
Η Παιαηά Γηαζήθε: 

κηα νιόθιεξε βηβιηνζήθε

http://judaism.answers.com/jewish-literature/the-writings-of-judaism-torah-talmud-and-more


1. Ιζηνξηθά βηβιία. Πεξηέρνπλ θπξίσο ηελ ζπλέρεηα ηεο

Δηαζήθεο από ηελ αξραία επνρή κέρξη ηνλ εξρνκό ηνπ

Φξηζηνύ.

2. Πνηεηηθά-Γηδαθηηθά. Πεξηέρνπλ κε ινγνηερληθό ηξόπν

ςαικνύο, ύκλνπο, παξνηκίεο θαη άιια δηδαθηηθά ιόγηα.

3. Πξνθεηηθά. Πεξηέρνπλ ηελ ηζηνξία θαη ηα ιόγηα ησλ

πξνθεηώλ, νη νπνίνη αγσλίζηεθαλ γηα λα δηαηεξήζνπλ

ηε Δηαζήθε ζε ηζρύ ζε δύζθνινπο θαηξνύο.

Η Π Γ απνηειείηαη από 49 δηαθνξεηηθά 

βηβιία. Αλάινγα κε ην πεξηερόκελό ηνπο 

ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:



ΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΘΗΚΗ

ΙΣΟΡΙΚΑ
ΠΟΙΗΣΙΚΑ -

ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ
ΠΡΟΦΗΣΙΚΑ

ΓΕΝΕΙ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α' ΨΑΛΜΟΙ ΩΘΕ ΘΑΪΑ

ΕΞΟΔΟ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β' ΙΩΒ ΑΜΩ ΙΕΡΕΜΙΑ

ΛΕΤΙΣΙΚΟΝ ΕΔΡΑ Α' ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΜΙΧΑΙΑ ΒΑΡΟΤΧ

ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΔΡΑ Β' ΕΚΚΛΘΙΑΣΘ ΙΩΘΛ ΘΡΘΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΤ

ΔΕΤΣΕΡΟΝΟΜΙΟΝ ΝΕΕΜΙΑ ΑΜΑ ΑΜΑΣΩΝ ΟΒΔΙΟΤ ΕΠΙΣΟΛΘ ΙΕΡΕΜΙΟΤ

ΙΘΟΤ ΣΟΤ ΝΑΤΘ ΣΩΒΙΣ ΟΦΙΑ ΟΛΟΜΩΝΣΟ ΙΩΝΑ ΙΕΗΕΚΙΘΛ

ΚΡΙΣΑΙ ΙΟΤΔΙΘ ΟΦΙΑ ΕΙΡΑΧ ΝΑΟΤΜ ΔΑΝΙΘΛ

ΡΟΤΘ ΕΘΘΡ ΑΒΒΑΚΟΤΜ

ΒΑΙΛΕΙΩΝ Α' ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α' ΟΦΟΝΙΑ

ΒΑΙΛΕΙΩΝ Β' ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β' ΑΓΓΑΙΟ

ΒΑΙΛΕΙΩΝ Γ' ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ' ΗΑΧΑΡΙΑ

ΒΑΙΛΕΙΩΝ Δ' ΜΑΛΑΧΙΑ



 Ρνπζ: είλαη κηα νηθνγελεηαθή  ηζηνξία

 Λεπηηηθό: είλαη έλα βηβιίν λόκσλ

 Βαζηιεηώλ: ηζηνξηθό βηβιίν

 Ψαικνί: πξνζεπρέο - πνηήκαηα

Παξαδείγκαηα βηβιίσλ:



Ση θνηλό έρνπλ όια απηά κεηαμύ ηνπο;

• Είναι θρηςκευτικά βιβλία: μιλοφν για τθ ςτενι
ςχζςη των ανκρώπων με το Θεό, που τθ
βλζπουν μζςα ςτθν κακθμερινι ηωι αλλά και
ςε γεγονότα τθσ ιςτορίασ.

• Με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο το κακζνα.



Πώο θαη ζε πνηα γιώζζα γξάθηεθαλ 

ηα βηβιία ηεο Π. Γ.

• Αξρηθά ήηαλ πξνθνξηθέο παξαδόζεηο.

Αξγόηεξα θαηαγξάθηεθαλ.

• Δελ γξάθηεθαλ κε ηελ ζεηξά πνπ ηα έρνπκε ζηνλ

θαλόλα.

• Σα 39 είλαη γξακκέλα ζηα εβξατθά, κε κεξηθέο

ελόηεηεο ζηα αξακατθά, ηα ππόινηπα 10 ζηα

ειιεληθά (όπσο π.ρ. ε Σνθία Σνινκώληνο θαη ην

Μαθθαβαίσλ Γ').



Η ειιεληθή γιώζζα κε ηηο

θαηαθηήζεηο ηνπ Μεγάινπ

Αιεμάλδξνπ είρε γίλεη ε θνηλή

γιώζζα όισλ ζρεδόλ ησλ ιαώλ

ηεο Μεζνγείνπ. Επεηδή ζηηο

ρώξεο πνπ είρε θαηαθηήζεη ν Μ.

Αιέμαλδξνο θαηνηθνύζαλ πνιινί

Ιζξαειίηεο θαη ε γιώζζα πνπ

κηινύζαλ ήηαλ θπξίσο ε

ειιεληθή, ρξεηάζηεθε λα γίλεη

κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο

Παιαηάο Γηαζήθεο ζηα

ειιεληθά.

Έηζη, ηνλ 3ν π.Φ. αηώλα ζ' έλα

λεζί θνληά ζηελ Αιεμάλδξεηα,

πνπ νλνκαδόηαλ Φάξνο, άξρηζε ε

κεηάθξαζε ηεο Παιαηάο

Δηαζήθεο από 72 κεηαθξαζηέο.

Η κεηάθξαζε απηή επηθξάηεζε

λα ιέγεηαη κεηάθξαζε ησλ

Δβδνκήθνληα (Ο').



http://www.fluxus-virus.com/gr/what-hebrew.html


Πώο έγξαθαλ ηόηε;

Τη βιέπεηε ζηε 

θσηνγξαθία;

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1Ly8WrG9fZEJ:loveforzion.blogspot.com/2009_07_01_archive.html+%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B7+%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%89%CE%BD+%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B1%CE%BD&cd=6&hl=el&ct=clnk&gl=gr


Τελ παιηά επνρή νη άλζξσπνη έγξαθαλ ζε πειό, πνπ κεηά ηνλ

έςελαλ γηα λα ζθιεξύλεη, θαη αξγόηεξα ζε πάππξν, πνπ

θηηαρλόηαλ από ηα θαιάκηα ηνπ πνηακνύ Νείινπ ζηελ Αίγππην.

Αξγόηεξα, γύξσ ζηνλ 2ν αηώλα π.Φ., νη Έιιελεο επεμεξγάζηεθαλ

δέξκαηα δώνπ, ζηα νπνία κπνξνύζαλ λα γξάθνπλ θαη λα ηα

ζπλδένπλ ζε βηβιία. Η αλαθάιπςε απηή έγηλε ζηελ Πέξγακν ηεο

Μηθξάο Αζίαο θαη γη’ απηό ην επεμεξγαζκέλν γηα γξαθή δέξκα

νλνκάζηεθε «Πεξγακελή». Έρνπλ δηαζσζεί αξθεηά θείκελα ζε

πεξγακελή.

Μεηά από ην 1200 κ.Φ. έγηλε γλσζηό ην ραξηί από ηελ Κίλα θαη

άξρηζαλ νη άλζξσπνη λα ην ρξεζηκνπνηνύλ.

Όινπο απηνύο ηνπο αηώλεο ηα θείκελα γξάθνληαλ θαη

αληηγξάθνληαλ κε ην ρέξη. Πξώηε θνξά ηππώζεθε ε Αγία Γξαθή

ην 1450 από ηνλ Γνπηεκβέξγην. Ήηαλ ην πξώην βηβιίν πνπ

ηππώζεθε!

Τιηθά γξαθήο



Η ζθελνεηδήο γξαθή

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/305,1282/


Πάππξνο

http://www.datuopinion.com/papiro
http://www.datuopinion.com/papiro


ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΑΠΤΡΟΤ

Ο πάππξνο είλαη έλα πδξόβην θπηό ησλ βάιησλ (Cyperus

papyrus) πνπ παιαηόηεξα θύηξσλε ζηελ θνηιάδα ηνπ

Νείινπ, ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο πξίαο, ζηε

Μεζνπνηακία θαη ζηελ Παιαηζηίλε, θνληά ζηε ιίκλε

Γελλεζαξέη. Τπό επλντθέο ζπλζήθεο ην θπηό θζάλεη ζε

ύςνο πέληε κέηξσλ.

http://news.karpasha.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2228
http://www.valentine.gr/linkOfTheMonth_gr-august2005.php


Γηα λα θαηαζθεπαζηεί ε γξαθηθή ύιε από πάππξν, έπαηξλαλ ην

ζηέιερνο, ελώ ήηαλ αθόκε θξέζθν, ην έθνβαλ ζε ηκήκαηα θαη ην

απνθινίσλαλ, γηα λα ειεπζεξώζνπλ ηελ ςίρα. Απηήλ ηελ έθνβαλ ζε

ιεπηέο, αιιά όζν ήηαλ δπλαηόλ πιαηηέο ισξίδεο.

http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://www.kingtutshop.com/History/papyrus.htm&ei=VXB3TvLhD8vYsgbk0M2KCw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&sqi=2&ved=0CEsQ7gEwBQ&prev=/search?q=make+papyrus&hl=el&biw=1024&bih=593&prmd=imvns


Απηέο ηηο ισξίδεο επάλσ ζε κηα ζαλίδα βξεγκέλε ζην λεξό ηηο έβαδαλ

νξηδόληηα ηε κηα πιάη ζηελ άιιε, ώζηε λα επηθαιύπηνληαη ιίγν νη

άθξεο ηνπο. Καηόπηλ, επάλσ ζε απηό ην πξώην ζηξώκα έκπαηλε έλα

δεύηεξν ζηξώκα από ισξίδεο ηνπνζεηεκέλεο θάζεηα.

http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://www.kingtutshop.com/History/papyrus.htm&ei=VXB3TvLhD8vYsgbk0M2KCw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&sqi=2&ved=0CEsQ7gEwBQ&prev=/search?q=make+papyrus&hl=el&biw=1024&bih=593&prmd=imvns


ρεκαηηδόηαλ έηζη έλα πιέγκα, πνπ ην πίεδαλ κε κηα κεγάιε,

πιαηηά πέηξα. Με ηελ πίεζε έβγαηλε από ηηο ρισξέο ίλεο ηνπ

θπηνύ κηα θνιιώδεο νπζία θαη έηζη ηα δύν ζηξώκαηα ελώλνληαλ

κεηαμύ ηνπο.

http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://www.kingtutshop.com/History/papyrus.htm&ei=VXB3TvLhD8vYsgbk0M2KCw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&sqi=2&ved=0CEsQ7gEwBQ&prev=/search?q=make+papyrus&hl=el&biw=1024&bih=593&prmd=imvns


Με ηνλ ηξόπν απηό δεκηνπξγνύζαλ έλα "φύλλο" παπύξνπ πνπ ζηε

ζπλέρεηα μεξαηλόηαλ ζηνλ ήιην θαη ηέινο απισλόηαλ επάλσ ηνπ έλα

κείγκα αιεπξόθνιιαο, ώζηε λα γίλεη όζν ην δπλαηόλ πην ιεία ε

επηθάλεηα.

http://www.langwitches.org/blog/travel/egypt/?p=34


http://www.oedb.gr:8080/oedvLibrary/user/presentDoc.jsp?docId=120&docType=1&fileName=book120.xml


Καηόπηλ, κε ηε βνήζεηα

θάπνηαο θνιιεηηθήο νπζίαο

έλσλαλ κεηαμύ ηνπο πνιιά

θύιια (ηνπιάρηζηνλ 20), ηα

νπνία δεκηνπξγνύζαλ έλαλ

ρόλο, όπνπ νη ίλεο ηνπ

θπηνύ ζηε κηα πιεπξά

πήγαηλαλ πάληνηε ζηελ ίδηα

θαηεύζπλζε. Σηελ εμσηεξηθή

πιεπξά ηνπ ξόινπ πήγαηλαλ

θάζεηα (verso) θαη,

επνκέλσο, ζηελ εζσηεξηθή

πιεπξά πήγαηλαλ νξηδόληηα

(recto).

http://agapotabiblia.blogspot.com/p/blog-page_31.html


Πάλσ ζηνλ πάππξν έγξαθαλ θαηά ζηήιεο κε έλα 

κπηεξό θαιάκη βνπηεγκέλν ζε κειάλη, ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο κόλν από ηελ εζσηεξηθή όςε θαη 

ζπαληόηεξα ζηηο δύν όςεηο.

http://www.echedoros-a.gr/2009/09/blog-post_07.html


Μειαλνδνρείν  - πέλεο



Μεηνλεθηήκαηα ηνπ παπύξνπ σο πιηθνύ γξαθήο
Έλαο ξόινο από πάππξν κπνξνύζε λα δηαηεξεζεί αθόκε θαη ηξηαθόζηα

ρξόληα, ζπλήζσο όκσο ε δσή ηνπ ήηαλ βξαρύηεξε. Τν κεγάιν πξόβιεκα

ηνπ παπύξνπ ήηαλ πσο έζπαγε εύθνια θαη ε ζπρλή ρξήζε ησλ

κεγάισλ ζε κέγεζνο ξόισλ πξνθαινύζε πνιιέο βιάβεο από ην

δηαξθέο δίπισκα θαη μεδίπισκα.

Έλαο άιινο κεγάινο ερζξόο ηνπ παπύξνπ ήηαλ ε πγξαζία. Με ηελ

έθζεζή ηνπ ζε απηήλ, γηλόηαλ εύζξππηνο θαη ην ρξώκα ηνπ ζθνύξαηλε.

Έλαο πάππξνο πνπ είρε βξαρεί θαη ζηεγλώζεη επαλεηιεκκέλα ην πην

πηζαλό ήηαλ λα δηαιπζεί κόιηο θάπνηνο ηνλ άγγηδε. Γηα ην ιόγν απηόλ ηα

πινπζηόηεξα αξραηνινγηθά παππξηθά επξήκαηα ζώζεθαλ ζε μεξά

εδάθε, ζε πεξηνρέο κε μεξό θιίκα.

Γεληθά ε θύιαμε θαη ε δηαηήξεζή ηνπο έπξεπε λα γίλεη κε πξνζνρή,

θαζώο ν ζθόξνο ή θαη ηα πνληίθηα κπνξνύζαλ λα πξνμελήζνπλ εμίζνπ

κεγάιε δεκηά κε ηελ πγξαζία. Σηηο αξραίεο βηβιηνζήθεο νη θύιηλδξνη από

πάππξν ήηαλ ηνπνζεηεκέλνη κέζα ζε θπιηλδξηθέο ζήθεο θαη

θπιάζζνληαλ ζε μύιηλα ξάθηα. Γηα ηε κόλσζε ηεο βηβιηνζήθεο από ηελ

πγξαζία, έλαο δεύηεξνο ηνίρνο πεξηέβαιιε ηνπο εζσηεξηθνύο ηνίρνπο ηνπ

θηεξίνπ αθήλνληαο έλα θελό δηάζηεκα αλάκεζα ηνπο.



Σξόπνο θύιαμεο

http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/ta-xeirografa-tis-nekras-thalassas-sto-internet
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1Ly8WrG9fZEJ:loveforzion.blogspot.com/2009_07_01_archive.html+%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B7+%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%89%CE%BD+%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B1%CE%BD&cd=6&hl=el&ct=clnk&gl=gr


Η ΝΔΚΡΑ ΘΑΛΑΑ 

θαη ηα ρεηξόγξαθά ηεο

 Κάπνηνη βνζθνί, ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνπκξάλ

ςάρλνληαο γηα κηα θαηζίθα πνπ έραζαλ,

βξήθαλ κέζα ζε ζπειηέο, πηζάξηα κε

ρεηξόγξαθα (1947).

 Σηελ αξρή απνγνεηεύηεθαλ αιιά γξήγνξα

ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη είραλ ζηα ρέξηα ηνπο

αξραηνινγηθό ζεζαπξό θαη άλνημαλ ην

δξόκν γηα ηε κεγαιύηεξε θαη ζεκαληηθόηεξε

αλαθάιπςε ησλ λεώηεξσλ ρξόλσλ.



Η Νεθξά ζάιαζζα ή Αικπξά ζάιαζζα, ή

Θάλασσα Αραβά, θαηά ηελ Παιαηά Δηαζήθε, ή

Μπαρξ Λνπη (= ζάιαζζα ηνπ Λση) θαηά ηνπο

Άξαβεο, ή Αζθαιηίηηδα ιίκλε θαηά ηνπο

αξραίνπο Έιιελεο, νλνκάδεηαη ε κεγάιε λίμνη

πνπ βξίζθεηαη ζηα ζύλνξα Ινξδαλίαο θαη

Ιζξαήι. Η νλνκαζία ηεο ιίκλεο σο Νεκρά

θάλασσα όπσο ηελ αλαθέξεη θαη ν Παπζαλίαο

νθείιεηαη ζηε παληειή έιιεηςε δσήο θαη ζηα

«βαξηά θύκαηα» πνπ δύζθνια δεκηνπξγνύληαη.

Τνύην βέβαηα νθείιεηαη ζην όηη πεξηέρεη

κεγάιεο πνζόηεηεο δηαιπκέλσλ αλόξγαλσλ

ζηεξεώλ νπζηώλ (ριώξην, λάηξην, καγλήζην,

θάιην, ζεηώδεο νμύ), κε απνηέιεζκα λα κελ

κπνξεί λα επηβηώζεη θαλείο κηθξνζθνπηθόο

νξγαληζκόο. Πεξηέρεη αιάηη (ρισξηνύρν λάηξην -

NaCl) ζε πνζνζηό 24%, θαη ππεξβαίλεη θαηά

δέθα θνξέο ηελ αιαηόηεηα εθείλε ησλ σθεαλώλ.

ΝΔΚΡΑ ΘΑΛΑΑ

http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%B1+%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1+%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82&hl=el&sa=X&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=JMoJCDH4UrtPgM:&imgrefurl=http://www.ccftmen.com/news/scrolls.asp&docid=t6NRLgDuAbzm3M&w=317&h=357&ei=w9-BTqDnBIfzsgbJlZSIDg&zoom=1&biw=1024&bih=593&iact=rc&dur=485&page=6&tbnh=115&tbnw=103&start=88&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:88&tx=58&ty=83


Σα ζπήιαηα ηνπ Κνπκξάλ

http://norfid.wordpress.com/2011/12/30/%CF%84%CE%B1-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82/




Μέζα ζ’ απηά 

ηα δνρεία 

βξέζεθαλ ηα 

ρεηξόγξαθα



ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΦΗΣΗ ΗΑΪΑ

Σα ρεηξόγξαθα απηά είλαη πνιύηηκα, γηαηί πεξηέρνπλ νιόθιεξα 

βηβιία ή απνζπάζκαηα θεηκέλσλ ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο

http://www.sporeas.com/APXEIO.htm


Απόζπαζκα ηνπ βηβιίνπ ησλ Ψαικώλ

http://www.sporeas.com/APXEIO.htm


Αθόκα

έλα ρεηξόγξαθν

ηνπ

Πξνθήηε Ηζαΐα

http://www.sporeas.com/APXEIO.htm




 Πρόκειται για ζνα Εβραϊκό εφρθμα αλλά με τεράςτια
αξία και για το Χριςτιανιςμό.

 Ο λόγοσ είναι, επειδι υπιρξαν αρκετοί μζχρι τϊρα
πολζμιοι που υπεςτιριξαν ότι οι Χριςτιανοί
αλλοίωςαν εκ των υςτζρων αρκετά χωρία τθσ Π.Δ. για
να τα ταιριάξουν ςαν προφθτείεσ με τθν Καινι
Διακικθ.

 Τϊρα τα ευριματα πείκουν και τον πιο κακόπιςτο ότι
το κείμενο τθσ Π.Δ. είναι αυκεντικό και ταιριάηει
απόλυτα με αυτό που ζχουμε και εμείσ ςιμερα
μεταφραςμζνο από τουσ Ο΄.

Θ αξία των χειρογράφων για το Χριςτιανιςμό



Ελληαθόζηα ρεηξόγξαθα, απνηεινύκελα από 30.000 εύζξαπζηα ηκήκαηα. Απηό είλαη

ην ζύλνιν ησλ Φεηξνγξάθσλ ηεο Νεθξάο Θάιαζζαο, πνπ θπιάζζεηαη θάησ από

ζπλζήθεο ύςηζηεο αζθάιεηαο ζε θξύπηεο ηεο Υπεξεζίαο Αξραηνηήησλ ηνπ Ιζξαήι. Τν

ζρήκα ηνπ κνηάδεη κε ην θάιπκκα ησλ πηζαξηώλ κέζα ζηα νπνία είραλ ηνπνζεηεζεί ηα

ρεηξόγξαθα.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1Ly8WrG9fZEJ:loveforzion.blogspot.com/2009_07_01_archive.html+%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B7+%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%89%CE%BD+%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B1%CE%BD&cd=6&hl=el&ct=clnk&gl=gr




Ο πάπυροσ Ρ 52

Θεωρείται το αρχαιότερο ςωηόμενο χειρόγραφο με κείμενο από τθν Καινι Διακικθ.

Χρονολογείται περίπου ςτο 100-125 μ.Χ. Η αξία του ςτθν κριτικι του κειμζνου τθσ Κ.

Διακικθσ είναι ανυπολόγιςτθ.

Το μζγεκόσ του είναι 8,9 Χ 6 εκ. και είναι γραμμζνο και ςτισ δυο όψεισ. Κάκε όψθ

περιζχει 7 γραμμζσ από το κατά Ιωάννθν Ευαγγζλιο (18, 31-33 και 18, 37-38).

Ανακαλφφκθκε ςτθν Αίγυπτο, αγοράςκθκε το 1920 από τον Bernard P. Grenfeld και

τϊρα φυλάςςεται ςτθν Αγγλία, ςτθ βιβλιοκικθ John Rylands του Manchester.



 Κακϊσ ο πάπυροσ παρουςίαηε πολλά πρακτικά
μειονεκτιματα, ςτο βαςίλειο τθσ Περγάμου
χρθςιμοποιικθκε εναλλακτικά ωσ γραφικι φλθ
το δζρμα ηϊου, θ περγαμθνι.

 Το νζο υλικό ιταν μια επανάςταςθ που οδιγθςε
ςτθ δθμιουργία του κϊδικα, δθλαδι μιασ
αρχικισ μορφισ του βιβλίου που ξζρουμε
ςιμερα.

ΠΔΡΓΑΜΗΝΗ



Η δνξά ηνύ δώνπ (αίγαο, πξνβάηνπ,

κόζρνπ, αθόκε θαη ρνίξνπ) ππνβάιιεηαη

ζε θαηεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί

άζεπηε. Καη’ αξράο, πξέπεη λα αθαηξεζεί

ην ιίπνο θαη ην ζκήγκα, ώζηε λα κείλεη

κόλν ην δέξκα. Καηόπηλ, ε δνξά βπζίδεηαη

ζε γαιάθησκα αζβέζηε (επί ηξεηο εκέξεο)

θαη αθνινπζεί απόμεζε κε εηδηθό μέζηξν,

πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνύλ

ππνιείκκαηα ηεο ζάξθαο θαη ηνπ

ηξηρώκαηνο. Σηε ζπλέρεηα ιεηαίλεηαη κε

ειαθξόπεηξα θαη ιεπθαίλεηαη κε ζθόλε

θηκσιίαο.

Όηαλ ε θαηεξγαζία νινθιεξσζεί, είλαη

θαλεξή ε δηαθνξά απνρξώζεσο κεηαμύ

ηήο εμσηεξηθήο πιεπξάο (αξρ. ἐχέτριχον)

θαη ηεο εζσηεξηθήο πιεπξάο (αξρ.

ἐχέσαρκον). Ωζηόζν, ε θαιή θαηεξγαζία

επηηξέπεη ηε γξαθή θαη ζηηο δύν πιεπξέο,

ε δε πνηόηεηα εμαξηάηαη επηπιένλ από ην

είδνο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ δώνπ.

Παξαζθεπή θαη 

θαηεξγαζία

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AE


Η πεξγακελή θόβεηαη ζε θύιια, ηα νπνία κπνξνύλ λα

ζπγθνιιεζνύλ κε δύν ηξόπνπο:
1. σο θύιηλδξνο (ιαη. volumen), o νπνίνο είλαη κηα νκάδα θύιισλ ζπξξακκέλσλ

θαηά ζπλέρεηα, ώζηε λα ζρεκαηίζνπλ ξόιν (ελ ρξήζεη ώο ηνλ 4ν-5ν αηώλα κ.Φ.).

Ολνκαδόηαλ χάρτης, αλ ήηαλ άγξαθνο, θαη τόμος, όηαλ ήηαλ γξακκέλνο.



Ο ηλατηηθόο Κώδηθαο, 4νο αηώλαο

2. Ωο κώδικας (ιαη. codex), ν νπνίνο είλαη κηα νκάδα θύιισλ

ζπξξακκέλσλ κε ηε κνξθή ηεηξαδίνπ (ζην έζσ κέξνο ηνπο) θαη

απνηειεί ηνλ πξόγνλν ηνπ ζύγρξνλνπ βηβιίνπ. Ο θώδηθαο, σο πην

εύρξεζηνο, επηθξαηεί κεηά ηνλ 4ν-5ν αηώλα.

http://www.impantokratoros.gr/Mountsinai-Pictures.el.aspx


Καλλιγραφημένοι κώδικες (δεμένα βιβλία από περγαμηνή)

http://texnis-egkwmio.blogspot.com/2010/02/blog-post_19.html


Η Παιαηά Γηαζήθε αρώξηζηα δεκέλε κε ηελ 

Καηλή ζηε δσή ηεο Δθθιεζίαο

Εξώτεκα:
Η Παιαηά Δηαζήθε είλαη «εβξατθό» βηβιίν αιιά

θαη τν ηεξό τνπο βηβιίν.

Γηατί ινηπόλ απντειεί θαη κέξνο τεο

ρξηστηαληθήο Αγίαο Γξαυήο;



1. Πνύ στεξίδνπλ τελ πίστε τνπο νη
ρξηστηαλνί;

2. Πότε θαη πνύ υαλεξώζεθε γηα πξώτε

υνξά;

Στν γεγνλόο ότη ν Θεόο υαλεξώζεθε

στνλ θόσκν γηα λα σώσεη τνπο

αλζξώπνπο (απτή τε υαλέξσσε

νλνκάδνπκε Απνθάιπςε).

Στνλ Αβξαάκ (θαη έθιεησε καδί τνπ κηα

σπκυσλία= Δηαζήθε).



Στε σπλέρεηα σε 

πνηνπο 

υαλεξώζεθε;

Στνπο απνγόλνπο 

τνπ αιιά θαη τν 

ιαό πνπ πξνήιζε 

απ’ απτνύο, τνλ 

Ισξαήι.

’ ασηό ηο λαό 

δόθηκαν οι 

σποζτέζεις για ηη 

ζωηηρία ηων 

ανθρώπων, και μ’ 

ασηό ηο λαό 

προεηοιμάζηηκε η 

είζοδος ηοσ Χριζηού 

ζηον κόζμο.

Παλαιά Γιαθήκη



Πνύ

πεξηγξάυνλταη 

όια απτά;

ηην 

Παλαιά Γιαθήκη



Όταλ ε ππόσρεσε τνπ

Θενύ εθπιεξώζεθε θαη

ν Ιεσνύο Χξηστόο ήξζε

στνλ θόσκν, κηα λέα

σρέσε τνπ Θενύ κε

όινπο τνπο αλζξώπνπο

μεθίλεσε.

Η Καινή Γιαθήκη

Πνην είλαη τν

θαηλνύξην απτήο τεο

λέαο σπκυσλίαο;

Ότη απτή ε λέα

σπκυσλία αθορά

όλοσς τνπο αλζξώ-

πνπο θαη όρη κόλν

έλα ιαό.



Ζτςι θ Καινι Διακικθ
 ζρχεται και
 ςυμπλθρώνει τθν Π.

Διακικθ.

Επιπλζον ο Χριςτόσ μασ
ζκανε να δοφμε τθν Π.Δ.
με «άλλα μάτια».

Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου 

http://agiaepistoli.blogspot.gr/


Ασ χρθςιμοποιιςουμε μια εικόνα: «ηοφμε ς’ ζνα
ςκοτεινό δωμάτιο και ξαφνικά μπαίνει μζςα το
λαμπρόσ φωσ του ιλιου», τι αλλάηει ςτθν όραςι
μασ;

Ζτςι και με το Χριςτό και τθν Παλαιά Διακικθ.

Θ Π.Δ. φωτίςτθκε από τθ διδαςκαλία και τθ ηωι
του Χριςτοφ και φανερώκθκαν καινοφριεσ
αλικειεσ και μθνφματα.

Τι ςημαίνει βλζπω με άλλα μάτια;



Η Παλαιά Διαθήκη οδηγεί ςτο Χριςτό

• Γι’ αυτό είναι και ιερό βιβλίο για τουσ
Χριςτιανοφσ και

• Γι’ αυτό ζχει ξεχωριςτι κζςθ ςτθ λατρεία
τθσ Εκκλθςίασ:

1. Διαβάηονται αποςπάςματα

2. Φμνοι αναφζρονται ς’ αυτι και

3. Εικονογραφοφνται ςτο ναό πολλά κζματά 
τθσ.



Στθν Παλαιά Διακικθ εμφανίηεται ο Άςαρκοσ Λόγοσ 
και ςτθν Καινι Διακικθ ο εςαρκωμζνοσ Λόγοσ.

Oι Χριςτιανοί πιςτεφουμε ςτον ενανκρωπιςαντα Υιό και

Λόγο του Θεοφ και τθν Εκκλθςία Του, που είναι το Σϊμα

Του.

Άλλωςτε, κατά τον Ευαγγελιςτι Ιωάννθ: «εἶπον οὖν οἱ

Ἰουδαῖοι πρόσ αὐτόν (τόν Χριςτό)· πεντήκοντα ἔτη οὔπω

ἔχεισ καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακασ; εἶπεν αὐτοῖσ ὁ Ἰηςοῦσ· ἀμὴν

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέςθαι ἐγώ εἰμι» (Ἰω. η΄,

57-58).



Η Π.Γ. ζηη λαηρεία ηης Δκκληζίας

• Αλαγλώζκαηα

• Τκλνγξαθία

• Δηθνλνγξαθία

«Γηὰ μύινπ ὁ Ἀδάκ, Παξαδείζνπ

γέγνλελ ἄπνηθνο, δηὰ μύινπ δὲ

ζηαπξνῦ, ὁ Λῃζηὴο Παξάδεηζνλ

ᾤθεζελ. Ὁ κὲλ γὰξ γεπζάκελνο

ἐληνιὴλ ἠζέηεζε ηνῦ πνηήζαληνο.

Ὁ δὲ ζπζηαπξνύκελνο, Θεὸλ

ὡκνιόγεζε ηὸλ θξππηόκελνλ.

Μλήζζεηη θαὶ ἡκῶλ σηήξ, ἐλ ηῇ

Βαζηιείᾳ ζνπ». (Μ. Πέκπηε ἑζπέξαο)

«Ἐλ ἀξρῇ ἐπνίεζελ ὁ Θεὸο ηὸλ

νὐξαλὸλ θαὶ ηὴλ γῆλ. ἡ δὲ γῆ ἦλ

ἀόξαηνο θαὶ ἀθαηαζθεύαζηνο, θαὶ

ζθόηνο ἐπάλσ ηῆο ἀβύζζνπ, θαὶ

πλεῦκα Θενῦ ἐπεθέξεην ἐπάλσ

ηνῦ ὕδαηνο. θαὶ εἶπελ ὁ Θεόο·

γελεζήησ θῶο· θαὶ ἐγέλεην

θῶο...». (Γελέζεσο ηὸ Ἀλάγλσζκα – Μ. Σάββαην

πξσΐ).

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/86494


Διέγρσ ηη έµαζα

1. Πνηα είλαη ηα είδε ησλ βηβιίσλ ηεο Παιαηάο Δηαζήθεο;

2. Τη πξνεγήζεθε ηεο ζπγγξαθήο ησλ βηβιίσλ;

3. Σε πνηα γιώζζα γξάθεθαλ ηα βηβιία ηεο Παιαηάο Δηαζήθεο;

4. Γηα πνηνπο ιόγνπο ε Παιαηά θαη ε Καηλή Δηαζήθε ζεσξνύληαη από ηνπο 

ρξηζηηαλνύο έλα εληαίν βηβιίν;

5. Πνηα είλαη ε ζέζε ηεο Παιαηάο Δηαζήθεο ζηε δσή ηεο Εθθιεζίαο θαη 

ζηε δσή ησλ ρξηζηηαλώλ; (Φξεζηµνπνίεζε ζηνηρεία θαη από ην µάζεµα 1).

6. Τη είλαη ηα ρεηξόγξαθα ηνπ Κνπµξάλ;

7. Τη ελλννύµε ιέγνληαο όηη ηα βηβιία ηεο Παιαηάο Δηαζήθεο είλαη βηβιία 

ζξεζθεπηηθά;

8. Πνηνη έδσζαλ ζ’ απηή ηε ζπιινγή βηβιίσλ ην όλνµα «Παιαηά» Δηαζήθε 

θαη γηαηί;

9. Γηα πνηα άιιε ζξεζθεία ηα βηβιία ηεο Παιαηάο Δηαζήθεο είλαη ηεξά;


