
H εποχή των Πατριαρχών 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από τον πολυθεϊσμό στην πίστη στον ένα Θεό 

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


• Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ’ όλη τη 
γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και να 
λατρεύουν τα είδωλα, δηλαδή τα δημιουργήματα του 
Θεού και όχι τον ίδιο το Θεό.  

• Η ειδωλολατρία με την πάροδο των ετών και των αιώνων 
είχε τόσο πολύ κυριέψει τον κόσμο, ώστε ο Θεός διάλεξε 
έναν άντρα ευσεβή, τον Αβραάμ, και τον έκαμε αρχηγό 
και γενάρχη ενός λαού εκλεκτού και περιούσιου. Ο λαός 
αυτός θα διατηρούσε την πίστη στον αληθινό Θεό και 
έτσι θα προετοίμαζε την ανθρωπότητα για τον ερχομό 
του Σωτήρα.  

• To πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, η Γένεση, στα 
κεφάλαια 12-50 αναφέρεται στους Πατριάρχες του λαού 
αυτού (Ισραήλ) Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ και Ιωσήφ. 

Ο Θεός σχεδιάζει τη σωτηρία του κόσμου 



Σε ποια εποχή έζησαν οι Πατριάρχες; 
Κάπου ανάµεσα στο 19ο αι. έως το 15ο αι. π.Χ.  



• Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.  

• Στην περιοχή αυτή αναπτύχθηκαν σπουδαίοι 
λαοί και πολιτισμοί από την 4η χιλιετία π.Χ.: 
Αιγύπτιοι, Σουμέριοι Χετταίοι, Ασσύριοι, 
Βαβυλώνιοι και Φοίνικες.  

• Οι Πατριάρχες κατάγονταν από τη 
Μεσοποταμία, δηλαδή το σημερινό Ιράκ. 

Πού διαδραµατίστηκαν οι ιστορίες; 



Ο κόσμος της εποχής των Πατριαρχών  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/355/2385,9138/


Τα μεγάλα επιτεύγματα των Ανατολικών 
λαών και πολιτισμών 

 Γεωργία – κτηνοτροφία - εμπόριο 

 Επιστήμες (γεωμετρία, αριθμητική, 
αστρονομία, νομοθεσία κ.α.) 

 Όμορφα έργα τέχνης  (ναοί, ανάκτορα, 
αγάλματα κ.α.) 

 Σημαντικότερες πόλεις: Ουρ, Σούσα, 
Βαβυλώνα, Νινευί, Ιεριχώ κ.α. 



Άροτρο Σουμερίων το 3000 π.Χ. 

http://www.odyssey.com.cy/main/default.aspx?tabID=140&itemID=711&mid=795


Ο τροχός έκανε δυνατή την κατασκευή κάρων για τη 
μεταφορά αγαθών, και αρμάτων για τη διεξαγωγή του 
πολέμου. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ur_chariot.jpg


4.500 χρόνια πριν από σήμερα οι Σουμέριοι γνώριζαν το ηλιοκεντρικό σύστημα. 
Εικόνα  από το περιοδικό Περισκόπιο της Επιστήμης Νο 279. Ιανουάριος 2004. σελ. 40. 

http://www.oodegr.com/neopaganismos/prwties/illiokentr1.htm


Σουμερο-

Ακκαδική 

σφηνοειδής 

γραφή 

http://www.mikres-ekdoseis.gr/2013/06/blog-post_13.html


Αριθμητικά σύμβολα και αριθμητικό σύστημα των Σουμέριων  

http://dimitris-ver.blogspot.gr/2013/05/blog-post_30.html


Ο κώδικας  

του Χαμουραμπί  
(1792 μέχρι το 1750) π.Χ.  

 

Ο βασιλιάς παίρνει τους 
νόμους από τον θεό Σαμάς 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AF
http://stardust30.wordpress.com/2008/09/23/%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CF%83/


Οι θεοί των Σουμερίων περιγράφονται ως μισοί άνθρωποι και μισοί ερπετά 

http://erevnw.blogspot.gr/2013/12/t-photo-video.html


Η θεά Ishtar των Akkadians, αντίστοιχη της Ashteroth των Φιλισταίων, η  θεά 

Ίσις των Αιγυπτίων, η Ινάννα των Σουμερίων και Αστάρτη των Ελλήνων.  



Πώς ζούσαν οι Πατριάρχες μέσα σ’ αυτό το 
περιβάλλον; 



 Οι Πατριάρχες ήταν κυρίως βοσκοί αιγοπροβάτων 
και ζούσαν ως νομάδες 

 Περιπλανούνταν από τόπο σε τόπο με τα κοπάδια 
τους 

 Ήταν οργανωμένοι σε πατριές (μεγάλες οικογένειες 
από τον ίδιο πρόγονο) 

 Υπήρχε μεγάλη αφοσίωση και αδελφοσύνη μεταξύ 
τους 

 Ο πατριάρχης (=αρχηγός της πατριάς) είχε μεγάλη 
ισχύ και αναγνώριση. 

Οι πατριάρχες ήταν νομάδες 









• Στην ειδωλολατρική πόλη Ουρ, στη δυτική όχθη του 
Ευφράτη, ζούσε η πατριά του Θάρα, πατέρα του 
Αβραάμ.  

• Ο Θάρα με όλη του την οικογένεια μετανάστευσε στην 
πόλη Χαρράν.  

• Στην πόλη αυτή κλήθηκε ο Αβραάμ από το Θεό. 
• Από τη στιγμή αυτή ξεκινάει η ιστορία των 

Πατριαρχών, οι οποίοι μετακινήθηκαν από τη Χαρράν 
έως τη Χαναάν, από κει στην Αίγυπτο και πάλι πίσω στη 
Χαναάν κι έπειτα στην Αίγυπτο, ακολουθώντας έτσι το 
θέλημα του Θεού. 

Πώς αρχίζει η ιστορία των Πατριαρχών; 



Ουρ, 
η πατρίδα 

του  
Αβραάμ  

http://ordorosariussapienti.blogspot.gr/2012/08/blog-post_3606.html


Οι Σουμέριοι πίστευαν ότι ο θεός κατοικούσε πάνω σε βουνό, δηλαδή κυριολεκτικά και 

μεταφορικά βρισκόταν σε υψηλότερο επίπεδο από τον άνθρωπο. Αυτή η αντίληψη για τη 

θεότητα, βρίσκει την αρχιτεκτονική της έκφραση στη δημιουργία του "ζιγκουράτ", 

υψηλού ναού που είχε μορφή πυραμίδας και ένα ιερό στην κορυφή του, το οποίο 

χρησιμοποιούταν και ως αστρονομικό παρατηρητήριο.  



Ο αρχαιολογικός χώρος της πόλης Ουρ σήμερα   

(προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO).  



Ο Αβραάμ (απόγονος του Σημ, 
γιος του Θάρα και αδελφός του 
Ναχώρ και του Αρράν) ήταν ο 
μόνος που δεν ήταν 
ειδωλολάτρης στην πατρίδα 
του, την Ουρ των Χαλδαίων. 
Λάτρευε τον ένα και μόνο 
αληθινό Θεό μέσα σ’ ένα 
οργιαστικό περιβάλλον, 
περίπου 2.000 χρόνια π.Χ. Και 
ενώ οι συμπατριώτες του 
λάτρευαν την ύλη, τον πλούτο, 
τη σάρκα, αυτός λάτρευε τον 
αληθινό Θεό.  

ΑΒΡΑΑΜ 
Ο "φίλος του Θεού" (Β΄ Παραλειπομένων 20,7) 

https://iconandlight.wordpress.com/category/orthodox/page/146/


Ο ιερός Συναξαριστής στο Συναξάρι της Κυριακής των Αγίων Προπατόρων γράφει 
για τον δίκαιο Αβραάμ:  

«Ενώ ο πατέρας του Θάρα ήταν ειδωλολάτρης, όπως και όλοι οι 
Χαλδαίοι, αυτός, ο Αβραάμ, "οὐδὲν ἔσχε κώλυμα πρὸς 
θεογνωσίαν", αλλά αν και φαίνεται "παράδοξον", από εδώ "πρὸς 
τὴν τοῦ ὄντος (του μόνου αληθινού και ζωντανού Θεού) κατάληψιν 
ἐχειραγωγήθη". Διότι, αφού κατανόησε ότι κανένα από τα 
κτίσματα δεν είναι Θεός και αφού εννόησε και κατάλαβε "τὴν 
εὐταξίαν τῶν ὄντων, ἐκ τῶν ὁρωμένων τὸν ἀόρατον ἔγνω, καὶ 
Θεὸν τοῦτον προσεκύνησε". Θεόν ο οποίος διακρατεί και κυβερνά 
τα πάντα και ο οποίος έχει καθορίσει με σοφία την τάξη και την 
ευρυθμία των διαφόρων φαινομένων στον κόσμο».  

ΑΒΡΑΑΜ  
Ένας Σημίτης χαλδαϊκής καταγωγής, πιστός του αληθινού Θεού, με την 
καρδιά γεμάτη αγάπη, η οποία του επέτρεπε να λαμβάνει αποκαλύψεις 

από το Θεό, ή μάλλον να αναγνωρίζει την αποκάλυψη του Θεού. 



Ερωτήσεις για Project  
 

1. Φτιάξτε έναν κατάλογο με τους Ανατολικούς λαούς 
που μελετάτε στη φετινή σας Ιστορία. Καταγράψτε 
σε χωριστή στήλη τις θρησκευτικές αντιλήψεις του 
κάθε λαού. 

2. Υπάρχουν προστατευόμενοι τόποι-μνημεία στην 
Ελλάδα παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO; 


