
Οι βιβλικές διηγήσεις  

για τους Κριτές  

και τους Bασιλείς 





Α. Η εποχή των Κριτών 

1. Μια ταραγμένη περίοδος που διαρκεί δύο περίπου 
αιώνες (1220-1012 π.Χ.).  

2. Οι Ισραηλίτες κατακτούν σιγά σιγά τη χώρα, 

3. Η ειρήνη εναλλάσσεται με τον πόλεμο, 

4. Τη χώρα εκτός από τους ντόπιους Χαναναίους 
διεκδικούν και άλλοι λαοί. 

5. Οι Ισραηλιτικές φυλές ενώνονται ενάντια στους 
εχθρούς. 

6. Αρχηγοί τους ήταν κάποιοι χαρισματικοί 
στρατιωτικοί ηγέτες που αναλάμβαναν να 
οδηγήσουν τους Ισραηλίτες στη νίκη.  



 Ιησούς του Ναυή 

 Κριτές 

 Βασιλειών Α΄ Β΄ και Γ΄ 

 Παραλειπομένων Α΄και Β΄ 

Από ποια βιβλία μαθαίνουμε  
γι’ αυτή την εποχή; 



Τι άλλαξε στη ζωή του λαού μετά την 

εγκατάσταση στη Χαναάν; 

http://users.sch.gr/aiasgr/Eguklopaideia/Xwres_kai_laoi/Xanaan.htm


Στην έρημο ήταν νομάδες 



Ποια είναι  

τα χαρακτηριστικά  

της ζωής τους; 

 H ζωή στην έρημο ήταν εξοντωτική χωρίς νερό και χωρίς φαγητό 

 Ζούσαν λιτά και αυστηρά 

 Ασχολούνται με την κτηνοτροφία 

 Σαράντα χρόνια οι Ισραηλίτες έμαθαν να ζουν σε ομάδες, να 

συνεργάζονται και να αλληλοβοηθιούνται 

 Σε όλα αυτά όμως βοήθησε και ο Θεός ο οποίος ήταν δίπλα τους σε 

κάθε δυσκολία και ήταν το στήριγμά τους.  

 



Τι αλλάζει; 

• Στη Χαναάν υπάρχει ένας μεγάλος 

κοσμοπολίτικος πολιτισμός επηρεασμένος από 

τον πολιτισμό της Αιγύπτου, της 

Μεσοποταμίας, της Αραβίας, των Μυκηνών, 

του Αιγαίου, της Κύπρου. 

• Οι Ισραηλίτες εγκαθίστανται και αυτοί σε 

πόλεις. 

• Γίνονται ιδιοκτήτες γης και γεωργοί. 



Αναπαράσταση χαναανιτικής πόλης. Η ισχυρή οχύρωσή της και τα μεγάλα 

οικοδομήματα μας δίνουν μια εικόνα του πολιτισμού των Χαναναίων.  



Οι αλλαγές στη ζωή τους 

• Υιοθετείται ο τρόπος ζωής των Χαναναίων 

• Έρχεται η χαλαρότητα και η πολυτέλεια της 

ζωής στην πόλη 

• Χάνεται η ισότητα και εμφανίζονται οι 

κοινωνικές διαφορές (εξαιτίας της 

περιουσίας). 

• Απομακρύνονται από τον Θεό αφού όλοι 

γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι που τα έχουν όλα, 

ή τουλάχιστον έτσι νομίζουν, δεν χρειάζονται 

τον Θεό.  



Ο Κύριος, ο Θεός σας, θα σας φέρει στη χώρα που 

υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας, τον Αβραάμ, 

τον Ισαάκ και τον Ιακώβ να σας δώσει. Είναι μια χώρα με 

πόλεις μεγάλες και ωραίες, που δεν τις οικοδομήσατε εσείς, 

με σπίτια γεμάτα απ' όλα τα αγαθά, που δεν τα φέρατε εσείς, 

με δεξαμενές έτοιμες, που δεν τις σκάψατε εσείς, με αμπέλια 

και λιοστάσια που δεν τα φυτέψατε εσείς. Αφού, λοιπόν, 

φάτε και χορτάσετε, προσέξτε, μήπως ξεχάσετε τον 

Κύριο, που σας έβγαλε από τη Αίγυπτο, τον τόπο της 

δουλείας. 

Να σέβεστε τον Κύριο, το Θεό σας. Αυτόν να 

λατρεύετε… Μην παραδοθείτε στη λατρεία άλλων θεών, 

αυτών των γύρω σας λαών.                         Δευτερ. 6, 10-14. 

Προειδοποίηση Μωυσή 



Οι Ισραηλίτες 

επηρεάζονται  

από τη θρησκεία των 

Χαναναίων 

 «Ξεχνούσαν τον Κύριο 

και  

 λάτρευαν τον Βάαλ και 

την Αστάρτη». 

http://www.technova.gr/technova/index.php/2012-06-21-03-15-38/thriskeia/1692-canaan


Η λατρεία του Βάαλ 

http://users.sch.gr/aiasgr/Thrhskeiologia/Eidwlolatria/H_thrhskeia_twn_Xananaiwn.htm


Book of Judges - The worship of Ashtaroth. 
And the children of Israel did evil again in 
the sight of the Lord, and served Baalim, 
and Ashtaroth, and the gods of Syria, and 
the gods of Zidon, and the gods of Moab, 
and the gods of the children of Ammon, 
and the gods of the Philistines, and 
forsook the Lord, and served not him. 
(Judges 10:6) Artwork from The Bible and Its 
Story Taught by One Thousand Picture Lessons, 
Vol. 3. edited by Charles F. Horne and Julius A. 
Bewer. 1908 

Η λατρεία 
της 

Αστάρτης 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Astarte_(goddess)?uselang=de


Β. Η εποχή των βασιλέων (1012- 926π.Χ) 

• Σαμουήλ (ο πρώτος βασιλιάς) 

• Δαβίδ 

• Σολομών 

Αυτή την εποχή στη βασιλική αυλή αρχίζουν να 
καταγράφουν οι Ιουδαίοι τις παλιές τους παραδόσεις 
και από αυτά τα κείμενα θα αρχίσει να γράφεται η 
Παλαιά Διαθήκη.  


