
17. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ- 
ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ 
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ΑΣΚΗΣΗ – ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ 
 

• Η άσκηση είναι συστατικό της ζωής της 
εκκλησίας και αφορά όλους τους  
χριστιανούς  

• Ο μοναχισμός είναι ένα ασκητικό ρεύμα 
που έγινε ένας σημαντικός θεσμός  

 



Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

• Άσκηση , στην εκκλησιαστική γλώσσα είναι:  
α) ο αγώνας του ανθρώπου εναντίον των παθών του  
β)  ένα από τα μέσα για ένωση του ανθρώπου  με τον 

Θεό 
γ) χρέος όλων των χριστιανών ανεξάρτητα αν είναι 

μοναχός , κοσμικός – λαϊκός .  
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ΤΡΟΠΟΣ  ΖΩΗΣ 

Μέσα άσκησης : 
1. Ταπείνωση  
2. Μετάνοια  
3. Νηστεία  
4. Προσευχή 
5. Αγώνας αυτογνωσίας  
       και υπέρβασης του 

εγωισμού. 
6.  Αγώνας για δίκιο , 

ειρήνη και 
δικαιοσύνη.  

 
 
 

• Κοινά για όλους ασκητές 
και κοσμικούς. 
 
 

• Στόχος η ένωση με τον 
Θεό που συνίσταται στην 
τέλεια αγάπη. 



Β.       ΑΝΑΧΩΡΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΙΟ: ΟΙ 
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ 

• 3ος αιώνας μ.Χ.:  Πρώτοι 
χριστιανοί που «αναχώρησαν» 
(έφυγαν από την οργανωμένη 
κοινωνία) 
   α.  Κατέφυγαν σε ερημικά 
μέρη  
  β.  Ονομάστηκαν αναχωρητές.        

 Πιο γνωστός από τους 
Αναχωρητές του 3ου αιώνα: Ο 
Μέγας Αντώνιος. 
 





Τρόπος Ζωής αναχωρητών 

• Ζούσαν απομονωμένοι  

• Με ιδιαίτερη φτωχική περιβολή 

• Υπάκουαν σε έναν πνευματικό γέροντα  

• Είχαν ένα εργόχειρο για τις 
απαραίτητες ανάγκες τους 
 



4ος αιώνας – εκκοσμίκευση  
•   Εισβάλλει στην Εκκλησία η «εκκοσμίκευση» (κοσμικός 

τρόπος ζωής) 
 

  Για ποιο λόγο;   
  α. Στις μεγάλες πόλεις βαπτίζονταν πολλοί χωρίς να γνωρίζουν 

το Χριστιανισμό 
                                  

 β.  Αιρετικοί Χριστιανοί συμμάχησαν με την Εξουσία  
 (επικράτησαν τα συμφέροντα  -  χάθηκε η ανιδιοτέλεια  και η 
προσφορά) 

 
•  Πολλοί Χριστιανοί αναχώρησαν από πόλεις και 

εγκαταστάθηκαν σε ερημικές τοποθεσίες 
• Ο Μοναχισμός διαδόθηκε στην Παλαιστίνη, 

Συρία,  Μεσοποταμία, Μ. Ασία, Δύση 



Κοινόβιο 

• Παχώμιος:     Ίδρυσε μοναστήρια στην Αίγυπτο.  

    Ονομάστηκαν κοινόβια (ζούσαν μαζί πολλοί 
μοναχοί) 

      α.    ομοιόμορφη ενδυμασία 
  β.   κοινή προσευχή σε ορισμένη ώρα  
  γ.    συμμετοχή όλων σε εργασίες 



Ο Μέγας Βασίλειος καθόρισε τους κανόνες λειτουργίας 
του κοινοβιακού συστήματος.  
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Τέλος 4ου – Αρχές 5ου αι. 
Επίσκοπος 

• Τέλος 4ου ΄ Αρχές 5ου αιώνα μ.Χ.:  Την εποπτεία των 
μοναχών την έχει ο Επίσκοπος 

 
    Για ποιο λόγο; 

  
 α.  Επειδή πολλοί μοναχοί έκαναν κατάχρηση της αυτονομίας 

                                   
β.  Επειδή πολλοί μοναχοί διέδιδαν αιρέσεις  και 

δημιουργούσαν προβλήματα 
                                  

 γ.  Επειδή πολλοί μοναχοί οδηγούνταν σε ακρότητες  
        Ο περιορισμός των μοναχών αφορούσε ορισμένες 
ακραίες συμπεριφορές τους  
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  Γ.       ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ -
  ΤΕΧΝΗ 

•   Ο Μοναχός: 
 α.   Ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και τον στηρίζει πνευματικά και 

ηθικά στις δυσκολίες 
                        

 β.   Αγωνίζεται κατά της πλεονεξίας, του ατομικισμού και της 
ιδιοτέλειας 
                        

  γ.   Σε πολλά μοναστήρια λειτουργούν  σχολεία, νοσοκομεία, 
γηροκομεία 
                         

 δ.   Εκεί κατέφευγαν όσοι καταδιώκονταν και εύρισκαν καταφύγιο 
                        

  ε.   Εκεί πολλοί άνθρωποι μάθαιναν τέχνες να μπορέσουν να ζήσουν 



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΤΕΧΝΗ 

Στα μεγάλα Μοναστήρια 

 

 α.   Λειτουργούσαν κέντρα αντιγραφής αρχαίων 
κλασικών συγγραφέων 

 

 β.   Γράφονταν ύμνοι και Πατερικά Κείμενα 

 

 γ.   Στουδίου, Σινά, Άγιο Όρος : Μεγάλη ακμή η 
ποίηση, ζωγραφική, γλυπτική, μουσική 



ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ – ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ  

• Δυσκολίες και 
πειρασμοί στη ζωή των 
μοναχών 

 α.   Εγωισμός - Αλαζονεία 
εξαιτίας της 
εμπιστοσύνης που τους 
δείχνουν οι πιστοί                                   

β.   Πλούτος και     
πνευματική έπαρση 
 

• Δυσκολίες και 
πειρασμοί στη ζωή των 
λαϊκών Χριστιανών   

  α.   Εγωισμός - Αλαζονεία 
εξ αιτίας της 
εμπιστοσύνης που τους 
δείχνουν οι πιστοί 

 β.   Πλούτος και 
πνευματική έπαρση 
 





Παρουσίαση της ΔΕ17:  
Χριστιανική άσκηση- Μοναχισμός 

Χαραλαμπίδου Σοφία 
 

Βιβλίο  Θρησκευτικών της γ Γυμνασίου 

Υπεύθυνη καθηγήτρια Κωνσταντινίδου 
Σεβαστή 

 


