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Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

http://blogs.sch.gr/kantonopou/2009/11/14/%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82/


Λκ 10, 25 Κάποιος νομοδιδάσκαλος παρουσιάστηκε στον Ιησού και, για να τον φέρει σε δύσκολη θέση, 
τον ρώτησε: «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή;» 
26 Κι ο Ιησούς του είπε: «Ο Νόμος τι γράφει;»   
27 Εκείνος απάντησε: «Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή 
σου, με όλη τη δύναμή σου και με όλον τον νου σου · και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου».  
28 «Πολύ σωστά απάντησες», του είπε ο Ιησούς· «αυτό κάνε και θα ζήσεις». 
29 Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, είπε στον Ιησού: «Και ποιος είναι ο 
πλησίον μου1;» 
30 Πήρε τότε αφορμή ο Ιησούς και είπε: «Κάποιος άνθρωπος, κατεβαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα για 
την Ιεριχώ2, έπεσε πάνω σε ληστές. Αυτοί τον ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν κι έφυγαν παρατώντας τον 
μισοπεθαμένο.  
31 Έτυχε να κατεβαίνει από κείνον τον δρόμο και κάποιος ιερέας3, ο οποίος, παρ' όλο που τον είδε, τον 
προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία.  
32 Το ίδιο και κάποιος λευίτης4, που περνούσε από κείνο το μέρος· κι αυτός, παρ' όλο που τον είδε, τον 
προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. 
33 Κάποιος όμως Σαμαρείτης,5 που ταξίδευε, ήρθε προς το μέρος του, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. 
34 Πήγε κοντά του, άλειψε τις πληγές του με λάδι και κρασί6 και τις έδεσε καλά. Μάλιστα τον ανέβασε 
στο δικό του το ζώο, τον οδήγησε στο πανδοχείο και φρόντισε γι' αυτόν.  
35 Την άλλη μέρα φεύγοντας έβγαλε κι έδωσε στον πανδοχέα δύο δηνάρια7 και του είπε: Φρόντισέ 
τον, και ό,τι παραπάνω ξοδέψεις, εγώ όταν ξαναπεράσω θα σε πληρώσω».  
36 Ποιος λοιπόν από αυτούς τους τρεις, κατά τη γνώμη σου, έγινε «πλησίον» εκείνου που έπεσε στους 
ληστές;»  
37 Κι εκείνος απάντησε: «Αυτός που έμπρακτα έδειξε ευσπλαχνία». Τότε ο Ιησούς του είπε: «Πήγαινε, 
και να κάνεις και συ το ίδιο».  



2. Γύρω στα 27 χλμ ΒΑ της Ιερουσαλήμ βρίσκεται η Ιεριχώ (βλ. χάρτη). Στον δρόμο προς τα 
εκεί υπήρχαν σημεία ερημικά με κατηφοριές και βράχια (βλ. φωτ.). Σε αυτά είχαν τα 
καταφύγια και τα ορμητήριά τους οι ληστές. Στην Ιεριχώ έκαναν την τελευταία τους στάση 
οι προσκυνητές από την Γαλιλαία και την Περαία, που κατέβαιναν για το Πάσχα στην 
Ιερουσαλήμ.  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/847,3168/


Ο ιερέας 

http://epistoligr.blogspot.gr/2012/03/2012.html


Ο λευίτης 

http://www.calvarywilliamsport.com/goods4.htm


Ο Σαμαρείτης 

http://www.moulagiannis.com/?cat=26


3. Οι ιερείς ήταν απόγονοι του Ααρών, αδελφού του Μωυσή. 
Υπηρετούσαν στον Ναό των Ιεροσολύμων με τη σειρά τους για μια 
εβδομάδα. Καθημερινά τους καθήκοντα: προσφορά θυσιών και 
προσευχές για απαλλαγή των πιστών από αμαρτίες και από κακές 
δυνάμεις. 

4. Οι λευίτες προέρχονταν από τη φυλή Λευί. Βοηθούσαν τους ιερείς ως 
μουσικοί, θυρωροί και φρουροί του Ναού. Ήταν υπεύθυνοι για την τάξη 
και την καθαριότητά του. Αυτός που τον κακοποίησαν οι ληστές ήταν 
Ιουδαίος συμπατριώτης τους. Και οι δύο έπρεπε να τον φροντίσουν ως 
πλησίον τους, σύμφωνα με τη θεία εντολή.  

5. Οι Σαμαρείτες ήταν μια ανάμικτη φυλή από Ισραηλίτες, Βαβυλώνιους, 
Σύρους κ.ά. Το ίδιο και η θρησκεία τους – πάντως με βασικότερα 
στοιχεία τα ισραηλιτικά. Γι' αυτό και οι Ισραηλίτες τους θεωρούσαν ως 
σχισματικούς και όχι γνήσιους πατριώτες. Με τον καιρό 
ανεξαρτητοποιήθηκαν εθνικά και θρησκευτικά. Θρησκευτικό τους κέντρο 
ήταν ο ναός τους στο όρος Γαριζίν (βλ. χάρτη στο τέλος). Στα χρόνια του 
Χριστού το χάσμα ανάμεσα σε αυτούς και στους Ισραηλίτες ήταν 
αγεφύρωτο και το μίσος μεταξύ τους μεγάλο και άσβεστο. 



… τον ανέβασε στο δικό του το ζώο, τον οδήγησε στο πανδοχείο και φρόντισε γι' αυτόν… 

http://www.religiocando.it/fileXLS/nuovo_testamento/parabole/buon_samaritano/buon_samaritano_index.html


Επεξεργασία 

1. Ποια ήταν η αφορμή, για να πει ο Ιησούς την παραβολή αυτή; 

Το ερώτημα που έδωσε την αφορμή για την παραβολή ήταν η 
απορία του νομοδιδασκάλου, «ποιος είναι ο πλησίον μας»;  
Πλησίον είναι ο κοντινός, αυτός τον οποίον αισθανόμαστε κοντά 
μας, αυτός τον οποίο με την αγάπη μας και με τις πράξεις μας 
τον φέρνουμε κοντά μας. 
Για τους Ισραηλίτες τότε στους πλησίον ανήκαν: γονείς, αδέρφια, 
συγγενείς, γείτονες, συμπατριώτες, φίλοι, γνωστοί, μέλη της 
φυλής, ομοεθνείς, ομόπιστοι. Στους μη πλησίον: αλλοδαποί, 
εχθροί (ιδιαίτερα οι Ρωμαίοι), αλλόπιστοι (ιδιαίτερα οι 
ειδωλολάτρες), σχισματικοί (ιδιαίτερα οι Σαμαρείτες), αρνητές της 
πίστης (αποστάτες). Οι Φαρισαίοι πρόσθεταν σε αυτούς: τους 
τελώνες, τους αμαρτωλούς και τον αγράμματο "όχλο", που δεν 
γνώριζε τις Άγιες Γραφές. 



2. Ποια τα πρόσωπα της παραβολής; Τι τα συνδέει και τι τα χωρίζει 
μεταξύ τους στην αρχή της διήγησης; (βλ. Ερμ. 3, 4 και 5) 

Το θύμα των ληστών, ο ιερέας, ο λευίτης και ο Σαμαρείτης είναι τα 
κεντρικά πρόσωπα της παραβολής. 
Η κοινή θρησκεία και η κοινή καταγωγή συνδέει τα τρία πρώτα 
πρόσωπα της παραβολής, το θύμα, τον ιερέα και τον λευίτη. Είναι όλοι 
τους Ιουδαίοι, πιστοί στο Μωσαϊκό Νόμο. Ιδιαίτερα ο ιερέας και ο 
λευίτης γνώριζαν καλά τις εντολές του θείου Νόμου, λόγω του 
επαγγέλματός τους (υπηρετούσαν στο Ναό), αλλά και της καταγωγής 
τους (κατάγονταν από φυλές, από τις οποίες κατά παράδοση 
προέρχονταν οι ιερείς των Ιουδαίων). 
Οι ίδιοι λόγοι που ενώνουν τα τρία πρώτα πρόσωπα, τα χωρίζουν από 
τον Σαμαρείτη. Είναι φυλετικά διαφορετικοί, αφού οι Σαμαρείτες ήταν 
μιγάδα φυλή (από Ισραηλίτες, Βαβυλώνιους, Σύρους κ.α.) και η θρησκεία 
τους ήταν συγκρητιστική, ανάμειξη διάφορων θρησκευτικών στοιχείων 
με κύρια στοιχεία τα ιουδαϊκά, αλλά και με σοβαρές αποκλίσεις 
(διαφορές) από τον Ιουδαϊσμό. Μίσος χώριζε Εβραίους και Σαμαρείτες.  



3. Υπογραμμίστε στο κείμενο τις φράσεις που δείχνουν τη συμπεριφορά του 
Σαμαρείτη.  
4. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης που έδειξε ο Σαμαρείτης προς τον 
πληγωμένο Ιουδαίο; 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ήρθε 
είδε 
σπλαχνίστηκε 
πήγε κοντά 
άλειψε, έδεσε  
ανέβασε  
οδήγησε  
φρόντισε  
έδωσε  
ξαναπεράσει 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ 

Αυθόρμητη 
Σπλαχνική 
Τολμηρή 
Συγκεκριμένη 
Μελετημένη 
Έμπρακτη 
πλήρης και ολοκληρωμένη 
Αποτελεσματική 
Ανιδιοτελής 
με θυσίες 



5. Γιατί ο Χριστός στην παραβολή αυτή διαλέγει έναν Σαμαρείτη και τον 
προβάλλει ως πρότυπο συνανθρώπινης συμπεριφοράς στην καινούρια 
ανθρωπότητα; 

Πρωτότυπο και τολμηρό εύρημα, για να προσελκύσει την προσοχή και 
το ενδιαφέρον και να προκαλέσει δραστικά και ανατρεπτικά τη 
συνείδηση και τη σκέψη των ακροατών, ώστε να συζητηθεί και να 
περάσει το μήνυμά του αποτελεσματικότερα· για να τονίσει την ανάγκη 
και την αξία της αγάπης από όλους προς όλους έμπρακτα - κάτι 
αδιανόητο τότε. 
Ο Σαμαρείτης αποδείχτηκε ο πραγματικός άνθρωπος του Θεού, που 
διαθέτει αγάπη και μπορεί να βάλει τον εαυτό του στη θέση του 
άλλου. Μπαίνει στη θέση του, κάνει τις πληγές του δικές του, γι’  αυτό 
τον σπλαχνίζεται και τον βοηθά. Ο Σαμαρείτης αγαπά τον πλησίον του 
όπως τον εαυτό του. Παίρνει τη θέση του, συμμετέχει, δρα όπως θα 
ήθελε οι άλλοι να δράσουν στον πόνο του. Η αγάπη του δεν γνωρίζει 
σύνορα από εθνικότητες, θρησκείες ή κοινωνικές τάξεις. 



6. Ποια απάντηση δίνει ο Ιησούς στον νομοδιδάσκαλο στο τέλος της παραβολής; 
Ποιες αντιλήψεις τού ζητά να ξεπεράσει και τι τον προτρέπει να πράττει ο ίδιος; 

«Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως». 
Α) Ο νομοδιδάσκαλος εκπροσωπεί τις αντιλήψεις των Ιουδαίων  
της εποχής του, οι οποίοι πίστευαν ότι σαν εκλεκτός λαός του Θεού, 
απολαμβάνουν την ιδιαίτερη προστασία του. Εκείνοι θα ήταν και οι 
μοναδικοί κληρονόμοι της Βασιλείας του. Έτσι περιόριζαν την 
αγάπη του Θεού στα δικά τους εθνικά όρια. «Πλησίον» γι’ αυτούς 
ήταν ο συμπατριώτης που είχε τις ίδιες θρησκευτικές ιδέες μ’ 
αυτούς. Αυτές τις αντιλήψεις καλεί ο  Χριστός το νομοδιδάσκαλο να 
ξεπεράσει. 
Τον καλεί να πράξει όπως ακριβώς και ο Σαμαρείτης. Ο Σαμαρείτης 
σπλαχνίστηκε τον πλησίον του, ανεξάρτητα από την καταγωγή του 
που του υπαγόρευε εχθρική στάση. Του ζητά στην πραγματικότητα 
να μετανοήσει, δηλαδή να αλλάξει τρόπο σκέψης και πράξης, να 
ξεπεράσει τις προκαταλήψεις που τον οδηγούν να χωρίζει τους 
ανθρώπους και να θεωρεί τον εαυτό του προνομιούχο, 
αποκλειστικό κληρονόμο της Βασιλείας του Θεού. 



http://www.scribd.com/doc/11899727/%CE%97-%CE%96%CE%A9%CE%97-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95-%CE%95%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%95%CE%A3


Ένα γράφημα  
περί πλησίον 

ΜΗ ΠΛΗΣΙΟΝ 

τελώνες 
Αποστάτες – σχισματικοί 

(Σαμαρείτες)     αμαρτωλοί 

αλλο 
δαποί 

Εχθροί 
(ιδιαίτ. Ρωμαίοι) 

αλλόπιστοι «όχλος» 
(κατά τους 

Φαρισαίους) 

Ειδωλο 
λάτρες 

ΟΛΟΙ ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΓΙΝΕ ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΓΙΝΕΤΕ ΟΛΟΙ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 
ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΠΛΗΣΙΟΝ 



Ο σύγχρονος αμερικανός θεολόγος Τζόζεφ Φλέτσερ είπε: "Αντίθετο της 
αγάπης δεν είναι το μίσος αλλά η αδιαφορία". 

α) Ποια πρόσωπα της παραβολής είδατε ότι είχαν μια τέτοια 
συμπεριφορά; 

Ο ιερέας και ο λευίτης δείχνουν στάση αδιαφορίας. 
Βλέπουν τον πόνο του ανθρώπου και προσπερνούν. 



β) Αναφέρετε καταστάσεις από τη σύγχρονη ζωή, όπου γίνεται φανερό 
ότι κι   εμείς υιοθετούμε μια παρόμοια στάση αδιαφορίας. 

• Αδιαφορούμε  ως άτομα για ό,τι συμβαίνει στο διπλανό μας και 
συλλογικά ως πολιτεία για ευρύτερα προβλήματα. 

• Το μοντέλο της θυσιαζομένης αγάπης σπανίζει στην εποχή μας. Η 
αδιαφορία πρέπει να δώσει τη θέση της στην αλληλοβοήθεια. 

• Προσπάθειες γίνονται κυρίως μεμονωμένα, σε ατομικό επίπεδο 
ή σε οργανωμένη μεν δράση, μικρής έκτασης δε, με 
περιορισμένο εν τέλει αποτέλεσμα.  

Χωριστείτε σε ομάδες και φέρτε πληροφορίες για το έργο των 
παρακάτω Οργανώσεων που δρουν σε όλον τον κόσμο ως 
σύγχρονοι συλλογικοί Σαμαρείτες: 
Ερυθρός Σταυρός , Διεθνής Αμνηστία,  Γιατροί χωρίς σύνορα, 
Unicef , Actionaid,  Γιατροί του κόσμου. 



Αδιαφορείς για τους άλλους; 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:685Pen6x6TIJ:blogs.sch.gr/kantonopou/2012/06/page/2/+&cd=3&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:685Pen6x6TIJ:blogs.sch.gr/kantonopou/2012/06/page/2/+&cd=3&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:685Pen6x6TIJ:blogs.sch.gr/kantonopou/2012/06/page/2/+&cd=3&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:685Pen6x6TIJ:blogs.sch.gr/kantonopou/2012/06/page/2/+&cd=3&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:685Pen6x6TIJ:blogs.sch.gr/kantonopou/2012/06/page/2/+&cd=3&hl=el&ct=clnk&gl=gr


Βασικά στοιχεία του μαθήματος 
Πάντοτε οι άνθρωποι έκαναν και κάνουν διακρίσεις μεταξύ 
τους: κατά φυλή, εθνικότητα, θρησκεία, κοινωνική τάξη κ.ά. Και 
ανάλογα με αυτές συμπεριφέρονται υπέρ ή εναντίον των 
άλλων. 
Ο Ιησούς με την παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη ανέτρεψε 
αυτές τις διακρίσεις και δίδαξε να βλέπουμε με ευαισθησία τον 
κάθε άνθρωπο, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε ανάγκη, και να 
προσφέρουμε έμπρακτη αγάπη. 
Έτσι φανερώθηκε ζωντανά και παραστατικά ότι οι άνθρωποι, 
που ζουν κατά το πνεύμα της Βασιλείας του Θεού, μπορούν να 
γίνουν μια κοινωνία έμπρακτης αγάπης από όλους προς 
όλους, χωρίς διακρίσεις. 



Ο Χριστός ως καλός 
Σαμαρείτης έρχεται να 
απελευθερώσει τον 
άνθρωπο που πέφτει 
στους ληστές (την 
πολύμορφη αμαρτία) και 
να τον οδηγήσει στην ίαση 
μέσα από τη θεραπεία 
που του προσφέρει η 
μυστηριακή ζωή στην 
Εκκλησία. 

Ο Χριστός,  
καλός Σαμαρείτης 

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2011/11/blog-post_6550.html


http://hristospanagia1.wordpress.com/2011/11/18/%E1%BD%81%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BF%E1%BF%A6-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%E1%BF%A6-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81/

