαμχ άιισλ, νη ηνηρνγξαθίεο ηνπ Καινχ Πνηκέλα, ησλ 

Πξσηφπιαζησλ θαη άιισλ ρξηζηηαληθψλ ζεκάησλ ζε βαπηηζηήξην ηδησηηθήο νηθίαο ζηε 

Γνχξα Δπξσπφ ηεο πξίαο (πεξ. 240), νη ηνηρνγξαθίεο ηνπ Καινχ Πνηκέλα ζηελ 

Καηαθφκβε ηεο Γνκηηίιιαο ζηε Ρψκε (ηέιε 2νπ-αξρέο 3νπ αη.), ε ηνηρνγξαθία ησλ 

Σξηψλ Παίδσλ ελ Κακίλσ ζηελ Καηαθφκβε ηεο Πξηζίιιαο ζηε Ρψκε (κέζα 3νπ αη.) 

θαη ηα καξκάξηλα αγαικαηηθά πνξηξέηα θαη ζπκπιέγκαηα απφ ηε Μηθξά Αζία, π.ρ. κε 

ζέκα ηνλ Ησλά θαη ην Κήηνο. Σελ πιήξε αλάπηπμε ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο 

ηνηρνγξαθίαο απφ ηνλ 6ν αη. θαη κεηά αληηπξνζσπεχνπλ ηνηρνγξαθηθά ζχλνια πνπ 

ζψδνληαη ζηε Santa Maria Antiqua ηεο Ρψκεο, ζηε Santa Maria ηνπ Castelseprio 

ζηε Βφξεηα Ηηαιία, ζηνλ Άγην Γεκήηξην Θεζζαινλίθεο θαζψο θαη ζηε Νάμν (Παλαγία 

Πξσηφζξνλε ζην Υαιθί θαη Παλαγία Γξνζηαλή)[ 

 

3. Παιαηνρξηζηηαληθή ςεθηδνγξαθία 
 

Μεηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο δσγξαθηθήο ζε θαηαθφκβεο θαη ηδησηηθέο θαηνηθίεο φζν 

ν Υξηζηηαληζκφο παξέκελε ζηελ αθάλεηα, ε εθδήισζε ηεο απηνθξαηνξηθήο εχλνηαο 

πξνο ηνλ Υξηζηηαληζκφ κε ηνλ Κσλζηαληίλν έζηξεςε ηελ εηθαζηηθή έθθξαζε θπξίσο 

πξνο ηελ ηέρλε ηνπ ςεθηδσηνχ. Σν ςεθηδσηφ αλζνχζε ζηελ ειιεληζηηθή Αλαηνιή θαη 

ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία ήδε απφ ηα πξνρξηζηηαληθά ρξφληα θαη είρε δεκηνπξγήζεη 

παξάδνζε ζηελ πνιπηειή δηαθφζκεζε αλαθηφξσλ, επαχιεσλ θαη ινπηξηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ. Δλψ φκσο ζηνλ ειιελνξσκατθφ θφζκν ηα ςεθηδσηά 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζπλήζσο γηα ηελ θάιπςε δαπέδσλ, νη Βπδαληηλνί ςεθηδνγξάθνη ηα 

ρξεζηκνπνίεζαλ θαη ζηε δηαθφζκεζε εζσηεξηθψλ ηνίρσλ. ηε βπδαληηλή ηέρλε, ην 
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ςεθηδσηφ θζάλεη ζηε κεγαιχηεξε αθκή ηνπ. Ζ ιακπξφηεηα, ε αληνρή ηνπ ζηελ 

πγξαζία θαη ηνλ ρξφλν θαη ην πςειφ θφζηνο ησλ πιηθψλ θαη ηεο εθηέιεζήο ηνπ 

ζεσξήζεθαλ φηη εμαζθάιηδαλ ηελ πνηφηεηα πνπ άξκνδε ζηε κλεκεηαθή ηέρλε ηεο 

ζξηακβέπνπζαο απηνθξαηνξίαο θαη ηεο εθθιεζίαο ηεο. 

Σα ζεκαληηθφηεξα κλεκεηαθά ζχλνια εληνίρησλ ςεθηδσηψλ ηνπ 5νπ θαη 6νπ αη., ηεο 

επνρήο αθκήο ηεο Παιαηνρξηζηηαληθήο ςεθηδνγξαθίαο, ζψδνληαη ζηε Ρψκε, ηε 

Ραβέλλα θαη ηε Θεζζαινλίθε. Σν πλεχκα κεγαινπξέπεηαο ηεο θσλζηαληίλεηαο 

κλεκεηαθήο ηέρλεο ζηε εηθαζηηθή γιψζζα ηεο θιαζηθήο παξάδνζεο απερεί έλα απφ ηα 

πξσηκφηεξα βπδαληηλά εληνίρηα ςεθηδσηά, ν Υξηζηφο κε ηνπο Απνζηφινπο θαη ηηο 

πξνζσπνπνηήζεηο ησλ δχν Δθθιεζηψλ ζηελ αςίδα ηνπ ηεξνχ ηεο Santa Pudenziana 

ζηε Ρψκε. Ζ απφδνζε ηεο νπξάληαο Ηεξνπζαιήκ ζαλ κηα ππαξθηή πφιε κε ηείρνο θαη 

αλαγλσξίζηκα θηήξηα θάησ απφ ηνλ λεθειψδε γαιαλφ νπξαλφ βαζίδεη ηελ 

πεηζηηθφηεηά ηεο ζηε λαηνπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε κηαο γήηλεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηελ 

νπνία εηζέξρνληαη θαη ηα ππεξβαηηθά ζηνηρεία ηνπ ηαπξνχ ηνπ Γνιγνζά θαη ησλ 

απνθαιππηηθψλ ζπκβφισλ ησλ Δπαγγειηζηψλ (άγγεινο, ιηνληάξη, κφζρνο, αεηφο). Οη 

πξνζσπνπνηήζεηο, ε πινχζηα ελδπκαζία θαη ε πνηθηιία ζηάζεσλ ζηηο κνξθέο, πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε δσεξφηεηα ηεο ζθελήο, απνηεινχλ επίζεο ζηνηρεία ηεο θιαζηθήο 

αηζζεηηθήο. 

 
 
Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

1. Ση είλαη ε Αξρατθή Δηθνλνγξαθία θαη πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο; 

[θείκελν 1] 

 

2. Πνηά είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθόηεξα δείγκαηα θιαζηθήο ηέρλεο ζηελ ππεξεζία 

ηνπ Χξηζηηαληζκνύ; [θείκελν 2] 

 

3. Πόηε έγηλε ε πιήξεο αλάπηπμε ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο ηνηρνγξαθίαο θαη πνπ 

εληνπίδνληαη ηα αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηά ηεο; [θείκελν 2] 

 

4. Ση ήηαλ ην ςεθηδσηό θαη γηα πνηνπο ζθνπνύο ρξεζηκνπνηνύληαλ θαηά ηελ 

πξσηνρξηζηηαληθή πεξίνδν; [θείκελν 3] 

 

5. Πνύ ζπλαληώληαη θαη πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεκαληηθόηεξσλ 

κλεκεηαθώλ ζπλόισλ εληνίρησλ ςεθηδσηώλ ηνπ 5νπ θαη 6νπ αη.; [θείκελν 3]  
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5.  Η απεικόνιση του Θεού στον Φριστιανισμό (Δ΄) - 

Εικονομαχία: Οι πιστοί ερίζουν  για τις εικόνες . 

Εικονόφιλοι και εικονομάχοι 
 
 
1. Σα επηρεηξήκαηα ησλ εηθνλόθηισλ 

 

Δθφζνλ πξνζθπλψ θαη ζέβνκαη ην ζηαπξφ θαη ηε ιφγρε, ηνλ θάιακν θαη ηνλ ζπφγγν, 

κε ηα νπνία νη ζενθηφλνη Ηνπδαίνη πξνζέβαιαλ θαη ζθφησζαλ ηνλ Κχξηφ κνπ, γηαηί 

φια απηά ζηάζεθαλ φξγαλα ηνπ έξγνπ ηεο ζσηεξίαο ησλ αλζξψπσλ, πψο λα κελ 

πξνζθπλήζσ θαη ηηο εηθφλεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ νη πηζηνί κε αγαζή πξναίξεζε θαη κε 

ζθνπφ ηε δνμνινγία θαη ηελ αλάκλεζε ησλ παζεκάησλ ηνπ Υξηζηνχ; Καη εθφζνλ 

πξνζθπλψ ηελ εηθφλα ηνπ ζηαπξνχ πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ, πψο 

λα κελ πξνζθπλήζσ ηελ εηθφλα ηνπ Υξηζηνχ πνπ θαηέζηεζε ζσηήξην ηνλ ζηαπξφ; Όηη 

δελ πξνζθπλψ ηελ χιε είλαη θαλεξφ, δηφηη, αλ θαηαζηξαθεί ην εθηχπσκα ελφο 

ζηαπξνχ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ μχιν, παξαδίδσ ην μχιν ζηε θσηηά. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κε ην μχιν ησλ εηθνληζκάησλ, φηαλ απηά θαηαζηξαθνχλ. (Ησάλλεο 

Γακαζθελφο, Πεξί εηθφλσλ, Λφγνο δεχηεξνο, θεθ. 19, Migne, Patrologia Graeca, η. 

94, ζηήιε 1305).  

 

 

2. Σα επηρεηξήκαηα ησλ εηθνλνκάρσλ 

 

Οη εηθφλεο αλαπιεξψλνπλ ηα είδσια θαη άξα απηνί πνπ ηηο πξνζθπλνχλ είλαη 

εηδσινιάηξεο [...]. Όκσο δελ πξέπεη λα πξνζθπλνχκε θαηαζθεπάζκαηα ησλ 

αλζξψπηλσλ ρεξηψλ θαη θάζε είδνπο νκνίσκα [...]. Πιεξνθφξεζέ κε πνηνο καο 

θιεξνδφηεζε απηή ηελ παξάδνζε, δειαδή λα ζεβφκαζηε θαη λα πξνζθπλνχκε 

θαηαζθεπάζκαηα ρεξηψλ, ελψ ν Θεφο απαγνξεχεη ηελ πξνζθχλεζε, θαη εγψ ζα 

ζπκθσλήζσ φηη απηφ είλαη λφκνο ηνπ Θενχ. (Απφ επηζηνιή ηνπ Λένληνο Γ' ζηνλ πάπα 

Γξεγφξην Β', Travaux et memoires 3 (1968) 279). 

 

 

3. Άγηνο Ισάλλεο Γακαζθελόο – (Ισάλλνπ Γακαζθελνύ, Λόγοι απολογητικοί προς 

τοσς διαβάλλοντας τας αγίας εικόνας ) 
 

3.1 «Η εηθόλα επηλνήζεθε γηα λα καο θαλεξώζεη, λα καο δεκνζηεύζεη απηά πνπ είλαη 

θξπκκέλα γηα καο θαη λα καο νδεγήζεη λα ηα γλσξίζνπκε» (Άγηνο Ησάλλεο ν 

Γακαζθελφο, Λφγνη απνινγεηηθνί πξνο ηνπο δηαβάιινληαο ηαο ηεξάο εηθφλαο, ΗΗΗ 18) 

«Τη πεξηζζόηεξν ρξεηαδόκαζηε σο θσηεηλό παξάδεηγκα, ώζηε λα απνδεηρζεί όηη νη 

εηθόλεο απνηεινύλ βηβιία γηα ηνπο αγξάκκαηνπο θαη όηη δελ παύνπλ ρσξίο θσλή λα καο 

θεξύηηνπλ ηελ ηηκή ησλ αγίσλ θαη έηζη λα καο δηδάζθνπλ αιιά θαη λα αγηάδνπλ ηελ όξαζή 

καο; Γελ έρσ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα γηα βηβιία, δελ έρσ ρξόλν γηα αλάγλσζε. Μπαίλσ 

ζηελ Δθθιεζία, ην θνηλό γηα όινπο καο ηαηξείν…θαη εθεί ε εηθόλα κε ηξαβά λα δσ ην 

άλζνο ηεο θαη ζαλ ιηβάδη κε επραξηζηεί ζηα κάηηα θαη κε ηξόπν πνπ δελ θαηαιαβαίλσ, κε 

αγηάδεη». (Άγηνο Ησάλλεο Γακαζθελφο, Λφγνη απνινγεηηθνί πξνο ηνπο δηαβάιινληαο 

ηαο ηεξάο εηθφλαο, Η 47) 
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3.2 «Σέβνκαη, ινηπόλ, ηελ ύιε θαη ηε ζεσξώ ζαλ θάηη ηεξό  θαη ηελ πξνζθπλώ, επεηδή 

κέζσ απηήο ζπληειέζηεθε ε ζσηεξία κνπ θαη ηε ζέβνκαη όρη σο Θεό, αιιά σο θηίζκα 

γεκάην ζεία ελέξγεηα θαη ράξε. Πξάγκαηη, δελ είλαη ύιε ην μύιν ηνπ ζηαπξνύ ην ηόζν 

ραξηησκέλν θαη καθαξηζηό; Πξάγκαηη, δελ είλαη ύιε ην ζεπηό θαη άγην όξνο, ν ηόπνο ηνπ 

Γνιγνζά; Πξάγκαηη, δελ είλαη ύιε ε πέηξα πνπ δώξηζε ηε δσή, ν άγηνο ηάθνο, ε πεγή ηεο 

αλάζηαζεο καο; Πξάγκαηη, δελ είλαη ύιε ε κειάλε θαη ηα δέξκαηα ησλ Δπαγγειίσλ; 

Πξάγκαηη, δελ είλαη ύιε ε δσνγόλα ηξάπεδα πνπ καο ρνξεγεί ηνλ άξην ηεο δσήο; 

Πξάγκαηη, δελ είλαη ύιε ην ρξπζάθη θαη ην αζήκη, από ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη ζηαπξνί 

θαη άγηεο εηθόλεο θαη πνηήξηα; Πξάγκαηη, δελ είλαη ύιε πάλσ από όια ην ζώκα ηνπ 

Κπξίνπ κνπ θαη ην αίκα Τνπ; Λνηπόλ, ή πξέπεη λα παύζεηο λα ζέβεζαη θαη λα πξνζθπλάο 

όια απηά ή λα παξαδερηείο ηελ εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε θαη ηελ πξνζθύλεζε ησλ 

εηθόλσλ ηνπ Θενύ θαη ησλ θίισλ ηνπ πνπ… δέρνληαη σο δώξν πάλσ ηνπο ην ζείν 

πλεύκα» (Iσάλλνπ Γακαζθελνχ, Πξνο ηνπο δηαβάιινληαο ηαο αγίαο εηθφλαο 2, 14 κηθξ. 

Ν. Μαηζνχθα, εθδ. Πνπξλαξά, Θεζ/λίθε 1988 ζ. 277-79.)  

 

   

4. Άγηνο Θεόδσξνο ν ηνπδίηεο – (Θεόδσξνπ ηνπδίηε, Αντιρρητικός Β΄) 

 

«….Καη ν Μ. Βαζίιεηνο ιέγεη : Ούηε ινηπόλ εθείλνο πνπ βιέπεη ζηελ αγνξά ηελ εηθόλα 

ηνπ βαζηιέσο θαη νλνκάδεη βαζηιέα ηνλ εηθνληδόκελνλ ζηνλ πίλαθα παξαδέρεηαη δύν 

βαζηιείο, θαη ηελ εηθόλα δειαδή θαη απηόλ πνπ εηθνλίδεηαη ζ’απηήλ. Ούηε αλ δείμε απηόλ 

πνπ είλαη δσγξαθηζκέλνο ζηνλ πίλαθα θαη απνθαλζή όηη απηόο είλαη ν βαζηιεύο, αθαηξεί 

από ηνλ πξσηόηππν ηνλ ηίηιν ηνπ βαζηιέσο. Αληηζέησο επηβεβαηώλεη ηελ ηηκή ζ’ εθείλνλ 

κε ηελ αλαγλώξηζε απηνύ. Γηόηη αλ ε εηθόλα είλαη βαζηιεύο, είλαη αζθαιώο πνιύ 

θπζηθώηεξν λα έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ βαζηιέσο εθείλνο πνπ ππήξμε ε αηηία λα ππάξμε ε 

εηθόλα» Καη ζε άιιν ζεκείν ιέγεη «Καη ρσξίο άιιν ε εηθόλα πνπ δεκηνπξγείηαη 

κεηαθεξόκελε από ην πξσηόηππν, ζηελ ύιε δέρεηαη ηελ νκνίσζε θαη κεηέρεη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηα νπνία απνηππώλνληαη κέζσ ηεο  δηαλνίαο θαη ηεο ρεηξόο ηνπ 

θαιιηηέρλε. Έηζη ν δσγξάθνο, έηζη ν ιηζνγιύπηεο, έηζη ν δεκηνπξγόο ησλ ρξπζώλ θαη 

ράιθηλσλ αλδξηάλησλ ιακβάλεη ην πιηθό, ζηξέθεη ηα κάηηα ηνπ ζην πξσηόηππν, 

απνθνκίδεη ηε κνξθή απηνύ πνπ είδε θαη ηελ ραξάζζεη πάλσ ζην πιηθό» (ΘΔΟΓΧΡΟΤ 

ΣΟΤΓΗΣΖ, Β΄ ΑΝΣΗΡΡΖΣΗΚΟ ΚΑΣΑ ΔΗΚΟΝΟΜΑΥΧΝ, ΗΑ, κηθξ. Κ. Γάιθνο, εθδ. Ίλδηθηνο, 

Αζήλαη 1998,   ζει. 103) 

 

 

5. Κπξηαθή ηεο Οξζνδνμίαο: Η γηνξηή ηεο αλαζηήισζεο ησλ εηθόλσλ 

 

ηε χλνδν ηνπ 843, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, θαζηεξψζεθε ε Κπξηαθή ηεο 

Οξζνδνμίαο σο επίζεκε ενξηή γηα ηελ αλαζηήισζε ησλ εηθφλσλ. Απφ ηφηε, ηελ 

πξψηε Κπξηαθή ηεο Μεγάιεο Σεζζαξαθνζηήο ζην ηέινο ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο 

δηαβάδεηαη ε απφθαζε ηεο Ε' Οηθνπκεληθήο πλφδνπ («πλνδηθφ»). Πξνζθπλνχληαη 

θαη πεξηθέξνληαη νη εηθφλεο ζην λαφ, δνμάδεηαη ν Σξηαδηθφο Θεφο θαη εθθξάδεηαη ε 

ελφηεηα ησλ νξζφδνμσλ ρξηζηηαλψλ. 
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Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

 

1. Πνηα ήηαλ ηα θπξηόηεξα επηρεηξήκαηα ησλ εηθνλνθίισλ; [θείκελν 1] 

 

2. Πνηα ήηαλ ηα θπξηόηεξα επηρεηξήκαηα ησλ εηθνλνκάρσλ; [θείκελν 2] 

 

3. Πώο γίλνληαη νη εηθόλεο ηα βηβιία ησλ αγξακκάησλ; [θείκελν 3.1] 

 

4. Πνηα ζηάζε έρεη απέλαληη ζηελ ύιε ν άγηνο Ισάλλεο ν Γακαζθελόο; 

    [θείκελν 3.2] 

 

5. Ση δηδάζθεη γηα ηηο εηθόλεο ν άγηνο Θεόδσξνο ν ηνπδίηεο; [θείκελν 4]  

 

6. Ση είλαη ε  Κπξηαθή ηεο Οξζνδνμίαο; [θείκελν 5] 
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6.  Η απεικόνιση του Θεού στον Φριστιανισμό (Ε΄) - Η ακμή 

της βυζαντινής εικόνας μετά την Εικονομαχία: 

Εικονίζοντας τον Θεό και τους αγίους (Η θεολογία των 

χρωμάτων) 

 
 
1. Σν πνξθπξό. Χξώκα «δσνπνηό» θαη απηνθξαηνξηθό 

 

ηε βπδαληηλή θνηλσλία ήηαλ κεγάιε ε ζεκαζία ηνπ πνξθπξνχ ρξψκαηνο πνπ 

αληηπξνζψπεπε πξν πάλησλ ην απηνθξαηνξηθφ ρξψκα. Μφλν ν απηνθξάηνξαο 

ππέγξαθε κε πνξθπξφ κειάλη, θαζφηαλ επάλσ ζε πνξθπξφ ζξφλν θαη έθεξε πνξθπξά 

ππνδήκαηα. ηε ζεία ιαηξεία είρε πνξθπξφ ρξψκα ην επαγγέιην ηεο αγίαο 

Σξάπεδαο…. ηε βπδαληηλή ζπκβνιηθή ησλ ρξσκάησλ, ην πνξθπξφ ρξψκα έλσλε ηελ 

αησληφηεηα, ην ζείν, ην ππεξβαηηθφ (γαιάδην, ρξψκα νπξαλνχ) κε ην γήηλν (εξπζξφ). 

πγθεληξψλνληαο θαζεαπηφ ηηο αληηζέζεηο, ην πνξθπξφ ρξψκα πξνζέιαβε ηδηαίηεξε 

ζπνπδαηφηεηα ζε έλα πνιηηηζκφ αληηλνκηθήο ζθέςεο. Ζ παηδεία ηνπ καηηνχ ήηαλ ζε 

φρη ηειηθή αλάιπζε, πξνζδηνξηζκέλε απφ εθείλε ηεο ζθέςεο. Όρη ηπραία, ε πνξθχξα 

δελ εμήιζε πξαθηηθά απφ ην Κσλζηαληηλνπνιίηηθν πεξηβάιινλ, θαη αληηθαηαζηήζεθε 

απφ ρξψκαηα πηφ απιά, ην εξπζξφ θαη ην γαιάδην, ελψ ζην καθφξην ηεο Θενηφθνπ 

κεηξηάζηεθε κε ην θαζηαλφ ρξψκα. 

 

 

2. Σν ιεπθό. Χξώκα ηεο αγλόηεηαο 

 

πρλά ην εξπζξφ ήηαλ αληίζεην ζην ιεπθφ, πνπ δηαθνξεηηθά απφ ν,ηη ζπκβαίλεη ζηε 

δσγξαθηθή ηεο ζχγρξνλεο Δπξψπεο είρε ηζφηεηα δηθαησκάησλ κε ηα άιια ρξψκαηα. 

… Οη άγηνη θαη νη φζηνη ησλ εηθφλσλ θαη ησλ ηνηρνγξαθηψλ ζπρλά απεηθνλίδνληαη κε 

ιεπθά ελδχκαηα. Καηά θαλφλα ην ζψκα ηνπ βξέθνπο Υξηζηνχ ζηε Γέλλεζε, νη ςπρέο 

ησλ δηθαίσλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ Αδάκ, θαζψο θαη ηεο Θενηφθνπ ζηελ Κνίκεζε, είλαη 

φια ηπιηγκέλα κε ηαηλίεο ιεπθνχ ρξψκαηνο. χκβνιν θαζαξφηεηαο θαη απφζπαζεο 

απφ ν,ηη είλαη γήηλν, ζεσξήζεθε ην ιεπθφ ησλ ιηλψλ πνπ πεξηηχιημαλ ην ζψκα ηνπ 

Υξηζηνχ ζηνλ ηάθν θαη ην ιεπθφ ηνπ γατδάξνπ θνληά ζην ιίθλν ηνπ βξέθνπο ζηε 

Γέλλεζε. Σν ιεπθφ είλαη ην ρξψκα ηεο πξναηψληαο ζησπήο. Όπσο ν ηνίρνο ε ν ιεπθφο 

πίλαθαο κπξνζηά ζην δσγξάθν, απηφ θξχβεη κέζα ηνπ ηηο άπεηξεο δπλαηφηεηεο θάζε 

πξαγκαηηθφηεηαο, θάζε παιέηαο. 

 

 

3. Σν καύξν. Χξώκα ηνπ ηέινπο θαη ηνπ ζαλάηνπ 

 

Σν καχξν ζε αληίζεζε πξνο ην ιεπθφ είλαη ε νπζία ηεο πεξάησζεο θάζε θαηλνκέλνπ, 

είλαη ην ρξψκα ηνπ ηέινπο, ην ρξψκα ηνπ ζαλάηνπ…. Ζ αληίζεζε «ιεπθφ-καχξν» πνχ 

ζε πνιινχο πνιηηηζκνχο είρε ηελ έλλνηα αξθεηά πάγηα ηεο «δσήο-ζαλάηνπ» γαιάδηνπο-

νπξάληνπο ηνληζκνχο.Ζ αληίζεζε «ιεπθφ-καχξν» πνχ ζε πνιινχο πνιηηηζκνχο είρε 

ηελ έλλνηα αξθεηά πάγηα ηεο «δσήο-ζαλάηνπ» εηζήιζε ζηε δσγξαθηθή κε κηα αθξηβή 

εηθνλνγξαθηθή δηαηχπσζε. Μηα ιεπθή κνξθή ηπιηγκέλε κε ισξίδεο, ζην βάζνο ελφο 
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καχξνπ ζπειαίνπ (ην βξέθνο Υξηζηφο ζηε Γέλλεζε, ν Λάδαξνο ζηελ Έγεξζή ηνπ) 

ζπληζηά ηνλ θαλφλα απηφ. 

 

4. Σν πξάζηλν. Χξώκα ηεο λεόηεηαο 

 

Σν πξάζηλν (ρινεξφ) ζπκβφιηδε ηε λεφηεηα, ην ζθξίγνο (Φεπδν-Γηνλχζηνο). Δίλαη ην 

ηππηθφ ρξψκα πνχ ζηηο απεηθνλίζεηο αληηηάζζεηαη ζηα ζεία θαη «κεγαιεηψδε» 

ρξψκαηα, δειαδή ην πνξθπξφ, ην ρξπζφ, ην γαιάδην. Υξψκα ηεο ριφεο θαη ηνλ 

θχιισλ, ην πξάζηλν είλαη ππεξβνιηθά πιηθφ θαη θνληά ζηνλ άλζξσπν κε ηε γαιήληα 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. ηηο εηθνλνγξαθηθέο παξαζηάζεηο, είλαη ζπλήζσο ην ρξψκα ηνλ 

νξγσκέλσλ ρσξαθηψλ. Μαδί κε ην ιεπθφ θαη ην ρξπζφ ππεξίζρπε ζηελ εθιεπηπζκέλε 

παιέηα ηνλ έγρξσκσλ καξκάξσλ ηεο Αγίαο νθίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

 

 

5. Σν θπαλό. Χξώκα ηνπ ππεξβαηηθνύ θόζκνπ 

 

Σν βαζχ γαιάδην (θπαλφ) πνχ ζχκθσλα κε ηνλ Φεπδν-Γηνλχζην ζπκβνιίδεη ηα 

άγλσζηα κπζηηθά, αξρίδεη ηελ θχξηα πξνζεηαηξηζηηθή ζεηξά απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ρξψκαηνο ηνπ νπξαλνχ. Απφ εδψ πξνέξρεηαη ή κηθξφηεξε πιηθφηεηα θαη 

αηζζεηηθφηεηα απηνχ ηνπ ρξψκαηνο, ή πλεπκαηηθή ηζρπξή γνεηεία ηνπ. ηελ 

αλαηνιηθή ρξηζηηαληθή θνηλσλία ζεσξνχληαλ ην ζχκβνιν ηνπ ππεξβαηηθνχ θφζκνπ θαη 

ζπλδεφηαλ κε ηελ αηψληα αιήζεηα ηνπ Θενχ. …. 

 

 

6. Σν θίηξηλν (μαλζό). Χξώκα «όκνην ηνπ ρξπζνύ» 

 

Σν θίηξηλν (μαλζφ) είρε ζεσξεζεί απφ ηνλ Φεπδν-Γηνλχζην «φκνην ηνπ ρξπζνχ» θαη ην 

ρξπζφ «φκνην ηνπ θσηφο». Απφ ηνχο αξραίνπο ρξφλνπο ή ιακπξφηεηα ηνπ ρξπζνχ είρε 

εμνινθιήξνπ εχινγα ζεσξεζεί θνξέαο ηνπ θσηφο, κηα αθηίλα ςπρξνχ ήιηνπ. Γηα ηνλ 

άλζξσπν ηεο αξραηφηεηαο, ν ήιηνο είλαη απηνθξάηνξαο θαη Θεφο, θαη ζπλεπψο ην 

ρξπζφ πξνζιάκβαλε κηα ζπκβνιηθή αλψηεξε αμία. Απφ ηηο πηφ καθξηλέο επνρέο, ην 

ρξπζφ ζήκαηλε πινχην θαη άξα εμνπζία. Ζ ιάκςε ηνπ ρξπζνχ επθξαίλεη ηελ δξάζε. 

Οη Αηγχπηηνη, νη αξραίνη Δβξαίνη, πξν πάλησλ ζηελ επνρή ηνπ νινκψληα, θαη νη 

Έιιελεο θαηαζθεχαδαλ πνζφηεηεο ρξπζψλ πεξηδέξαησλ. Πνιιά ειιεληθά αγάικαηα 

είλαη επελδπκέλα κε ρξπζφ θαη κε άιια πνιχηηκα πιηθά. 

 

 

7. Σν ρξπζό. Χξώκα ηνπ θσηόο 

 

      Χο δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν, ην ρξπζφ είρε πςειή εθηίκεζε ζηελ θνζκηθή θαη 

εθθιεζηαζηηθή δηνίθεζε ηνπ Βπδαληίνπ. Με ρξπζφ θαη επηρξπζσκέλα πιηθά 

θαηαζθεπαδφηαλ πνιιά δηαθνζκεηηθά έξγα γηα εθθιεζίεο θαη παιάηηα, ζθεχε γηα ηε 

ζεία ιαηξεία θαη δηαθνζκήζεηο, κηθξά νιφγιπθα θαη αλάγιπθα έξγα. Σα 

απηνθξαηνξηθά ελδχκαηα ήηαλ πθαζκέλα κε ρξπζφ θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ ζξφλνπ, 

ζχκθσλα κε ηε γξαθηθή πεξηγξαθή ηνπ επίζθνπνπ Ληνπηπξάλδνπ ηεο Κξεκφλαο πνχ 

επηζθέθζεθε ηήλ Κσλζηαληηλνχπνιε ηνλ Γ’ αηψλα, ππήξρε εθεί κηα πνζφηεηα 

κεγαινθπψλ ρξπζψλ θαη επίρξπζσλ αληηθεηκέλσλ. Αλαξίζκεηα ήηαλ ηα ρξπζά 
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αληηθείκελα ηεο Αγίαο νθίαο. Ο Ηνπζηηληαλφο είρε αλαληίξξεηα πξφζεζε λα επελδχζεη 

κε ρξπζφ ηνχο ηνίρνπο θαη ην δάπεδν ηεο εθθιεζίαο…. 

ηελ ηέρλε φια απηά ηα ρξψκαηα, ήδε απφ κφλα ηνπο πνιχ ζεκαζηνινγηθά, 

ζπγθεληξψλνληαλ ζηηο ζχλζεηεο θαη πνιχηηκεο δνκέο ηνλ -ςεθηδσηψλ, ησλ 

ηνηρνγξαθηψλ, ησλ θνξεηψλ εηθφλσλ θαη ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ θσδίθσλ ηνλ νπνίσλ 

ε ζπνπδαηφηεηα ήηαλ αμηνινγφηαηε ζην βπδαληηλφ θφζκν. Ζ ζεία ιαηξεία θαη ή 

απιηθή ηειεηνπξγία ήηαλ εκπνηηζκέλεο απφ εθιεπηπζκέλεο ρξσκαηηθέο ζπζρεηίζεηο. 

Με ηέηνην ηξφπν ην ρξψκα, καδί κε ην θσο, ζπληζηνχζε ζην βπδαληηλφ πνιηηηζκφ κηα 

απφ ηηο πηφ ζεκειηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ σξαίνπ θαη θαηείρε ζην ζχζηεκα ηνλ 

αηζζεηηθψλ θαηεγνξηψλ εμέρνπζα ζέζε, εθθξάδνληαο ην δηαθνζκεηηθφ θαη πλεπκαηηθφ 

πινχην ηνλ βπδαληηλψλ. 

 

 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

1. Ση ζπκβνιίδεη ην πνξθπξό ρξώκα ζηε βπδαληηλή δσγξαθηθή ; [θείκελν 1] 

 

2. Ση ζπκβνιίδεη ην ιεπθό ρξώκα ζηε βπδαληηλή δσγξαθηθή; [θείκελν 2] 

 

3. Ση ζπκβνιίδεη ην καύξν θαη ην πξάζηλν ρξώκα ζηε βπδαληηλή δσγξαθηθή;  

    [θείκελα 3 θαη 4] 

 

4. Ση ζπκβνιίδεη ην θπαλό θαη ην θίηξηλν ρξώκα ζηε βπδαληηλή δσγξαθηθή; 

    [θείκελα 5 θαη 6] 

 

5. Ση ζπκβνιίδεη ην ρξπζό ρξώκα ζηε βπδαληηλή δσγξαθηθή; [θείκελν 7]  
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7. Η απεικόνιση του Θεού στον Φριστιανισμό (Σ΄) - Ναός, 

ένα εικονογραφημένο ευαγγέλιο (εικονογραφικοί 

κύκλοι) 

 
 
     Οη εηθφλεο ελφο λανχ ρσξίδνληαη ζε εηθνλνγξαθηθέο νκάδεο-θχθινπο, αλάινγα κε 

ηε ζεκαζία, ην ζέκα θαη ηε ζέζε ηνπο ζην λαφ. Όζεο εηθφλεο βιέπνπκε ζηελ είζνδν, 

ζηνλ ηξνχιν θαη ζηελ θφγρε ηνπ ηεξνχ Βήκαηνο ελφο λανχ απνηεινχλ: 

 

Ι. ην δνγκαηηθό θύθιν, πνπ καο δηδάζθεη αιήζεηεο ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο. ην 

λάξζεθα, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπαίλνπκε ζηνλ θπξίσο λαφ, καο ππνδέρεηαη ν Υξηζηφο 

θξαηψληαο Δπαγγέιην αλνηρηφ θαη καο επινγεί. ηνλ ηξνχιν θπξηαξρεί ν Υξηζηφο-

Παληνθξάηνξαο. Σνλ Παληνθξάηνξα πεξηβάιινπλ Πξνθήηεο θαη Άγγεινη ή ε 

Θενηφθνο θαη ν Ησάλλεο ν Πξφδξνκνο. Οη ηέζζεξηο Δπαγγειηζηέο εκθαλίδνληαη ζηα 

ηέζζεξα ζθαηξηθά ηξίγσλα πνπ ζηεξίδνπλ ην ζφιν. ηελ θφγρε ηνπ Ηεξνχ, πνπ ελψλεη 

ηελ νξνθή κε ην δάπεδν, εηθνλίδεηαη ε Θενηφθνο, γηαηί έλσζε ηνλ νπξαλφ κε ηε γε. 

Λέγεηαη Πιαηπηέξα ησλ νπξαλψλ, γηαηί απηή θπνθφξεζε ηνλ άπεηξν Θεφ πνπ θαη ν 

νπξαλφο αθφκα δελ κπνξεί λα ρσξέζεη.  

 

ΙΙ. ην ιεηηνπξγηθό θύθιν, ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη νη εηθφλεο ηνπ Ηεξνχ Βήκαηνο. Ζ 

ζέζε ηνπο είλαη θάησ απφ ηελ Πιαηπηέξα θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ παξάζηαζε ηεο 

Κνηλσλίαο ησλ Απνζηφισλ. Πην θάησ εηθνλίδνληαη νη Ηεξάξρεο θαη νη Γηάθνλνη, φπσο 

ν ηέθαλνο. ηελ Πξφζεζε (αξηζηεξφ κέξνο ηνπ ηεξνχ φπνπ πξνεηνηκάδνληαη ηα Σίκηα 

Γψξα γηα ηε Θεία Δπραξηζηία) εκθαλίδεηαη ν Υξηζηφο Πάζρσλ κε ηα ζχκβνια ηνπ 

Πάζνπο (ηαπξφο θαη Λφγρε). ην δηαθνληθφ (δεμηφ κέξνο ηνπ ηεξνχ, φπσο ην βιέπεη ν 

πηζηφο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην λαφ) εηθνλίδνληαη άγγεινη, πξνθήηεο, παξαζηάζεηο 

απφ ηελ Παιαηά Γηαζήθε θαη απφ ηηο εκθαλίζεηο ηνπ Υξηζηνχ κεηά ηελ Αλάζηαζε. 

 

ΙΙΙ. ηνλ ηζηνξηθό ή ενξηαζηηθό θύθιν, πνπ βξίζθεηαη ζηηο ηέζζεξηο θακάξεο, ζηνπο 

πιάγηνπο ηνίρνπο θαη ζην λάξζεθα ηνπ ζηαπξνεηδνχο βπδαληηλνχ λανχ. Σα ζέκαηα ηνπ 

είλαη 12 (Γσδεθάνξην), ζπλήζσο ζθελέο απφ ηε Γέλλεζε κέρξη ηελ Αλάιεςε ηνπ 

Υξηζηνχ θαη εηθφλεο αγίσλ ηεο Eθθιεζίαο. 

 

Παξφηη ε εηθφλα έρεη, φπσο κάζακε, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιαηξεπηηθή δσή ηεο 

Δθθιεζίαο, νη βπδαληηλνί αγηνγξάθνη είλαη ζπλήζσο άγλσζηνη. Με ζεκλφηεηα θαη 

αλσλπκία, κε ηελ νκνξθηά ηεο ηέρλεο ηνπο δνμνινγνχλ ην κεγαιείν ηνπ αιεζηλνχ 

δεκηνπξγνχ, ηνπ Θενχ. 

 

2. Η πξνζθύλεζε ησλ εηθόλσλ 

 

«Γελ πξνζθπλείηαη ε νπζία (ε ύιε) ηεο εηθόλαο, αιιά ε κνξθή ηνπ πξσηνηύπνπ πνπ έρεη 

απνηππσζή πάλσ ζ’ απηήλ, αθνύ ε νπζία ηεο εηθόλαο δελ είλαη πξνζθπλεηή. Γηόηη δελ 

είλαη ε ύιε εθείλν πνπ πξνζθπλείηαη αιιά ην πξσηόηππν καδί κε ηε κνξθή ηνπ ρσξίο 

ζπκπξνζθύλεζε ηεο νπζίαο. Κη αλ πξνζθπλείηαη ε εηθόλα, κία είλαη ε πξνζθύλεζε απηήο 

θαη ηνπ πξσηνηύπνπ, όπσο αθξηβώο κία θαη ε απηή  είλαη ε νκνηόηεηα. Γελ εηζάγεηαη 

ινηπόλ, όηαλ πξνζθπλείηαη ε εηθόλα, άιιε πξνζθύλεζε παξαιιήισο πξνο ηελ 
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πξνζθύλεζε ηνπ πξσηνηύπνπ» (ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΣΟΤΓΗΣΖ, Γ΄ΑΝΣΗΡΡΖΣΗΚΟ ΚΑΣΑ 

ΔΗΚΟΝΟΜΑΥΧΝ ) 

 

3. Η ηηκή ησλ εηθόλσλ 

 

«Πηζηεύνπκε όπσο είδαλ (ζηα νξάκαηά ηνπο)  νη πξνθήηεο, όπσο δίδαμαλ νη απόζηνινη, 

όπσο παξέιαβε ε Δθθιεζία θαη νη δηδάζθαινί ηεο  ηε δηαηύπσζαλ, όπσο ζπκθώλεζαλ 

νη Δθθιεζίεο ηεο νηθνπκέλεο, όπσο έιακςε ε ζεία ράξε , όπσο έρεη απνδεηρηεί ε 

αιήζεηα θαη θύγεη ην ςέκα, όπσο ε ζνθία κε παξξεζία νκνιόγεζε θαη ν Χξηζηόο 

βξάβεπζε∙ έηζη ζθεθηόκαζηε , θαη κηιάκε, έηζη θεξύζζνπκε ην Χξηζηό, ηνλ αιεζηλό Θεό 

καο θαη ηα έξγα ησλ αγίσλ ηνπ ηηκώληαο ηνπο κε ιόγηα, κε ζπγγξαθέο, κε ζθέςεηο, κε 

πλεπκαηηθέο ζπζίεο, κε λανύο, κε εηθνλίζκαηα. Τν Χξηζηό πξνζθπλνύκε θαη ζεβόκαζηε, 

επεηδή είλαη Θεόο θαη Γεζπόηεο, ηνπο αγίνπο ηηκνύκε, επεηδή είλαη πξαγκαηηθνί ππεξέηεο 

ηνπ θνηλνύ Γεζπόηε απνλέκνληάο ηνπο ζρεηηθή πξνζθύλεζε(όρη ιαηξεία). 

[ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΔΙΚΟ ΣΗ Ζ΄ ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΗ ΤΝΟΔΟΤ] 

 
 
Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

1. Ση είλαη θαη ηη πεξηιακβάλεη ν δνγκαηηθόο θύθινο; [θείκελν 1] 

 

2. Ση είλαη θαη ηη πεξηιακβάλεη ν ιεηηνπξγηθόο θύθινο; [θείκελν 2] 

 

3. Ση είλαη θαη ηη πεξηιακβάλεη ν ηζηνξηθόο – ενξηαζηηθόο θύθινο;  

    [θείκελν 3] 

 

4. Ση πξνζθπλείηαη ζηηο εηθόλεο; [θείκελν 4] 

 

5. Πσο νξίδεη ην πλνδηθό ηεο Οξζνδνμίαο ηελ ηηκεηηθή πξνζθύλεζε ησλ 

εηθόλσλ; [θείκελν 5]  
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8.  Η απεικόνιση του Θεού στον Φριστιανισμό (Ζ΄) - Η 

εξάπλωση στον χώρο και στον χρόνο. Θεοφάνης ο 

Έλληνας, Α. Ρουμπλιώφ, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. 
 

1. Θενθάλεο ν Έιιελαο  

 

     Γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, αιιά έδεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ βίνπ 

ηνπ ζηε Φενπδαιηθή Γεκνθξαηία ηνπ Νφβγθνξνλη θαη ηε Μνζρνβία. Πνιιά απφ ηα 

έξγα ηνπ ζεσξνχληαη ζεκειηαθά γηα ηε ξσζηθή αγηνγξαθία, ελψ κεηαμχ άιισλ 

καζεηήο ηνπ ππήξμε ν ζπνπδαίνο Αληξέη Ρνπκπιηφθ. 

    Δλψ ε γελέηεηξά ηνπ βίσλε ηε θάζε ηεο νξηζηηθήο απνζχλζεζεο ιφγσ ηεο 

νζσκαληθήο πεξηθχθισζεο, ν αλαηνιηθφο ζιαβηθφο θφζκνο βξηζθφηαλ ζε αλάθακςε, 

απεμαξηψκελνο απφ ηνπο Μνγγφινπο ηεο Υξπζήο Οξδήο πνπ ηνλ δπλάζηεπαλ γηα 

ελάκηζε αηψλα. Έηζη ζηα ηξηάληα ηνπ κεηαλάζηεπζε ζην αθκάδνλ Νφβγθνξνλη (ηε 

κφλε κεγάιε ξσζηθή πφιε πνπ δελ είρε θαηαθηεζεί πνηέ απφ ηνπο Μνγγφινπο) θαη 

εηθνζηπέληε ρξφληα αξγφηεξα ζηε Μφζρα. Ζ ηερλνηξνπία ηνπ ζεσξείηαη απαξάκηιιε 

ζε έθθξαζε θαη νη ζχγρξνλνί ηνπ ηνλ πεξηέγξαθαλ κε ζαπκαζκφ σο «δσγξάθν κε 

ζθνχπα», αλαθεξφκελνη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δεκηνπξγεί ηνηρνγξαθίεο πνιχ 

κεγάινπ κεγέζνπο, θαζψο θαη σο «επξπκαζή ηεο θηινζνθίαο» ιφγσ ηεο βαζηάο 

κφξθσζήο ηνπ. Πνιιέο απφ ηηο ηνηρνγξαθίεο ζψδνληαη κέρξη ζήκεξα, κε θπξηφηεξεο 

απηέο ζηνπο λανχο ηεο Μεηακφξθσζεο ηνπ σηήξνο (Νφβγθνξνλη), ηεο Θείαο 

Γέλλεζεο, ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηφθνπ θαη ηνπ Δπαγγειηζκνχ (Κξεκιίλν ηεο 

Μφζραο). Δθηφο απφ δηαθνζκήζεηο λαψλ δσγξάθηδε θαη εηθφλεο, φκσο ε ζχγρξνλε 

έξεπλα εθθξάδεη ακθηβνιίεο γηα ηα εάλ είλαη πξαγκαηηθά ν δεκηνπξγφο φισλ ησλ 

εηθφλσλ πνπ ηνπ απνδίδνληαη ή θάπνηνη κεηαγελέζηεξνη πξνζέζεζαλ ηελ ππνγξαθή 

ηνπ αξγφηεξα, ψζηε λα αλεβάζνπλ ηελ αμία ηνπο. 

        εκαληηθφηεξε πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην βίν ηνπ Θενθάλε απνηειεί έλα 

αληίγξαθν απνζπαζκάησλ επηζηνιήο ηνπ αγηνγξάθνπ Δπηθάληνπ ηνπ νθνχ, πξνο ηνλ 

εγνχκελν ηνπ κνλαζηεξηνχ ηνπ σηήξνο Κχξηιινπ, πνπ ρξνλνινγείηαη ην 17ν αηψλα. 

Απφ ηνλ Δπηθάλην πιεξνθνξνχκαζηε πσο ν Θενθάλεο ήηαλ ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη 

πσο πξηλ ηελ άθημή ηνπ ζηε Μφζρα εξγάζηεθε ζε αξθεηέο πφιεηο, φπσο ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ Κξηκαία, ην Νφβγθνξνλη θαη ηε Γαιάηεηα, δσγξαθίδνληαο ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 40 πέηξηλεο εθθιεζίεο. ηελ επηζηνιή πεξηγξάθεηαη σο θεκηζκέλνο 

ζνθφο θαη θηιφζνθνο, θαζψο θαη σο ν θνξπθαίνο αγηνγξάθνο κεηαμχ φισλ.  

 

 

2. Αληξέη Ρνπκπιηώθ 

 

     Ο Αληξέη Ρνπκπιηφθ (1360 - 17 Οθησβξίνπ 1428) ζεσξείηαη ν θνξπθαίνο Ρψζνο 

αγηνγξάθνο ηνπ Μεζαίσλα. Λίγα είλαη γλσζηά γηα ηε δσή ηνπ. Γελ μέξνπκε νχηε πνχ 

γελλήζεθε, νχηε πνην ήηαλ ην θνζκηθφ ηνπ φλνκα, θαζψο ην φλνκα «Απφζηνινο 

Αλδξέαο» ηνπ δφζεθε φηαλ εθάξε κνλαρφο ζηε Μνλή ηεο Αγίαο Σξηάδαο. Ζ πξψηε 

αλαθνξά ζην φλνκά ηνπ γίλεηαη ην 1405 ζε έλα έγγξαθν, ην νπνίν αλαθέξεη φηη 

αλέιαβε ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ Νανχ ηνπ Δπαγγειηζκνχ ζην Κξεκιίλν καδί κε ην 

Θενθάλε ηνλ Έιιελα θαη θάπνηνλ καΐζηνξα Πξφρνξν. Αλαθεξφηαλ εθεί ηειεπηαίνο, 

θαη ιφγσ ειηθίαο θαη ιφγσ αξραηφηεηαο. 
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Λέγεηαη φηη ην 1408 αλέιαβε, καδί κε ην ζπλεξγάηε ηνπ Γαληήι, ηελ αγηνγξάθεζε ηνπ 

Νανχ ηεο Αλαιήςεσο ζην Βιαληίκηξ θαη απφ ην 1425 σο ην 1427 ηνπ θαζνιηθνχ ηεο 

Μνλήο ηνπ, ηεο Αγίαο Σξηάδαο ή Αγίνπ εξγίνπ. Σέινο, κεηά ην ζάλαην ηνπ 

ζπλεξγάηε ηνπ Γαληήι ήξζε ζηε Μνλή Αλδξφληθσθ ζηε Μφζρα, φπνπ αλέιαβε ηελ 

αγηνγξάθεζε ηνπ θαζνιηθνχ. Θεσξείηαη φηη πέζαλε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

εξγαζίαο ζηηο 17 Οθησβξίνπ 1428 (ε εκεξνκελία ακθηζβεηείηαη, άιιεο πεγέο 

αλαθέξνπλ ηελ 29ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1430). Σν 1988, αλαθεξχρζεθε άγηνο απφ ηε 

Ρσζηθή Δθθιεζία σο Άγηνο Αλδξέαο ν Δηθνλνγξάθνο θαη ε κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 4 

Ηνπιίνπ. 

        Ο Αληξέη Ρνπκπιηφθ ππήξμε ν επηθαλέζηεξνο Ρψζνο αγηνγξάθνο θαη ζεσξείηαη 

έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ηνπ θφζκνπ. Σν έξγν γηα ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη σο έλαο 

απφ ηνπο θνξπθαίνπο Οξζφδνμνπο αγηνγξάθνπο, είλαη ε εηθφλα ηεο Αγίαο Σξηάδνο, ε 

νπνία είλαη ην αξηζηνχξγεκα ηεο ξσζηθήο εηθνλνγξαθηθήο ηέρλεο. Ζ εηθφλα ηεο Αγίαο 

Σξηάδνο, γλσζηή σο «Φηινμελία ηνπ Αβξαάκ», δηαθξίλεηαη γηα ηε ζχλζεζε, ην ξπζκφ, 

ην θσηηζκφ, ηελ αξκνλία, ηελ θαζαξφηεηα θαη ηελ απιφηεηα. 

       Αηζζεηηθέο θξίζεηο γηα ην έξγν ηνπ είλαη δχζθνιν λα δηαηππσζνχλ κε βεβαηφηεηα, 

θαζψο   ηα έξγα πνπ ηνπ απνδίδνληαη (εθηφο ηνπ φηη ε παηξφηεηά ηνπο είλαη ακθίβνιε) 

έρνπλ ππνζηεί επηρξσκαηψζεηο απφ κεηαγελέζηεξνπο, θαζψο ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ εθείλε ηελ επνρή ζηε Ρσζία δελ ήηαλ αλεμίηεια. ε θάζε 

πεξίπησζε δηαθξίλνληαη ζαθείο επηδξάζεηο απφ ην έξγν ηνπ Θενθάλε ηνπ Έιιελα, 

αιιά ζεσξείηαη φηη έρεη πάεη αθφκε παξαπέξα απφ ην Θενθάλε, αλαθνξηθά κε ηελ 

απεηθφληζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηηο κνξθέο. Ζ ηερληθή ηνπ ζπλδπάδεη αζθεηηζκφ θαη 

αξκνλία θαηά ην βπδαληηλφ πξφηππν. Σα έξγα ηνπ δηαθξίλνληαη απφ εξεκία θαη γαιήλε 

θαη ζεσξνχληαη πξφηππν νξζφδνμεο εηθνλνγξαθίαο.  

 

 

3. Γνκήληθνο Θενηνθόπνπινο Α΄ 

 

     

Ο Γνκήληθνο Θενηνθφπνπινο γελλήζεθε ην 1541 ζηνλ βελεηνθξαηνχκελν Υάλδαθα, 

ην ζεκεξηλφ Ζξάθιεην Κξήηεο, απφ γνλείο νξζφδνμνπο θαη εχπνξνπο. Πιάη ζηε 

δσγξαθηθή ζπνχδαζε θαη ηα θιαζηθά γξάκκαηα. ηνλ Υάλδαθα δσγξάθηζε εηθφλεο 

ζην χθνο ηεο κεηαβπδαληηλήο Κξεηηθήο ρνιήο, φπνπ ζπλδπάδνληαη θαη επηξξνέο απφ 

ηελ ηηαιηθή Αλαγέλλεζε. Σν 1567 έθπγε απφ ηνλ Υάλδαθα γηα ηε Βελεηία, φπνπ 

καζήηεπζε δίπια ζηνλ κεγάιν Βελεηφ δσγξάθν Σηηζηάλν θαη εμνηθεηψζεθε κε ηελ 

ηέρλε ηεο βελεηζηάληθεο ζρνιήο ηεο Αλαγέλλεζεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ην 

πινχζην ρξψκα.  

      Απφ ην 1570 έσο ην 1577 βξίζθεηαη ζηε Ρψκε. Φηινμελείηαη ζην αλάθηνξν ηνπ 

θαξδηλάιηνπ Αιέμαλδξνπ Φαξλέδε θαη γλσξίδεηαη κε πνιινχο δηαλννχκελνπο. Σν 

1572 εγγξάθεηαη ζηελ Αθαδεκία ηνπ Δπαγγειηζηή Λνπθά. Εσγξαθίδεη πίλαθεο, φπνπ 

ην πινχζην βελεηζηάληθν ρξψκα  ζπλδπάδεηαη κε ηηο ςειφιηγλεο δπλακηθέο κνξθέο ησλ 

Ρσκαίσλ καληεξηζηψλ. Σν 1577 ν Γθξέθν θεχγεη γηα ηελ Ηζπαλία, φπνπ κεηαβαίλνπλ 

πνιινί  

        Ηηαινί θαιιηηέρλεο γηα λα εξγαζηνχλ ζηε δηαθφζκεζε ηνπ αλαθηφξνπ ηνπ 

Δζθνξηάι. Ζ παξάμελε ηέρλε ηνπ δελ αξέζεη ζην βαζηιηά ηεο Ηζπαλίαο Φίιηππν Β΄. Ο 

Γθξέθν εγθαζίζηαηαη νξηζηηθά ζην Σνιέδν παιηά απηνθξαηνξηθή πξσηεχνπζα ηεο 

Ηζπαλίαο– πνπ εμαθνινπζνχζε λα είλαη ε ζξεζθεπηηθή πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο. Δθεί ν 
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ππεξήθαλνο Κξεηηθφο αλαιακβάλεη κεγάιεο παξαγγειίεο θαη δσγξαθίδεη πνιιά θαη 

ζαπκαζηά έξγα, φπσο ην Δζπφιην, ε Σαθή ηνπ Κφκεηα Οξγθάζ θ.ά.  

         Μαθξηά απφ ηηο επηδξάζεηο ησλ Ηηαιψλ θαη απφ ην ζφξπβν ηεο Απιήο, 

αλαθαιχπηεη ηνλ βαζχηεξν εαπηφ ηνπ θαη δεκηνπξγεί κηα ηέρλε κε πςειή 

πλεπκαηηθφηεηα, φπνπ Βπδάληην, Αλαγέλλεζε θαη Μαληεξηζκφο ζπγρσλεχνληαη ζε έλα 

νιφηεια πξσηφηππν θαη κνλαδηθφ χθνο.  Πέζαλε ην 1614 ζην Σνιέδν, ρσξίο λα 

μαλαγπξίζεη ζηελ παηξίδα ηνπ. Σα έξγα ηνπ ππέγξαθε πάληνηε ειιεληθά κε 

βπδαληηλνχο ραξαθηήξεο: «Γνκήληθνο Θενηνθόπνπινο ν Κξεο επνίεη».  

 

 

4. Γνκήληθνο Θενηνθόπνπινο Β΄ 

 

   Ο Γνκήληθνο Θενηνθφπνπινο (1541 – 7 Απξηιίνπ 1614), γλσζηφο επίζεο κε ηo 

ηζπαληθφ πξνζσλχκην El Greco, δειαδή Ο Έιιελαο, ήηαλ Kξεηηθφο δσγξάθνο, 

γιχπηεο θαη αξρηηέθηνλαο ηεο Ηζπαληθήο Αλαγέλλεζεο. Έδεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο δσήο ηνπ καθξηά απφ ηελ παηξίδα ηνπ, δεκηνπξγψληαο ην θχξην ζψκα ηνπ έξγνπ 

ηνπ ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ Ηζπαλία. Δθπαηδεχηεθε αξρηθά σο αγηνγξάθνο ζηελ Κξήηε, 

πνπ απνηεινχζε ηφηε ηκήκα ηεο ελεηηθήο επηθξάηεηαο, θαη αξγφηεξα ηαμίδεςε ζηε 

Βελεηία. ηελ Ηηαιία επεξεάζηεθε απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο δαζθάινπο ηεο ηηαιηθήο 

ηέρλεο, φπσο ηνλ Σηληνξέηην θαη ηνλ Σηηζηάλν, ηνπ νπνίνπ ππήξμε καζεηήο, 

πηνζεηψληαο ζηνηρεία απφ ηνλ καληεξηζκφ. Σν 1577 εγθαηαζηάζεθε ζην Σνιέδν, φπνπ 

έδεζε κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ θαη νινθιήξσζε νξηζκέλα απφ ηα πην γλσζηά έξγα 

ηνπ. 

      Τθνινγηθά, ε ηερλνηξνπία ηνπ Δι Γθξέθν ζεσξείηαη έθθξαζε ηεο Βελεηηθήο 

ρνιήο θαη ηνπ καληεξηζκνχ φπσο απηφο δηακνξθψζεθε ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 16νπ 

αηψλα. Παξάιιεια ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνζσπηθά ζηνηρεία, πξντφληα ηεο ηάζεο ηνπ 

γηα πξσηνηππία, ηα νπνία φκσο δελ βξήθαλ κηκεηέο ζηελ επνρή ηνπ, γεγνλφο πνπ δελ 

επλφεζε θαη ηε ζπλέρεηά ηνπο. Ζ κπαξφθ ηερλνηξνπία πνπ εθηφπηζε ηνλ καληεξηζκφ, 

αιιά θαη ηα ακέζσο κεηαγελέζηεξα θαιιηηερληθά ξεχκαηα πνπ δελ αληηκεηψπηζαλ 

επκελψο ην χθνο ηνπ, είραλ σο απνηέιεζκα λα αγλνεζεί ην έξγν ηνπ Γθξέθν ηνπο 

επφκελνπο αηψλεο. ηε δηάξθεηα ηνπ 20νχ αηψλα, αλαγλσξίζηεθε σο πξφδξνκνο ηεο 

κνληέξλαο ηέρλεο πνπ αμηνπνίεζε ζηνηρεία ηεο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο παξάδνζεο, 

θαη ην έξγν ηνπ επαλεθηηκήζεθε, δηαηεξψληαο κέρξη ζήκεξα δεζπφδνπζα ζέζε 

αλάκεζα ζηνπο κείδνλεο δσγξάθνπο φισλ ησλ επνρψλ. 

    
Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 
 

1. Πνηνο ήηαλ ν Θενθάλεο ν Έιιελαο; [θείκελν 1] 
 

2. Πνηνο ήηαλ ν Αληξέη Ρνπκπιηώθ; [θείκελν 2] 
 

3. Πνηα είλαη ηα θύξηα ζεκεία ηεο δσήο ηνπ Γνκήληθνπ Θενηνθόπνπινπ;  

    [θείκελν 3] 
 

4. Πνπ ηειεηνπνίεζε ηελ ηέρλε ηνπ θαη από πνηνπο επεξεάζηεθε ν Γνκήληθνο 

Θενηνθόπνπινο; [θείκελν 4] 
 

 5. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηέρλεο ηνπ Γνκήληθνπ Θενηνθόπνπινπ; 

[θείκελν 4]  



 23 

9.  Η απεικόνιση του Θεού στον  Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ  
 
1. Ινπδατζκόο (ε αλεηθνληθή δύλακε  ησλ ζπκβόισλ) 

 

Ο Ηνπδατζκφο είλαη, ε ζξεζθεία ηεο επηζπκίαο, φπνπ ην πκβνιηθφ, πνπ κε ηελ κνξθή 

ηνπ Νφκνπ θξχβεη έλαλ αλεηθνληθφ Θεφ σο έλα νηνλεί «παξαπέηαζκα», εληείλεη ζην 

άπεηξν ηελ επηζπκία καο θαη ζπγθξνηεί ην ίδην ην ππνθείκελν σο επηζπκεηηθφ…. 

 

2. Iζιάκ (από ηελ απαγόξεπζε ηνπ εηθνληζκνύ ζηα αξαβνπξγήκαηα:  Η 

δσγξαθηθή ηνπ απείξνπ) 

 

    Ζ αξαβηθή ζξεζθεπηηθή ηέρλε είλαη αλεηθνληθή, εθφζνλ ε ηζιακηθή ζξεζθεία 

απαγνξεχεη ηελ απεηθφληζε ηνπ ζείνπ. ηε δηακφξθσζή ηεο, ε αξαβηθή ηέρλε 

επεξεάζηεθε απφ ηελ ηέρλε ηεο Αλαηνιήο θαη ηνπ Βπδαληίνπ. εκαληηθή πξνζθνξά 

ησλ Αξάβσλ ζηελ παγθφζκηα ηέρλε είλαη ηα αξαβνπξγήκαηα, ιεπηέο δαληεισηέο 

δηαθνζκεηηθέο ζπλζέζεηο, κε αλεμάληιεηε πνηθηιία. 

    Ζ ηζιακηθή ηέρλε παξνπζηάδεη δχν θχξηεο ηδηαηηεξφηεηεο. Ζ πξψηε είλαη ην γεγνλφο 

φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππφςε καο ηελ πνηθηιία θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

ρσξψλ πνπ ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ έγηλαλ ηζιακηθέο, αιιά ήδε πξνυπήξρε ζε απηέο 

έλαο ηεξάζηηνο θαιιηηερληθφο πινχηνο θαη κηα θαιιηηερληθή παξάδνζε πνπ είρε δψζεη 

εμαηξεηηθά δείγκαηα, φπσο ζηε Μεζνπνηακία, ζηελ Αίγππην, ζηε πξία, ζηελ Πεξζία, 

ζηελ Ηλδία θαη αιινχ. Δπνκέλσο θαη εθφζνλ ζηελ Αξαβηθή ρεξζφλεζν δελ ππήξρε 

κάιινλ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, ε ηζιακηθή ηέρλε είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ην 

απνηέιεζκα ηεο ζχλζεζεο φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ππφ ην πξίζκα, ηνπο 

πεξηνξηζκνχο θαη θπζηθά ηε ζπκβνιή ηεο λέαο ζξεζθείαο πνπ θάιππηε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηνπ βίνπ, επνκέλσο θαη ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. 

      Ζ δεχηεξε ηδηαηηεξφηεηα έρεη λα θάλεη αθξηβψο κε ηε λέα πίζηε, αλ θαη ζην 

Κνξάλην δελ ππάξρεη θακία ζρεηηθή αλαθνξά, θαζψο ε ζξεζθεία ηνπ Ηζιάκ είλαη 

απζηεξά αλεηθνληθή θαη απαγνξεχεη ηελ αλζξσπνκνξθηθή απεηθφληζε ηνπ ζείνπ θαη 

γεληθά θάζε είδνπο εηθνληθή παξάζηαζε. Βέβαηα αλεπίζεκα θαη θπξίσο ζηηο ιατθέο 

κάδεο ππήξμαλ παξεθθιίζεηο απφ ηνλ θαλφλα. 

     Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα αλαπηχρζεθε ε ηζιακηθή ηέρλε 

αμηνπνηψληαο πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο πνπ ηνπο έδσζε λέα κνξθή θαη 

δπλακηθή, γηα λα εμππεξεηήζνπλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζξεζθεπηηθέο αλάγθεο.  

        Έηζη ινηπφλ θαιιηεξγήζεθε ηδηαίηεξα ε αξρηηεθηνληθή κε ηε δεκηνπξγία 

θαηαπιεθηηθψλ ηδακηψλ πνπ εμσηεξηθά έρνπλ κεγάιε επηξξνή απφ ηε βπδαληηλή 

αξρηηεθηνληθή, ν εζσηεξηθφο δηάθνζκνο φκσο έρεη θαζαξά λέα, ηζιακηθή κνξθή κε 

ζπνπδαία δείγκαηα ζε νιφθιεξν ηνλ ηφηε ηζιακηθφ θφζκν, φπσο ζηε Γακαζθφ, ζηελ 

Ηεξνπζαιήκ, ζην Κάηξν, ζηελ Σερεξάλε, ζηε Λαρψξε, ζηελ Κφξδνβα θ.ά. Πξφθεηηαη 

γηα εληππσζηαθά θηίζκαηα, κε κεγάινπο ηξνχινπο θαη πνιχρξσκεο επηθάλεηεο κε 

δηάθνξα ζρέδηα.  

       Δπίζεο ζεκαληηθή αλάπηπμε είραλ ε θαιιηγξαθία θαη ε κηθξνηερλία, θπξίσο αθνχ 

ην Κνξάλην είλαη ν Λφγνο ηνπ Θενχ θαη επνκέλσο ην πεξηερφκελφ ηνπ έπξεπε λα 

αλαδεηρζεί κε πνιχ φκνξθν ηξφπν. Παλέκνξθεο θαιιηγξαθίεο κε απνζπάζκαηα ηνπ 

Κνξαλίνπ θαιχπηνπλ ηνπο ηνίρνπο ησλ ηδακηψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

αξαβνπξγήκαηα νινθιεξψλνπλ ηνλ εζσηεξηθφ δηάθνζκφ ηνπο, ελψ ε εηθνλνγξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε απνπζηάδεη εληειψο. 
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       Ζ παινπξγία, ε πθαληηθή θαη ε ηαπεηνπξγία απνηεινχλ ζεκαληηθνχο ηνκείο 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, κε παζίγλσζηα ηα πθαληά θαη ηνπο ηάπεηεο πνπ θάιππηαλ 

ηα παηψκαηα ησλ ηδακηψλ θαη ρξεζίκεπαλ γηα ηελ αηνκηθή πξνζεπρή ησλ πηζηψλ. 

ηελ αγγεηνπιαζηηθή ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεηαιιηθά ρξψκαηα θαη λέεο ηερληθέο, ελψ ε 

δηαθφζκεζε κε θεξακηθά πιαθάθηα έδσζε κεγάιε ψζεζε ζηελ θεξακηθή. Σέινο 

αλαπηχρζεθαλ ε βηβιηνδεζία, θπξίσο ιφγσ ηνπ Κνξαλίνπ, ε μπινγιππηηθή, ε 

ζκαιηνηερλία θαη ε κεηαιινπξγία. Ζ ηζιακηθή ηέρλε είλαη πεξηζζφηεξν δηαθνζκεηηθή 

θαη θπξηαξρνχλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πάληνηε κε ζηφρν ηελ εμχκλεζε ηνπ 

Μεγαινδχλακνπ Θενχ.  

 
 
Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

 

1. Πώο θαηαλνεί ηελ απεηθόληζε ηνπ Θείνπ ζηνλ Ινπδαϊζκό; [θείκελν 1] 

 

2. Πνηα είλαη ε πξώηε ηδηαηηεξόηεηα ηεο ηζιακηθήο ηέρλεο; [θείκελν 2] 

 

3. Πνηα είλαη ε δεύηεξε ηδηαηηεξόηεηα ηεο ηζιακηθήο ηέρλεο; [θείκελν 2] 

 

4. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζιακηθήο αξρηηεθηνληθήο; [θείκελν 2] 

 

5. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ άιισλ κνξθώλ ηζιακηθήο ηέρλεο 

(θαιιηγξαθία, κηθξνηερλία, παινπξγία, πθαληηθή, θ.ά.) ; [θείκελν 2]  
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10.  Η απεικόνιση του Θεού στον  Ινδουισμό - Ανατολικές 

θρησκείες : εκφραστική τόλμη και ποικιλομορφία. Οι 

πολλαπλές όψεις του θείου - Ινδουϊςμόσ (ανθρωπομορφιςμόσ του 

θείου) 
 
 
            ην πνιπάξηζκν ηλδνπηζηηθφ πάλζενλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 33 

εθαηνκκχξηα ζεφηεηεο ηε ζπνπδαηφηεξε ζέζε θαηέρεη ν Βηζλνχ, πνπ εθιακβάλεηαη σο 

ν ζπληεξεηήο ηνπ θφζκνπ. Ο Βηζλνύ ζπλδπάδεηαη κε άιιεο δχν ζεφηεηεο – εθείλεο ηνπ 

Βξάρκα σο δεκηνπξγνχ θαη ηνπ ίβα σο θαηαζηξνθέα. Καη νη ηξεηο καδί απνηεινχλ ηε 

ζετθή ηξηάδα, ηελ Σξηκνχξηη. Ο Βηζλνχ είλαη ν ππέξηαηνο θχξηνο ηνπ ζχκπαληνο. 

Φέξεη πνιεκηθφ δίζθν (ηζάθξα) θαη αρηβαδσηή ηξνκπέηα (ζάλθα). Ηεξφ ηνπ δψν είλαη 

ην κπζηθφ πιάζκα Γθαξνχληα, θαη ζχληξνθφο ηνπ ε ζεά ηεο Σχρεο, Λάθζκη. Ζ 

παληαρνχ παξνπζία ηνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ πνιιαπιψλ ελζαξθψζεψλ ηνπ 

(αβαηάξα), απφ ηηο νπνίεο νη πην γλσζηέο είλαη ν Ράκα, ήξσαο ηνπ έπνπο Ρακαγηάλα, 

θαη ν Κξίζλα, ήξσαο ηνπ ηεξνχ πνηήκαηνο Μαγθαβάλη Γθίηα. O Kξίζλα απνηειεί ηε 

ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο ελζαξθψζεηο ηνπ ζενχ Βηζλνχ θαη ιαηξεχεηαη απφ πιεζψξα 

ηλδνπηζηψλ. Ο ζαγελεπηηθφο ήρνο ηεο θινγέξαο ηνπ, πνπ κνηάδεη κε ηε θσλή ηνπ, 

θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα μερλνχλ ηηο θαζεκεξηλέο αζρνιίεο θαη ηνπο θαιεί θνληά ηνπ. 

Ο ίβα έρνληαο σο απνζηνιή ηελ θαηαζηξνθή αιιά θαη ηελ εμ αξρήο δεκηνπξγία, 

εθθξάδεη ηελ θαηαζηξεπηηθή θαη ζπγρξφλσο δεκηνπξγηθή δχλακε ηνπ ππέξηαηνπ 

φληνο. Φέξεη ηξία κάηηα θαη θξαηά ηξίαηλα. Ηεξφ ηνπ δψν είλαη ν ηαχξνο Νάληη, θαη 

ζχληξνθφο ηνπ ε ζεά Παξβάηη. Ζ παξνπζία ηνπ αληηθαζίζηαηαη ζπρλά κε ην θαιιηθφ 

ζχκβνιν ηεο γνληκφηεηαο Shiva linga, ελψ ν ρνξφο ηνπ σο Shiva nataraja ζπκβνιίδεη 

ηελ αηψληα θίλεζε ηνπ θφζκνπ. 

       Ο εξσηηζκφο απνηειεί κία βαζηθή έλλνηα ηνπ ηλδηθνχ πνιηηηζκνχ. Απνηππψλεηαη 

γιαθπξά ζε δηάθνξα ζπγγξάκκαηα, ζε εξσηηθά ζπκπιέγκαηα πνπ πεξηηξέρνπλ ηνπο 

ηλδνπηζηηθνχο λανχο, θαζψο θαη ζε μπιφγιππηα πνπ θνζκνχλ ην εζσηεξηθφ λαψλ ή 

άξκαηα ησλ ζεψλ (ξάζαο) ζε ιηηαλείεο. Ζ απεηθφληζε ηνπ «κηζνχλα» (δεχγνο ζε 

εξσηηθφ ελαγθαιηζκφ), ζεσξείηαη φηη ζπκβνιίδεη ηελ ππέξβαζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ζε 

αξζεληθφ θαη ζειπθφ, θαη ηελ επαλελζσκάησζε ζην αξρέγνλν – Απφιπην. Χζηφζν νη 

εξσηηθέο ζηάζεηο έρνπλ πνιχπινθν λφεκα πνπ δελ έρεη κέρξη ζήκεξα απνζαθεληζηεί.  

 

 
Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

1. Πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ Βίζλνπ ζην ηλδνπηζηηθό πάλζεν; [θείκελν] 

 

2. Πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ Κξίζλα ζην ηλδνπηζηηθό πάλζεν; [θείκελν ] 

 

3. Πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ ίβα ζην ηλδνπηζηηθό πάλζεν ; [θείκελν ] 

 

4. Πνηα είλαη ε βαζηθή έλλνηα ηνπ ηλδηθνύ πνιηηηζκνύ; [θείκελν ] 

 

5. Πσο γίλεηαη ε απεηθόληζε ηνπ ζείνπ ζηνλ Ιλδνπηζκό; [θείκελν]  
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π. Ευάγγελος Κ. Πριγκιπάκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ  ΤΛΙΚΟ  

ΓΙΑ  ΣΟ  ΜΑΘΗΜΑ  ΣΩΝ  ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΩΝ  

ΣΗΝ  Β΄  ΓΤΜΝΑΙΟΤ  

 

ΜΕΡΟ  ΔΕΤΣΕΡΟ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΣΡΑ  2017 
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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 

 

11. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη.  

Ο Μεσσίας που ανήγγειλαν οι Προφήτες:  

Σο κήρυγμα στη Ναζαρέτ (Λκ 4, 14-21 και Ησ 11, 1-10) <<<<.   

 

12. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη.  

Ο μοναδικός διδάσκαλος (Λκ 11, 27. 19, 48.  

Μκ 1, 22. 4, 33 και η επί του Όρους Ομιλία, Α΄ (Μτ 5-7) <<<<<. 

 

13. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη.  

Η επί του Όρους Ομιλία, Β΄ (Μτ 5-7) <<<<<<<<<<<<<< 

 

14. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη.  

Η επί του Όρους Ομιλία, Γ΄ (Μτ 5-7) <<<<<<<<<<<<<<.  

 

15. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη. 

Η επί του Όρους Ομιλία, Δ΄ (Μτ 5-7)<<<<<<<<<<<<<<. 

 

16. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη.  

Η επί του Όρους Ομιλία, Ε΄ (Μτ 5-7) <<<<<<<<<<<<<<  

 

17. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη.  

Η επί του Όρους Ομιλία, Σ΄ (Μτ 5-7) <<<<<<<<<<<<<.  

 

18. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη.  

Υανερώνει τον Θεό ως Πατέρα που 

συγχωρεί τα παιδιά του: Η παραβολή του  

σπλαχνικού Πατέρα (Λκ 15, 11-32) <<<<<<<<<<<<<<.. 

 

19. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη. 

Δίπλα σε όλους χωρίς καμιά διάκριση :  

Η παραβολή του σπλαχνικού αμαρείτη (Λκ 10, 25-37) <<<<<  

   

20. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη. 

Αποδέχεται και συνομιλεί χωρίς διακρίσεις  

με άντρες και γυναίκες: Διάλογος με τη αμαρείτισσα (Ιω 4, 1-42) ..   
 

 
ΠΗΓΗ  ΑΝΣΛΗΗ  ΚΕΙΜΕΝΩΝ = «ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 :  Ποιος 

είναι ο Θεός των Φριστιανών;», http://iep.edu.gr/index.php/el/home/40-

thriskeftika1/521-thriskeftika-didaktiko-yliko-gymnasio 
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11. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη. Ο Μεσσίας που 

ανήγγειλαν οι Προφήτες: Σο κήρυγμα στη Ναζαρέτ (Λκ 4, 

14-21 και Ησ 11, 1-10)  
 

 

   1.   Ο Ιησούς επέστρεψε γεμάτος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στη 

Γαλιλαία και η φήμη του διαδόθηκε σε όλα τα περίχωρα. Δίδασκε στις 

συναγωγές τους και τον υμνούσαν όλοι. Ύστερα ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου 

είχε μεγαλώσει. Σο άββατο πήγε όπως συνήθιζε, στη συναγωγή και 

σηκώθηκε να διαβάσει τις Γραφές. Σου έδωσαν το χειρόγραφο με τα λόγια 

του προφήτη Ησαΐα. Ο Ιησούς το ξετύλιξε και βρήκε το σημείο όπου ήταν 

γραμμένο το εξής: «Το Πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με 

έχρισε και μ' έστειλε ν’ αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να 

θεραπεύσω τους συντριμμένους ψυχικά· στους αιχμαλώτους να κηρύξω 

λευτεριά και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους να φέρω λευτεριά 

στους τσακισμένους, να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό, που ο Κύριος θα 

φέρει τη σωτηρία στον λαό του».  Ύστερα τύλιξε το χειρόγραφο, το έδωσε 

στον υπηρέτη και κάθισε. Σα μάτια όλων στη συναγωγή ήταν 

προσηλωμένα πάνω του.  Άρχισε τότε να τους λέει : «Σήμερα βρίσκει την 

εκπλήρωσή της η προφητεία που μόλις ακούσατε» (Λκ 4, 14-21) 

 

     2. «Ένα κλωνάρι θα φυτρώσει απ’ τον κορμό του Ιεσσαί κι ένα κλαδί θα 

ξεπροβάλλει από τις ρίζες του. Πάνω του θ’ αναπαύεται το Πνεύμα του 

Κυρίου το πνεύμα αυτό θα του δίνει σοφία και σύνεση, την ικανότητα ν’ 

αποφασίζει τη δύναμη να εκτελεί, τη γνώση του Κυρίου, το σεβασμό στον 

Κύριο. Η πιο μεγάλη του ευχαρίστηση θα’ ναι να σέβεται τον Κύριο. Σίποτα 

δε θα κρίνει απ’ τα φαινόμενα ούτε θ’ αποφασίζει απ’ τα λεγόμενα. Αλλά 

θα κρίνει με δικαιοσύνη του φτωχούς και θα υπερασπίζεται μ’ ευθύτητα 

τους ταπεινούς της χώρας. Φάρη στις αυστηρές του εντολές στη χώρα θα 

κρατά την τάξη και με την κρίση του θα θανατώνονται οι ασεβείς. Η 

δικαιοσύνη κι η πιστότητα θα΄ ναι γι’ αυτόν σαν το ζωνάρι που τυλίγει τη 

μέση του. Σότε θα κάθεται ο λύκος παρέα με το αρνί και θα κοιμάται ο 

πάνθηρας με το κατσίκι αντάμα. Σο μοσχαράκι και λιονταρόπουλο θα 

βόσκουνε μαζί κι ένα μικρό παιδί θα τα οδηγάει. Η αγελάδα κι η αρκούδα 

την ίδια θα’ χουνε βοσκή και τα μικρά τους το ίδιο το λημέρι· το λιοντάρι 

θα τρέφεται καθώς το βόδι με άχυρο. Σο βρέφος άφοβα θα παίζει στη 

φωλιά της έχιδνας, το νήπιο που μόλις αποκόπηκε από της μάνας του το 

γάλα θ’ απλώνει το χεράκι του στης κόμπρας τη σπηλιά. Κανένας δε θα 

προξενεί στον άλλον βλάβη ούτε κακό πουθενά στ’ όρος το άγιο του Θεού, 

γιατί η γνώση του Κυρίου τη χώρα θα σκεπάζει όπως σκεπάζουν τα νερά 

τη θάλασσα.  αν έρθει εκείνη η μέρα, το βλαστάρι από τη ρίζα του Ιεσσαί 
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εκεί θα στέκεται για τους λαούς σημαία. Σα έθνη θα ’ρχονται να του 

ζητάνε συμβουλή και κατοικία του θα είν’ η δόξα του Κυρίου» (Ησ 11, 1-10). 

 

 
Ερευνητικά ερωτήματα 
 

 

1. Ποιο είναι το περιεχόμενο του κειμένου από το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα 

που διάβασε ο Φριστός; *κείμ. 1+ 
 

2. Γιατί είπε στο τέλος στους ακροατές του ότι «Σήμερα βρίσκει την 

εκπλήρωσή της η προφητεία που μόλις ακούσατε»; *κείμ. 1+ 
 

3. ε ποιο πρόσωπο αναφέρεται άραγε ο προφήτης Ησαΐα σ’ αυτό το κείμενο; 

*κείμ. 2+ 
 

4. Πώς περιγράφει την προσωπικότητά του; *κείμ. 2] 
 

5. Σι προφητεύει ότι θα φέρει στην ανθρωπότητα με το έργο του;  *κείμ. 2+ 
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12. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη . Ο μοναδικός 

διδάσκαλος (Λκ 11, 27. 19, 48. Μκ 1, 22. 4, 33 και η επί του 

Όρους Ομιλία, Α΄ (Μτ 5-7)  

 
 

1. Ο μοναδικός διδάσκαλος 

 

Ενώ έλεγε αυτά ο Ιησούς, κάποια γυναίκα από το πλήθος έβγαλε δυνατή 

φωνή και του είπε : «Φαρά στη μάνα που σε γέννησε και σε θήλασε!»   Λκ 

11, 27 
 

Δεν έβρισκαν όμως τον τρόπο, γιατί όλος ο λαός, όταν τον άκουγε, 

κρεμόταν από τα χείλη του. Λκ  19, 48 
 

Έμεναν κατάπληκτοι οι άνθρωποι από τη διδασκαλία του, γιατί τους 

δίδασκε με αυθεντία κι όχι όπως δίδασκαν οι γραμματείς. Μκ 1, 22 
 

Και με πολλές παρόμοιες παραβολές τούς κήρυττε το μήνυμά του, 

σύμφωνα με τη δυνατότητα που είχαν να καταλαβαίνουν. Μκ  4, 33  

 

2. Επί του Όρους Ομιλία : Μακαρισμοί 

 

ΚΕΥ. 5 «Όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη ανέβηκε στο όρος, κάθισε, και οι 

μαθητές του ήλθαν κοντά του. Tότε εκείνος άρχισε να τους διδάσκει με 

αυτά τα λόγια: 

 

[ομάδα α΄] 

 

 Mακάριοι *ευτυχισμένοι+ όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό 

[ταπεινό] μπροστά στο Θεό, γιατί δική τους είναι η βασιλεία του 

Θεού.  

 Mακάριοι όσοι θλίβονται για τις αμαρτίες τους και το κακό που 

κυριαρχεί στον κόσμο, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από τον 

Θεό.  

 Mακάριοι όσοι φέρονται με πραότητα, γιατί αυτοί θα 

κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας.  

 

[ομάδα β΄] 

 

 Mακάριοι όσοι πεινούν και διψούν για την επικράτηση του 

θελήματος του Θεού, γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία 

τους.  
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 Mακάριοι όσοι δείχνουν έλεος *ευσπλαχνία+ στους άλλους, 

γιατί σ' αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεός του.  

 Mακάριοι όσοι  έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το 

πρόσωπο του Θεού. 

 

[ομάδα γ΄] 

 

 Mακάριοι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί 

αυτοί θα ονομαστούν  παιδιά του Θεού. 

 Mακάριοι όσοι διώκονται για την επικράτηση του θελήματος 

του Θεού, γιατί σ'αυτούς ανήκει η βασιλεία του Θεού.  

 Μακάριοι είστε όταν σας χλευάσουν και σας καταδιώξουν και 

σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία εξαιτίας μου.  

    Nα αισθάνεστε χαρά και αγαλλίαση, γιατί θ' ανταμειφθείτε με το 

παραπάνω. Έτσι καταδίωξαν και τους προφήτες πριν από σας. 

 

 
Ερευνητικά ερωτήματα 
 

 

1. Πώς περιγράφεται στο κείμενο ο Φριστός ως διδάσκαλος; *κείμ. 1+ 
 

2. Ποια είναι τα συναισθήματα εκείνων που άκουγαν το κήρυγμά του; *κείμ. 

1] 
 

3. Πώς θα πρέπει να ζούν οι άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι σύμφωνα με 

την α΄ομάδα των μακαρισμών; *κείμ. 2+ 
 

4. Πώς θα πρέπει να ζούν οι άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι σύμφωνα με 

τη β΄ ομάδα των μακαρισμών; *κείμ. 2] 
 

5. Πώς θα πρέπει να ζούν οι άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι σύμφωνα με 

τη γ΄ ομάδα των μακαρισμών; *κείμ. 2+ 
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13. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη. Η επί του Όρους 

Ομιλία, Β΄ (Μτ 5-7)  
 

 

1. Οι μαθητές αλάτι και το φως του κόσμου 

 

Ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε και εσείς για τον κόσμο. Αν το 

αλάτι χάσει την αρμύρα του, πώς θα την ξαναποκτήσει; Δε χρησιμεύει πια 

σε τίποτε· το πετούν έξω στο δρόμο και το πατούν οι άνθρωποι. Εσείς είστε 

το φως για τον κόσμο· μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να 

κρυφτεί. Οι άνθρωποι, όταν ανάψουν το λυχνάρι, δεν το βάζουν κάτω από 

το δοχείο με το οποίο μετρούν το στάρι, αλλά το τοποθετούν στο 

λυχνοστάτη, για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να 

λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα 

καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο Πατέρα σας. 

 

2. O Ιησούς και ο νόμος 

 

Μη νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω το νόμο ή τους προφήτες. Δεν 

ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω. ας 

διαβεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως τη συντέλειά του, δε θα 

πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μία οξεία από το νόμο. Όποιος, λοιπόν, 

καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και 

διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στη βασιλεία του Θεού. 

Ενώ όποιος τις τηρήσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα 

θεωρηθεί μεγάλος στη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό να έχετε υπόψη σας ότι, 

αν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των 

Υαρισαίων, δε θα μπείτε στη βασιλεία του Θεού. Έχετε ακούσει την εντολή 

που δόθηκε παλιά στους προγόνους: "να μην κάνεις φόνο, κι όποιος κάνει 

φόνο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο". Εγώ όμως σας 

λέω πως ακόμα κι όποιος οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγο, 

πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Κι όποιος πει τον 

αδελφό του "ρακά", δηλαδή "ανόητε", πρέπει να καταδικαστεί από το 

μεγάλο συνέδριο. Κι όποιος τον πει "μωρέ", δηλαδή "ηλίθιε", πρέπει να 

καταδικαστεί στη φωτιά της κόλασης.  

       Γι' αυτό, όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό κι εκεί θυμηθείς πως ο 

αδελφός σου έχει κάτι έναντίον σου, άφησε εκεί, μπροστά στο θυσιαστήριο 

του ναού, το δώρο σου, και πήγαινε να συμφιλιωθείς πρώτα με τον αδελφό 

σου, και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Κοίταξε να συμβιβαστείς 

γρήγορα με τον αντίδικό σου, όσο ακόμα βρίσκεστε στο δρόμο προς το 

δικαστήριο· γιατί ύστερα ο αντίδικος θα σε παραδώσει στο δικαστή, κι ο 

δικαστής θα σε παραδώσει στο δεσμοφύλακα, κι αυτός θα σε κλείσει στη 
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φυλακή. ε διαβεβαιώνω πως δε θα μπορέσεις να βγεις από κει, πριν 

ξεπληρώσεις και το τελευταίο δίλεπτο.  

 

3. H μοιχεία και σκανδαλισμός 

 

Ακούσατε επίσης πως δόθηκε στους προγόνους η εντολή: "μη μοιχεύσεις". 

Εγώ όμως σας λέω πως όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία, 

έχει κιόλας διαπράξει μέσα του μοιχεία μ' αυτήν. Κι αν κάτι τόσο 

σπουδαίο σαν το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει, βγάλ' το και πέταξέ το· 

γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου, παρά να ριχτεί όλο το σώμα 

σου στην κόλαση. Κι αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου χέρι σε 

σκανδαλίζει, κόψε το και πέταξέ το· γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος 

σου, παρά να ριχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. 

 

 4. Tο διαζύγιο 

 

Δόθηκε ακόμα η εντολή: "όποιος χωρίσει τη γυναίκα του, να της δώσει 

έγγραφο διαζυγίου". Εγώ όμως σα λέω πως όποιος χωρίσει τη γυναίκα του 

για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από πορνεία, την οδηγεί στη μοιχεία· αλλά 

κι όποιος παντρευτεί χωρισμένη διαπράττει μοιχεία.  

 

 
Ερευνητικά ερωτήματα 
 

 

1. Σι σημαίνει το γεγονός ότι οι μαθητές του Φριστού είναι το αλάτι και θα 

πρέπει να γίνουν το φώς του κόσμου; *κείμ. 1+ 
 

2. Ποια στάση κράτησε ο Φριστός απένανατις το νόμο; *κείμ. 2] 
 

3. Σι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος πριν προσφέρει το δώρο του στο Θεό; *κείμ. 

2] 
 

4. Σι διδάσκει για τη μοιχεία και τον σκανδαλισμό ο Φριστός ; *κείμ. 3] 
 

5. Σι διδάσκει για το διαζύγιο ο Φριστός;  *κείμ. 4] 
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14. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη. Η επί του Όρους 

Ομιλία, Γ΄ (Μτ 5-7)  
 

 

1. O όρκος 

 

Έχετε επίσης ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους: "να 

μη γίνεις επίορκος, αλλά να τηρήσεις τους όρκους που έδωσες στο όνομα 

του Κυρίου". Εγώ όμως σας λέω να μην ορκίζεστε καθόλου· ούτε στον 

ουρανό, γιατί είναι ο θρόνος του Θεού, ούτε στη γη, γιατί είναι το σκαμνί 

όπου πατούν τα πόδια του· ούτε στα Ιεροσόλυμα, γιατί είναι η πόλη του 

Θεού, το μεγάλου βασιλιά· αλλά ούτε στο κεφάλι σου να ορκιστείς, γιατί 

δεν μπορείς να κάνεις ούτε μία τρίχα του άσπρη ή μαύρη. Σο "ναι" σας να 

είναι ναι και το "όχι" σας να είναι όχι· κάθε τι πέρα απ' αυτά, προέρχεται 

από τον πονηρό. 

 

2.  H ανταπόδοση 

 

 Έχετε επίσης ακούσει πως δόθηκε η εντολή: "να ανταποδίδεις μάτι για 

μάτι και δόντι για δόντι". Εγώ όμως σας λέω να μην αντιστέκεστε στον 

κακό άνθρωπο· αλλά αν κάποιος σε χτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισέ του 

και το άλλο. Κι αν κάποιος θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου 

πάρει το πουκάμισο, άφησέ του και το πανωφόρι. Κι αν σε πάρει κάποιος 

αγγαρεία για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. ' εκείνον που σου ζητάει 

κάτι, να του δίνεις, κι αν κάποιος θέλει να του δανείσεις κάτι, μην του το 

αρνηθείς. 

 

3. H αγάπη για τον πλησίον 

 

 Έχετε ακούσει πως δόθηκε η εντολή: "ν' αγαπήσεις τον πλησίον σου και 

να μισήσεις τον εχθρό σου". Εγώ όμως σας λέω: Να αγαπάτε τους 

εχθρούς σας, δίνετε ευχές σε αυτούς που σας δίνουν κατάρες, 

ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν, και προσεύχεστε γι' αυτούς που 

σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν, για να γίνετε παιδιά 

του ουράνιου Πατέρα σας, γιατί αυτός ανατέλλει τον ήλιο του για κακούς 

και καλούς και στέλνει τη βροχή σε δικαίους και αδίκους. Γιατί, αν 

αγαπήσετε μόνο όσους σας αγαπούν, ποια αμοιβή περιμένετε από το Θεό; 

Σο ίδιο δεν κάνουν και οι τελώνες; Κι αν χαιρετάτε μόνο τους φίλους σας, τι 

παραπάνω κάνετε από τους άλλους; Μήπως και οι τελώνες το ίδιο δεν 

κάνουν; Να γίνετε, λοιπόν, εσείς τέλειοι, όπως τέλειος είναι και ο Πατέρας 

σας ο ουράνιος. 
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4. H αληθινή ελεημοσύνη 

 

Να προσέχετε την ελεημοσύνη σας, να μη γίνεται μπροστά στους 

ανθρώπους, για να σας επιδοκιμάσουν. Αλλιώς, μην περιμένετε 

ανταμοιβή από τον ουράνιο Πατέρα σας.  Έτσι, όταν κάνεις ελεημοσύνη, 

μην το διατυμπανίσεις, όπως κάνουν οι υποκριτές στις συναγωγές και 

στους δρόμους, για να τους τιμήσουν οι άνθρωποι· σας διαβεβαιώνω πως 

αυτή η τιμή είναι όλη κι όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν δίνεις 

ελεημοσύνη, ας μην ξέρει ούτε το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου, 

για να 'ναι αληθινά κρυφή η ελεημοσύνη σου. Κι ο Πατέρας σου, που 

βλέπει τις κρυφές πράξεις, θα σε ανταμείψει φανερά. 

 

 
Ερευνητικά ερωτήματα 
 

1. Ποια στάση κράτησε ο Φριστός απέναντι στον όρκο; *κείμ. 1+ 
 

2. Αντί για όρκο τι ζητά από τους ανθρώπους ο Φριστός; *κείμ. 1+ 
 

3. Γιατί δεν πρέπει να ανταποδίδει κάποιος τα κακά στους άλλους; *κείμ. 2+ 
 

4. Πως προτείνει ο Φριστός να εκφράζεται η αγάπη προς τον πλησίον; *κείμ. 

3] 
 

5. Πώς πρέπει να γίνεται η ελεημοσύνη *έμπρακτη έκφραση αγάπης+;  *κείμ. 

4] 
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15. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη. Η επί του Όρους 

Ομιλία, Δ΄ (Μτ 5-7)  
 

 

1. H αληθινή προσευχή  

 

Κι όταν προσεύχεστε, να μην είστε σαν τους υποκριτές, που τους αρέσει να 

στέκονται και να προσεύχονται στις συναγωγές και στα σταυροδρόμια, για 

να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους· σας διαβεβαιώνω πως αυτή 

είναι όλη κι όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν προσεύχεσαι, 

πήγαινε στο πιο απόμερο δωμάτιο του σπιτιού σου, κλείσε την πόρτα σου 

και προσευχήσου εκεί κρυφά στον Πατέρα σου· κι ο Πατέρας σου, που 

βλέπει τις κρυφές πράξεις, θα σε ανταμείψει φανερά. Όταν προσεύχεστε, 

μη φλυαρείτε όπως οι ειδωλολάτρες, που νομίζουν ότι με την πολυλογία 

τους θα εισακουστούν. Να μη γίνετε όμοιοι με αυτούς· γιατί ο Πατέρας σας 

ξέρει από τι έχετε ανάγκη, προτού ακόμη του το ζητήσετε. 

 

2. Η Κυριακή  Προσευχή 

 

Eσείς, λοιπόν, έτσι να προσεύχεστε:  

«Πατέρα μας, που βρίσκεσαι στους ουρανούς, 

κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό, 

να έρθει η βασιλεία σου. 

να γίνει το θέλημά σου  και από τους ανθρώπους 

όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις.  

Δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο. 

Kαι χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας, 

όπως κι εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες.  

Kαι μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό, 

αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό.  

Γιατί σε σένα ανήκει παντοτινά η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα. Aμήν.  

H προϋπόθεση της θεϊκής συγνώμης»   

      Γιατί, αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα 

σας συγχωρήσει κι εσάς ο ουράνιος Πατέρας σας. Αν όμως δε συγχωρήσετε 

στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε κι ο Πατέρας σας θα 

συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα.  

 

3. Η αληθινή νηστεία 

 

Όταν νηστεύετε, να μη γίνεστε σκυθρωποί, όπως οι υποκριτές που 

παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους πως 
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νηστεύουν. ας διαβεβαιώνω πως έτσι έχουν κιόλας λάβει την ανταμοιβή 

τους. Εσύ, αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νίψε 

το πρόσωπό σου, για να μη φανεί στους ανθρώπους η νηστεία σου, αλλά 

στον Πατέρα σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις· και ο Πατέρας σου, που 

βλέπει τις κρυφές πράξεις, θα σου το ανταποδώσει φανερά. 

 
Ερευνητικά ερωτήματα 
 

1. Πώς πρέπει να προσεύχεται αληθινά ο άνθρωπος; *κείμ. 1+ 
 

2. Ποιο είναι το περιεχόμενο της Κυριακής Προσευχής από το : «Eσείς, 

λοιπόν» μέχρι «τις ουράνιες δυνάμεις» ; *κείμ. 2] 
 

3. Ποιο είναι το περιεχόμενο της Κυριακής Προσευχής από το : «Δώσε 

μας» μέχρι «θεϊκής συγνώμης»; *κείμ. 2+ 

 

4. Πότε μόνο μπορεί να συγχωρήσει τον άνθρωπο ο Θεός; *κείμ. 2+ 

 

5. Πώς πρέπει να νηστεύουν οι άνθρωποι αληθινά;  *κείμ. 2+ 
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16. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη. Η επί του Όρους 

Ομιλία, Ε΄ (Μτ 5-7)  
 

 

1. Ο αληθινός  θησαυρός 

 

Mη μαζεύετε θησαυρούς πάνω στη  γη, όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η 

σκουριά, κι όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. 

Αντίθετα, να μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν τους αφανίζουν 

ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, κι όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις 

και δεν τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας εκεί θα είναι και η 

καρδιά σας. 

 

2. Tο λυχνάρι του σώματος 

 

Σο λυχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι 

γερά, όλο το σώμα σου θα είναι στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι 

χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Κι αν το φως που έχεις, 

μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα' ναι το σκοτάδι! 

 

 3. Θεός και χρήμα 

 

   Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους· γιατί ή θα μισήσει τον 

ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα στηριχθεί στον ένα και θα 

περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο 

χρήμα. 

 

4. Σο άγχος για τη ζωή 

 

     Γι' αυτό, λοιπόν, σας λέω: Μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και 

τι θα πιείτε ούτε για το σώμα σας, τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι 

σπουδαιότερη από την τροφή; Και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από το 

ντύσιμο; Κοιτάξτε τα πουλιά που δε σπέρνουν ούτε θερίζουν ούτε 

συνάζουν αγαθά σε αποθήκες, κι όμως ο ουράνιος Πατέρας σας τα τρέφει· 

εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο απ' αυτά; Κι έπειτα, ποιος από σας 

μπορεί με το άγχος του να προσθέσει έναν πήχυ στο ανάστημά του; 

      Και γιατί τόσο άγχος για το ντύσιμό σας; Ας σας διδάξουν τα 

αγριόκρινα πώς μεγαλώνουν· δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν· κι όμως σας 

βεβαιώνω πως ούτε ο ολομών σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν 

όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο, που 

σήμερα υπάρχει κι αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά, δε θα φροντίσει πολύ 
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περισσότερο για σας, ολιγόπιστοι; Μην έχετε, λοιπόν, άγχος και μην 

αρχίσετε να λέτε: "τι θα φάμε;" ή "τι θα πιούμε;" ή "τι θα ντυθούμε;" Γιατί 

για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό· όμως ο ουράνιος 

Πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη απ' όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα 

απ' όλα να επιζητείτε τη βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του 

θελήματός του, κι όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μην αγωνιάτε, λοιπόν, για 

το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Υτάνουν οι 

έγνοιες της κάθε μέρας. 

 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

 

 

1. Ποιος είναι ο «αληθινός θησαυρός» για τον άνθρωπο; *κείμ. 1+ 

 

2. Ποιο είναι «το λυχνάρι του σώματος» και σε τι χρησιμεύει; *κείμ. 2] 

 

3. Ποια σχέσει έχει ο Θεός με το χρήμα; *κείμ. 3] 

 

4. Γιατί δεν πρέπει να έχει άγχος ο άνθρωπος για την εξασφάλιση της 

διατροφής του; *κείμ. 4] 

 

5. Γιατί δεν πρέπει να έχει άγχος ο άνθρωπος για την εξασφάλιση της 

ένδυσής του;  *κείμ. 4] 
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17. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη. Η επί του Όρους 

Ομιλία, Σ΄ (Μτ 5-7)  
 

 

1. H κατάκριση 

 

Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας, για να μη σας κρίνει κι εσάς ο Θεός. 

Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε, και με το μέτρο που μετράτε θα 

μετρηθείτε. Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού 

σου και δε νιώθεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι;  Ή πώς θα πεις 

στον αδελφό σου "άφησέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου", 

όταν έχεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι; Τποκριτή!  Βγάλε πρώτα 

από το μάτι σου το δοκάρι, και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να 

βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου. 

 

2. Σα μαργαριτάρια στους χοίρους 

 

Μη δώσετε τα άγια πράγματα στους σκύλους ούτε να πετάξετε τα 

μαργαριτάρια στους χοίρους, γιατί αλλιώς, οι χοίροι θα τα καταπατήσουν 

με τα πόδια τους κι οι σκύλοι θα στραφούν εναντίον σας και θα σας 

καταξεσκίσουν. 

 

3. Η ικανοποίηση των αιτημάτων της προσευχής 

 

 Ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και 

θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει λαβαίνει και όποιος ψάχνει βρίσκει 

και όποιος χτυπά του ανοίγεται. Μα και ποιος από σας αν του ζητήσει το 

παιδί του ψωμί, θα του δώσει λιθάρι;  Ή, αν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει 

φίδι; Αφού, λοιπόν, εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε 

στα παιδιά σας καλά πράγματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος Πατέρας 

σας θα δώσει αγαθά σε όσους του τα ζητούν. 

 

4. O χρυσός κανόνας 

 

Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, αυτά να τους κάνετε κι 

εσείς· σε αυτό συνοψίζονται ο νόμος και οι προφήτες.  

Η στενή πύλη και η δύσκολη οδός 

Μπείτε από τη στενή πύλη· γιατί είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρη η οδός 

που οδηγεί στο χαμό, και πολλοί μπαίνουν από αυτήν. Είναι στενή η πύλη 

και γεμάτη δυσκολίες η οδός που οδηγεί στη ζωή, και λίγοι είναι εκείνοι 

που τη βρίσκουν. 
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5. Οι ψευδοπροφήτες 

 

Υυλαχτείτε από τους ψευδοπροφήτες, που σας έρχονται ντυμένοι σαν 

πρόβατα, από μέσα τους όμως είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους 

καταλάβετε από τα έργα τους. Μήπως μαζεύουν από τ' αγκάθια σταφύλια 

ή από τα τριβόλια σύκα;  Ένα καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς, ενώ το 

άχρηστο δέντρο κάνει άχρηστους καρπούς. Δεν μπορεί το καλό δέντρο να 

κάνει άχρηστους καρπούς ούτε το άχρηστο δέντρο να κάνει καλούς 

καρπούς. Κι όποιο δέντρο δεν κάνει καλούς καρπούς, το κόβουν και το 

ρίχνουν στη φωτιά. Θα τους καταλάβετε, λοιπόν, από τους καρπούς των. 

 

6. Ο αληθινός μαθητής 

 

τη βασιλεία του Θεού δε θα μπει όποιος μου λέει "Κύριε, Κύριε", αλλά 

όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μου. Σην ημέρα της κρίσεως 

πολλοί θα μου πουν: "Κύριε, Κύριε, δεν προφητέψαμε στο όνομά σου; Δε 

διώξαμε δαιμόνια στο όνομά σου; Δεν κάναμε τόσα θαύματα στο όνομά 

σου;" Και τότε θα τους πω και εγώ: "ποτέ δεν σας ήξερα. Υύγετε μακριά 

μου, εσείς που αντιστρατεύεστε το νόμο του Θεού". 

 

7. Η παραβολή για τα δύο σπίτια 

 

Όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου και τα τηρεί, αυτόν τον παρομοιάζω με 

άνθρωπο συνετό, που έχτισε το σπίτι του πάνω σε βράχο. Κι έπεσε βροχή 

και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι κι έπεσαν ορμητικά 

πάνω σε αυτό το σπίτι και δεν γκρεμίστηκε, γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω 

στο βράχο. Κι όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου, μα δεν τα τηρεί στην 

πράξη, θα μοιάσει με άνθρωπο άμυαλο, που έχτισε το σπίτι του πάνω στην 

άμμο. Κι έπεσε βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι 

κι έπεσαν πάνω σε αυτό το σπίτι, και το σπίτι γκρεμίστηκε· και η πτώση 

του έγινε με πάταγο μεγάλο. 

 

8. Ο Ιησούς αληθινός δάσκαλος 

 

Όταν τέλειωσε ο Iησούς με αυτά τα λόγια, ο κόσμος εντυπωσιάστηκε 

βαθιά από τη διδασκαλία του. Γιατί τους δίδασκε με αυθεντία, και όχι όπως 

οι γραμματείς. 
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Ερευνητικά ερωτήματα 

 

 

1. Γιατί δεν πρέπει ο άνθρωπος να κατακρίνει το συνάνθρωπό του; 

*κείμ. 1+ 

 

2. Ποιος είναι ο χρυσός κανόνας για τη στάση μας απέναντι στους 

άλλους ανθρώπους; *κείμ. 4] 

 

3. Γιατί ο Φριστός ζητά να προφυλαχθούν οι άνθρωποι από τους 

ψευδοπροφήτες; *κείμ. 5] 

 

4. Ποιος είναι ο αληθινός μαθητής του Φριστού; *κείμ. 6] 

 

5. Ποιο είναι το νόημα της παραβολής με τα δύο σπίτια;  *κείμ. 7] 
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18. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη. Υανερώνει τον 

Θεό ως Πατέρα που συγχωρεί τα παιδιά του: Η παραβολή 

του σπλαχνικού Πατέρα (Λκ 15, 11-32)  
 

      Σους είπε επίσης ο Ιησούς : Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Ο 

μικρότερος απ’ αυτούς είπε στον πατέρα του: «πατέρα, δώσε μου το μερίδιο 

της περιουσίας που μου αναλογεί». Κι εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. 

Ύστερα από λίγες μέρες ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα κι έφυγε σε 

χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσωτη ζωή. 

Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη, κι 

άρχισε κι αυτός να στερείται. Πήγε κι έγινε εργάτης σε έναν από τους 

πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να 

βόσκει χοίρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα  

ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χοίροι, και κανένας δεν του 'δινε.  

       Σελικά συνήλθε και είπε: Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν 

περίσσιο ψωμί, κι εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας! Θα σηκωθώ και θα πάω 

στον πατέρα μου και θα του πω: πατέρα, αμάρτησα στον Θεό και σ' εσένα· 

δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου, κάνε με σαν έναν από τους 

εργάτες σου». ηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του.  

       Ενώ ήταν ακόμη μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, 

έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφιλούσε. Σότε ο γιος του τού 

είπε: «πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σ' εσένα και δεν αξίζω να λέγομαι 

παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους του και τους είπε: 

«βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και ντύστε τον φορέστε του 

δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Υέρτε το σιτευτό; μοσχάρι 

και σφάξτε το να φάμε και να ευφρανθούμε, γιατί αυτός ο γιος μου ήταν 

νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε. Έτσι άρχισαν να 

ευφραίνονται.  

         Ο μεγαλύτερος γιος του βρισκόταν στο χωράφι. Καθώς λοιπόν 

ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Υώναξε 

έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του 

είπε: «γύρισε ο αδερφός σου, κι ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι, 

γιατί του ήρθε πίσω γερός». Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει 

μέσα. Βγήκε ο πατέρας του και τον παρακαλούσε, εκείνος όμως 

αποκρίθηκε στον πατέρα του: «εγώ τόσα χρόνια σού δουλεύω και ποτέ δεν 

παράκουσα διαταγή σου. κι όμως σ' εμένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για 

να ευφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου, που 

κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το 

σιτευτό μοσχάρι». Κι ο πατέρας του τού είπε: «παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε 

μαζί μου και όλα τα δικά μου είναι και δικά σου. Έπρεπε όμως να 
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ευφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδερφός σου αυτός ήταν νεκρός και 

αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε» (Λκ 15, 11-32).  

Ερευνητικά ερωτήματα 

 

1. Σι έκανε ο μικρός γιός του Πατέρα και πως θα χαρακτηρίζατε την 

απαίτησή του; *κείμ. + 

 

2. Γιατί άραγε πήρε την απόφαση ο μικρός γιός να επιστρέψει στο 

σπίτι του πατέρα; *κείμ.] 

 

3. Γιατί κράτησε αυτή την στάση ο μεγαλύτερος γιός; *κείμ.+ 

 

4. Πως θα χαρακτηρίζατε τη στάση του πατέρα απέναντι στα δυό 

παιδιά του; *κείμ.] 

 

5. Ποιο είναι το νόημα της παραβολής;  *κείμ.] 
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19. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη. Δίπλα σε όλους 

χωρίς καμιά διάκριση: Η παραβολή του σπλαχνικού 

αμαρείτη (Λκ 10, 25-37)  

 

 
       Κάποιος νομοδιδάσκαλος παρουσιάστηκε στον Ιησού και, για να τον 

φέρει σε δύσκολη θέση, του είπε: «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να 

κερδίσω την αιώνια ζωή;» Κι ο Ιησούς του είπε: «Ο Νόμος τι γράφει;» 

Εκείνος απάντησε: «Ν’ αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά 

σου και μ’ όλη την ψυχή σου, μ’ όλη τη δύναμή σου και μ’ όλο το νου σου · 

και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». «Πολύ σωστά απάντησες», του 

είπε ο Ιησούς· «αυτό κάνε και θα ζήσεις». Εκείνος όμως, θέλοντας να 

δικαιολογήσει τον εαυτό του, είπε στον Ιησού: «Και ποιος είναι ο πλησίον 

μου;»  

         Πήρε τότε αφορμή ο Ιησούς και είπε: «Κάποιος άνθρωπος, 

κατεβαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα για την Ιεριχώ, έπεσε πάνω σε ληστές. 

Αυτοί τον ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν κι έφυγαν παρατώντας τον 

μισοπεθαμένο. Έτυχε να κατεβαίνει από κείνο το δρόμο και κάποιος 

ιερέας, ο οποίος, παρ' όλο που τον είδε, τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει 

σημασία. Σο ίδιο και κάποιος  λευίτης, που περνούσε από κείνο το μέρος· κι 

αυτός, παρ' όλο που τον είδε, τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. 

        Κάποιος όμως  αμαρείτης, που ταξίδευε, ήρθε προς το μέρος του, τον 

είδε και τον σπλαχνίστηκε. Πήγε κοντά του, άλειψε τις πληγές του με λάδι 

και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα τον ανέβασε στο δικό του το ζώο, 

τον οδήγησε στο πανδοχείο και φρόντισε γι' αυτόν. Σην άλλη μέρα 

φεύγοντας έβγαλε κι έδωσε στον πανδοχέα δύο δηνάρια και του είπε: 

‘φρόντισέ τον, κι ό,τι παραπάνω ξοδέψεις, εγώ όταν ξαναπεράσω θα σε 

πληρώσω’».  

      Ποιος λοιπόν από αυτούς τους τρεις, κατά τη γνώμη σου, αποδείχτηκε 

‘πλησίον’» εκείνου που έπεσε στους ληστές;» Κι εκείνος απάντησε: «Αυτός 

που τον σπλαχνίστηκε». Σότε ο Ιησούς του είπε: «Πήγαινε, και να κάνεις κι 

εσύ το ίδιο» (Λκ 10, 25-37). 

 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

 

1. Γιατί ο νομοδιδάσκαλος να ήθελε να φέρει σε δύσκολη θέση το 

Φριστό; *κείμ. + 
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2. Γιατί άραγε να ζήτησε ο νομοδιδάσλαος από το Φριστό να του 

διδάξει ποιος είναι ο «πλησίον»; *κείμ. + 

 

 

3.  Σι θέλει να τονίσει ο Φριστός αναφέρεροντας ότι ο ιερέας και ο 

λευίτης δεν συμπαραστάθηκαν στον τραυματισμένο από τους ληστές 

άνθρωπο; *κείμ. + 

 

4.  Γιατί ο Φριστός «βάζει» το αμαρείτη να φανεί ως αληθινός 

«πλησίον» ; *κείμ. + 

 

5. Ποιος στάθηκε αληθινός «πλησίον» στον τραυματισμένο από τους 

ληστές άνθρωπο και γιατί;  *κείμ. + 
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20. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη. Αποδέχεται και 

συνομιλεί χωρίς διακρίσεις με άντρες και γυναίκες: 

Διάλογος με τη αμαρείτισσα (Ιω 4, 1-42)  
 

 

    Όταν λοιπόν έμαθε ο Κύριος ότι οι Υαρισαίοι πληροφορήθηκαν πως ο 

Ιησούς αποκτά περισσότερους οπαδούς από τον Ιωάννη και τους βαφτίζει –

αν και ο ίδιος ο Ιησούς δε βάφτιζε αλλά οι μαθητές του– άφησε την Ιουδαία 

κι έφυγε πάλι για τη Γαλιλαία. Έπρεπε όμως να περάσει από τη αμάρεια. 

Έφτασε έτσι σε μια πόλη της αμάρειας που λεγόταν υχάρ, κοντά στο 

χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το 

πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε 

κοντά στο πηγάδι· ήταν γύρω στο μεσημέρι. Οι μαθητές του είχαν πάει 

στην πόλη ν’ αγοράσουν τρόφιμα.  

        Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη αμάρεια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς 

της λέει: «Δώσ’ μου να πιω». Η γυναίκα  τού απάντησε: «Εσύ είσαι Ιουδαίος 

κι εγώ αμαρείτισσα. Πώς μπορείς να  ζητάς να σου δώσω νερό να πιεις;» – 

οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους αμαρείτες. Ο Ιησούς 

της απάντησε: «Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που 

σου λέει ‚δώσ’ μου να πιω‛, τότε εσύ θα του ζητούσες τη δωρεά του Θεού, 

κι εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό». Σου λέει η γυναίκα: «Κύριε, εσύ δεν 

έχεις ούτε καν κουβά, και το πηγάδι είναι βαθύ· από πού, λοιπόν, το ’χεις 

το τρεχούμενο νερό; Αυτό το πηγάδι μάς το χάρισε ο προπάτοράς μας ο 

Ιακώβ· ήπιε απ’ αυτό ο ίδιος και οι γιοι του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ 

είσαι ανώτερος απ’ αυτόν;» Ο Ιησούς της απάντησε: «Όποιος πίνει απ’ 

αυτό το νερό θα διψάσει πάλι· όποιος όμως πιει από το νερό που θα του 

δώσω εγώ δε θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει 

μέσα του μια πηγή που θ’ αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Σου λέει η 

γυναίκα: «Κύριε, δώσ’ μου αυτό το νερό για να μη διψάω, κι ούτε να 

έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Σότε ο Ιησούς της είπε: «Πήγαινε να 

φωνάξεις τον άντρα σου κι έλα εδώ». «Δεν έχω άντρα», απάντησε η 

γυναίκα. Ο Ιησούς της λέει: «ωστά είπες, ‚δεν έχω άντρα‛· γιατί πέντε 

άντρες πήρες κι αυτός που μαζί του τώρα ζεις δεν είναι άντρας σου· αυτό 

που είπες είναι αλήθεια». Σου λέει η γυναίκα: «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι 

προφήτης· οι προπάτορές μας λάτρεψαν το Θεό σ’ αυτό το βουνό· εσείς 

όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να 

τον λατρεύει». «Πίστεψέ με, γυναίκα», της λέει τότε ο Ιησούς, «είναι κοντά 

ο καιρός που δε θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σ’ αυτό το βουνό ούτε στα 

Ιεροσόλυμα. Εσείς οι αμαρείτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε· εμείς 
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όμως λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο 

από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, που οι 

πραγματικοί λατρευτές θα λατρέψουν τον Πατέρα με τη δύναμη του 

Πνεύματος, που αποκαλύπτει την αλήθεια· γιατί έτσι τους θέλει ο 

Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα. Κι αυτοί που 

τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος, 

που φανερώνει την αλήθεια». Σου λέει τότε η γυναίκα: «Ξέρω ότι θα 

έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Φριστός· όταν έρθει εκείνος, θα μας τα εξηγήσει 

όλα». «Εγώ είμαι», της λέει ο Ιησούς, «εγώ, που σου μιλάω αυτή τη στιγμή».  

         Εκείνη τη στιγμή ήρθαν οι μαθητές του κι απορούσαν που 

συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια, κανείς δεν είπε «τι συζητάς;» ή «γιατί 

μιλάς μαζί της;» Σότε η γυναίκα άφησε τη στάμνα της, πήγε στην πόλη κι 

άρχισε να λέει στον κόσμο: «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε 

όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου· μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας;» Βγήκαν, 

λοιπόν, από την πόλη κι έρχονταν σ’ αυτόν. το μεταξύ οι μαθητές τον 

παρακαλούσαν και  έλεγαν: «Διδάσκαλε, φάε κάτι». Αυτός όμως τους είπε: 

«Εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν την ξέρετε». Κι οι μαθητές έλεγαν 

μεταξύ τους: «Μήπως του ’φερε κανείς να φάει;» Αλλά ο Ιησούς τους είπε: 

«Δικιά μου τροφή είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε, και 

να φέρω σε πέρας το έργο του. Εσείς συνηθίζετε να λέτε ‚τέσσερις μήνες 

ακόμη, κι έφτασε ο θερισμός‛. Εγώ σας λέω: σηκώστε τα μάτια σας και 

κοιτάξτε τα χωράφια. Ασπροκοπούν από τα στάχυα τα ώριμα, έτοιμα 

κιόλας για το θερισμό. Ο θεριστής αμείβεται για τη δουλειά του και 

συνάζει καρπό για την αιώνια ζωή, έτσι ώστε μαζί να χαίρονται κι αυτός 

που σπέρνει κι αυτός που θερίζει. Γιατί εδώ αληθεύει η παροιμία ‚άλλος 

είναι που σπέρνει κι άλλος που θερίζει‛. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε 

καρπό που γι’ αυτόν εσείς δεν κοπιάσατε· άλλοι μόχθησαν, κι εσείς 

μπήκατε εκεί να θερίσετε το δικό τους κόπο».  

        Πολλοί από τους αμαρείτες εκείνης της πόλης πίστεψαν σ’ αυτόν, 

εξαιτίας της μαρτυρίας της γυναίκας που έλεγε: «Μου είπε όλα όσα έχω 

κάνει». Όταν λοιπόν οι αμαρείτες ήρθαν κοντά του, τον παρακαλούσαν 

να μείνει μαζί τους· κι έμεινε εκεί δύο μέρες. Έτσι, πίστεψαν πολύ 

περισσότεροι ακούγοντας τα λόγια του κι έλεγαν στη γυναίκα: «Η πίστη 

μας δε στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια· γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε 

τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του 

κόσμου, ο Φριστός» (Ιω 4, 1-42) 

 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

 

1. Γιατί βρέθηκε στη αμάρεια ο Φριστός ; *κείμ. ] 
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2. Με ποια αφορμή ξεκίνησαν να συζητούν ο Φριστός με τη 

αμαρείτισσα; *κείμ. + 

 

3. Πιο να είναι άραγε το «νερό» που κάνει τον άνθρωπο να μην διψάσει 

ποτέ ; *κείμ. + 

 

4. Πως λέει στη αμαρείτισσα ο Φριστός ότι πρέπει να γίνεται η 

λατρεία του Θεού; *κείμ. ] 

 

5. Πως αντέδρασαν οι υπόλοιποι αμαρείτες συναντώντας το Φριστό;  

*κείμ. + 
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21. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη. υγχωρεί 

«αμαρτωλούς» που έχουν ανοιχτή καρδιά: Η περίπτωση της 

μοιχαλίδας και του Ζακχαίου (Ιω 8, 3-11. Λκ 19, 1-10)  
 

 

    1.   Σότε οι δάσκαλοι του νόμου και οι Υαρισαίοι έφεραν μια γυναίκα που 

την είχαν πιάσει να διαπράττει μοιχεία· την έβαλαν στη μέση και του 

είπαν: «Διδάσκαλε, αυτή τη γυναίκα την έπιασαν επ’ αυτοφώρω να 

διαπράττει μοιχεία. Ο Μωυσής στο νόμο μάς έχει δώσει εντολή να 

λιθοβολούμε τέτοιου είδους γυναίκες. εσύ τι γνώμη έχεις;» Αυτό το ’λεγαν 

για να του στήσουν παγίδα, ώστε να βρουν κάποια κατηγορία εναντίον 

του. Ο Ιησούς τότε έσκυψε κάτω και με το δάχτυλο έγραφε στο χώμα. 

Καθώς όμως επέμεναν να τον ρωτούν, σηκώθηκε πάνω και τους είπε: 

«Όποιος ανάμεσά σας είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος πέτρα πάνω 

της». Κι έσκυψε πάλι κάτω κι έγραφε στο χώμα. Αυτοί όμως, όταν άκουσαν 

την απάντηση, άρχισαν με πρώτους τους γεροντότερους να φεύγουν ένας 

ένας, μέχρι και τον τελευταίο· κι έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα στη 

μέση. Σότε σηκώθηκε όρθιος ο Ιησούς και τη ρώτησε: «Γυναίκα, πού είναι οι 

κατήγοροί σου; Κανένας δε σε καταδίκασε;» Εκείνη απάντησε : «Κανένας, 

Κύριε». «Ούτε εγώ σε καταδικάζω», είπε ο Ιησούς· «πήγαινε, κι από ’δω και 

πέρα μην αμαρτάνεις πια» (Ιω 8, 3-11) 

 

   2.    «Ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ και περνούσε μέσα από την πόλη. Εκεί 

υπήρχε κάποιος, που το όνομά του ήταν Ζακχαίος. Ήταν αρχιτελώνης και 

πλούσιος. Προσπαθούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς· δεν μπορούσε όμως 

εξαιτίας του πλήθους και γιατί ήταν μικρόσωμος. Έτρεξε λοιπόν μπροστά 

πριν από το πλήθος κι ανέβηκε σε μια συκομουριά για να τον δει, γιατί θα 

περνούσε από ’κει. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σημείο εκείνο, κοίταξε προς 

τα πάνω, τον είδε και του είπε: «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, γιατί σήμερα 

πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Εκείνος κατέβηκε γρήγορα και τον 

υποδέχτηκε με χαρά. Όλοι όσοι τα είδαν αυτά διαμαρτύρονταν κι έλεγαν 

ότι πήγε να μείνει στο σπίτι ενός αμαρτωλού. ηκώθηκε ο Ζακχαίος και 

είπε στον Κύριο: «Κύριε, υπόσχομαι να δώσω τα μισά από τα υπάρχοντά 

μου στους φτωχούς και ν’ ανταποδώσω στο τετραπλάσιο όσα πήρα με 

απάτη». Ο Ιησούς, απευθυνόμενος σ’ αυτόν, είπε: «ήμερα αυτή η 

οικογένεια σώθηκε· γιατί κι αυτός ο τελώνης είναι απόγονος του Αβραάμ. 

Ο Τιός του Ανθρώπου ήρθε για να αναζητήσει και να σώσει αυτούς που 

έχουν χάσει το δρόμο τους». (Λκ 19, 1-10) 
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Εργασίες για το σπίτι :  

 

1. Να περιγράψετε τη στάση του Χριστού απέναντι στη «μοιχαλίδα» και να 

χαρακτηρίσετε τη συμπεριφορά των δασκάλων του νόμου και των 

Φαρισαίων. 

 

2. Αφού βρείτε στοιχεία για τους τελώνες και τη θέση τους στην κοινωνία 

της Παλαιστίνης, να χαρακτηρίσετε τη στάση του Χριστού απέναντι στον 

αρχιτελώνη Ζακχαίο. 
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22. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη. Φορταίνει τη 

σωματική και πνευματική πείνα των ανθρώπων: Ο 

χορτασμός των πεντακισχιλίων (Ιω 6, 1-15)  

 

 
    Μετά απ’ αυτά ο Ιησούς έφυγε για την άλλη όχθη της λίμνης της 

Γαλιλαίας, που λεγόταν Σιβεριάδα. Σον ακολούθησε πλήθος πολύ, γιατί 

έβλεπαν τα θαύματα που έκανε θεραπεύοντας τους αρρώστους. Ο Ιησούς 

τότε ανέβηκε σ’ ένα λόφο κι εκεί καθόταν με τους μαθητές του. Πλησίαζε 

το Πάσχα, η γιορτή των Ιουδαίων. Καθώς σήκωσε τα μάτια ο Ιησούς και 

είδε ότι πολύς κόσμος ερχόταν προς το μέρος του, λέει στο Υίλιππο: «Από 

πού μπορούμε ν’ αγοράσουμε ψωμί, για να φάνε αυτοί οι άνθρωποι;» Αυτό 

το είπε για να δει τι θ’ απαντούσε ο Υίλιππος, επειδή ο ίδιος ήξερε τι 

έμελλε να κάνει. Ο Υίλιππος του απάντησε: «Ακόμα και διακόσια δηνάρια 

να δώσουμε για ψωμιά, δε θα φτάσουν ώστε να πάρει ο καθένας ένα μικρό 

κομμάτι». Ο Ανδρέας, ένας από τους μαθητές του και αδερφός του ίμωνα 

Πέτρου, του λέει: «Είναι εδώ ένα παιδί που έχει πέντε κρίθινα ψωμιά και 

δύο ψάρια· αλλά τι είναι αυτά για τόσους ανθρώπους;» Σότε είπε ο Ιησούς: 

«Υροντίστε να καθίσουν οι άνθρωποι κάτω για φαγητό». Σο χορτάρι στην 

περιοχή ήταν πολύ. Κάθισαν λοιπόν κάτω· οι άντρες ήταν περίπου πέντε 

χιλιάδες. Πήρε τότε ο Ιησούς τα ψωμιά και, αφού είπε ευχαριστήρια 

προσευχή, τα μοίρασε στους μαθητές και οι μαθητές στον κόσμο που είχε 

καθίσει κάτω· παρομοίως κι από τα ψάρια έδινε όσο ήθελαν. Κι όταν 

χόρτασαν, λέει στους μαθητές του: «Μαζέψτε τα κομμάτια που 

περίσσεψαν, για να μην πάει τίποτε χαμένο». Σα μάζεψαν, λοιπόν, και 

γέμισαν δώδεκα κοφίνια με περισσεύματα από τα πέντε κρίθινα ψωμιά, 

κομμάτια που περίσσεψαν απ’ αυτούς που είχαν φάει. Όταν οι άνθρωποι 

είδαν πως έκανε ένα τέτοιο θαύμα ο Ιησούς, έλεγαν: «ίγουρα αυτός είναι 

ο προφήτης που περιμένουμε να έρθει στον κόσμο». Ο Ιησούς όμως, επειδή 

κατάλαβε πως σκόπευαν να έρθουν να τον αρπάξουν για να τον κάνουν 

βασιλιά, έφυγε πάλι και πήγε στο βουνό ολομόναχος (Ιω 6, 1-15). 

 

 
Εργασία για το σπίτι :  

 
Τι ήθελε να δείξει ο Χριστός με το θαύμα του χορτασμού των 

πεντακισχιλίων; 



 53 

 

 

 

 

23. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη. Ανοίγει τα μάτια 

των ανθρώπων: Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού (Ιω 9)  
 

 

     Καθώς πήγαινε στο δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε 

γεννηθεί τυφλός. Σον ρώτησαν, λοιπόν, οι μαθητές του: «Διδάσκαλε, ποιος 

αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του;» Ο Ιησούς 

απάντησε: «Ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε 

τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σ’ αυτόν. 

Όσο διαρκεί η μέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που μ’ έστειλε. 

Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι σ’ 

αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως για τον κόσμο». Όταν τα είπε αυτά ο 

Ιησούς, έφτυσε κάτω, έφτιαξε πηλό από το φτύμα, άλειψε με τον πηλό τα 

μάτια του ανθρώπου, και του είπε: «Πήγαινε να νιφτείς στην κολυμβήθρα 

του ιλωάμ» –που σημαίνει «απεσταλμένος από το Θεό». Ξεκίνησε, 

λοιπόν, ο άνθρωπος, πήγε και νίφτηκε και, όταν γύρισε πίσω, έβλεπε. Σότε 

οι γείτονες κι όσοι τον είχαν δει προηγουμένως ότι ήταν τυφλός, έλεγαν: 

«Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε;» Μερικοί 

έλεγαν: «Αυτός είναι», ενώ άλλοι έλεγαν: «Όχι, είναι κάποιος που του 

μοιάζει». Ο ίδιος όμως έλεγε: «Εγώ είμαι». Σότε τον ρωτούσαν: «Πώς, 

λοιπόν, άνοιξαν τα μάτια σου;» Εκείνος απάντησε: «Ένας άνθρωπος που 

τον λένε Ιησού έκανε πηλό, μου άλειψε τα μάτια και μου είπε: ‚πήγαινε 

στην κολυμβήθρα του ιλωάμ και νίψου‛· πήγα λοιπόν εκεί, νίφτηκα και 

βρήκα το φως μου». Σον ρώτησαν, λοιπόν: «Πού είναι ο άνθρωπος 

εκείνος;» «Δεν ξέρω», τους απάντησε. Σον έφεραν τότε στους Υαρισαίους, 

τον άνθρωπο που ήταν άλλοτε τυφλός. Η μέρα που έφτιαξε ο Ιησούς τον 

πηλό και του άνοιξε τα μάτια ήταν άββατο. Άρχισαν λοιπόν και οι 

Υαρισαίοι να τον ρωτούν πάλι πώς απέκτησε το φως του. Αυτός τους 

απάντησε: «Έβαλε πάνω στα μάτια μου πηλό, νίφτηκα και βλέπω».  

Μερικοί από τους Υαρισαίους έλεγαν: «Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να 

είναι σταλμένος από το Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του αββάτου». 

Άλλοι όμως έλεγαν: «Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει 

τέτοια σημεία;» Και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Ρωτούν λοιπόν 

πάλι τον τυφλό: «Εσύ τι λες γι’ αυτόν; πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα 

μάτια;» Κι εκείνος τους απάντησε: «Είναι προφήτης». Οι Ιουδαίοι όμως δεν 

εννοούσαν να πιστέψουν πως αυτός ήταν τυφλός κι απέκτησε το φως του, 

ώσπου κάλεσαν τους γονείς του ανθρώπου και τους ρώτησαν: «Αυτός είναι 

ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός; Πώς, λοιπόν, τώρα βλέπει;» Οι 
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γονείς του τότε αποκρίθηκαν: «Ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας κι πως 

γεννήθηκε τυφλός· πώς όμως τώρα βλέπει, δεν ξέρουμε, ή ποιος του άνοιξε 

τα μάτια, εμείς δεν  ξέρουμε·  ρωτήστε τον ίδιο, ενήλικος είναι, αυτός 

μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του». Αυτά είπαν οι γονείς του, από φόβο 

προς τους Ιουδαίους. Γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλας συμφωνήσει 

να αφορίζεται από τη συναγωγή όποιος παραδεχτεί πως ο Ιησούς είναι ο 

Μεσσίας. Γι’ αυτό είπαν οι γονείς του, «ενήλικος είναι, ρωτήστε τον ίδιο». 

Κάλεσαν, λοιπόν, για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν πριν τυφλός 

και του είπαν: «Πες την αλήθεια μπροστά στο Θεό· εμείς ξέρουμε ότι ο 

άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Εκείνος τότε τους απάντησε: «Αν είναι 

αμαρτωλός, δεν  ξέρω· ένα ξέρω: πως, ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω». 

Σον ρώτησαν τότε: «Σι σου έκανε; Πώς σου άνοιξε τα μάτια;» «ας το είπα 

κιόλας», τους αποκρίθηκε, «αλλά δεν πειστήκατε· γιατί θέλετε να το 

ακούσετε πάλι ; Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του;» Σον 

περιγέλασαν τότε και του είπαν: «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου· εμείς 

είμαστε μαθητές του Μωυσή· εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στο 

Μωυσή, ενώ γι’ αυτόν δεν ξέρουμε την προέλευσή του». Σότε απάντησε ο 

άνθρωπος και τους είπε: «Εδώ είναι το παράξενο, πως εσείς δεν ξέρετε από 

πού είναι ο άνθρωπος, κι όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε πως ο 

Θεός τούς αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κάποιος τον σέβεται και 

κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο κόσμος δεν 

ακούστηκε ν’ ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού.Αν αυτός 

δεν ήταν από το Θεό δε θα μπορούσε να κάνει τίποτα». «Εσύ είσαι 

βουτηγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες», του αποκρίθηκαν, 

«και κάνεις εσύ το δάσκαλο σ’ εμάς;» Και τον πέταξαν έξω. Ο Ιησούς 

έμαθε ότι τον πέταξαν έξω και, όταν τον βρήκε, του είπε: «Εσύ πιστεύεις 

στον Τιό του Θεού;» Εκείνος αποκρίθηκε: «Και ποιος είναι αυτός, κύριε, για 

να πιστέψω σ’ αυτόν;» «Μα τον έχεις κιόλας δει», του είπε ο Ιησούς. «Αυτός 

που μιλάει τώρα μαζί σου, αυτός είναι». Κι εκείνος είπε: «Πιστεύω Κύριε», 

και τον προσκύνησε. Σότε ο Ιησούς είπε: «Ήρθα για να φέρω σε κρίση τον 

κόσμο, έτσι ώστε αυτοί που δε βλέπουν να βρουν το φως τους, κι εκείνοι 

που βλέπουν ν’ αποδειχθούν τυφλοί». Μερικοί Υαρισαίοι που ήταν εκεί 

μαζί του, άκουσαν τα λόγια αυτά και του είπαν: «Μήπως είμαστε κι εμείς 

τυφλοί;» «Αν ήσασταν τυφλοί», τους απάντησε ο Ιησούς, «δε θα ήσασταν 

ένοχοι· αφού όμως τώρα  λέτε με βεβαιότητα «εμείς βλέπουμε»· η ενοχή 

σας παραμένει» (Ιω 9). 

 

 

Εργασία για το σπίτι :  

 

Τι σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στο θαύμα της θεραπείας του εκ 

γενετής τυφλού και γιατί; 
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24. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη. Ελευθερώνει τους 

ανθρώπους από την τυπική τήρηση του Νόμου με την 

εντολή της αγάπης: Η θεραπεία του ανθρώπου με παράλυτο 

χέρι (Μκ 3, 1-6)  
 

 

   «Ο Ιησούς μπήκε πάλι στη συναγωγή. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος με 

παράλυτο χέρι.  Πρόσεχαν να δουν αν θα τον θεραπεύσει την ημέρα του 

αββάτου, για να τον κατηγορήσουν. Λέει τότε στον άνθρωπο με το 

παράλυτο χέρι: «ήκω κι έλα εδώ στη μέση». Και τους ρωτάει :«Επιτρέπει ο 

νόμος, το άββατο να κάνει κανείς καλό ή να κάνει κακό; Να σώσει μια 

ζωή ή να την αφήσει να χαθεί;» Αυτοί σιωπούσαν. Κι αφού έριξε σ’ όλους 

γύρω του μια ματιά με οργή, λυπημένος πολύ για την πώρωση της καρδιάς 

τους, λέει στον άνθρωπο: «Σέντωσε το χέρι σου». Κι εκείνος το τέντωσε, κι 

έγινε καλά το χέρι του σαν το άλλο. Βγήκαν έξω οι Υαρισαίοι κι αμέσως 

συσκέφθηκαν με τους Ηρωδιανούς και πήραν απόφαση να τον 

εξοντώσουν» (Μκ 3, 1-6). 

 

 

Εργασία για το σπίτι :  

 

Για ποιο λόγο θεράπευσε ο Χριστός το παράλυτο χέρι του ανθρώπου 

ημέρα Σάββατο;  
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25. Ο Ιησούς Φριστός στην Καινή Διαθήκη. Κηρύττει μια 

κοινωνία δικαιοσύνης και ταυτίζεται με τους αδυνάτους: 

Παραβολή της Κρίσης (Μτ 25, 31-45)  
  

 

 «Όταν θα έρθει ο Τιός του Ανθρώπου με όλη του τη μεγαλοπρέπεια, και 

θα τον συνοδεύουν όλοι οι άγιοι άγγελοι, θα καθίσει στο μεγαλόπρεπο 

θρόνο του. Σότε θα συναχτούν μπροστά του όλα τα έθνη, και θα τους 

ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια. Σα 

πρόβατα θα τα τοποθετήσει στα δεξιά του και τα κατσίκια στ’ αριστερά 

του. Θα πει τότε ο βασιλιάς σ’ αυτούς που βρίσκονται δεξιά του: ‚ελάτε, οι 

ευλογημένοι απ’ τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας έχει 

ετοιμαστεί απ’ την αρχή του κόσμου. Γιατί, πείνασα και μου δώσατε να 

φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, 

γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και μ’ επισκεφθήκατε, φυλακισμένος κι 

ήρθατε να με δείτε‛. Σότε θα του απαντήσουν οι άνθρωποι του Θεού: 

‚Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου 

δώσαμε να πιεις; Πότε σε είδαμε ξένον και σε περιμαζέψαμε ή γυμνόν και 

σε ντύσαμε; Πότε σε είδαμε άρρωστον ή φυλακισμένον κι ήρθαμε να σε 

δούμε;‛ Κι ο βασιλιάς θα τους απαντήσει : ‚σας βεβαιώνω πως αφού τα 

κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδερφούς μου, τα κάνατε για 

μένα‛. 

     Ύστερα θα πει και σ’ αυτούς που βρίσκονται αριστερά του: ‚φύγετε από 

μπροστά μου, καταραμένοι· πηγαίνετε στην αιώνια φωτιά, που έχει 

ετοιμαστεί για το διάβολο και τους δικούς του. Γιατί, πείνασα και δε μου 

δώσατε να φάω, δίψασα και δε μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και δε με 

περιμαζέψατε, γυμνός και δε με ντύσατε, άρρωστος και φυλακισμένος και 

δεν ήρθατε να με δείτε‛. Σότε θα του απαντήσουν κι αυτοί: ‚Κύριε, πότε σε 

είδαμε πεινασμένον ή διψασμένον ή ξένον ή γυμνόν ή άρρωστον ή 

φυλακισμένον και δε σε υπηρετήσαμε;‛ Και θα τους απαντήσει: ‚σας 

βεβαιώνω πως αφού δεν τα κάνατε αυτά για έναν από αυτούς τους 

άσημους αδερφούς μου, δεν τα κάνατε ούτε για μένα‛. Κι αυτοί  θα πάνε 

στην αιώνια τιμωρία, ενώ οι δίκαιοι στην αιώνια ζωή» (Μτ 25, 31-45)  

 

 

Εργασία για το σπίτι :  

 

Ποιο είναι το κριτήριο με βάση το οποίο θα κρίνει ο Χριστός τους 

ανθρώπους και πως αυτό φαίνεται μέσα από το κείμενο;   


