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Ο Ελληνορωμαϊκός κόσμος Ο Ελληνορωμαϊκός κόσμος   
την εποχή του Χριστού την εποχή του Χριστού   

στη γη Ισραήλστη γη Ισραήλ  



Ποια στοιχεία πρέπει να γνωρίζει κάποιος για να Ποια στοιχεία πρέπει να γνωρίζει κάποιος για να 
κατανοήσει καλύτερα τη ζωή και το έργο του Ιησού; κατανοήσει καλύτερα τη ζωή και το έργο του Ιησού;   

Για να κατανοήσουμε τη ζωή, το έργο και την προσφορά 
του Χριστού στον κόσμο, θα πρέπει να γνωρίσουμε  
 το χώρο στον οποίο έδρασε, αλλά και  
 τις κοινωνικές, θρησκευτικές και οικονομικές 

συνθήκες που επικρατούσαν την εποχή εκείνη. 



Το κράτος του Οκταβιανού Αυγούστου (32 π.Χ. -  14 μ.Χ.) 

http://1.bp.blogspot.com/_Bxi7xlOKUNM/TTIlqnx1sVI/AAAAAAAABcg/pxfpQ8NQNbI/s1600/800px-Augusto_30aC_-_6dC_55%CS_jpg.JPG


Η χώρα στην οποία έζησε και 
έδρασε ο Χριστός δεν είχε 
συγκεκριμένο όνομα. 
Χωριζόταν σε τρεις επαρχίες: 
Η νότια επαρχία ονομαζόταν 
Ιουδαία και είχε πρωτεύουσα 
την Ιερουσαλήμ. 
Η κεντρική επαρχία ονομαζόταν 
Σαμάρεια και είχε πρωτεύουσα 
τη Σαμάρεια. 
Η βόρεια επαρχία ονομαζόταν 
Γαλιλαία και είχε ως κέντρο τη 
λίμνη Γενησαρέτ. 

Πώς ονομάζονταν Πώς ονομάζονταν   
οι κυριότερες περιοχές οι κυριότερες περιοχές   

της πατρίδας του Χριστού; της πατρίδας του Χριστού;   

http://www.alleluia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=36:2011-06-15-12-50-53&catid=2:voithimata&Itemid=21


Πού οφείλεται το όνομα Παλαιστίνη; Πού οφείλεται το όνομα Παλαιστίνη;   

Το όνομα Παλαιστίνη το έδωσαν εκδικητικά οι  Ρωμαίοι 
το 139 μ.Χ. για την ταπείνωση που δέχτηκαν από ένα 
μικρό λαό. 

Στα χρόνια του Ιησού προτιμότερη ήταν η ονομασία 
Χώρα των Ισραηλιτών. Το όνομα Ισραηλίτης ήταν 
επικρατέστερο από τις ονομασίες Εβραίος ή Ιουδαίος. 

4. Ποιο θα ήταν το καταλληλότερο όνομα της περιοχής;4. Ποιο θα ήταν το καταλληλότερο όνομα της περιοχής;  



Εβραίος: Προέρχεται από την εβραϊκή ρίζα “ivri/hever” που σημαίνει “περνάω 
πέρα” και αναφέρεται στο πέρασμα του Ιορδάνη Ποταμού από τους Εβραίους 
κατά την Έξοδο από την Αίγυπτο προς στην Γη της Χαναάν (άλλοι ισχυρίζονται 
ότι αφορά το πέρασμα από τον Ευφράτη όταν ο Αβραάμ μετανάστευσε από 
την Μεσοποταμία).  
Ισραηλίτης: Ακριβές συνώνυμο του “εβραίος”. Η μετάφραση είναι: “αυτός που 
ανήκει στο λαό που κατάγεται από τον Ιακώβ”. Ο Ιακώβ μετά από μια πάλη με 
τον Θεό άλλαξε το όνομα σε Ισραήλ, (σημαίνει “ο Θεός τον ενδυνάμωσε”) και 
έτσι έχουμε τους Ισραηλίτες – τους απογόνους του Ιακώβ. 
Ιουδαίος: Ακριβές συνώνυμο του “εβραίος” και του “ισραηλίτης”. Η ρίζα 
προέρχεται από το όνομα μιας εκ των πιο σημαντικών των 12 φυλών του 
Αρχαίου Ισραήλ, της Φυλής του Ιούδα. 
Όταν οι αρχαίοι ισραηλίτες γύρισαν από την αιχμαλωσία στην Βαβυλώνα, 
εγκαταστάθηκαν στο έδαφος της φυλής του Ιούδα. Σύμφωνα με τους 
Προφήτες ο Μεσσίας θα έπρεπε να προέρχεται από την φυλή του Ιούδα και 
άρα σύμφωνα με τον Χριστιανισμό ο Ιησούς ανήκε στην φυλή του Ιούδα. 
Ισραηλινός: Ο υπήκοος του σύγχρονου κράτους του Ισραήλ. Μπορεί να είναι 
εβραίος, χριστιανός ορθόδοξος ή καθολικός, μουσουλμάνος σιΐτης ή σουνίτης, 
μπαχαΐ κτλ. Ο όρος δημιουργήθηκε το 1948. 



Ποια ήταν η έκταση και πόσοι οι κάτοικοι της  περιοχής; Ποια ήταν η έκταση και πόσοι οι κάτοικοι της  περιοχής;   

Οι Ισραηλίτες αποτελούσαν το 1/10 του πληθυσμού της 
τότε ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 

Σε άλλες χώρες ζούσαν 4-6 
εκατομμύρια Ισραηλίτες, που 
ονομάζονταν Ιουδαίοι της 
Διασποράς. 

Οι Ισραηλίτες της Οι Ισραηλίτες της 
Διασποράς ήταν πολλοί; Διασποράς ήταν πολλοί;   

Η έκταση της χώρας αυτής ήταν όση περίπου η έκταση της 
Πελοποννήσου (30.000 τ. χμ.) και ο πληθυσμός της στα χρόνια του 
Χριστού ήταν 1,5-2 εκατομμύρια κάτοικοι. 

http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B9%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82&hl=el&sa=X&biw=1016&bih=559&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=SdGABiA3sONYAM:&imgrefurl=http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/845,3154/&docid=muZfxR7rL0X1jM&imgurl=http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/845,3154/images/1.1.2.jpg&w=334&h=227&ei=yAn3T7C_K4748QPLprSiBw&zoom=1&iact=hc&vpx=76&vpy=140&dur=1437&hovh=181&hovw=267&tx=131&ty=79&sig=114959490782733321656&page=1&tbnh=107&tbnw=143&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69


Περιγράψτε Περιγράψτε   
τα σύνορα του Ισραήλτα σύνορα του Ισραήλ 

Η χώρα αυτή συνόρευε: 
δυτικά με τη Μεσόγειο, 
ανατολικά με τον Ιορδάνη 
ποταμό και τη Νεκρά 
Θάλασσα, βόρεια με τα όρη 
Λίβανος και Ερμών και νότια 
με την έρημο του Σινά. 

http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/007a.jpg


Γιατί η περιοχή ήταν χώρος Γιατί η περιοχή ήταν χώρος 
διέλευσης πολλών λαών;διέλευσης πολλών λαών;  

Διασχιζόταν από δύο δρόμους, την 
παραλιακή και τη βασιλική οδό, που 
συνέδεαν σημαντικούς πολιτισμούς και 
χώρες (Αραβική χερσόνησο, Βόρεια 
Αφρική και Ινδία με τη νοτιοανατολική 
Ευρώπη). 

Ερώτηση: 
Επειδή μια μικρή χώρα βρίσκεται 
σε καίρια γεωπολιτική θέση, 
δικαιώνονται οι ισχυροί να την 
κατακτούν και να την ρημάζουν; 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/845,3154/unit=736


Ποιοι ήταν οι κυριότεροι Ποιοι ήταν οι κυριότεροι 
κατακτητές της περιοχής; κατακτητές της περιοχής;   

Αιγύπτιοι,  
Ασσύριοι,  
Βαβυλώνιοι,  
Πέρσες,  
Έλληνες,  
Ρωμαίοι,  
Βυζαντινοί,  
Άραβες,  
Σταυροφόροι,  
Τούρκοι (1516 -1916),  
Άγγλοι (1916-1948). 



Οι γεωφυσικές Οι γεωφυσικές 
ιδιαιτερότητες της ιδιαιτερότητες της 

περιοχής. περιοχής.   

1. 1. Η λίμνη Η λίμνη ΓεννησαρέτΓεννησαρέτ  

2. Ο Ιορδάνης ποταμός με 2. Ο Ιορδάνης ποταμός με 
την κοιλάδα τουτην κοιλάδα του  

3. Η Ιεριχώ3. Η Ιεριχώ  

 



Η λίμνη Γεννησαρέτ και η γύρω πολύ εύφορη περιοχή. 



Ο Ιορδάνης ποταμός (αεροφωτογραφία) κυλάει μαιανδρικά σε όλο το μήκος της κοιλάδας 
τριπλασιάζοντας την απόσταση μεταξύ της λίμνης Γεννησαρέτ και της Νεκράς Θάλασσας. Η 
ορμητικότητά του δεν επέτρεψε την ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας και πόλεων στις όχθες του. 



Ιεριχώ, Ιεριχώ, η αρχαιότερη πόλη του κόσμουη αρχαιότερη πόλη του κόσμου  
Η Ιεριχώ είναι μια πόλη που βρίσκεται κοντά στον ποταμό Ιορδάνη, στη Δυτική Όχθη των παλαιστινιακών 
εδαφών, και κατοικείται συνεχώς από το 9000 π.Χ. Πιστεύεται, μάλιστα, ότι είναι η αρχαιότερη πόλη που 
κατοικείται συνεχώς στον κόσμο. Στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφεται ως “η πόλη με τα δέντρα και τις 
άφθονες πηγές”, στοιχεία που την καθιστούν  μια ελκυστική τοποθεσία για κατοίκηση εδώ και χιλιάδες 
χρόνια. Οι αρχαιολόγοι έχουν φέρει στο φως πάνω από 20 διαδοχικούς οικισμούς στην Ιεριχώ, ο πρώτος εκ 
των οποίων χρονολογείται πριν από 11.000 χρόνια (9000 π.Χ.), σχεδόν, δηλαδή, στην αρχή του Ολόκαινου.  

http://perierga.gr/2012/07/11-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF/


Το κράτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου  

Πόσα χρόνια διήρκεσε η ελληνική κατοχή της περιοχής;Πόσα χρόνια διήρκεσε η ελληνική κατοχή της περιοχής;  

332 π.Χ. -168 π.Χ. 

http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://www.studylight.org/se/maps/&ei=plcLT4SCDsLGswa42PCTBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCQQ7gEwAA&prev=/search?q=bible+maps&hl=el&prmd=imvns
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ayg0C3gCJXIJ:www.greekbiblos.gr/me70.htm+%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B9&cd=10&hl=el&ct=clnk&gl=gr


Πώς φαίνεται η ελληνιστική επίδραση:Πώς φαίνεται η ελληνιστική επίδραση:  
 

•  Στη γλώσσα, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι: 
α) Πολλοί Ισραηλίτες μιλούσαν την ελληνιστική γλώσσα. 
β) Έπαιρναν ελληνικά ονόματα (Πέτρος, Ανδρέας, Φίλιππος) ή εξελλήνιζαν τα 
εβραϊκά ονόματα (το Ελιακίμ έγινε Άλκιμος και το Γιόσουα Ιάσων). 
γ) Τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν στην ελληνιστική γλώσσα. 
δ) Πολλές πόλεις και περιοχές είχαν ελληνικά ονόματα (Δεκάπολις, Τιβεριάς 
Σέπφωρις, Σαμάρεια /Σεβαστή κ.ά.). 

• Στις εκδηλώσεις της ζωής: Στις πόλεις δημιουργήθηκαν θέατρα και γυμναστήρια, 
τα κτίρια (ιδιωτικά και δημόσια) κατασκευάζονταν όπως τα ελληνικά και το 
ντύσιμο είχε έντονο το ελληνιστικό στοιχείο. 

• Στη θρησκευτική ζωή: Οι Ισραηλίτες, αν και δέχτηκαν πιέσεις, έμειναν πιστοί στο 
Θεό. Παράδειγμα η στάση του ηγεμόνα της Συρίας Αντίοχου Δ' του Επιφανούς, 
που μετέτρεψε το Ναό των Ιεροσολύμων σε ναό του Δία και διέταξε να γίνουν 
παντού βωμοί για θυσίες στους ελληνικούς θεούς. Ο λαός επαναστάτησε και 
έδιωξε τους Έλληνες από τη χώρα τους (Μακκαβαϊκή επανάσταση, 168-142 
π.Χ.). 

• Στη Διασπορά των Ισραηλιτών: Οι επιδράσεις ήταν μεγαλύτερες, καθώς οι 
Ισραηλίτες αυτοί έρχονταν καθημερινά σε επαφή με τους Έλληνες. Υπάρχει και 
ένας Ισραηλίτης φιλόσοφος, ο Φίλωνας από την Αλεξάνδρεια. 



Γεωγραφικός χάρτης 
του Καθηγητή της 

Ιστορίας της 
Επιστήμης κ. ΚΩΝ. 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 

που δείχνει ένα 
τμήμα της 

Παλαιστίνης, της 
Συρίας και της 

Ιορδανίας κατά την 
εποχή που έζησε ο 
Χριστός και δίδαξε 

στην εξελληνισμένη 
περιοχή της 
Γαλιλαίας. 

http://www.sakketosaggelos.gr/Article/584/


Ο Φίλων ο Ο Φίλων ο ΑλεξανδρεύςΑλεξανδρεύς    
ή Φίλων (ο) Ιουδαίος ή Φίλων (ο) Ιουδαίος   
(λατ. (λατ. PhiloPhilo  JudaeusJudaeus) )   

(20 π.Χ. - 50 μ.Χ.)  
 

Ήταν ελληνιστής Ιουδαίος 
φιλόσοφος ο οποίος γεννήθηκε 
στην Αλεξάνδρεια της 
Αιγύπτου, η οποία αποτελούσε 
εκείνη την εποχή κέντρο της 
εβραϊκής διασποράς. 
 

http://1.bp.blogspot.com/_Vzn9t-dObAM/SvxBjk_AohI/AAAAAAAAJ9Y/8CtzjHMzDhM/s1600-h/philo.jpg


Πώς διοικούσαν οι Ρωμαίοι την περιοχή; Πώς διοικούσαν οι Ρωμαίοι την περιοχή;   

Η Παλαιστίνη από το 63 π.Χ. 
ήταν υπόδουλη στους 
Ρωμαίους. Η περιοχή 
προσαρτήθηκε στη επαρχία 
της Συρίας, όπου είχε την 
έδρα του ο Ρωμαίος 
διοικητής (ανθύπατος). Ο 
αντιπρόσωπος (επίτροπος) 
του ανθύπατου της Συρίας 
στην Παλαιστίνη είχε ως 
έδρα την πόλη Καισάρεια. 

Η κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τον Πομπήιο 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:I0Hq4VrE980J:el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%BC_(63_%CF%80.%CE%A7.)+%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%B7%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B9&cd=3&hl=el&ct=clnk&gl=gr


Ποιοι αυτοκράτορες ήταν σύγχρονοι του Ιησού; Ποιοι αυτοκράτορες ήταν σύγχρονοι του Ιησού;   

Οκταβιανός Αύγουστος (27 π.Χ.-14 μ.Χ.) Τιβέριος (14-37 μ.Χ.) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82


Ποια μέτρα εφάρμοζαν οι Ρωμαίοι Ποια μέτρα εφάρμοζαν οι Ρωμαίοι   
για τη χώρα των Ισραηλιτών; για τη χώρα των Ισραηλιτών;   

Η πολιτική των Ρωμαίων απέναντι 
στους Ισραηλίτες  
      Οι Ρωμαίοι: 
• Υποχρέωναν τους Ισραηλίτες να 

πληρώνουν προσωπικό φόρο 
στον αυτοκράτορα. 

• Διατηρούσαν στρατιωτικές 
δυνάμεις σε πόλεις της 
Παλαιστίνης (Καισάρεια, 
Ιεροσόλυμα, Καπερναούμ). 

•  Δε δέχονταν τους Ισραηλίτες ως 
μισθοφόρους στο ρωμαϊκό 
στρατό.  

•  Όρισαν τον Ηρώδη υποτελή 
βασιλιά της Ιουδαίας. 

Καισάρεια- μια ρωμαϊκή πόλη  στην Παλαιστίνη 



Για ποιο λόγο οι Ρωμαίοι αντιμετώπισαν Για ποιο λόγο οι Ρωμαίοι αντιμετώπισαν   
τους Ισραηλίτες με διαφορετικό τρόπο τους Ισραηλίτες με διαφορετικό τρόπο   

σε σχέση με τους άλλους λαούς; σε σχέση με τους άλλους λαούς;   

 Ήταν άξιοι της πίστης των πατέρων τους. Την ζούσαν 
με ευαισθησία, συνέπεια και ποιότητα. Αυτή 
ακτινοβολούσε και εντυπωσίαζε. 

 Αγωνίστηκαν και έκαναν διαπραγματεύσεις, για να 
γίνουν η θρησκευτική πίστη και ζωή τους σεβαστές. 
Ήταν δυναμικός λαός. 

 Αυτό μπορεί να γίνει και σήμερα και να συμβαίνει 
πάντοτε, όταν η πίστη των ανθρώπων είναι ζωντανή, 
έχει συνέπεια στη ζωή και είναι συνετά αγωνιστική. 



 

 Εξασφάλισαν το δικαίωμα να αναγνωρίζονται ως 
ιδιαίτερο έθνος και η θρησκεία τους να επιτρέπεται 
σε όλη την αυτοκρατορία. 

 Απαλλάχτηκαν από την υποχρέωση να λατρεύουν τον 
αυτοκράτορα ως θεό. Συμφώνησαν να προσφέρουν 
θυσίες στον αυτοκράτορα και στη Ρώμη δύο φορές την 
ημέρα. 

 Απαγορεύτηκε η λατρεία ειδωλολατρικών θεοτήτων 
στην Ιερουσαλήμ, εκτός από το στρατώνα της 
ρωμαϊκής φρουράς. 

Ποιες ρυθμίσεις εξασφάλισαν οι Ισραηλίτες; Ποιες ρυθμίσεις εξασφάλισαν οι Ισραηλίτες;   



Η κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην Παλαιστίνη ήταν η εξής: 
 Στην Ιερουσαλήμ αφενός υπήρχε πολύς πλούτος, που προερχόταν από 

τις εισφορές των πιστών στο ναό, και αφετέρου κυκλοφορούσαν 
πολλοί ζητιάνοι. 

 Αν και στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία οι δούλοι ήταν ο μισός πληθυσμός, 
στη χώρα των Ισραηλιτών ο αριθμός τους ήταν μικρός και η 
μεταχείρισή τους πολύ καλή. 

 Τα βασικά προϊόντα της χώρας ήταν: λάδι, ελιές, ψάρια, τυρί, μέλι, 
σιτηρά, σταφύλια, σύκα, βάλσαμο, πίσσα, γυαλικά, λινά κ.ά., που 
εξάγονταν σε άλλες επαρχίες της αυτοκρατορίας. 

 Για τα προϊόντα και τα εμπορεύματα πλήρωναν φόρους, τους οποίους 
εισέπρατταν οι Ρωμαίοι. Πλήρωναν επίσης και δασμούς στα τελωνεία, 
τα οποία οι ρωμαϊκές Αρχές είχαν νοικιάσει σε εργολάβους (τελώνες). 
Αυτοί εκμεταλλεύονταν τον κόσμο, καθώς έπαιρναν περισσότερα 
χρήματα από τα κανονικά. 

Να αναφέρετε στοιχεία για την οικονομική Να αναφέρετε στοιχεία για την οικονομική 
κατάσταση του Ισραήλκατάσταση του Ισραήλ  



Ο Ηρώδης, η 
αριστοκρατία, 

τα μέλη του 
Συνεδρίου, ο 
αρχιερέας και 

οι ιερείς. 

Οι δικαστές, οι 
Γραμματείς, οι 

τελωνειακοί και οι 
μεγαλέμποροι 

Οι έμποροι, οι βιοτέχνες, οι 
γαιοκτήμονες, οι τεχνίτες και 

οι εργολάβοι 

Οι  

Γεωργοί, οι ψαράδες, οι βοσκοί, οι 
υπάλληλοι, οι δούλοι 

Κοινωνική πυραμίδα: κοινωνικά στρώματα στη χώρα των Ισραηλιτών στα χρόνια που ζούσε ο Χριστός 

 

Ανώτατες κοινωνικές ομάδες (οι 
κρατούντες, οι κυρίαρχοι) 

αριστοκρατία  

Οι υποστηρικτές των 
κρατούντων  

Κατώτερες κοινωνικές ομάδες 
(οι μη κρατούντες) εύποροι  

Κατώτατες κοινωνικές ομάδες 
(άποροι, φτωχοί) 



Εικόνες της ζωής των πλουσίωνΕικόνες της ζωής των πλουσίων  



 

Αναπαράσταση 
των ανακτόρων 
του Ηρώδη του 
Μεγάλου στην 

Μασάντα. 
 

Από εκεί ψηλά ο 
βασιλιάς Ηρώδης 
επόπτευε όλη την 

περιοχή μέσα από το 
πολυτελέστατο 

ανάκτορο που είχε 
κατασκευάσει, με τις 

πισίνες του, τα 
μωσαϊκά πατώματα, 
τις δεξαμενές και τα 

υπερεξελιγμένα 
συστήματα 

μεταφοράς υδάτων. 



Οι δούλοι 



 Καθημερινή Καθημερινή ζωήζωή--  
στην αγοράστην αγορά  



 Καθημερινή ζωήΚαθημερινή ζωή--  
στην  πύλη της στην  πύλη της 

πόληςπόλης  



Στο χωριό 



 

Η μορφή  
των σπιτιών 

 
Τα σπίτια ήταν 

μονώροφα, 
αποτελούνταν από 

έναν μεγάλο χώρο με 
παράθυρα μικρά. Η 

σκεπή στηριζόταν σε 
σταυρωτά ξύλινα 

δοκάρια. Πάνω τους 
έβαζαν κλαδιά και 
καλαμιές, που τα 
σκέπαζαν με παχύ 
στρώμα λάσπης. 
Ανέβαιναν στην 

ταράτσα με σκάλα από 
το πίσω μέρος. 



Το πάτημα των σταφυλιών 



Ελαιοτριβείο 







Το μαγείρεμα 



Καθημερινές ασχολίες 









 ΓάμοςΓάμος  



Σανδάλια της εποχής του 
Ιησού Χριστού, βρέθηκαν 
στην Παλαιστίνη 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w8WMwuu21McJ:www.greekbiblos.gr/fotoxr.htm+%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B7+%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%B7+%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85&cd=21&hl=el&ct=clnk&gl=


Το όνομα Παλαιστίνη;  
Αυτό το έδωσαν αυθαίρετα οι Ρωμαίοι.  
Κι αυτό επικράτησε μέχρι σήμερα.  
Η λέξη προέρχεται από το όνομα Φιλισταίοι. Η φυλή 
τους ήταν μία από τις πολλές της χώρας. 

ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία  

Από που πήρε τ’ όνομά της η Παλαιστίνη; 



Η νότια και κυριότερη επαρχία της Παλαιστίνης, με 
πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, ονομαζόταν Ιουδαία και 
οι κάτοικοι της Ιουδαίοι.  
Τα βόρεια μέρη ονομάζονταν Ισραήλ. Εκεί ξεχώριζαν οι 
επαρχίες Σαμάρεια και η Γαλιλαία. Αντίστοιχες 
ονομασίες των εκεί κατοίκων: Σαμαρείτες και Γαλιλαίοι. 

Πώς χωριζόταν η Παλαιστίνη την εποχή του Χριστού;  



α) Οι απλοί ευσεβείς άνθρωποι και οι «προσήλυτοι» 
(= όσοι άφησαν τη θρησκεία τους και δέχτηκαν την 
ισραηλιτική). 

β) Οι λευίτες, οι ιερείς και οι νομοδιδάσκαλοι (οι 
ραβίνοι, οι τότε θεολόγοι). 

γ) Ο αρχιερέας του Ναού. Είχε την εποπτεία στη 
λατρεία του Ναού και ήταν ο πρόεδρος του 
Μεγάλου Συνεδρίου. 

Ποια ήταν η θρησκευτική σύνθεση των Ισραηλιτών 
την εποχή του Χριστού;  



Βουνά: Θαβώρ, Γαριζίν.  
Ποτάμια: Ιορδάνης.  
Λίμνες: Νεκρά θάλασσα και Γεννησαρέτ (Τιβεριάδα). 

Ποια ήταν τα κυριότερα βουνά, ποτάμια και λίμνες 
στη γη Ισραήλ;  



Πολλοί μιλούσαν την ελληνιστική γλώσσα, δηλ. τη δημοτική 
της τότε ελληνικής.  
Έπαιρναν ελληνικά ονόματα (τρεις μαθητές του Ιησού είχαν 
ελληνικά ονόματα: Πέτρος, Ανδρέας, Φίλιππος). Τα 
περισσότερα εβραϊκά ονόματα εξελληνίζονταν (π.χ. των 
υπόλοιπων 9 μαθητών του Ιησού).  
Τα 27 βιβλία της Κ. Διαθήκης παραδόθηκαν στην 
ελληνιστική γλώσσα.  
Πολλές πόλεις και περιοχές, ιδιαίτερα στον Βορρά, είχαν 
ελληνικά ονόματα: Δεκάπολις, Τιβεριάς, Σέπφωρις κ.ά. Η 
Σαμάρεια μετονομάστηκε σε Σεβαστή ή Σεβάστεια. Η 
Καισάρεια (στα παράλια) ήταν καθαρά ελληνιστική πόλη. 

Ποια ήταν η γλώσσα των Ισραηλιτών;  



Οι Ισραηλίτες κράτησαν ανόθευτη την πίστη τους, 
ακόμα και όταν δέχτηκαν ισχυρότατες πιέσεις. 
Παράδειγμα: Όταν ο ηγεμόνας της Συρίας Αντίοχος Δ΄ ο 
Επιφανής το 167 π.Χ. μετέτρεψε τον Ναό της 
Ιερουσαλήμ σε ιερό του Δία, απαγόρευσε τη λατρεία 
των Ισραηλιτών στον Θεό. Διέταξε να στηθούν βωμοί 
παντού για θυσίες στους ελληνικούς θεούς. Ο λαός 
επαναστάτησε, νίκησε και απελευθέρωσε τη χώρα 
(επανάσταση Μακκαβαίων, 168 - 142 π.Χ.). 

Ποια ήταν η θρησκευτική ζωή των Ισραηλιτών;  



α. Στην Ιερουσαλήμ υπήρχε πολύς πλούτος. Αυτός 
προερχόταν από τις υποχρεωτικές και προαιρετικές 
εισφορές των πιστών υπέρ του Ναού. Όμως πουθενά 
αλλού δεν συναντούσε κάποιος τόσους ζητιάνους 
όσους σε αυτή την πόλη. 
β. Ο μισός πληθυσμός της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 
ήταν τότε δούλοι. 
γ. Για την είσπραξη των δασμών (φόρων) οι Ρωμαίοι ή 
οι ηγεμόνες των Ισραηλιτών νοίκιαζαν σε εργολάβους 
τούς τελωνειακούς σταθμούς. Αυτοί για την είσπραξη 
των δασμών πρόσθεταν επιπλέον χρήματα και έτσι 
εκμεταλλεύονταν τον κόσμο. 

Πώς ήταν η κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην 
Παλαιστίνη την εποχή του Χριστού;  


