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Έντυπο προσωρινό υλικό στα

Θρησκευτικά Α΄ Λυκείου
Θρησκεία και σύγχρονος
άνθρωπος

Το έντυπο προσωρινό υλικό στα
Θρησκευτικά δημιουργήθηκε με
την ευθύνη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο
υλοποίησης του Υποέργου «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Οδηγών για τον
Εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών
Προσεγγίσεων» της Πράξης «ΝΕΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) —
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Νέο πρόγραμμα σπουδών. Το παρόν
υλικό συνοδεύει το αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών και τον Οδηγό Εκπαιδευτικού.
Για τη σύνταξη του φακέλου προσωρινού υλικού στα Θρησκευτικά
Α΄ Λυκείου εργάστηκαν αμισθί τα
μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Καλλιρρόη Ακανθοπούλου,
Δρ Θεολογίας, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και Μαρία Συργιάννη, Δρ Θεολογίας, Σχολική Σύμβουλος Θεολόγων, και οι
θεολόγοι εκπαιδευτικοί:
Δήμητρα Παρθένου
Θεολόγος, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
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Αναστασία Χατζηδημητρίου
Θεολόγος, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σχεδιασμός και μορφοποίηση φακέλου:
Καλλιρρόη Ακανθοπούλου
Εικονογράφηση εξωφύλλου, μετωπίδων θεματικών ενοτήτων και οπισθοφύλλου:
Δέσποινα Χανόγλου
Θεολόγος, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

D Γ
 ια τη μετάφραση της Αγίας Γραφής χρησιμοποιήθηκε η έκδοση
της Βιβλικής Εταιρίας.
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DΓ
 ια πληρέστερες βιβλιογραφικές
αναφορές και παραπομπές βλ.
στις αντίστοιχες διδακτικές ενότητες του (αναθεωρημένου) Οδηγού Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Λυκείου.
 α σύμβολα  δηλώνουν το τέDΤ
λος κάθε δραστηριότητας.
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Η αξιολόγηση, η κρίση
των προσαρµογών και
η επιστηµονική επιµέλεια
του προσαρµοσµένου βιβλίου
πραγµατοποιείται από τη Μονάδα
Ειδικής Αγωγής του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Η προσαρµογή του βιβλίου
για µαθητές µε µειωµένη όραση
από το ΙΤΥΕ – ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ
πραγµατοποιείται µε βάση
τις προδιαγραφές που έχουν
αναπτυχθεί από ειδικούς
εµπειρογνώµονες για το ΙΕΠ.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ
Έντυπο
υλικό
στα
«∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ»
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2.5. ΣΩΤΗΡΙΑ
Ιστορίες «σωτηρίας» από την
ιστορία και την καθημερινή
ζωή.

1. Ευγένιος Ντελακρουά, Η Ελευθερία οδηγεί το Λαό (1830)
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2. Έντβαρτ Μουνκ, Η κραυγή (1893)

3.
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4.
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Εμπειρίες σχετικές με την εμπιστοσύνη σε πρόσωπα ή θεσμούς. Η πίστη ως κοινωνικό
γεγονός.
1. Από την Αγία Γραφή:
Ψαλμ 62,2: Μονάχα στο Θεό βρίσκει η ψυχή μου τη γαλήνη· μόνο από κείνον
έρχεται η σωτηρία μου.
Ιω 10, 9: [Τους είπε λοιπόν πάλι
ο Ιησούς:…] Εγώ είμαι
η θύρα· όποιος περάσει από μένα θα βρει
σωτηρία·
Πραξ 13,23: Κι όπως το είχε υποσχεθεί, έφερε ο Θεός
τη σωτηρία στον Ισραήλ με έναν απόγονο
του Δαβίδ, τον Ιησού.
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 Ιησούς παραδόθηκε
Ο
στο θάνατο για τις ανομίες μας και αναστήθηκε για τη σωτηρία μας.
Ρωμ 10, 4: Γιατί ο Χριστός είναι το
τέλος του νόμου, αφού
εκπληρώνει το σκοπό
του, δίνοντας τη σωτηρία σ’ όποιον πιστεύει.
Ρωμ 10,10: Π
 ραγματικά, όποιος
πιστεύει με την καρδιά του, οδηγείται στη
δικαίωση, κι όποιος
ομολογεί με το στόμα,
οδηγείται στη σωτηρία.
Β Θεσ 2, 14: Σας κάλεσε στη σωτηρία με το δικό μας
κήρυγμα, ώστε να μετάσχετε στη δόξα του

Ρωμ 4, 25:
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Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
2. Η
 σωτηρία στην Ορθόδοξη Εκκλησία
2α. Άγιος Νεκτάριος, Ἡ σωτηρία
κατορθώνεται καί μέ τή Χάρη τοῦ
Θεοῦ καί μέ τή θέληση τοῦ ἀνθρώπου
«Οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν Υἱὸν
εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις
ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ Υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν
βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκαλύψαι» (Μτ.
ια’ 27 ).
[Κανένας δε γνωρίζει πραγματικά τον Υιό, παρά μόνον ο Πατέρας·
ούτε τον Πατέρα τον ξέρει κανείς
πραγματικά, παρά μόνο ο Υιός, καθώς κι εκείνος στον οποίο θέλει ο
Υιός να τον φανερώσει.]
10 / 95
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Παρά το γεγονός ότι η θεία φιλανθρωπία είναι άπειρη, και πλούσια η Χάρη του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, εντούτοις
η σωτηρία είναι αδύνατη χωρίς
τη συγκατάθεση και τη συνεργασία του ανθρώπου. Πρώτος αυτός
οφείλει να συναισθανθεί ότι αμάρτησε∙ να μεταμεληθεί, να επιθυμήσει και να επιζητήσει τη σωτηρία
του και έτσι η Χάρη να τον επιβραβεύσει με αυτήν. Διότι και η συναίσθηση και η μεταμέλεια, ο πόθος
της σωτηρίας, και η αναζήτησή της,
είναι ένδειξη επιστροφής προς τον
Θεό , είναι σημείο αποστροφής της
αμαρτίας και διάθεση ασκήσεως
στην αρετή, είναι κατά κάποιο τρόπο επίκληση της θείας ευσπλαχνίας, η οποία βιάζεται να ελεήσει τον
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παραπλανημένο. Ώστε για να μας
σώσει η Χάρη, πρέπει να θέλουμε
να σωθούμε. Γι’ αυτή την αλήθεια
δίνουν μαρτυρία οι θείοι Πατέρες
της Εκκλησίας. Ο θείος Χρυσόστομος λέει: «η Χάρη, παρότι είναι
Χάρη, σώζει μόνο εκείνους που το
θέλουν». Επίσης και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος βεβαιώνει: «το να
σωθούμε προϋποθέτει και τη δική
μας συμμετοχή και του Θεού»∙ και
ο Ιουστίνος προσθέτει : «Αν και ο
Θεός έπλασε μόνος τον άνθρωπο,
δεν σώζει τον άνθρωπο δίχως τη
συγκατάθεσή του».
Πλανώνται αυτοί που πιστεύουν
ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί
μόνο με τη Χάρη του Θεού ή μόνο
με τη δική του θέληση, δίχως τη
θεία Χάρη. Γιατί η μεν χάρη, όπως
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επισημάναμε, δεν σώζει, παρά
μόνο όσους μετανόησαν και επέστρεψαν στον Κύριο, ενώ η θέληση
χωρίς τη Χάρη είναι ανεπαρκής για
τη σωτηρία, γιατί ο άνθρωπος αδυνατεί από μόνος του να δικαιώσει
τον εαυτό του απέναντι στον Θεό.
[...] σύνολη η Εκκλησία, αφού
βάδισε τη μέση οδό, κήρυξε [...] και
δογμάτισε ότι «η σωτηρία του ανθρώπου κατορθώνεται με τη θεία
Χάρη και με τη θέληση και τη συνεργασία του ιδίου».
[...] Από τα ίδια τα λόγια του
Σωτήρα θεωρείται δεδομένη η ανάγκη συνυπάρξεως και των δύο. Ο
Κύριος ερχόμενος για τη σωτηρία
του ανθρώπινου γένους, δεν τους
έσωζε όλους, παρόλο που ήθελε
να σωθούν όλοι και να έλθουν στην
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22-0241_l_a_thrisk_bm_94-118_28b.indd 13

19/03/2018 09:04

επίγνωση της αλήθειας, αλλά μόνο
αυτούς που τον ακολουθούσαν∙
γι’ αυτό όταν κήρυττε τους έλεγε:
«όποιος θέλει να με ακολουθήσει,
πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό
του»∙ [...]
Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως
(2011). Γνώθι σαυτόν. Κείμενα
αυτογνωσίας. Αθήνα: Άθως.
2β. Εκκλησία και σωτηρία
Όταν λέμε σωτηρία, την ταυτίζουμε με τη βασιλεία των ουρανών,
με την απόλαυση της βασιλείας
των ουρανών. Πού θα τη βρούμε τη
σωτηρία; Η σωτηρία βρίσκεται μόνον μέσα στην Εκκλησία. Αυτό το
έλεγε επιγραμματικά ο Κυπριανός:
Extra Ecclesiam nulla salus, εκτός
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της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Θεός
με τους εκτός της Εκκλησίας, αυτό
είναι στο χέρι του Θεού, αλλά εμείς
γνωρίζουμε ότι η σωτηρία βρίσκεται μόνον μέσα στην Εκκλησία [...].
Για να έχεις ζωή, πρέπει να μετάσχεις στη Θεία Ευχαριστία. Εφόσον
η Θεία Ευχαριστία πραγματώνεται
και προσφέρεται μόνον μέσα στην
Εκκλησία και εφόσον έξω από την
Εκκλησία δεν μπορούμε να βρούμε την αιώνιο ζωή, καταλαβαίνουμε ότι η σωτηρία βρίσκεται μόνον
μέσα στην Εκκλησία, που οικοδομείται μέσω της Θείας Ευχαριστίας
και φανερώνεται με τη Θεία Ευχαριστία. [...]
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Τη σωτηρία ως κατανίκηση της
φθοράς και του θανάτου δεν τη βρίσκει μόνον ο άνθρωπος. Η σωτηρία δεν ήλθε μόνον για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος στην πτώση του
συμπαρέσυρε την κτίση, η οποία
«συστενάζει και συνωδίνει» με τον
άνθρωπο [...]. Δηλαδή ο άνθρωπος, απελευθερούμενος και σωζόμενος, σώζει και την κτίση, την
οποία συμπαρέσυρε στη φθορά και
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για την οποία είναι υπεύθυνος, είναι υπεύθυνος για τη σωτηρία και
για τη διαφύλαξή της. Όπως ο άνθρωπος επανέρχεται στο «ἀρχαῖον
κάλλος», με τον ίδιο τρόπο και η
κτίση επανέρχεται στο αρχαίο κάλλος: «Καί εἶδεν ὁ Θεός τά πάντα,
ὅσα ἐποίησε, καί ἰδού καλά λίαν»
(Γεν. 1, 31). Η επαναφορά γίνεται
και αυτή διά της Θείας Ευχαριστίας.
Βέβαια η Εκκλησία ευλογεί την
κτίση. Δεν ευλογεί μόνον τον άνθρωπο. Ευλογεί τους ανθρώπους,
αλλά ευλογεί και την κτίση όλη, είτε
αγιάζοντάς την ως ύδατα, άρτους,
βάγια, είτε χρησιμοποιώντας την
ως εικόνες, κεριά, είτε αγιάζοντας
με τον βασιλικό. [...] Η όλη κτίση
αγιάζεται και ευλογείται και σώζεται
μέσα στην Εκκλησία. Το κυριότερο
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όμως στοιχείο με το οποίο η κτίση αγιάζεται και λυτρώνεται είναι η
προσφορά του άρτου και του οίνου
κατά τη Θεία Ευχαριστία. Αυτό που
προσφέρει ο άνθρωπος, το προσφέρει ως ευχαριστία εκ μέρους
όλης της κτίσεως προς το Θεό. Το
πρόσφορο είναι η προσφορά του
ανθρώπου προς το Θεό, αλλά το
υλικό στοιχείο των Τιμίων Δώρων
το παίρνουμε από την κτίση, ως
προσφορά της κτίσεως προς το
Θεό. Αυτό μεταβάλλεται σε σώμα
και αίμα Χριστού.
Αλλά δεν είναι μόνον το υλικό
στοιχείο. Δεν προσφέρουμε σίτο
και σταφύλια, αλλά προσφέρουμε
άρτο και οίνο. Για να γίνει ο σίτος
άρτος και να γίνει το σταφύλι οίνος
χρειάζεται μία προσφορά έργου,
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μία επεξεργασία εκ μέρους του ανθρώπου. Προσφέρουμε λοιπόν και
τον κόπο του ανθρώπου. Και ο μόχθος του ανθρώπου αγιάζεται αντιπροσωπευτικά με την προσφορά
αυτή της Θείας Ευχαριστίας. Είναι
δώρα, Τίμια Δώρα, δώρα του ανθρώπου προς τον Θεό, δώρα της
κτίσεως διά του ανθρώπου προς
τον Θεό αλλά και δώρα του Θεού
προς τον άνθρωπο· γι’ αυτό λέμε:
«Τά σά ἐκ τῶν σῶν, σοί προσφέρομεν». Είναι του Θεού, τα παίρνουμε
εμείς και τα δίνουμε πάλι στο Θεό.
Είναι προσφορά και αντιπροσφορά.
Παίρνοντας ο άνθρωπος την
προσφορά αυτή της Θείας Ευχαριστίας παίρνει την αφθαρσία, την
σωτηρία. Ο Θεός αφθαρτοποιεί την
19 / 96
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ανθρώπινη φύση και την κάνει αθάνατη. Μ' αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος γίνεται αθάνατος. Η ύλη μεταστοιχειώνεται μέσα στην Εκκλησία.
Η ύλη γίνεται Τίμια Δώρα, σώμα
Χριστού, Εκκλησία, και όλα αυτά
προσφέρονται στον Θεό ως ευχαριστία, ως Θεία Ευχαριστία.
Κατόπιν τούτων η Θεία Ευχαριστία δεν είναι μια πράξη ατομικής
ευσέβειας. Δεν κοινωνούμε απλώς
για να γίνουμε καλύτεροι, για να
πάρω εγώ το Χριστό μέσα μου, ο
καθένας ξεχωριστά· ο σκοπός της
κοινωνίας, ο σκοπός που όρισε ο
Χριστός να κοινωνούμε, δεν είναι
μόνον αυτός: ο σκοπός είναι να
πραγματώσουμε την Εκκλησία, να
κτίσουμε την Εκκλησία, στις φλέβες του καθενός από εμάς να ρέει
20 / 96 - 97
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το ίδιο αίμα, το αίμα του Χριστού,
που είναι το αίμα της κεφαλής της
Εκκλησίας, κάνοντάς μας έτσι ένα
σώμα, το σώμα του Χριστού.
Η Θεία Ευχαριστία λοιπόν, η
Λειτουργία με την οποία τελείται η
Θεία Ευχαριστία, είναι η εν τόπω
και εν χρόνω έκφραση και πραγμάτωση του μυστηρίου της Εκκλησίας
και είναι ο τρόπος δια του οποίου
σημαίνεται η Εκκλησία και σώζεται
ο άνθρωπος. […].
Γαλίτης, Γ. (2006). Αποκάλυψη και
Εκκλησία. Εισηγήσεις στο
Θεολογικό Συνέδριο της
Ι. Μητροπόλεως Ηλείας,
Πύργος: Ι. Μητροπόλεως
Ηλείας, σ. 56-70.
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2γ. Παράδεισος - κόλαση
Η πατερική θεολογία [...] κάνει
λόγο για τον παράδεισο ως τον
τόπο της βασιλείας του Θεού. [...]
Δεν υπάρχουν κτιστοί και περιορισμένοι χώροι ως παράδεισος και
κόλαση.
Παράδεισος και κόλαση είναι καταστάσεις και σχέσεις προς τον ζωοδότη Θεό.
Ματσούκας, Ν. (1997). Δογματική
και Συμβολική Θεολογία Γ.
Θεσσαλονίκη: Πουρναράς,
σ. 308-309.
[...] Η κολασμένη ζωή δεν είναι
μια ιδιαίτερη κατάσταση που την
επιβάλλει βάσει ενός νόμου ο Θεός,
και μάλιστα σε μια φυλακή κτιστών
βασάνων. Ο Θεός, κατά τον Μάξιμο
22 / 97
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Ομολογητή, λόγου χάρη, αγκαλιάζει αγαθούς και πονηρούς. Οι δεύτεροι δεν μπορούν να τον δουν στη
δόξα του, και τον αισθάνονται ως
τιμωρό και εχθρικό. [...]
Είναι φιλία η παραδείσια ζωή,
ενώ η κόλαση είναι «αφιλία» και
ακοινωνησία, τόσο σε σχέση με
τον Θεό όσο και σε σχέση με τους
άλλους. Συγκλονιστική είναι μια διήγηση στα Αποφθέγματα του αββά
Μακαρίου, την οποία θα ζήλευαν
σύγχρονοι υπαρξιστές φιλόσοφοι
και διανοούμενοι. Ο αββάς Μακάριος χτυπάει με το μπαστούνι του,
καθώς βαδίζει στην έρημο, το πεταμένο κρανίο ενός αιρεσιάρχη.
Και αμέσως η ψυχή του στην κόλαση αναγαλλιάζει, και αισθανόμενη
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την επαφή του αγίου τον παρακαλεί για ανακούφιση. Στην ερώτηση
του αββά ποια είναι η κατάστασή
τους εκεί στην κόλαση, ο κολασμένος τού λέει πως το πρόσωπο του
καθενός είναι κολλημένο στη ράχη
του άλλου, και δεν μπορεί κανένας να αντικρίσει τα πρόσωπα των
άλλων. Τον παρακαλεί τελικά να
προσευχηθεί, για να μπορέσουν
να δουν λιγάκι το πρόσωπο του διπλανού τους. [...]
Ματσούκας, Ν. (1988). Δογματική
και Συμβολική Θεολογία Β.
Θεσσαλονίκη: Πουρναράς,
σ. 544-546.
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2δ. Τα Έσχατα
Για τον χριστιανό δεν υπάρχουν
παρά δύο έσχατες επιλογές: ο ουρανός και η κόλαση. Η Εκκλησία
προσδοκά την τελική ολοκλήρωση
[...], όταν ο Χριστός θα επιστρέψει
«εν δόξη» για να κρίνει «ζώντας και
νεκρούς». Η τελική αποκατάσταση
περιλαμβάνει [...] τη λύτρωση και
τον δοξασμό της ύλης: κατά την
Έσχατη Ημέρα οι δίκαιοι θα εγερθούν εκ των νεκρών και θα ξαναβρούν τα σώματά τους, όχι όπως
αυτά είναι τώρα, αλλά μεταμορφωμένα και «πνευματικά», στα οποία
η εσωτερική αγιότητα θα εκχέεται
προς τα έξω. Δεν θα μεταμορφωθούν δε μόνο τα σώματά μας, αλλ’
ολόκληρη η υλική τάξη της κτίσης:
ο Θεός θα δημιουργήσει «καινούς
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ουρανούς και καινήν γην».
Ware, Κ. (2001). Η Ορθόδοξη
Εκκλησία. Αθήνα: Ακρίτας,
σ. 413-415.
3. Η
 σωτηρία στον Δυτικό Χριστιανισμό
…η Δύση προσανατολίστηκε
σε μια άλλη γραμμή [ενν. από την
ορθόδοξη] για την ερμηνεία της
παραδείσιας ευδαιμονίας και της
κολασμένης κακοδαιμονίας. … Η
παραδείσια ζωή και η κόλαση θεωρήθηκαν καταρχήν υπό το νομικό πρίσμα της αμοιβής και της τιμωρίας. Εξού και η αναγκαιότητα
του Καθαρτηρίου (Purgatorium) για
να ξεπληρώνουν εκεί οι ψυχές τις
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οφειλές που δεν πρόλαβαν να τις
ξεπληρώσουν στην επίγεια ζωή.
Ματσούκας, Ν. (1988). Δογματική
και Συμβολική Θεολογία Β.
Θεσσαλονίκη: Πουρναράς,
σ. 547-548.
4. Η σωτηρία στον Ιουδαϊσμό
«Ο Θεός σώζει. Μετά τη δημιουργία του κόσμου το κύριο έργο του
Θεού συνίσταται στη σωτηρία του.
Το έργο αυτό πραγματοποιείται με
εκλογή ενός τμήματος της ανθρωπότητας, που θα ζει μια ζωή τέτοια,
που θα το διατηρεί σε κοινωνία με
το Θεό. Κύρια αρχή αυτής της ζωής
είναι να έχει Θεό του μόνο τον ίδιο
και να τηρεί τις εντολές Του. Το
τμήμα αυτό της ανθρωπότητας που
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είναι ο Ισραήλ ονομάζεται γι’ αυτόν
τον λόγο «λαός του Θεού».
Ο Θεός εκλέγει τον Αβραάμ ως
γενάρχη αυτού του λαού. Ανανεώνει την εκλογή μέσω των άλλων
πατριαρχών και τελικά συνάπτει μ’
αυτόν συμφωνία (διαθήκη) μέσω
του Μωυσή στο Σινά.
Η σωτηρία συμβαίνει στο τέλος
της ιστορίας. Ήδη από την Έξοδο
άρχισε να υπάρχει μεταξύ των Ιουδαίων η προσδοκία μιας μελλοντικής ανάδειξης του έθνους τους σε
πρότυπο και ηγήτορα της ανθρωπότητας. Αυτό θα συνέβαινε στην
τελική φάση της ιστορίας σε μια
πορεία που κινείται από το παρελθόν προς το μέλλον. Η ιδέα αυτή
στους προφήτες πήρε τη μορφή
της «Μέρας του Γιαχβέ», δηλαδή
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της εποχής που οι εχθροί του Ισραήλ θα κατατροπώνονταν και ένας
βασιλιάς προερχόμενος από τον
οίκο του Δαβίδ θα ίδρυε μια καινούργια βασιλεία. Αργότερα όμως,
η ιδέα της εθνικής αποκατάστασης
αντικαθίσταται από εκείνη της παγκόσμιας σωτηρίας των δικαίων,
που θα προέλθει από κάποιον ορισμένο (χρισμένο= Μεσσία) από το
Θεό γι' αυτόν το σκοπό. Στη σωτηρία αυτή συμπεριλαμβάνεται η
προσδοκία της ανάστασης των νεκρών».
Σχολικό βιβλίο Θρησκευτικών
Β΄ Λυκείου ΔΕ 29, σ. 234-235.
5. Η σωτηρία στο Ισλάμ
[...] Κατά την έσχατη ημέρα,
αφού καταστραφούν τα πάντα, θα
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σαλπίσει ο άγγελος και όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν. Η ημέρα
της κρίσεως θα είναι ημέρα, κατά
την οποία όλοι θα πάρουν την
αμοιβή των έργων τους. Συνεπώς
ο κόσμος θα κριθεί και θα βρίσκεται
σε αιώνια ειρήνη μαζί με τον Θεό.
Η μεγάλη λοιπόν ελπίδα των
μουσουλμάνων είναι η μέλλουσα
ζωή. Ο κόσμος θα παρέλθει, αλλά
δεν θα εκμηδενισθεί. Θα αναστηθεί
και θα αναδημιουργηθεί. Ο Θεός θα
καλέσει τα πάντα στην παρουσία
του και ο άνθρωπος θα αναστηθεί
από τη σκόνη. Δεν πρόκειται ούτε
το παραμικρό να χαθεί. Ο Θεός θα
αναστήσει τα σώματα των νεκρών
και θα ενώσει με αυτά τις ψυχές
τους. [...]
Η κρίση: Η ενώπιον του Θεού
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κρίση των ανθρώπων θα διεξαχθεί
με βάση το βιβλίο των πράξεων
κάθε ανθρώπου. Το βιβλίο αυτό,
που μνημονεύεται σε πολλά κορανικά χωρία, είναι γραπτό κείμενο
που περιέχει ακριβώς τις πράξεις
του κάθε ανθρώπου, τις οποίες καταγράφουν σ’ αυτό οι δύο φύλακες άγγελοι, οι οποίοι συνοδεύουν
κάθε άνθρωπο πάνω στη γη. Σύμβολο της θείας δικαιοσύνης που
θα κρίνει τις πράξεις του ανθρώπου είναι ο «ζυγός» (μια παράσταση την οποία βρίσκουμε ήδη στην
θρησκεία της αρχαίας Αιγύπτου), ο
οποίος θα ζυγίζει με κάθε ακρίβεια
τα αγαθά και τα κακά έργα των ανθρώπων.
Μετά το πέρας της κρίσεως, οι
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μεν δίκαιοι θα μεταβούν στον παράδεισο, οι δε άδικοι στην κόλαση.
Η κόλαση: […] Η κόλαση έχει
επτά πατώματα, τα οποία βαίνουν κατά κατιούσαν φοράν προς
το αχανές βάθος της, και διάφορα
διαμερίσματα, στα οποία κολάζονται οι άπιστοι ανάλογα με τα έργα
τους. Η κόλαση είναι γεμάτη από
φωτιά.
Για τους μουσουλμάνους όμως
η κόλαση δεν είναι μόνο τόπος βασάνων αλλά και εξαγνισμού. […]
Οι αμαρτωλοί μουσουλμάνοι θα
εκτίσουν ποινές στην κόλαση για
περιορισμένον χρόνο. Τελικά θα
απαλλαγούν από τις κακές συνέπειες των πράξεών τους και θα μεταβούν στον παράδεισο. Κανένας
από τους μουσουλμάνους δεν θα
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παραμείνει στην κόλαση. Η κόλαση
προορίζεται μόνο για τους μη μουσουλμάνους. …
Ο παράδεισος: [...] Στον παράδεισο οι μάκαρες ντυμένοι χιτώνες
μεταξωτούς και κοσμημένοι με χρυσά ψελλίδια, θα κάθονται ο ένας
απέναντι στον άλλο και θα συνδιαλλέγονται πανευτυχείς. Ο Μωάμεθ
στο Κοράνιο λέει: «Ιδού το απεικόνισμα του επαγγελθέντος παραδείσου προς αυτούς που φοβούνται
τον Κύριο· ποταμοί υδάτων ουδέποτε διακοπτόμενοι κατά τον ρου
τους, ποταμοί γάλακτος, του οποίου η γεύση ουδέποτε αλλοιώνεται,
ποταμοί οίνου καθηδύνοντος τους
πίνοντες, ποταμοί μέλιτος παντοειδείς καρποί και άφεση των αμαρτιών» (47,15).
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Ζιάκας, Γρ. ( 2003). Ισλάμ. Θρησκεία
και Πολιτεία. Θεσσαλονίκη:
Κορνηλία Σφακιανάκη, σ. 61-62.
6. Η
 σωτηρία σε άλλες θρησκείες
(Ινδουϊσμός)
Η ατέρμονη παραμονή σε κάποια μορφή ύπαρξης, δηλαδή σε
μια κατάσταση που ταυτίζεται με
την οδύνη, προκάλεσε το αίτημα της απελευθέρωσης (μούκτι ή
μόξα) από αυτή. Σύμφωνα με τις
Ουπανισάδες, αυτή επιτυγχάνεται
με τη σταδιακή απόσυρση του νου
του ανθρώπου από τον εξωτερικό κόσμο και τη στροφή του προς
τον εσωτερικό με τελικό σκοπό
την ταύτιση του νου με το Άτμαν
και μέσω αυτού με το Μπράχμαν.
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Η διαδικασία αυτή, από τη σταδιακή απόσυρση του νου από τον
εξωτερικό κόσμο ως την ταύτιση ή
ένωση με το Μπράχμαν ονομάζεται
γιόγκα. Η χρήση της γιόγκα γι’ αυτό
το σκοπό καθιστούσε το έργο της
σωτηρίας μια ατομική προσπάθεια
που μπορούσε να αναλάβει ο καθένας μόνος του.
Σχολικό βιβλίο Θρησκευτικών
Β΄ Λυκείου, ΔΕ 32, σ. 259.


1. Πτώση και σωτηρία
[...] Από τη µελέτη όλων των
αφηγήσεων της ενότητας των
ένδεκα πρώτων κεφαλαίων του
βιβλίου της Γενέσεως προκύπτει
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ότι στόχος του συγγραφέα είναι
να καταδείξει πως η διάσπαση
των σχέσεων του ανθρώπου µε
τον Θεό έχει ως συνέπεια την καταστροφή των σχέσεων σε όλα τα
επίπεδα. Η σχέση ισότητας µεταξύ
των δύο φύλων (Γένεσις β΄ 23-25)
µετατρέπεται σε σχέση υποταγής
της γυναίκας στον άνδρα (Γένεσις
γ΄ 16,20), ενώ ο Κάιν σκοτώνει τον
αδελφό του Άβελ (Γένεσις δ΄ 8).
Μετά τον κατακλυσµό επέρχεται η
διάρρηξη άλλης µιας σχέσης, αυτής
µεταξύ πατέρα και γιου• ο Νώε καταριέται το γιο του, τον Χαµ (Γένεσις θ΄ 25). Τέλος, η προσπάθεια για
οικοδοµή του πύργου της Βαβέλ
καταλήγει στην πλήρη διάσπαση της ανθρώπινης κοινωνίας,
καθώς οι άνθρωποι αδυνατούν
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πλέον να συνεννοηθούν µεταξύ
τους και διασπείρονται σε όλη τη
γη (Γένεσις ια΄ 9). Σε όλες τις περιπτώσεις προηγείται µια ανταρσία
του ανθρώπου, µια προσπάθεια
να υπερβεί τα όριά του και να επιδιώξει την εξοµοίωσή του µε τον
Θεό όχι σε συνεργασία µαζί του
αλλά ανταγωνιστικά. […]
Το νόηµα της χριστιανικής σωτηρίας
[...] Από τα παραπάνω
προκύπτει ότι οι αφηγήσεις που
περιέχονται στα ένδεκα πρώτα
κεφάλαια της Γενέσεως δεν αποτελούν αναφορές σε ιστορικά
γεγονότα του αρχέγονου παρελθόντος, αλλά περιγράφουν καταστάσεις που αναφέρονται στις
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σχέσεις του ανθρώπου µε τον Θεό
και επαναλαµβάνονται συνεχώς
µέσα στην ιστορία. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της ιστορικής του πορείας
ο άνθρωπος επιχειρεί µε τα ίδια
ακριβώς µέσα, την απελευθέρωση
από ηθικές δεσµεύσεις, τη βιολογική βελτίωση του είδους του και
την εµπιστοσύνη στις δυνατότητες
της τεχνολογίας, να πετύχει την
απαλλαγή του από το κακό που
τον καταδυναστεύει. Οι βιβλικές
αφηγήσεις δείχνουν µε τον πιο
γλαφυρό τρόπο ότι κάθε φορά που
ο άνθρωπος νοµίζει ότι κάνει ένα
βήµα προόδου αποµακρυνόµενος
από τον Θεό, αµέσως διαπιστώνει
ότι βρίσκεται σε χειρότερη από
την προηγούµενη κατάσταση. Η σωτηρία, κατά συνέπεια,
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22-0241_l_a_thrisk_bm_94-118_28b.indd 38

19/03/2018 09:04

που επαγγέλλεται ο Χριστός δεν
συνίσταται στην απαλλαγή του
ανθρώπου από κάποια υποτιθέµενη αρχέγονη ενοχή, αλλά στη δυνατότητα που παρέχεται στον
άνθρωπο να αποκαταστήσει και
να αναπτύξει τη σχέση του µε τον
Θεό, αποκτώντας έτσι ένα ασφαλές
κριτήριο για την ορθή εκτίµηση της
θέσης και του ρόλου του µέσα στον
κόσµο, ώστε σε συνεργασία µε
τον Θεό να πετύχει την ανακαίνιση
ολόκληρης της δηµιουργίας».
Κωνσταντίνου, Μ. Πτώση
και σωτηρία, σ. 4, 7.
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2. Π
 τώση: προπατορικό αμάρτημα
Ο Θεός έδωσε στον Αδάμ ελεύθερη βούληση – τη δύναμη να επιλέγει μεταξύ καλού και κακού – κι
ήταν πλέον ζήτημα του Αδάμ να
δεχτεί την κλήση που του προτάθηκε ή να την αρνηθεί. Την αρνήθηκε. Έτσι, αντί να συνεχίσει το
μονοπάτι που του υπέδειξε ο Θεός,
το εγκατέλειψε, δείχνοντας ανυπακοή στον Θεό. [...] Το αποτέλεσμα
ήταν να εμφανιστεί μια νέα μορφή
ύπαρξης πάνω στη γη, η αρρώστια
και ο θάνατος. Οι άνθρωποι, έχοντας αποστραφεί τον Θεό που είναι
αθανασία και ζωή, βρέθηκαν σε μια
κατάσταση αντίθετη προς τη φύση
τους. [...] Κάθε καινούρια ύπαρξη
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γεννιέται σ’ έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η αμαρτία, σ’ έναν κόσμο
όπου είναι εύκολο να κάνει κανείς
το κακό και δύσκολο το καλό.
Ware, Κάλλιστος, επίσκοπος
Διοκλείας (2001). Η Ορθόδοξη
Εκκλησία. Αθήνα: Ακρίτας,
σ. 352-353.
3. Το Σχέδιο της Θείας Οικονομίας
Όπως λένε οι Πατέρες της Εκκλησίας, ο Δεσπότης του κόσμου
είδε με φιλάνθρωπα μάτια τη διαφθορά του ανθρώπου και θέλησε
να τον επαναφέρει από την πλάνη
στην επίγνωση της αλήθειας. Να
αποκαταστήσει την πεσμένη και
διχασμένη από την αμαρτία φύση
του ανθρώπου και να τη σώσει από
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τη φθορά και το θάνατο. Ο Θεός
«οικονόμησε», δηλαδή σχεδίασε
και πραγματοποίησε τη σωτηρία
του ανθρώπου. Αυτό έγινε σταδιακά, όπως ακριβώς κάνει ο γιατρός,
που με κατάλληλη δίαιτα και φαρμακευτική αγωγή επαναφέρει έναν
άρρωστο οργανισμό στην κατάσταση της υγείας. Το σχέδιο αυτό του
Θεού λέγεται «θεία οικονομία». [...]
Το σχέδιο της θείας οικονομίας
πέρασε από τρεις φάσεις. Για την
πραγματοποίησή του απαραίτητη
προϋπόθεση ήταν η ελεύθερη συνεργασία, η συγκατάθεση των ανθρώπων. Καλεί πρώτα ο Θεός τον
Αβραάμ, που συνεργάζεται με το
Θεό υποδειγματικά και μεταφέρει
στο λαό τις υποσχέσεις του για σωτηρία. Το ίδιο κάνουν και οι άλλοι
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πατριάρχες της Π. Διαθήκης. Έπειτα ο Θεός ορίζει το Μωυσή αρχηγό
των Ιουδαίων, που ζούσαν υπόδουλοι στην Αίγυπτο, και με θαυμαστό τρόπο τους οδηγεί στη γη
της επαγγελίας. Εκεί, [...] με τους
προφήτες, που ήταν το στόμα του
Θεού και διερμηνείς του θελήματός
του, προαναγγέλλει την αναμενόμενη σωτηρία. Είναι αυτή που έφερε
ο Χριστός με τη σάρκωσή του. [...]
Αυτή ήταν η πρώτη φάση.
Η ζωή του Κυρίου, τα θαύματα,
η διδασκαλία, το Πάθος και η Ανάστασή του είναι η δεύτερη φάση
του θείου σχεδίου. Ο Κύριος είναι
σωτήρας [...] όλων των ανθρώπων
(Λουκ. 3,6). Δεν ήρθε στη γη για να
κρίνει, αλλά για να σώσει το χαμένο πρόβατο, δηλαδή τον αποστάτη
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άνθρωπο. Ζητά από μας πίστη, μετάνοια, καλά έργα, αγάπη, αφοσίωση στο Θεό. Να είμαστε άγρυπνοι,
αγωνιστές, ετοιμοπόλεμοι στο
κακό και στα πάθη μας.
Η τρίτη φάση της Θείας οικονομίας είναι η Εκκλησία που ίδρυσε
ο Κύριος. Αυτή συνεχίζει το σωτήριο έργο του. Σωζόμαστε μέσα
στην Εκκλησία. Με τα μυστήριά της
και μάλιστα με τη Θεία Ευχαριστία,
παίρνουμε τον ίδιο το Χριστό, το
Σώμα του και το Αίμα του. Προγευόμαστε τη Βασιλεία του Θεού, που
έχει εγκαινιαστεί με την έλευση του
Χριστού. Την πλήρη δόξα και μακαριότητα θα απολαύσουν οι πιστοί
μετά την ανάσταση των νεκρών.
Τότε θα ανακαινιστεί η κτίση και θα
μεταμορφωθεί ο άνθρωπος.
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Σχολικό βιβλίο Θρησκευτικών
Α΄ Λυκείου, ΔΕ 7, σ. 34-35
4. Έργα τέχνης

5. V
 iktor Vasnetsov, Ημέρα της Κρίσεως, Ρωσία, 1904 μ.Χ.
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6. V
 iktor Vasnetsov, Ἀγαλλιάσθε δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ
(Ψαλμ. 32).
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Διαφορετικές θεωρήσεις σωτηρίας στη χριστιανική παράδοση
και η σύνδεσή τους με τον Θεό.

7. Γ
 εώργιος Κλόντζας, Η Δευτέρα Παρουσία (τέλη 16ου αι.)
(96x127εκ.)*.
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8. M
 ichelangelo,Il giudizio universale
(Η Τελική Κρίση), Cappella
Sistina, Vaticano (16ος αι.)
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* Λίγα λόγια για το έργο του Γεώρ-

γιου Κλόντζα:
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Γύρω από τον κατακόρυφο άξονα που δημιουργείται από τον πύρινο ποταμό, ο οποίος καταλήγει
στην Κόλαση, οργανώνεται αυτή η
παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας, ένα από τα σημαντικότερα
έργα του Κλόντζα. Επάνω και στο
μέσο παριστάνεται ο Ιησούς Κριτής, πλαισιωμένος από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και την Παναγία,
τους αποστόλους και πλήθος αγγέλων. Στα πόδια του βρίσκονται
τα σύμβολα των ευαγγελιστών και
νεκροί που αναμένουν την ώρα της
Κρίσης. Πιο κάτω παριστάνονται
η Ετοιμασία του θρόνου (το Ευαγγέλιο σε θρόνο βάσει του οποίου
θα κριθούν οι άνθρωποι), οι δίκαιοι
σε τρεις διαδοχικές σειρές και στο
κάτω μέρος η έγερση των νεκρών
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με τους σκελετούς που αναδύονται
από τους τάφους. Δεξιά βρίσκεται
ο αρχάγγελος Μιχαήλ που υψώνει
το σπαθί, απειλώντας μία ομάδα
ανθρώπων και το υπόλοιπο τμήμα καταλαμβάνεται από την Κόλαση με την κάμινο του πυρός, το
αναγεννησιακό οικοδόμημα με τον
τρούλο. Τέλος, κάτω στο μέσον της
εικόνας, εικονίζονται οι προφήτες
Δαβίδ και Ιεζεκιήλ με πλάκες, στις
οποίες υπάρχουν επιγραφές που
αναφέρονται στην Κόλαση.
Ψηφιοποιημένο Αρχείο του
Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας.
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Το κρεμμυδάκι
Μια φορά κι ένα καιρό, ζούσε μια
κακιά γυναίκα, σωστή μέγαιρα. Πέθανε κι ούτε ένα καλό δεν είχε κάνει στη ζωή της. Την άρπαξαν το
λοιπόν οι διαβόλοι και την πετάξανε στη φλογισμένη λίμνη. Τότε
ο φύλακας-άγγελός της κάθισε και
σκέφτηκε: "Πρέπει να θυμηθώ καμιά καλοσύνη της για να πάω να
την πω στο Θεό". Θυμήθηκε, και
μια και δυο πάει και λέει στο Θεό:
''Αυτή, του λέει, έβγαλε ένα κρεμμυδάκι φρέσκο απ’ το περιβόλι
και το ’δωσε σε μια ζητιάνα". Κι ο
Θεός απαντάει: "Πάρε λοιπόν το
ίδιο εκείνο κρεμμυδάκι, και πήγαινε πάνω απ' τη λίμνη. Βάστα το
κρεμμυδάκι απ’ τη μια άκρη κι ας
πιαστεί αυτή απ’ την άλλη. Τότε
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τράβα την. Αν τα καταφέρεις να
την τραβήξεις απ’ τη λίμνη, τότε
ας πάει στον Παράδεισο. Όμως αν
σπάσει το κρεμμυδάκι, θα πει πως
καλά είναι εκεί που είναι". Έτρεξε ο άγγελος στη γυναίκα και της
λέει: "Πιάσου γερά απ’ το κρεμμυδάκι και ’γω θα σε τραβήξω". Κι
άρχισε να την τραβάει προσεχτικά.
Την είχε βγάλει ολάκερη σχεδόν
απ’ τη λίμνη, μα μόλις είδαν οι άλλοι αμαρτωλοί πως την τραβάνε
έξω, γαντζώθηκαν όλοι πάνω της
για να βγουν κι αυτοί μαζί της. Μα
η γυναίκα ήταν κακιά, σωστή μέγαιρα, κι άρχισε να τους κλωτσάει:
"Εμένα θέλουν να βγάλουν κι όχι
εσάς. Δικό μου είναι το κρεμμυδάκι
κι όχι δικό σας". Μόλις το ’πε αυτό,
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το κρεμμυδάκι έσπασε. Κι αυτή ξανάπεσε στη λίμνη και καίγεται εκεί
πέρα ως τα σήμερα. Ο άγγελος
έβαλε τα κλάματα κι έφυγε».
Ντοστογιέβσκι, Φ. (1990).
Αδελφοί Καραμάζωφ. Αθήνα:
Γκοβόστη, τ. Β΄, σ. 301-302.
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Η χρήση της έννοιας «σωτηρία»
στην τρέχουσα επικαιρότητα
και η θεολογική σημασιοδότησή
της.
Τίτλοι άρθρων από ηλεκτρονικές
εφημερίδες
1.
CONFESSOR GO| Τώρα και
εφαρμογή στο κινητό για εξομολόγηση
Νιώθετε μια ξαφνική ακατάσχετη ανάγκη να εξομολογηθείτε τις
αμαρτίες σας, αλλά επειδή δεν
είσθε εξοικειωμένοι με τις μετάνοιες, δεν έχετε ιδέα που θα βρείτε παπά και μάλιστα κοντινό.
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Μην ανησυχείτε: μια νέα εφαρμογή στο κινητό σας μπορεί να σας
ανοίξει τον δρόμο προς τη σωτηρία της ψυχής σας.
http://imerazante.gr/2016/12/08/136866
2.
ΑΕΛ - Βέροια
Βήμα σωτηρίας η γενναία ΑΕΛ
http://www.matrix24.gr/2017/01/
vima-sotirias-i-genneaael/#sthash.2zBS3zjE.dpuf
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3.
Γερμανός δημοσιογράφος:
Μαύρη στιγμή για την Ευρώπη
η «σωτηρία» της Ελλάδας
Newsroom, CNN
Greece
http://www.cnn.gr/money/
story/43365/mayri-stigmi-gia-tineyropi-i-sotiria-tis-elladas-grafeignostos-germanos-dimosiografos
ΑΘΗΝΑΙΚΟ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία
Σωτηρία των τραπεζών και όχι
των Ελλήνων, λέει αυστριακός
πρώην υπ. Οικονομικών
http://www.amna.gr/articlep/13980
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1. Εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» (ηλεκτρονική έκδοση), δημοσίευση
17.01.2009.

Το αεροπλάνο της US Αirlines έχει
μόλις προσυδατωθεί με ασφάλεια
στον ποταμό Χάντσον της Νέας
Υόρκης και οι επιβάτες του περιμένουν ανακουφισμένοι (αν και παγωμένοι) τα φεριμπότ να τους περισυλλέξουν. Στην ένθετη φωτογραφία, ο
ηρωικός 57χρονος κυβερνήτης που
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έσωσε τους 154 επιβάτες (ΑΡ ΡΗΟΤΟ/SΤΕVΕΝ DΑΥ)
Πώς ο ήρωας πιλότος έσωσε
154 επιβάτες
Η επική προσυδάτωση του αεροπλάνου της US Αirways στον
ποταμό Χάντσον από τον Τσέσλι «Σάλι» Σαλενμπέργκερ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Την επομένη του
«θαύματος» στον ποταμό Χάντσον,
ο πιλότος του αεροπλάνου που
πραγματοποίησε την αναγκαστική
προσυδάτωση στα παγωμένα νερά
τιμάται σαν ήρωας από τους διασωθέντες επιβάτες, τις Αρχές και
σύσσωμο τον αμερικανικό Τύπο.
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Ο 57χρονος Τσέσλι «Σάλι» Σαλενμπέργκερ έσωσε τους 154 επιβαίνοντες και τον εαυτό του χάρη στην
εμπειρία, την ψυχραιμία και τους
επιδέξιους χειρισμούς του. [...]
Το ατύχημα συνέβη λίγα λεπτά
μετά την απογείωση του αεροπλάνου [...] από το αεροδρόμιο Λα
Γκουάρντια [...].
«Ξαφνικά έπεσε νεκρική σιγή. Οι
άνθρωποι άρχισαν να προσεύχονται»
είπε στο CΝΝ ο Φρεντ Μπαρέτα, ένας από τους επιβάτες. «Τότε
ακούστηκε η φωνή του πιλότου που
μας είπε να προετοιμαστούμε για
κάτι σίγουρα πολύ βίαιο», είπε ο
Τζεφ Κολοντζάι, ο οποίος καθόταν
στις πίσω σειρές του αεροπλάνου.
Στο πιλοτήριο ο Σάλι Σαλενμπέργκερ ενημερώνει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ότι το
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αεροπλάνο υπέστη «διπλό χτύπημα από πουλιά». Με σχεδόν άχρηστους τους δύο κινητήρες του και
τους δείκτες των οργάνων μέτρησης να υποχωρούν, το πλήρωμα κοίταξε προς τα δυτικά, όπου
μόλις που φαινόταν ένας μικρός
αεροδιάδρομος. «Τι είναι αυτό το
μικρό αεροδρόμιο;», ρώτησε ο συγκυβερνήτης. «Το Τετέρμπορο στο
Νιου Τζέρσεϊ», απάντησε ο Πύργος
Ελέγχου, δίνοντας οδηγίες στον πιλότο [...] να προσγειωθεί εκεί.
Εκείνες τις κρίσιμες στιγμές ο
Σάλι πήρε τη μεγάλη απόφαση.
Να επιστρέψει στο Λα Γκουάρντια;
Ηταν πολύ μακριά. Να προσγειωθεί
στο μικρό αεροδρόμιο του Τετέρμπορο; Οι πιθανότητες επιτυχίας
φαίνονταν ελάχιστες. Όπως είπαν
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οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας,
για μερικά δευτερόλεπτα η επικοινωνία διακόπηκε εντελώς. Ήταν
τότε που ο πιλότος «αντίκρισε» στο
μυαλό του τον ποταμό σαν έναν...
υδάτινο διάδρομο προσγείωσης!
Ξαφνικά, και παρά τις οδηγίες του Πύργου Ελέγχου, ο πιλότος
είπε ότι θα πραγματοποιήσει προσυδάτωση στον Χάντσον. «Ετοιμαστείτε για απότομη πρόσκρουση!»
φώναξε στους επιβάτες από τα μεγάφωνα.
Λίγο αργότερα, [...] το αεροπλάνο γλίστρησε στα γκρίζα νερά
του Χάντσον, σχεδόν χωρίς να καταλάβουν οι επιβάτες τι ακριβώς
είχε συμβεί. Στην αρχή νόμισαν ότι
απλώς είχαν πέσει σε κενό αέρος.
[...] Μέσα σε λίγα λεπτά κατέ62 / 105
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φθασαν στο σημείο φεριμπότ, τα
οποία περισυνέλεξαν όλους τους
επιβάτες από τα παγωμένα νερά
του ποταμού όπου η θερμοκρασία
είχε πέσει στους -7 βαθμούς.
Το γεγονός ότι 155 ψυχές διασώθηκαν «πιστώνεται» σχεδόν εξ
ολοκλήρου στον ηρωικό κυβερνήτη. Πρώην πιλότος της Πολεμικής
Αεροπορίας επί 29 έτη, ο Σάλι Σαλενμπέργκερ έχει στο ενεργητικό
του 40 χρόνια πτητικής εμπειρίας
[...].
[...] Όπως απαιτεί η παράδοση,
ο κυβερνήτης εγκατέλειψε τελευταίος το αεροσκάφος, αφού πρώτα διέσχισε όχι μία αλλά δύο φορές την
καμπίνα των επιβατών. Γιατί; Για
να βεβαιωθεί ότι δεν είχε μείνει κανένας πίσω.
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2. Εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» (ηλεκτρονική έκδοση), δημοσίευση
11.9.2016.
Τα ΜΜΕ αποκάλεσαν το γεγονός
«Θαύμα του ποταμού Χάντσον»,
όμως ο έμπειρος πιλότος επρόκειτο να κληθεί επανειλημμένα
για να δικαιολογήσει την ενέργειά του ενώπιον του Συμβουλίου
Ασφαλείας Εθνικών Μεταφορών
(NTSB). Συνεπώς ο Σαλενμπέργκερ και ο συγκυβερνήτης του
Τζεφ Σκάιλς [...] την ίδια ώρα
που «μονομαχούσαν» με τους
εφιάλτες αυτής της παραλίγο θανάσιμης εμπειρίας προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν την πράξη τους που είχε ως αποτέλεσμα
τη σωτηρία 155 ανθρώπων (από
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την προσυδάτωση δεν πέθανε
κανένας και μόνο μία αεροσυνοδός τραυματίστηκε σχετικά σοβαρά στο πόδι).
Ζουμπουλάκης Γ., Όταν ο Κλιντ
γνώρισε τον Σάλυ (11.9.2016)
3. Άρθρο στη «Μηχανή του χρόνου» (ηλεκτρονική έκδοση),
19.9.2016
Πώς έγινε η θρυλική προσυδάτωση του Airbus στον ποταμό
Hudson της Νέας Υόρκης. Το αεροπλάνο είχε σφοδρή σύγκρουση με σμήνος από Καναδέζικες
χήνες και έμεινε χωρίς κινητήρες. Ο πιλότος έγινε ήρωας και ο
Κλιντ Ίστγουντ γύρισε ταινία
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[...] Ο ποταμός Hudson ήταν η
καλύτερη επιλογή για προσθαλάσσωση. Διαφορετικά, το σκάφος θα
έπεφτε σε κατοικημένη περιοχή και
το αποτέλεσμα θα ήταν ολέθριο.
[...] Ο Sully άλλαξε την πορεία
του Airbus και το προσθαλάσσωσε στη μέση του ποταμού Hudson,
ώστε να αποφύγει τυχόν σύγκρουση με οποιοδήποτε πλωτό μέσο.
Αυτό παράλληλα θα είχε και σαν
αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες διάσωσης των
επιβατών, αφού η πρόσβαση πλοίων θα ήταν πολύ ευκολότερη στο
συγκεκριμένο σημείο[...].
Η επόμενη μέρα
[...] Το Μάιο του 2009, η εταιρεία
US Airlines αποζημίωσε τους επιβαίνοντες για το ψυχολογικό σοκ
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που υπέστησαν και για τις χαμένες
αποσκευές, δίνοντάς τους το ποσό
των 5 χιλιάδων δολαρίων.
Φήμες λένε ότι δόθηκε και το
ποσό των 10 χιλιάδων δολαρίων
στον καθένα από την ασφαλιστική
εταιρεία, ώστε να αποφευχθεί η μήνυση στις αμερικάνικες αερογραμμές [...].
«Μηχανή του χρόνου», 19.9.2016
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Τελειώνοντας τη Διδακτική Ενότητα…

9Π
 αρουσιάζουμε το περιεχόμε-

νο της σωτηρίας στον Χριστιανισμό.
9Σ
 υνδέουμε την αγάπη του
Θεού με τη σωτηρία των ανθρώπων στην Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση.
9Α
 σκούμε κριτική στην παρουσία σωτήρων στη σύγχρονη
ζωή με θρησκευτικά κριτήρια.
Σημειώνουμε…
…………………………………………
……………………………………………
……………………...............................
.................………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Κοινότητα
3.1 Εκκλησία
3.2 Ευχαριστία
3.3 Ενότητα
3.4 Ταυτότητα
3.5 Όρια - νόμος
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Θ.Ε. 3. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
(Εκκλησία, Ευχαριστία, ενότητα, ταυτότητα, όρια/νόμος)
3.1. ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Η Εκκλησία και τα εκκλησιαστικά σύμβολα.

1. Η εκκλησία ως «ναυς», σχέδιο
Ράλλη Κοψίδη (1957)
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2. Άμπελος, ψηφιδωτό (λεπτομέρεια) από τη Βασιλική του Αγ. Βιταλίου, Ραβέννα, (6ος αι.)
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ

3. Η άμπελος

4. Το Άλφα και το Ωμέγα, Κατακόμβη της Δομιτίλλας, Ρώμη, 5ος αι.
7373
/ 108
/
22-0241_l_a_thrisk_bm_94-118_28b.indd 73

19/03/2018 09:04

α. εκκλησία: (ετυμολογία) αρχ. <
ἔκκλητος < ἐκκαλῶ «καλώ έξω, συγκαλώ» < ἐκ- + καλῶ. Η λ. αναφερόταν αρχικά στην Εκκλησία τού Δήμου, καθώς και στις συγκεντρώσεις
των υπευθύνων μιας πόλης-κράτους, οι οποίες λειτουργούσαν ως
νομοθετικά σώματα.
Περιλαμβάνει γενικά τη σύγκληση
(επίσημη ή ανεπίσημη) προσώπων
για προκαθορισμένο σκοπό. Θρησκευτική σημ. απέκτησε η λ. στη
βιβλική γλώσσα. Στην Π.Δ. οι Εβδομήκοντα χρησιμοποίησαν τις λ.
εκκλησία και συναγωγή αποδίδοντας την εβρ. λ. qahal «συγκέντρωση, συνάθροιση» σε σχέση με τη
συγκέντρωση τού Ισραήλ για θρησκευτικούς ή πολεμικούς σκοπούς.
74 / 108
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Στην Κ.Δ. εκκλησία ονομάζεται το
σύνολο των χριστιανών (γενικά ή
τοπικά), καθώς και το σύνολο των
πιστών που αναγνωρίζουν τον Χριστό ως κεφαλή τους (πβ. Κολ. 1,18:
και αυτός έστιν η κεφαλή του σώματος της εκκλησίας)].
2
Μπαμπινιώτης, Γ. (2002 ).
Λεξικό της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο
Λεξικολογίας.
β. Η λέξη Εκκλησία είναι σύνθετη και δηλώνει την «πρόσκληση»
όλων των πιστών για συγκέντρωση στον ίδιο τόπο («εκ-καλώ» σημαίνει «προσκαλώ»).
Σχολικό βιβλίο Θρησκευτικών
Γ΄ γυμνασίου, ΔΕ 2, σ. 12.
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Από την Καινή Διαθήκη
α) Ιω 10, 11. 14-15: «Εγώ είμαι ο
καλός ποιμένας· ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για χάρη
των προβάτων… Εγώ είμαι ο καλός βοσκός. Όπως ο Πατέρας
αναγνωρίζει εμένα κι εγώ αυτόν,
έτσι κι εγώ αναγνωρίζω τα δικά
μου πρόβατα κι εκείνα αναγνωρίζουν εμένα· και θυσιάζω τη ζωή
μου για χάρη των προβάτων».
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Χριστιανικά σύμβολα

5. Πάρκο κατακομβών της Δομιτίλλας, Ρώμη, (αντίγραφο).
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Από την Καινή Διαθήκη
β1) Εβρ 6, 18β - 19: «…εμείς που
καταφύγαμε σ’ αυτόν (τον Θεό)
οφείλουμε να μείνουμε σταθεροί
σ’ αυτά που ελπίζουμε. Αυτή μας
η ελπίδα μάς ασφαλίζει και μας
βεβαιώνει σαν άγκυρα».
β2) Η άγκυρα, σύμβολο της ελπίδας και της σωτηρίας.
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Χριστιανικά σύμβολα

Λεπτομέρεια ψηφιδωτού (Μαυσωλείο της Γάλλας Πλακιδίας),
Ραβέννα, α΄ μισό του 5ου αι.
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Από την Καινή Διαθήκη
γ1) «Η ψυχή που προσεύχεται»,
μορφή με ανοικτά τα χέρια σε
στάση προσευχής˙
γ2) Το μονόγραμμα του Χριστού,
σχηματισμένο από τα δύο πρώτα
σύμφωνα (Χ και Ρ) του ονόματός
Του˙
γ3) Το περιστέρι με κλαδί ελιάς
στο ράμφος του, σύμβολο του
πιστού μέσα στη χαρά του Παραδείσου.
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Χριστιανικά σύμβολα

Η ΑΜΠΕΛΟΣ
Η ΑΛΗΘΙΝΗ
ΕΥΧΗ ΗΣΥΧΙΟΥ
7. Ψ
 ηφιδωτό δάπεδο. Πάφος,
Ναός Χρυσοπολίτισσας, Αναπαράσταση αμπέλου.
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Από την Καινή Διαθήκη
δ) Το Άλφα και το Ωμέγα, σύμβολο του Χριστού, που είναι η
αρχή και το τέλος των πάντων.

ε) Ιω 15, 5: «Εγώ είμαι το κλήμα
(«ἄμπελος»), εσείς οι κληματόβεργες («τά κλήματα»). Εκείνος
που μένει ενωμένος μαζί μου κι
εγώ μαζί του, αυτός δίνει άφθονο καρπό, γιατί χωρίς εμένα δεν
μπορείτε να κάνετε τίποτε».
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Χριστιανικά σύμβολα

ΙΧΘΥΣ

8.

9. Ε
 θνικό Ρωμαϊκό Μουσείο,
Θέρμες Διοκλητιανού, Ρώμη
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Από την Καινή Διαθήκη
στ΄) Το ψάρι («ΙΧΘYΣ», στα αρχαιοελληνικά), που λειτουργούσε
σαν ακροστιχίδα της ομολογίας της πίστης: Ιησούς Χριστός,
Θεού Yιός, Σωτήρ.
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Χριστιανικά σύμβολα

10.
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Η Εκκλησία ως λατρευτική κοινότητα.
1.	«Τὸ στερέωμα, τῶν ἐπὶ σοὶ πεποιθότων, στερέωσον Κύριε τὴν
Ἐκκλησίαν, ἣν ἐκτήσω, τῷ τιμίῳ
σου αἵματι».
	[Απόδοση στη νεοελληνική: Κύριε, Εσύ που στερεώνεις όσους
Σε πιστεύουν, στερέωσε την Εκκλησία, την οποίαν έκανες δική
Σου με το τίμιο αίμα Σου».]
2.	Μτ 18, 19-20: «[Πάλιν ἀμὴν
λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν
συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς
περὶ παντὸς πράγματος οὗ
ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται
αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου
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22-0241_l_a_thrisk_bm_94-118_28b.indd 86

19/03/2018 09:04

τοῦ ἐν οὐρανοῖς.] οὗ γάρ εἰσι
δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό
ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ
αὐτῶν».
Μετάφραση: «[Σας βεβαιώνω
επίσης πως αν δύο από σας συμφωνήσουν στη γη για ένα πράγμα
που θα ζητήσουν, ο ουράνιος Πατέρας μου θα τους το κάνει.] Γιατί
όπου είναι συναγμένοι δύο ή τρεις
στο όνομά μου, εκεί είμαι κι εγώ
ανάμεσά τους».
Ερμηνεία: [...] Ο Κύριος, ότε ηθέλησεν όπως παρακινήση ζωηρώς
τους μαθητάς Αυτού εις Ομόνοιαν και Ειρήνην, είπε: «Πάλιν λέγω
ὑμῖν, ὅτι ἐάν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν, ἐπί τῆς γῆς περί παντός
πράγματος οὗ ἐάν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρά τοῦ Πατρός
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μου τοῦ ἐν Οὐρανοῖς· οὗ γάρ εἰσι
δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν
ὄνομα, ἐκεῖ εἰμί ἐν μέσῳ αὐτῶν» (
Ματθ . 18, 19-20) [...]. «Ἐάν», λέγει,
«δύο ὑμῶν συμφωνήσουσιν ἐπί τῆς
γῆς»· (Ο Κύριος) έθεσε την ομόνοιαν πρώτην. Προέταξε τον σύνδεσμον ειρήνης. Εδίδαξεν ημάς όπως
ομονοώμεν σταθερώς και εν πίστει.
Αλλ’ ο Κύριος ομιλεί περί της
Εκκλησίας Αυτού και προς εκείνους οι οποίοι ευρίσκονται εν τη
Εκκλησία, λέγων, ότι, εάν ομονοούν, εάν, συμφώνως προς όσα
Εκείνος παρήγγειλε και είπε, καίτοι
όντες δύο ή τρεις μόνον, προσεύχωνται εν ομονοία, θα δύνανται,
καίτοι δύο ή τρεις, όπως επιτυγχάνουν παρά της Μεγαλειότητος του
Θεού, ό,τι ζητούν.
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«Ὅπου εἰσί δύo ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὄνομα ἐκεί», λέγει,
«εἰμί ἐν μέσῳ αὐτῶν», δηλ. μετά
των απλών και ειρηνοποιών, μετ’
εκείνων, οι οποίοι φοβούνται τον
Θεόν και τηρούν τας εντολάς του
Θεού.
Κυπριανού Καρθαγένης,
De Catholicae Ecclesiae Unitate.
3.	Μτ 28, 20: «Καί ἰδού ἐγώ μεθ’
ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ
αἰῶνος».
Μετάφραση: «Κι εγώ θα είμαι
μαζί σας πάντα, ως τη συντέλεια
του κόσμου».
Ερμηνεία: Η Εκκλησία και ο
Ιδρυτής της είναι αδιάρρηκτα ενωμένοι… Η Εκκλησία είναι ο Χριστός
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22-0241_l_a_thrisk_bm_94-118_28b.indd 89

19/03/2018 09:04

«μεθ’ ήμών». Ο Χριστός δεν εγκατέλειψε την Εκκλησία όταν ανελήφθη
στους ουρανούς: «Καί ἰδού ἐγώ
μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας
ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος»
(Μτ 28, 20)», επειδή «οὗ γάρ εἰσι
δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν
ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν»
(Μτ 18, 20). [...]
Η ενότητα μεταξύ του Χριστού
και της Εκκλησίας Του πραγματώνεται, πάνω απ’ όλα, μέσω των μυστηρίων [...].
Ware, Κάλλιστος, επίσκοπος
3
Διοκλείας (2001 ). Η Ορθόδοξη
Εκκλησία. Αθήνα: Ακρίτας, σ. 382.
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Χαρακτηριστικά της πρώτης Εκκλησίας
1. Α
 πό τις Πράξεις των Αποστόλων
α) Η ζωή μέσα στην πρώτη κοινότητα (Πραξ 2, 42-47)
Όλοι αυτοί ήταν αφοσιωμένοι
στη διδασκαλία των αποστόλων
και στη μεταξύ τους κοινωνία, στην
τέλεση της θείας Ευχαριστίας και
στις προσευχές. Ένα δέος τούς κατείχε όλους όσοι έβλεπαν πολλά
εκπληκτικά θαύματα να γίνονται
μέσω των αποστόλων. Όλοι οι πιστοί ζούσαν σε έναν τόπο και είχαν
τα πάντα κοινά· πουλούσαν ακόμα
και τα κτήματα και τα υπάρχοντά
τους, και μοίραζαν τα χρήματα σε
όλους, ανάλογα με τις ανάγκες του
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καθενός. Κάθε μέρα συγκεντρώνονταν με ομοψυχία στο ναό, τελούσαν τη θεία Ευχαριστία σε σπίτια,
τρώγοντας την τροφή τους γεμάτοι
χαρά και με απλότητα στην καρδιά.
Δοξολογούσαν το Θεό, κι όλος ο
λαός τούς εκτιμούσε. Και ο Κύριος
πρόσθετε κάθε μέρα στην εκκλησία
αυτούς που σώζονταν.
β) Η κοινοκτημοσύνη των πρώτων χριστιανών (Πραξ 4, 32-37)
Όλοι όσοι πίστεψαν είχαν μία
καρδιά και μία ψυχή. Κανείς δεν θεωρούσε ότι κάτι από τα υπάρχοντά
του ήταν δικό του, αλλά όλα τα είχαν κοινά. Οι απόστολοι κήρυτταν
και βεβαίωναν με μεγάλη πειστικότητα ότι ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε. Κι ο Θεός έδινε σε όλους
πλούσια τη χάρη του. Δεν υπήρχε
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κανείς ανάμεσά τους που να στερείται τα απαραίτητα. Γιατί όσοι είχαν χωράφια ή σπίτια τα πουλούσαν, κι έφερναν το αντίτιμο αυτών
που πουλούσαν, και το έθεταν στη
διάθεση των αποστόλων. Απ’ αυτό
δινόταν στον καθένα ανάλογα με
τις ανάγκες του. Έτσι έκανε κι ο Ιωσής, ένας λευίτης από την Κύπρο,
που οι απόστολοι τον ονόμασαν
Βαρνάβα, όνομα που μεταφράζεται «ο άνθρωπος της παρηγοριάς».
Αυτός είχε ένα χωράφι, το πούλησε κι έφερε τα χρήματα και τα έθεσε
στη διάθεση των αποστόλων.
2. Α
 πό την Επιστολή προς Διόγνητον (απόσπασμα, §5, 1-6, 8):
«Διότι οι χριστιανοί ούτε ως
προς τον τόπο ούτε ως προς την
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ομιλία ούτε ως προς τα υπόλοιπα
ήθη διακρίνονται από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Διότι δεν κατοικούν ούτε σε ιδιαίτερες πόλεις
ούτε κάποια διαφορετική γλώσσα
χρησιμοποιούν. [...] Παρουσιάζουν
θαυμαστή και πραγματικά παράξενη την κατάσταση του τρόπου
ζωής τους. Κατοικούν τις ιδιαίτερες
πατρίδες τους, αλλά σαν πάροικοι.
Συμμετέχουν στα πάντα ως πολίτες και όλα τα υπομένουν ως ξένοι.
Κάθε ξένη πατρίδα είναι πατρίδα
τους και κάθε πατρίδα είναι ξένη...
Ζουν στη γη αλλά πολιτεύονται
στον ουρανό. Υπακούουν στους
καθορισμένους νόμους και με τη
ζωή τους υπερβαίνουν τους νόμους. Τους αγαπούν όλους και διώκονται από όλους. Αγνοούνται και
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κατακρίνονται. Θανατώνονται και
παίρνουν ζωή. Βλασφημούνται και
δικαιώνονται. Δέχονται λοιδορίες
και ευλογούν (λέγουν καλά λόγια).
Υβρίζονται και τιμούν. Όταν κάνουν
το καλό, τιμωρούνται ως κακοί,
όταν τιμωρούνται χαίρονται σαν να
παίρνουν ζωή [...]. Με λίγα λόγια
ό,τι είναι για το σώμα η ψυχή, αυτό
είναι στον κόσμο οι χριστιανοί [...].
Οι χριστιανοί κατοικούν στον κόσμο, αλλά δεν προέρχονται απ' τον
κόσμο (δεν έχουν το πνεύμα του
κόσμου)».
3. Ι ουστίνος φιλόσοφος και μάρτυρας
[...] Κατά τη λεγόμενη ημέρα του
ήλιου, δηλαδή την Κυριακή, γίνεται
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συγκέντρωση όλων των χριστιανών που κατοικούν στις πόλεις ή
στο ύπαιθρο και διαβάζονται τα
Απομνημονεύματα των Αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών, όσο χρόνο είναι δυνατό.
Κατόπιν, αφού σταματήσει αυτός που διαβάζει, ο προϊστάμενος
λειτουργός με ομιλία νουθετεί και
προσκαλεί τούς χριστιανούς να μιμηθούν τα καλά αυτά έργα. Έπειτα
σηκωνόμαστε· όλοι μαζί και προσευχόμαστε και, όπως είπαμε προηγουμένως, όταν σταματήσουμε
την προσευχή, προσφέρεται «άρτος» και «οίνος» και «ύδωρ» και ο
προϊστάμενος λειτουργός, με όση
δύναμη έχει, απευθύνει επίσης ευχές και ευχαριστίες στο Θεό και ο
λαός, επιδοκιμάζοντας, λέγει Αμήν.
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Και η μετάδοση και η μετάληψη
των δώρων της θείας Ευχαριστίας
γίνεται χωριστά για τον καθένα· σ’
εκείνους που δεν ήσαν παρόντες,
στέλνεται με τους διακόνους. Και
από αυτούς που είναι εύποροι και
επιθυμούν, καθένας δίνει ό,τι θέλει,
ανάλογα με την προαίρεσή του. Το
ποσό που συγκεντρώνεται δίνεται στον προϊστάμενο λειτουργό,
και αυτός βοηθάει τα ορφανά και
τις χήρες, και παρέχει προστασία
σε όσους απουσιάζουν - επειδή είναι άρρωστοι ή για άλλη αιτία - και
στους φυλακισμένους, και στους
ξένους, που μένουν προσωρινά εκεί, και σε όλους ανεξαιρέτως
που έχουν ανάγκη. Την κοινή, λοιπόν, συγκέντρωση αυτή κάνουμε
την ημέρα του ήλιου, επειδή είναι
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η πρώτη ημέρα κατά την οποία ο
Θεός, αφού μετέβαλε το σκοτάδι
και την ύλη, δημιούργησε τον κόσμο, και επειδή ο Ιησούς Χριστός ο
Σωτήρας μας την ίδια μέρα αναστήθηκε «εκ νεκρών».
Ιουστίνου φιλοσόφου και
μάρτυρος, Α΄ Απολογία «υπέρ των
Χριστιανών προς Αντωνίνον τον
Ευσεβή» (ΒΕΠΕΣ 3, 198).


Πληροφορίες για τη Δούρα-Ευρωπό
α. Στη Μεσοποταμία, στη δυτική όχθη του Ευφράτη ποταμού,
στη Δούρα Ευρωπό, οι ανασκαφές
έφεραν στο φως τη σημαντικότερη
κατ’ οίκον εκκλησία.
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Πρόκειται για μια ελληνιστικού τύπου οικία, που διέθετε αρκετά δωμάτια διατεταγμένα γύρω
από μία αυλή. Για τις ανάγκες της
λατρείας δύο συνεχόμενα δωμάτια της νότιας πλευράς ενώθηκαν
και αποτέλεσαν ένα ενιαίο χώρο
(13Χ15μ.). Στην ανατολική πλευρά
της αίθουσας βρέθηκε μία εξέδρα,
όπου πιθανόν θα βρισκόταν ο θρόνος του επισκόπου, ίσως φορητός
και ξύλινος. Η μετατροπή αυτή τοποθετείται πιθανότατα [...] γύρω
στο 231/232.
Δέκα χρόνια περίπου μετά, στη
βορειοδυτική γωνία του σπιτιού,
ένα δωμάτιο μετατράπηκε σε βαπτιστήριο. Απέκτησε ορθογώνια
κτιστή κολυμβήθρα με κιβώριο
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πάνω απ’ αυτή. Το βαπτιστήριο διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες, που
περιελάμβαναν θέματα σχετικά με
το Βάπτισμα και τη διδασκαλία της
Εκκλησίας γι’ αυτό».
Στουφή, Ι. Η ναοδομία: Ιστορική
και θεολογική θεώρηση, σ. 1.
2

1
3

5

Ε

4

6

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΥΡΑΕΥΡΩΠΟ, 3ος αι. μ.Χ.
Eικ. 11
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λήμμα "Dura-Europos", Wikipedia
(external link)
1. Αίθουσα συγκεντρώσεων
2. Βαπτιστήριο
3, Αίθουσα διδασκαλίας
4. Κλιμακοστάσιο για τον επάνω
όροφο
5. Αυλή
6. Είσοδος
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Η Εκκλησία στο Σύμβολο της
Πίστης.
1. Τ
 ο 9ο άρθρο του «Συμβόλου
της Πίστεως» («Πιστεύω»):
Πιστεύω [...]
9. Εἱς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί
ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν.
Πιστεύω [...]
στην Εκκλησία που είναι μία,
αγία, καθολική
και αποστολική.
Σχολικό βιβλίο Θρησκευτικών
Γ΄ Γυμνασίου, ΔΕ 14, σ. 56.
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2. Σχετικές αναφορές στην Καινή
Διαθήκη
-	«μίαν»: όπως ο ιδρυτής της Χριστός, που είναι ένας.
Κολ 1,18: «Αυτός [ο Υιός του
 
Θεού] η κεφαλή του σώματος
που είναι η εκκλησία [...]».
Ιω 10,16: «[...] Θα γνωρίσουν
 
τη φωνή μου και θα γίνουν
ένα ποίμνιο με έναν ποιμένα».
- «αγίαν»:
Εφ 5,25-27: «[...] όπως ο Χρι 
στός αγάπησε την εκκλησία
και πρόσφερε τη ζωή του γι’
αυτήν. Ήθελε έτσι να την εξαγιάσει, αφού την καθάρισε με
το λουτρό του βαπτίσματος
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και με το λόγο, ώστε η εκκλησία να του ανήκει ως νύφη με
όλη της τη λαμπρότητα, την
καθαρότητα και αγιότητα, χωρίς ψεγάδι ή ελάττωμα ή κάτι
παρόμοιο».
Α Κορ 1,2: «Προς τους πι 
στούς της εκκλησίας του Θεού
στην Κόρινθο, που ο Ιησούς
Χριστός τους ξεχώρισε και
τους κάλεσε να γίνουν άγιοι
[...]».
- «καθολικήν»:
Εφ 2,17-18: «Έτσι, ο Χριστός
 
ήρθε κι έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης σ’
εσάς τους εθνικούς, που ήσασταν μακριά από το Θεό, και
σ’ εσάς τους Ιουδαίους, που
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ήσασταν κοντά του. Πραγματικά, διά του Χριστού μπορούμε
μ’ ένα πνεύμα και οι δύο, εθνικοί και Ιουδαίοι, να πλησιάσουμε τον Πατέρα», και
Ιω 10,16: «Έχω κι άλλα πρό 
βατα, που δεν ανήκουν σ’
αυτή τη μάντρα· πρέπει κι
εκείνα να τα οδηγήσω».
Μκ 16, 15: ««Πορευθείτε σ’
 
ολόκληρο τον κόσμο και διακηρύξτε το χαρμόσυνο μήνυμα σ’ όλη την κτίση».
- «αποστολικήν»:
Εβρ 3,1: «Λοιπόν, αδερφοί
 
μου, [...], κατανοήστε καλά
ποιος ήταν ο Ιησούς, ο απεσταλμένος του Θεού και αρχιερέας της πίστεως που
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ομολογούμε» («κατανοήσατε
τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα
τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Ἰησοῦν
Χριστόν») , και
Πραξ 2,42: «Όλοι αυτοί ήταν
 
αφοσιωμένοι στη διδασκαλία
των αποστόλων και στη μεταξύ τους κοινωνία, στην τέλεση
της θείας Ευχαριστίας και στις
προσευχές».
Εφ 2,20: «Προστεθήκατε κι
 
εσείς στο οικοδόμημα που
έχει θεμέλιο τους αποστόλους
και τους προφήτες, κι ακρογωνιαίο λίθο αυτόν τον ίδιο το
Χριστό».
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12. Η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος, Μεγίστη Λαύρα,
Άγιο Όρος.

3. H
 καθολικότητα της Εκκλησίας
(Κύριλλος Ιεροσολύμων)
Ονομάζεται λοιπόν η Εκκλησία
καθολική, γιατί απλώνεται σε όλη
την Οικουμένη, από τη μια ως την
107 / 114 - 115
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άλλη άκρη της γης· λέγεται καθολική, γιατί διδάσκει και ορθόδοξα
και ασταμάτητα όλα τα δόγματα
που πρέπει να γνωρίσουν οι άνθρωποι, για τα ορατά και τα αόρατα πράγματα, για τα επουράνια
και τα επίγεια· (λέγεται καθολική),
επειδή επιδιώκει να οδηγήσει στην
ευσέβεια ολόκληρο το γένος των
ανθρώπων, δηλαδή και τους άρχοντες και τους αρχόμενους, και τους
μορφωμένους και τους απλοϊκούς·
επίσης (λέγεται καθολική), γιατί γιατρεύει πέρα για πέρα και θεραπεύει όλα τα είδη των αμαρτιών που
γίνονται με την ψυχή και το σώμα,
καθώς και γιατί μέσα σ’ αυτή αποκτάει κανείς κάθε είδος της λεγόμενης αρετής, που φαίνεται και στα
έργα και στα λόγια και στα διάφορα
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πνευματικά χαρίσματα. Εκκλησία
ακόμη ονομάζεται σύμφωνα με την
κύρια σημασία της λέξεως «εκκλησία», γιατί καλεί όλους και τους μαζεύει.
Περικοπή από τη 18η Κατήχηση
του Κυρίλλου Ιεροσολύμων

13. Πεντηκοστή, ψηφιδωτό από
το Καθολικό της Ι. Μ. Οσίου Λουκά
Βοιωτίας (11ος αι.)
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4. Η
 αγιαστική και ανακαινιστική
δύναμη της Εκκλησίας (Ιωάννης Χρυσόστομος)
Γιατί, ποιο λιμάνι μπορεί να συγκριθεί με την Εκκλησία; Ποιος παράδεισος μοιάζει προς τη δική σας
σύναξη; Εδώ δεν υπάρχει φίδι που
σχεδιάζει το κακό, αλλά ο Χριστός
που οδηγεί στη μυστηριακή ζωή·
δεν υπάρχει η Εύα που σε ρίχνει
κάτω με τρικλοποδιά, αλλά η Εκκλησία που ανορθώνει· δεν υπάρχουν εδώ φύλλα δέντρων, αλλά ο
καρπός του αγίου Πνεύματος, δεν
υπάρχει εδώ φράχτης με αγκάθια,
αλλά αμπέλι θαλερό. Αν βρω ένα
αγκάθι, το μετατρέπω σε ελιά· γιατί όσα υπάρχουν εδώ δεν εμποδίζονται από τις φυσικές δυσκολίες
αλλά έχουν τιμηθεί με την ελευθερία
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της θελήσεως· αν βρω ένα λύκο,
τον μεταβάλλω σε πρόβατο, χωρίς
να του αλλάξω τη φύση, αλλά μετατρέποντας τη θέληση. Γι' αυτό δε
θα έκανε κανείς λάθος, αν έλεγε ότι
η Εκκλησία έχει μεγαλύτερη άξια
από την κιβωτό. Γιατί η κιβωτός
έπαιρνε τα ζώα και τα διατηρούσε,
ενώ η Εκκλησία παίρνει τα ζώα και
τα μεταβάλλει. Ας χρησιμοποιήσω
παραδείγματα. Εκεί, στην κιβωτό, μπήκε γεράκι και βγήκε γεράκι·
μπαίνει λύκος και βγαίνει λύκος.
Εδώ (στην Εκκλησία) μπήκε κάποιος γεράκι και βγαίνει περιστέρι·
μπαίνει λύκος και βγαίνει πρόβατο·
μπαίνει φίδι και βγαίνει αρνί, επειδή δεν αλλάζει η φύση, αλλά διώχνεται η κακία.
Ιωάννης Χρυσόστομος.
Η΄ Ομιλία περί μετανοίας.
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5. Η εικόνα της Πεντηκοστής

14. Θεοφάνης ο Kρης (1546). Κυριακή της Πεντηκοστής. Ι. Μονή
Σταυρονικήτα, Άγιο Όρος.
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Ερμηνευτικό σχόλιο στην εικόνα
της Πεντηκοστής
Οι απόστολοι είναι καθισμένοι
ημικυκλικά στο φωτεινό υπερώο
και χωρισμένοι σε δύο ομάδες, η
μια απέναντι από την άλλη. Πάνω
από τους αποστόλους φαίνεται
ο ουρανός, από τον οποίο εκπέμπονται δώδεκα φωτεινές ακτίνες, που κατεβαίνουν προς τους
αποστόλους. Πάνω από το κεφάλι κάθε αποστόλου είναι γλῶσσα
ὡσεί πυρός (Πραξ 2,4), που φανερώνει τον αγιοπνευματικό φωτισμό τους. Η σύνθεση της εικόνας
ανοίγεται προς τα πάνω, σαν να
ελκύεται από το Θεό - Πατέρα, από
τον οποίο εκπορεύονται οι πύρινες
γλώσσες. Κάτω διακρίνεται ένας
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γέροντας, που αποτελεί προσωποποίηση του κόσμου. Η εικόνα δείχνει την ενότητα των αποστόλων
μέσα στην άκτιστη χάρη του Θεού,
που αποκαθιστά τη διάσπαση των
ανθρώπων που συνέβη στη Βαβέλ
(Γεν. κεφ. 2).
Σχολικό βιβλίο Θρησκευτικών
Α΄ Λυκείου, ΔΕ 14, σ. 79-80.
6. Η
 αποστολικότητα της Εκκλησίας
[...] Ως αφετηρία ας πάρουμε
ένα βασικό εκκλησιαστικό δεδομένο [...]: τον προσδιορισμό της
Εκκλησίας ως «αποστολικής» στο
Σύμβολο της Πίστεως: «Πιστεύω …
εις μίαν αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν».
114 / 116
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Η ερμηνεία που συνήθως δίνεται, είναι ότι η Εκκλησία είναι αποστολική, διότι οικοδομείται έχοντας
θεμέλιο τους δώδεκα αποστόλους.
Διδασκαλία της, δηλαδή, είναι η
διδασκαλία που αυτοί παρέλαβαν
από τον Χριστό, κήρυγμά της είναι
το κήρυγμά τους και ποιμένες της
οι διάδοχοί τους. Συνήθως εδώ [...]
τίθεται τελεία. Υπάρχει όμως κίνδυνος να παραθεωρηθεί το εξής
απλούστατο: Η βάση όλων αυτών δεν είναι πρωτογενώς οι απόστολοι, αλλά η αποστολικότητα, η
οποία είναι κάτι συμφυές με καθαυτή την πρωτοβουλία και το έργο
του Θεού στην ιστορία. Ο Θεός
απέστειλε τον Χριστό στον κόσμο,
ο δε Χριστός με τη σειρά του, ως ο
κατ’ εξοχήν σταλμένος –ήτοι ο κατ’
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εξοχήν απόστολος – αποστέλλει
στον κόσμο τους μαθητές του. Στον
μεν Πατέρα του ανέφερε: «όπως
εσύ έστειλες εμένα στον κόσμο,
έτσι κι εγώ έστειλα αυτούς στον κόσμο» (Ιω 17, 18), στους δε μαθητές
του ανακοίνωσε: «όπως ο Πατέρας
έστειλε εμένα, έτσι στέλνω κι εγώ
εσάς» (Ιω 20,21). Και όλα αυτά, με
την πνοή του Πνεύματος, που φέρνει σε κοινωνία τις δύο διαφορετικότητες, το θείο και το ανθρώπινο,
και εγκαινιάζει μέσα στην ιστορία
το αληθινά καινούργιο. [...]
Κατά συνέπεια, η Εκκλησία είναι αποστολική, εάν και εφ’ όσον
είναι αποστελλόμενη από τον Θεό
και αποστέλλουσα αποστόλους της
«σ’ όλη την κτίση» (Μκ 16, 15). Και
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στο ζήτημα αυτό εκδηλώνεται αδιάκοπα η δράση των προσώπων της
αγίας Τριάδας.
2
Παπαθανασίου, Θ. ( 2009).
Η Εκκλησία γίνεται όταν ανοίγεται,
Αθήνα: Εν πλω, σ. 28-30.


Η Εκκλησία σήμερα.
1. Ο
 ι εκδηλώσεις της αγάπης των
χριστιανών της Αλεξάνδρειας
σε περίοδο επιδημίας πανώλης
(γύρω στα 250μ.Χ.) (Διονύσιος
Αλεξανδρείας)
«Τώρα πραγματικά όλα θρηνούν και όλοι πενθούν, και ολόγυρα στην πόλη ακούγονται γοερά κλάματα εξαιτίας του πλήθους
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εκείνων που έχουν πεθάνει και
πεθαίνουν κάθε μέρα. Γιατί όπως
έχει γραφτεί για τα πρωτότοκα των
Αιγυπτίων, έτσι και τώρα «έγινε
κραυγή μεγάλη· αφού δεν υπάρχει σπίτι, μέσα στο οποίο να μην
υπάρχει κάποιος πεθαμένος[...]».
Οι περισσότεροι λοιπόν από
τους αδελφούς μας από πολύ μεγάλη και αδερφική αγάπη, αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλο και χωρίς
να υπολογίζουν τις συνέπειες για
τον εαυτό τους, έκαναν επισκέψεις
στους άρρωστους, τους προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, τους περιποιούνταν «εν Χριστώ» και πέθαιναν πολύ ευχαρίστως μαζί τους,
αφού προηγουμένως πάθαιναν
μόλυνση από την επαφή τους με
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τους άλλους, κολλούσαν την αρρώστια από τους πλησίον και, με τη
θέλησή τους, δοκίμαζαν τους πόνους. Και πολλοί, αφού περιποιήθηκαν τους άλλους στην αρρώστια
τους και τούς έδωσαν δύναμη, οι
ίδιοι πέθαιναν, μεταφέροντας κατά
κάποιο τρόπο το θάνατο εκείνων
στους εαυτούς τους. Οι άριστοι λοιπόν από τους αδελφούς μας και
μερικοί πρεσβύτεροι και διάκονοι και λαϊκοί με αυτό τον τρόπο
έφυγαν από τη ζωή, επαινούμενοι
πολύ, έτσι ώστε και αυτό το είδος
του θανάτου, που ήταν αποτέλεσμα
μεγάλης ευσέβειας και δυνατής πίστεως, να μη φαίνεται καθόλου ότι
είναι κατώτερο από το μαρτύριο.
Και αφού με απλωμένα χέρια σήκωναν τα σώματα των άγιων στην
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αγκαλιά τους, και τους έκλειναν τα
μάτια και τα στόματα και τούς μετέφεραν πάνω στους ώμους, και τούς
σαβάνωναν και τους έλουζαν και
τους στόλιζαν με τη νεκρική στολή, μετά από λίγο χρόνο, το ίδιο
γινόταν και σ’ αυτούς, γιατί, πάντοτε εκείνοι που απέμεναν στη ζωή,
ακολουθούσαν στο θάνατο αυτούς
που πέθαναν προηγουμένως. Οι ειδωλολάτρες όμως έκαναν τελείως
τα αντίθετα· έδιωχναν ακόμη και
εκείνους που μόλις άρχιζαν να αρρωσταίνουν, και απέφευγαν τους
αγαπημένους τους και τους πετούσαν στους δρόμους μισοπεθαμένους, και τους νεκρούς τους έριχναν άταφους στα σκουπίδια, στην
προσπάθεια τους να μην τους πλησιάσει ο θάνατος, πράγμα που δεν
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ήταν εύκολο να αποφύγουν, παρ’
όλο ότι μηχανεύονταν πολλά».
Διονυσίου Αλεξανδρείας,
Εορταστική επιστολή
προς τους αδελφούς
της Αλεξανδρείας.
2. Τ
 ο έργο της Εκκλησίας της Αλβανίας
[...] Για να στηρίξουμε την οικονομία της Εκκλησίας της Αλβανίας,
σκεφτήκαμε ότι μια λύση θα ήταν
ένα υδροηλεκτρικό έργο, το οποίο
έχει τα εξής πλεονεκτήματα. Είναι
μια επένδυση με απόλυτο σεβασμό
στο περιβάλλον, [...] που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές, [...] που
έχει έναν κοινωνικό χαρακτήρα, είναι μια ευλογία από το Θεό συνεχής. [...] Είναι μια επένδυση που
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φέρνει έσοδα. Αλλά αυτά τα έσοδα δεν τα σκεφτόμαστε μόνο για
μισθούς ή άλλα πράγματα της εκκλησίας. Το 40% θα βοηθά αυτή την
κατάσταση. Το άλλο 40% πηγαίνει
στην Παιδεία. Τα υπόλοιπα πηγαίνουν σε άλλες ανάγκες. Και ένα
5-10% πηγαίνουν σε Εκκλησίες πιο
φτωχές από εμάς.
Στην Εκκλησία της Αλβανίας
δώσαμε [...] έμφαση στη νεολαία.
Για μας η νεολαία δεν είναι το μέλλον αλλά το παρόν. Φροντίσαμε με
κατασκηνώσεις, κατηχητικά σχολεία, με οργάνωση κέντρων νεολαίας [...]. Είμαστε μια εκκλησία
ανοιχτή σε όλο τον κόσμο και την
κοινωνία [...]. Αρχίσαμε με Νηπιαγωγεία. Τώρα έχουμε 20 νηπιαγωγεία σε διάφορα μέρη. Προχωρήσαμε με Δημοτικά, με Γυμνάσια, με
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Λύκεια. Τολμήσαμε να δημιουργήσουμε και ΙΕΚ. Το τελευταίο «πείραμά μας» [...], προχωρήσαμε και
σε Πανεπιστήμιο. Σε όλους αυτούς
τους τομείς έπρεπε να βοηθούμε.
Τα χρήματα [...] δεν έγιναν μόνο
κτίσματα. Έχουμε κτίσει βέβαια 150
νέες Εκκλησίες και έχουμε [...] επισκευάσει άλλες 160. Πολλά όμως
από αυτά τα χρήματα έμπαιναν
στην άκρη για την εκπαίδευση και
την υγεία. Είδατε την Κλινική που
έγινε. [...] Η Κλινική είναι μια ευλογία από τον Θεό και έχει μόνο τα
καλύτερα μηχανήματα, καινούρια
[...]. Ποτέ δεν δέχτηκα μεταχειρισμένα. Θυμάμαι τη μητέρα μου που
έλεγε: στους φτωχούς ποτέ δεν θα
δώσεις μεταχειρισμένα ρούχα. [...]
Στο Δυρράχιο έχουμε ιδρύσει
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Θεολογική Ακαδημία. [...].
Εμείς [...] ακτινοβολούμε αυτό
που έχουμε. Το μοιράζουμε, δεν
κρατούμε τίποτε για τον εαυτό μας.
[...] Από την πρώτη στιγμή φροντίσαμε να έχουμε εξαίρετες σχέσεις
με τους άλλους ανθρώπους που
αναζητούσαν τον Θεό. Αυτό που
προσπάθησα αμέσως ήταν ένας διάλογος. Όχι πια θρησκειολογικός,
αλλά ένας διάλογος ζωής. Έχουμε
κοινά προβλήματα και τα αντιμετωπίζουμε μαζί με πολύ σεβασμό. [...]
Πιστεύω απόλυτα ότι βασικός ρόλος της εκκλησίας είναι η καταλλαγή. [...]
Στην Ελλάδα αντιμετωπίσαμε
σωστά την προσφυγική κρίση. [...]
Για μένα το πιο συγκινητικό είναι
εκείνες οι γιαγιάδες που έπαιρναν
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τα μικρούλια τα προσφυγόπουλα και τους έδιναν γάλα. Είναι μια
συντριπτική εικόνα μεγαλείου. [...]
Αυτό το DNA της αγάπης, του σεβασμού στον ξένο, στον άγνωστο,
αυτό είναι [...] η μεγάλη περιουσία που έχουμε ως λαός. [...] Δεν
θυσιάζεσαι εύκολα, αν δεν έχεις
έμπνευση. Αν δεν έχεις αγάπη, γιατί να θυσιαστείς;
O Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας
Αναστάσιος. (2017) ΕΡΤ1
(στην εκπομπή ΕΠΩΝΥΜΩΣ,
αποφώνηση) (08.01.2017)
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Τελειώνοντας τη Διδακτική Ενότητα…

9Π
 ροσδιορίζουμε την έννοια

«Εκκλησία» και το περιεχόμενό της με βάση την ερμηνεία
του άρθρου της Πίστης «Εις
Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και
Αποστολικήν…».
9Σ
 υσχετίζουμε σύμβολα και εικόνες με τον κοινοτικό τρόπο
λειτουργίας της Εκκλησίας.
Σημειώνουμε…
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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Πηγές εικονιστικού υλικού
Θ.Ε. 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
2.5. ΣΩΤΗΡΙΑ
1. Ε
 υγένιος Ντελακρουά (1830), Η
Ελευθερία οδηγεί το Λαό.
2. Έ
 ντβαρτ Μουνκ (1893), Η κραυγή.
3. Δ
 ιασώστης, https://www.
linkedin.com/pulse/postelection-dopamine-rewardsanger-altruism-dc-mcguiremcguire
4. Ο
 μάδα διάσωσης, http://
www.i-eidisi.com/2015/11/08/
ftina-tin-glitose-o-30chronospou-kataplakothike-apo-betontichi-antistirixis-sti-lemeso/
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5. V
 iktor Vasnetsov (1904). Ημέρα
της Κρίσεως, Ρωσία.
6. V
 iktor Vasnetsov, Ἀγαλλιάσθε
δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ. (Ψαλμ. 32).
7. Γ
 εώργιος Κλόντζας (τέλη 16ου
αι.), Η Δευτέρα Παρουσία (λεπτομέρεια).
8. M
 ichelangelo (16ος αι.), Il
giudizio universale (Η Τελική Κρίση), Cappella Sistina,
Vaticano

Θ.Ε. 3 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
3.1. ΕΚΚΛΗΣΙΑ
1. Η
 εκκλησία ως «ναυς», σχέδιο
Ράλλη Κοψίδη (1957).
2. Άμπελος, ψηφιδωτό (λεπτομέρεια) από τη Βασιλική του Αγ.
Βιταλίου, Ραβέννα, (6ος αι.).
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3. Η
 Άμπελος, http://www.
agiazoni.gr/article.
php?id=98323054916653317025
4. Τ
 ο Άλφα και το Ωμέγα, Κατακόμβη της Δομιτίλλας, Ρώμη,
5ος αι., http://photodentro.edu.
gr/lor/r/8521/1095
5. Χ
 ριστόγραμμα, Πάρκο κατακομβών της Δομιτίλλας, Ρώμη,
(αντίγραφο), http://photodentro.
edu.gr/lor/r/8521/1095
6. Ο
 καλός ποιμένας , ψηφιδωτό
(Μαυσωλείο της Γάλλας Πλακιδίας), Ραβέννα, 5ου αι.
7. Α
 ναπαράσταση αμπέλου, ψηφιδωτό δάπεδο. Πάφος, Ναός
Χρυσοπολίτισσας, (Φωτογραφικό Αρχείο ΕΚΒΜΜ), http://
byzantinhautokratoria.blogspot.
gr/2014/02/blog-post_476.html
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8. Ιχθύς, http://www.
developinglivingstones.com/
img/fish_symbol_2.jpg
9. Π
 ρωτοχριστιανικά σύμβολα:
Περιστέρι, ψυχή που προσεύχεται, Χριστόγραμμα, Εθνικό Ρωμαϊκό Μουσείο, Θέρμες
Διοκλητιανού, Ρώμη, http://
www.flickriver.com/photos/
mharrsch/3711200710/
10. Η
 άγκυρα, http://photodentro.
edu.gr/lor/r/8521/1095
11. Ε
 κκλησία της Δούρας- Ευρωπού, 3ος αι. μ.Χ., https://
en.wikipedia.org/wiki/Dura
Europos_church
12. Η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος,
Μεγίστη Λαύρα, Άγιο Όρος,
http://www.saint.gr/1737/saint.
aspx
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13. Π
 εντηκοστή, ψηφιδωτό από το
Καθολικό της Ι. Μ. Οσίου Λουκά Βοιωτίας (11ος αι.)
14. Πεντηκοστή, εικόνα, Μονή
Σταυρονικήτα, Άγιο Όρος,
16ος αι.
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Πηγές κειμένων στο διαδίκτυο
σελ. 55 - 56 / 103
1. «CONFESSOR GO»,
http://imerazante.gr/2016/12/08/
136866
2. «ΑΕΛ – Βέροια»,
http://www.matrix24.gr/2017/01/
vima-sotirias-i-genneaael/#
sthash.2zBS3zjE.dpuf
σελ. 57 - 58 / 104
1. «Γερμανός δημοσιογράφος:
Μαύρη στιγμή για την Ευρώπη η
«σωτηρία» της Ελλάδας», http://
www.cnn.gr/money/story/43365/
mayri-stigmi-gia-tin-eyropi-isotiria-tis-elladas-grafei-gnostosgermanos-dimosiografos
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2. «
 Σωτηρία των τραπεζών και όχι
των Ελλήνων, λέει αυστριακός
πρώην υπ. Οικονομικών», http://
www.amna.gr/articlep/13980


Έργο της Αθηνάς Βουζαξάκη κοσμεί τη σελίδα 16 / 96

134 / 254
22-0241_l_a_thrisk_bm_94-118_28b.indd 134

19/03/2018 09:04

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4ου τόμου
Θεματική ενότητα 2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά
βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου,
του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των
ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν
στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί
να διατίθενται προς πώληση, όταν
φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του
εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔIΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο
που διατίθεται προς πώληση και δεν
φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται
κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7
του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946
(ΦΕΚ 1946,108, Α').
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα
(copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων / IΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
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