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ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ  

http://dieyxontonagion.blogspot.gr/2010_11_01_archive.html


α‘ 
Ιω 8,3 Τότε2 οι δάσκαλοι του Νόμου και οι Φαρισαίοι έφεραν μια γυναίκα που 
την είχαν συλλάβει για προσβολή της συζυγικής τιμής (μοιχεία)· την έβαλαν 
στη μέση  
4 και του είπαν: "Διδάσκαλε, αυτή τη γυναίκα την έπιασαν επ' αυτοφώρω να 
διαπράττει μοιχεία. 
5 Ο Μωυσής στον Νόμο μάς έχει δώσει εντολή να λιθοβολούμε3 τέτοιου είδους 
γυναίκες· εσύ τι γνώμη έχεις;" 
6 Αυτό το έλεγαν για να του στήσουν παγίδα, ώστε να βρουν κάποια 
κατηγορία εναντίον του. Ο Ιησούς τότε έσκυψε κάτω και με το δάχτυλο έγραφε 
στο χώμα.  
7 Καθώς όμως επέμεναν να τον ρωτούν, σηκώθηκε πάνω και τους είπε: 
"Όποιος ανάμεσά σας είναι αναμάρτητος ας ρίξει πρώτος πέτρα πάνω της ". 
8 Κι έσκυψε πάλι κάτω κι έγραφε στο χώμα.  
9 Αυτοί όμως, όταν άκουσαν την απάντηση, άρχισαν - με πρώτους τους 
γεροντότερους - να φεύγουν ένας ένας, μέχρι και τον τελευταίο, και έμεινε 
μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα στη μέση. 
10 Τότε σηκώθηκε όρθιος ο Ιησούς και τη ρώτησε: "Γυναίκα, πού είναι οι 
κατήγοροί σου; Κανένας δεν σε καταδίκασε;"  
11 Εκείνη απάντησε: "Κανένας, Κύριε ". "Ούτε εγώ σε καταδικάζω ", είπε ο 
Ιησούς· "πήγαινε, κι από δω και πέρα μην αμαρτάνεις πια". 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BcV8D_H9DDMJ:www.sakketosaggelos.gr/Article/1753/+&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr


Το σημείο στον χώρο του Ναού, όπου καθισμένος από 
το πρωί δίδασκε ο Ιησούς, πρέπει να ήταν "η αυλή των 
γυναικών" (βλ. κάτοψη του Ναού στο μάθ. 2).  
Το Μέγα Συνέδριο δίκαζε τακτικά σε ειδική αίθουσα 
πιο πέρα. Ο δρόμος προς τα εκεί περνούσε από το 
σημείο, όπου δίδασκε ο Ιησούς.  
Εκεί του έφεραν τη γυναίκα, μπροστά στο πλήθος που 
ήταν γύρω του.  

Γιατί δεν έφεραν μαζί τους και τον συνένοχο άνδρα, 
που από τον θρησκευτικό Νόμο έπρεπε επίσης να 
λιθοβοληθεί; (Δευτ. 22,22). 



 

Τα μέρη του ΝαούΤα μέρη του Ναού  

1. Το Ιερό: α) πρόναος, β) Άγια, γ) Άγια των Αγίων. 
2. 2. Αυλές: α) ειδωλολατρών, β) γυναικών, γ) ιερέων και ισραηλιτών ανδρών. 

http://www.agioskosmas.gr/eshatologika.asp?isue=105&artid=4219


“Ο Χριστός και η μοιχαλίδα”: Τιντορέτο (1518-1594)  

http://otanimoundaskalos.wordpress.com/%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%AC%CF%80%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B8%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%AC%CE%B8/


Η γυναίκα στον αρχαίο κόσμο 

• Η θέση της γυναίκας στον αρχαίο κόσμο ήταν 
υποτιμημένη.  

• Υπήρχε μόνο να τεκνοποιεί και να ασχολείται 
αποκλειστικά με τις οικιακές εργασίες οι οποίες λόγω της 
έλλειψης τεχνολογίας ήταν άκρως κοπιαστικές.  

• Η δυνατότητα μόρφωσής της και κοινωνικής ζωής ήταν 
ανύπαρκτη αφού τον περισσότερο χρόνο της τον 
περνούσε στο σπίτι. Άλλωστε ένα τμήμα του σπιτιού 
χρωστάει το όνομά του σ’ αυτήν (ο γυναικωνίτης). 

• Υπήρχαν βέβαια και κοινωνίες (π.χ. Σπάρτη) όπου η θέση 
της γυναίκας ήταν καλύτερη με κάποια στοιχεία 
υποτυπώδους μόρφωσης και κοινωνικής ζωής.  

• Όμως αυτά ήταν εξαιρέσεις που απλά επιβεβαιώνουν τον 
κανόνα. 



 Ζούσαν κυρίως στο σπίτι. 
 Η σύζυγος όφειλε υποταγή και συζυγική πίστη στον άντρα, χωρίς να 

μπορεί να απαιτήσει το ίδιο κι αυτή. 
 Η γυναίκα θεωρούνταν ανεύθυνη, η μαρτυρία της δεν υπολογιζόταν 

στα δικαστήρια «διὰ τὴν κουφότητα (ελαφρότητα) καὶ θράσος τοῦ 
γένους αὐτῶν» (Ιώσηπος, Ιουδ. Αρχαιολ. IV, 219). 

 Δεν κληρονομούσε ούτε τον πατέρα της ούτε τον άντρα της.  
 Το να μιλάει κανείς σε μια γυναίκα στο δρόμο ήταν μεγάλη απρέπεια 

και κυρίως αν αυτή ήταν η δική του γυναίκα!  
 Στο Ναό υπήρχε ειδική αυλή των γυναικών· δεν επιτρεπόταν η 

είσοδός τους αλλού. Στη Συναγωγή στέκονταν πίσω ή στο υπερώο και 
άκουγαν μόνο, χωρίς να μπορούν να διαβάσουν τη Γραφή ή να 
διδάξουν. Ο περίφημος ερμηνευτής του Ιουδαϊκού νόμου 
Μαϊμονίδης (1204 μ.Χ.), φρονούσε ότι η γυναίκα (όπως επίσης ο 

δούλος και το παιδί), είναι ανίκανη ν’ αναγνώσει καν την Αγ. Γραφή. 
 Πολλοί Ιουδαίοι κλείνοντας την προσευχή τους έλεγαν: «Σ’ 

ευχαριστώ Θεέ μου που δεν μ’ έκανες γυναίκα!» 

Οι γυναίκες  στην τότε ισραηλιτική κοινωνία:  



Ο Ιησούς εξυψώνει τις γυναίκες 

 Αντίθετα με όλους τους ραββίνους, δέχτηκε γυναίκες ως 
μαθήτριές του (βλ. μάθ. 11). 

 Φέρθηκε στις γυναίκες όπως ακριβώς και στους άντρες. 
 Συναναστρεφόμενος μαζί τους φανέρωσε σ’ αυτές σπουδαίες 

αλήθειες για τον Ίδιο και τη Βασιλεία του (βλ. περιστατικά: με 
τη Σαμαρείτιδα, Ιω. 4, 1-42, και με τις αδελφές του Λαζάρου, 
Μάρθα και Μαρία, Λκ 10, 38-42). 

 Στήριξε και υπερασπίστηκε μια μετανιωμένη αμαρτωλή 
γυναίκα και μάλιστα μπροστά σε κοινωνικά καταξιωμένους 
άντρες που την περιφρονούσαν (βλ. περιστατικό με τη γυναίκα 
που άλειψε τα πόδια Του με μύρο, Λκ 7, 36-50). 

 Μετά την Ανάστασή του εμφανίστηκε πρώτα σε γυναίκες. 



Η αγία Μαρία η Μαγδαληνή 

http://malakontas.blogspot.gr/2011/07/blog-post_8812.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:W_OARZ_c6kUJ:dakrythspanagias.blogspot.com/2010/12/blog-post_18.html+&cd=5&hl=el&ct=clnk&gl=gr


Ὕδωρ λαβεῖν ἐλθοῦσα τὸ φθαρτόν, γύναι, 
Τὸ ζῶν ἀπαντλεῖς, ᾧ ῥύπους ψυχῆς πλύνεις. 

Ο Χριστός συνομιλεί με την Σαμαρείτιδα 

http://agioskosmasoaitolos.wordpress.com/2012/05/13/%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%83/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BX23XrZba1sJ:www.palo.gr/cluster/articles/ekklhsiastika-nea/667/?clid=4824800+&cd=6&hl=el&ct=clnk&gl=gr


Το γεγονός της αλείψεως του Κυρίου 
με μύρο από μια αμαρτωλή γυναίκα 

Οι αδελφές του Λαζάρου 

http://clubs.pathfinder.gr/agiografia/39791?zoom=7&album=17709
http://kosmasaitolos.blogspot.com/2010/03/blog-post_31.html


Οι Μυροφόρες 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nHzG3Mhp-GIJ:vatopaidi.wordpress.com/tag/%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AE/+&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nHzG3Mhp-GIJ:vatopaidi.wordpress.com/tag/%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AE/+&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr


Η γυναίκα στο Χριστιανισμό  

 Κορυφαία γυναικεία προσωπικότητα είναι η Παναγία. 
 Αξιοθαύμαστες μορφές είναι οι «απόστολοι των 

αποστόλων», oι Μυροφόρες. 
 Λαμπρές φυσιογνωμίες όλες οι γυναίκες της Κ. Διαθήκης 

(αδελφές Λαζάρου, Ταβιθά, Λυδία, Δάμαρις, Φοίβη. 
 Αναρίθμητες οι γυναίκες μάρτυρες. 
 «Oὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ» (Γαλ. 3, 28). 

 «Tό θῆλυ, ὁμοτίμως τῷ ἄρρενι παρά τοῦ Κτίσαντος 
γέγονε». (Μ. Βασίλειος P.G. 31, 241). 

 «Γυνὴ μὲν κακῶς βουλευσαμένη περὶ κοίτην ἀνδρὸς 
μοιχᾶται, καὶ πικρὰ ἐντεῦθεν τὰ τῶν νόμων ἐπιτίμια· ἀνὴρ 
δὲ καταπορνεύων γυναικὸς, ἀνεύθυνος; Οὐ δέχομαι 
ταύτην τὴν νομοθεσίαν, οὐκ ἐπαινῶ τὴν συνήθειαν. Ἄνδρες 
ἦσαν οἱ νομοθετοῦντες, διὰ τοῦτο κατὰ γυναικῶν ἡ 
νομοθεσία». (Γρηγ. Θεολόγοw, Λόγος 37, 6 P.G. 36, 289). 



15 Σας διαβεβαιώνω πως 
όποιος δεν δεχτεί τη Βασιλεία 
του Θεού σαν παιδί δεν θα 
μπει σε αυτήν". 
16 Τότε πήρε τα παιδιά στην 
αγκαλιά του και τα γέμιζε με 
ευλογίες βάζοντας τα χέρια του 
πάνω τους. 

β' 
 

Μκ 10,13  Έφεραν στον Ιησού παιδιά, για να τα ευλογήσει4· οι μαθητές όμως 
μάλωσαν αυτούς που τα έφεραν.  
14 Όταν το είδε ο Ιησούς αγανάκτησε και τους είπε: "Αφήστε τα παιδιά να 
έρχονται σ' εμένα. Μη τα εμποδίζετε. Γιατί η Βασιλεία του Θεού ανήκει σε 
ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά.  

http://hristospanagia.blogspot.gr/2010/05/blog-post_2404.html


Τα παιδιά:  
Θεωρούνταν ως δωρεά και ευλογία 
Θεού (οι άτεκνοι γονείς υπέφεραν 
πολύ).  
Η θέση τους όμως στην ιουδαϊκή 
κοινωνία ήταν τελευταία, μετά τις 
γυναίκες και τους δούλους. 
Θρησκευτικά δεν θεωρούνταν 
ισότιμα με τους μεγάλους. Και αυτό, 
διότι δεν γνώριζαν, δεν 
καταλάβαιναν και δεν ήταν σε θέση 
να τηρούν υπεύθυνα τον θείο Νόμο. 
Η θρησκευτική και κοινωνική αξία 
των αγοριών άρχιζε να 
αναγνωρίζεται από τη στιγμή που 
ξεκινούσε η υπεύθυνη σχέση τους 
με τον Νόμο του Θεού, δηλ. από 12 
ετών και μετά. 

http://www.pictokon.net/bilder/2007-09/jesus-christus-jesus-von-nazareth-lebenslauf-jesus-und-die-kinder.html


1. Ευχή που δίνουν συνήθως ηλικιωμένα άτομα σε νεότερούς 
τους για την εκπλήρωση κάθε πόθου τους ή για να εγκρίνουν 
μια πράξη τους. 

2. Η ευχή που απευθύνει ο ιερέας στο Θεό με σκοπό την παροχή 
αγαθών, την απαλλαγή απ’  το κακό, τον καθαγιασμό κλπ.  

3. Ευλογία Θεού= αφθονία αγαθών, οτιδήποτε προκαλεί μεγάλη 
χαρά και θεωρείται αποτέλεσμα θεϊκής εύνοιας.   

Τι σημαίνει «ευλογία»;Τι σημαίνει «ευλογία»;  

http://www.perigraptos.eu/wall-art.php


Η ζωή του Χριστού ήταν μια συνεχής ευλογία.  
Η πρώτη που συναντούμε στα Ευαγγέλια είναι η ευλογία στα παιδιά. 

http://apfilipposgrammatikous.blogspot.gr/2010/12/3.html


1. Με το ιερό Βάπτισμα. Ό βαπτιζόμενος βαπτίζεται στο όνομα της Αγίας 
Τριάδος. Λέει ό ιερέας: «Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ 
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Προσθέτει ακόμα: «Ὅσοι εἰς Χριστὸν 
ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε».  

2. Με την χρίση με το Άγιο Μύρο πού ακολουθεί λαμβάνει την δωρεά 
του Αγίου Πνεύματος. Και το ιερό Μυστήριο καταλήγει: 
«Ἐβαπτίσθης, ἐφωτίσθης, ἐμυρώθης, ἡγιάσθης, ἀπελούσθης, 
εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Ἀμήν». 

3. Με τη συμμετοχή και των παιδιών στη Θεία Κοινωνία, από της 
ημέρας της Βαπτίσεώς τους, όπως αποδεικνύεται και από την 
Εκκλησιαστική γραμματεία των πρώτων αιώνων. 

Το έργο της ευλογίας συνεχίζεται στο χώρο της Εκκλησίας 

http://www.imilias.gr/poia-prepei-na-einai-i-proetoimasia-gia-theia-koinvnia-gia-paidia.html
http://www.imilias.gr/poia-prepei-na-einai-i-proetoimasia-gia-theia-koinvnia-gia-paidia.html
http://www.imilias.gr/poia-prepei-na-einai-i-proetoimasia-gia-theia-koinvnia-gia-paidia.html
http://www.imilias.gr/poia-prepei-na-einai-i-proetoimasia-gia-theia-koinvnia-gia-paidia.html
http://www.imilias.gr/poia-prepei-na-einai-i-proetoimasia-gia-theia-koinvnia-gia-paidia.html
http://www.imilias.gr/poia-prepei-na-einai-i-proetoimasia-gia-theia-koinvnia-gia-paidia.html
http://www.imilias.gr/poia-prepei-na-einai-i-proetoimasia-gia-theia-koinvnia-gia-paidia.html
http://www.imilias.gr/poia-prepei-na-einai-i-proetoimasia-gia-theia-koinvnia-gia-paidia.html
http://www.imilias.gr/poia-prepei-na-einai-i-proetoimasia-gia-theia-koinvnia-gia-paidia.html
http://www.imilias.gr/poia-prepei-na-einai-i-proetoimasia-gia-theia-koinvnia-gia-paidia.html
http://www.imilias.gr/poia-prepei-na-einai-i-proetoimasia-gia-theia-koinvnia-gia-paidia.html


http://apfilipposgrammatikous.blogspot.gr/2011/02/blog-post_8897.html


Επεξεργασία 

1. Κείμενο α': Ποια συναισθήματα φαντάζεστε ότι είχε αυτή η γυναίκα; (βλ. Ερμ. 1).  

β΄ Τι σας κάνει εντύπωση στον τρόπο με τον οποίο την υπερασπίστηκε ο Ιησούς; 

α΄: Η έννοια της συγχώρεσης απέναντι στα σφάλματα των 
γυναικών ήταν άγνωστη. 

Αισθήματα μειονεκτικότητας και απαξίας: κοινωνική απόρριψη και 
δεινότατη απειλή, φόβος, αγωνία, φρίκη, απελπισία, απόγνωση, 
προβίωση θανάτου κ.ά. 

β΄:  
 παρρησία και τόλμη του (κινδύνευε και ο ίδιος) 
 ευφυέστατη τακτική: γράψιμο στο έδαφος, σιωπή, σοβαρότητα, 

αναμονή 
 αφοπλιστική απάντησή του στο ερώτημα-παγίδα 
    α) Δεν απορρίπτει τη γυναίκα 
    β) Τη συγχωρεί και την καλεί σε μετάνοια 
    γ) Είναι αυστηρός σ’  αυτούς που είναι έτοιμοι να την κατακρίνουν χωρίς να είναι οι ίδιοι  

καθαροί. 



2. Κείμενο β': Γιατί οι μαθητές φέρθηκαν με αυστηρότητα σε όσους έφεραν τα 
παιδιά στον Δάσκαλό τους; (βλ. και Ερμ. 1) Υπογραμμίστε τις λέξεις που 
δείχνουν τα τρυφερά αισθήματα του Ιησού προς τα παιδιά.  

    Οι μαθητές, ως Ιουδαίοι, είναι 
φορείς της αντίληψης ότι  

 τα παιδιά δεν είναι ισότιμα με 
τους μεγάλους, 

 υπάρχουν ως πρόσωπα 
κάποιας σημασίας μετά τα 12 
χρόνια τους, όταν επίσημα 
αποκτούν σχέση με το Νόμο. 

http://vatopaidi.wordpress.com/page/2/


     Ο Ιησούς πρόβαλε τα παιδιά ως  
πρότυπα γιατί: 

1. εύκολα εμπιστεύονται  
2. δεν είναι καχύποπτα 
3. δέχονται το καινούριο και τις 

αλλαγές 
4. μπορούν πιο άνετα να 

συγχωρούν  
5. είναι ανοιχτά για το καλύτερο. 

Για όλα τα παραπάνω: Η Βασιλεία του Θεού υπάρχει και για τα 
παιδιά. Είναι παρούσα και γι' αυτά. Αυτά ζουν κιόλας σε αυτήν. 

Γιατί ο Ιησούς προέβαλε τα παιδιά ως πρότυπα μίμησης για τους μεγάλους; 

http://truthseeker-christina.blogspot.gr/2011/10/blog-post_8850.html


3. Βρείτε παραδείγματα από τον σημερινό κόσμο μας, που να 
αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες και τα παιδιά είναι τώρα σε πολύ 
καλύτερη θέση από εκείνη της εποχής του Χριστού. 

 Αρκετή ισοτιμία στους κυριότερους τομείς ζωής 

(επαγγελματικό, κοινωνικό, πολιτικό, διοικητικό κ.ά.) 

 Διεθνής κατοχύρωση δικαιωμάτων τους από ΟΗΕ 

 Ειδική διεθνής αναγνώριση δικαιωμάτων των παιδιών (ΟΗΕ) 

 Ειδικές φροντίδες κοινωνικοπολιτικές, εκπαιδευτικές και από 

μέρους διεθνών Οργανισμών (π.χ. UNESCO, UNICEF). 



• 121 εκατομμύρια παιδιά σε όλον τον κόσμο δεν πηγαίνουν 
σχολείο.  

• 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν στον δρόμο και επιβιώνουν με 
κάθε μέσο. 

• 150 εκατομμύρια παιδιά στις αναπτυσσόμενες χώρες 
υποφέρουν από υποσιτισμό. 246 εκατομμύρια παιδιά 
αναγκάζονται να εργαστούν για να ζήσουν. Τα 180 εκατομμύρια 
από αυτά εργάζονται σε επιβλαβείς και επικίνδυνες εργασίες. 11 
εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν κάθε χρόνο από 
ασθένειες που μπορεί να προληφθούν.  

• Δύο εκατομμύρια παιδιά πωλούνται, απάγονται ή γίνονται 
θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.  

• Περισσότερα από 300.000 παιδιά συμμετέχουν σήμερα σε 
ένοπλες συγκρούσεις ως στρατιώτες.  

Από στοιχεία της Uricef του 2004 

Προβλήματα παιδιών στο σύγχρονο κόσμοΠροβλήματα παιδιών στο σύγχρονο κόσμο  



http://ecoleft.wordpress.com/2011/12/30/%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-10-14-%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B6/
http://www.google.com/search?rlz=&q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82&um=1&ie=UTF-8&hl=el&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=4pgJUfHtFMya1AWtj4DoDQ&biw=1024&bih=625&sei=7JgJUdnOJe_L0AXi64Ao
http://www.google.com/search?rlz=&q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82&um=1&ie=UTF-8&hl=el&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=4pgJUfHtFMya1AWtj4DoDQ&biw=1024&bih=625&sei=7JgJUdnOJe_L0AXi64Ao
http://www.google.com/search?rlz=&q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82&um=1&ie=UTF-8&hl=el&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=4pgJUfHtFMya1AWtj4DoDQ&biw=1024&bih=625&sei=7JgJUdnOJe_L0AXi64Ao
http://www.google.com/search?rlz=&q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82&um=1&ie=UTF-8&hl=el&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=4pgJUfHtFMya1AWtj4DoDQ&biw=1024&bih=625&sei=7JgJUdnOJe_L0AXi64Ao
http://elladatora.org/unicef-6-000-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AC%CE%BD/


4. Σε τι σκέψεις όμως μας βάζει το κείμενο "Προβλήματα παιδιών 
στον σύγχρονο κόσμο"; Τι χρειάζεται να γίνουν ακόμα, για να 
αποκτήσουν τα παιδιά τη θέση που αρμόζει γι' αυτά στην 
κοινωνία; 

 Παρά τις διεθνείς διακηρύξεις και κατοχυρώσεις υπάρχουν 

πολύ σοβαρά προβλήματα ακόμη.  

 Το κείμενο "Προβλήματα παιδιών στον σύγχρονο κόσμο" 

της UNICEF δίνει πικρά στοιχεία για τα προβλήματα.  

 Αυτά δίνουν ερεθίσματα για ευαισθητοποίηση και 

συγκεκριμένες προτάσεις για δραστηριοποίηση. 



Βασικά στοιχεία του μαθήματος 
 
 Ο Ιησούς υπερασπίστηκε τις γυναίκες και τα παιδιά και άνοιξε 

τον δρόμο για την απελευθέρωσή τους από κάθε υποτίμηση 
και αδικία σε βάρος τους. 

 Δέχτηκε τις γυναίκες ισότιμα με τους άντρες, έσκυψε με 
ενδιαφέρον και στοργή στα προβλήματά τους και τις 
προστάτεψε από την αυστηρότητα θρησκευτικών και 
κοινωνικών κανόνων εναντίον τους. 

 Τα παιδιά από το περιθώριο της κοινωνίας τα μετακίνησε στο 
κέντρο. Εκδηλώθηκε προς αυτά με τρυφερότητα και τα 
πρόβαλε στους μεγάλους ως πρότυπα μίμησης. 



Wassilij_Dimitriewitsch_Polenow_Christ_and_Woman_Taken_in_Adultery_525 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ  ΖΩΓΡΑΦΩΝ 
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 

http://users.sch.gr/geioanni/sel-ekpaideusi/sxolikes_ergasies/B_GYMN_THRHSKEYTIKA/sel-1/17-c.htm


Ο Χριστός και η κατηγορούμενη Γυναίκα. Έργο του Bruegel. (1600) 

http://users.sch.gr/geioanni/sel-ekpaideusi/sxolikes_ergasies/B_GYMN_THRHSKEYTIKA/sel-1/17-c.htm


Ο Χριστός και η κατηγορούμενη Γυναίκα. 
Λάδι σε καμβά. Έργο του Γάλλου ζωγράφου της Αναγέννησης Νικολά Πουσέν(1653).  

Σήμερα ο πίνακας βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου. 

http://users.sch.gr/geioanni/sel-ekpaideusi/sxolikes_ergasies/B_GYMN_THRHSKEYTIKA/sel-1/17-c.htm


Ο Χριστός και η κατηγορούμενη γυναίκα. Λάδι σε καμβά. Έργο του Ρώσου ζωγράφου Λουκά Κράναχ του 
Νεώτερου(1515-1586).Ο πίνακας σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο του Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη 

http://users.sch.gr/geioanni/sel-ekpaideusi/sxolikes_ergasies/B_GYMN_THRHSKEYTIKA/sel-1/17-c.htm


ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

Το Παιδί  
Έργο του Νικηφόρου Λύτρα (1832-1904)  

(Συλλογή Σερπιέρη) 

http://users.sch.gr/geioanni/sel-ekpaideusi/sxolikes_ergasies/B_GYMN_THRHSKEYTIKA/sel-1/17-c.htm


Τα Κάλαντα. Λάδι σε μουσαμά. 59x90 Έργο του Νικηφόρου Λύτρα (πριν από το 1873) (Συλλογή Ι. Σερπιέρη) 

http://users.sch.gr/geioanni/sel-ekpaideusi/sxolikes_ergasies/B_GYMN_THRHSKEYTIKA/sel-1/17-c.htm


Το Παιδομάζωμα 
Λάδι σε μουσαμά.71x50  

Έργο του Νικολάου Γκύζη (1874) 
Σήμερα ο πίνακας βρίσκεται στην 

Εθνική Πινακοθήκη 

http://users.sch.gr/geioanni/sel-ekpaideusi/sxolikes_ergasies/B_GYMN_THRHSKEYTIKA/sel-1/17-c.htm


Το Κρυφό Σχολειό 
Ελαιογραφία σε 
μουσαμά.58x74  

Έργο 
του Νικολάου 

Γκύζη (περίπου 
1880) 

Συλλογή 
Π.  Εμφιεζόγλου 

http://users.sch.gr/geioanni/sel-ekpaideusi/sxolikes_ergasies/B_GYMN_THRHSKEYTIKA/sel-1/17-c.htm


Η Ψυχομάνα (Η Καλομάνα) 
Λάδι σε μουσαμά. 105x73 

 Έργο του Νικηφόρου Λύτρα  
(Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη) 

http://users.sch.gr/geioanni/sel-ekpaideusi/sxolikes_ergasies/B_GYMN_THRHSKEYTIKA/sel-1/17-c.htm


Σύγχρονη περίπτωση  
λιθοβολισμού γυναίκας 

Η γυναίκα αυτή από την Νιγηρία 
καταδικάσθηκε το 2002 σε θάνατο 
με λιθοβολισμό από ισλαμικό 
δικαστήριο, γιατί απέκτησε το 
παιδί που κρατά στην αγκαλιά της, 
χωρίς να είναι παντρεμένη. Ύστερα 
από πολλές διεθνείς παρεμβάσεις 
ματαιώθηκε η εκτέλεσή της. 

Φωτ. από την εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  15-9-2002 

Η ΠΟΙΝΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΒΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ 
ΙΣΛΑΜ 

Στην Ασία και στην Αφρική τα κράτη που 
επηρεάζονται από τα Αραβικά Έθιμα διατηρούν σε 
ισχύ την ποινή του λιθοβολισμού. Οι νόμοι στα κράτη 
αυτά είναι επηρεασμένοι από τη διδασκαλία του 
Κορανίου. Όμως το Κοράνιο δεν περιλαμβάνει καμία 
διάταξη για ποινή λιθοβολισμού. Μάλιστα για τις 
γυναίκες που κατηγορούνται για μοιχεία το Κοράνιο 
προβλέπει  απλά «σκληρή μεταχείριση» (δεν μιλά 
όμως για λιθοβολισμό). 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/847,3170/


ΗΗ  4343χρονηχρονη  ΙρανήΙρανή  ΣακινέχΣακινέχ  ΜοχαμαντίΜοχαμαντί--ΑστιανίΑστιανί  (πάνω),(πάνω),  μητέραμητέρα  δύοδύο  παιδιών,παιδιών,  φυλακίστηκεφυλακίστηκε  τοτο  
20062006  καικαι  καταδικάστηκεκαταδικάστηκε--  χωρίςχωρίς  αποδείξειςαποδείξεις--  σεσε  θάνατοθάνατο  διάδιά  λιθοβολισμούλιθοβολισμού  μεμε  τηντην  κατηγορίακατηγορία  
τηςτης  μοιχείαςμοιχείας..  ΜετάΜετά  τηντην  κινητοποίησηκινητοποίηση  τηςτης  διεθνούςδιεθνούς  κοινότηταςκοινότητας  αφέθηκεαφέθηκε  ελεύθερηελεύθερη……  

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=26984951
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=347494

