
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ

ΤΟ ΘΕΙΟ…



Οµάδες που εργάστηκαν στο πρόγραµµά µας

Α΄οµάδα:                                                    Γ’ οµάδα:
Γκίρη Βασιλική Ντάρδα Φλώρα

∆ελή Ελένη Πετροπούλου Αναστασία

Παπανικολάου Ελένη Τουρκάκης Γεράσιµος

Ραυτακοπούλου Ελένη Χριστοπούλου Πηνελόπη

Τζέλο Σάρα

Β’ οµάδα:                                                   ∆’ οµάδα:
∆ρόσου Ηλιάννα ∆ηµητρακόπουλος Φώτιος

Λεχουρίτη Κωνσταντίνα Καρδαράκος Γεώργιος

Ντράσα Βαγγέλης Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος

Σάεβιτς Πέτρος Νικολόπουλος Παρασκευάς

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Πιτσή Ελένη (Θεολόγος)



Πόσο συχνά προσεύχεστε;

ποτέ

συχνά

καθηµερινά

σπάνια

“Η πλειοψηφία προσεύχεται
καθηµερινά”.



Για ποιους λόγους ένας άνθρωπος
προσεύχεται;

όταν είναι άρρωστος
όταν επιθυµεί κάτι πολύ και
θέλει να υλοποιηθεί
όταν επιθυµεί να προσεγγίσει
τον Θεό
για να ευχαριστήσει το Θεό
κάτι άλλο

Η πλειοψηφία προσεύχεται
για να ευχαριστήσει τον

Θεό.



Θεωρείτε πως η προσευχή αλλάζει
την ψυχολογία σας προς το

καλύτερο;

ναι

όχιΗ πλειοψηφία θεωρεί πως η προσευχή
αλλάζει την ψυχολογία τους προς το

καλύτερο.



Πιστεύετε ότι υπάρχει ανταπόκριση
όταν προσεύχεστε;

ναι

όχι

όχι πάντα

Πιστεύετε ότι υπάρχει ανταπόκριση
όταν προσεύχεστε;

Η πλειοψηφία πιστεύει ότι υπάρχει
ανταπόκριση όταν προσεύχεται.



Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να
πλησιάσουµε τον Θεό;

ναι

όχι

πώς;

Η πλειοψηφία πιστεύει πως
υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να

πλησιάσει κανείς τον Θεό.



Αναζητώντας το θεϊκό µεγαλείο στην Ελλάδα και

τον κόσµο…

• Τα µέλη όλων των κοινωνιών
επιζήτησαν να επικοινωνήσουν µε
το θείο.

• Η θρησκευτικότητα αποτέλεσε
ισχυρό κίνητρο που οδήγησε
Έλληνες και ξένους να
δηµιουργήσουν θρησκευτικά
κέντρα ανά την Ελλάδα και τον
κόσµο,  ιερά προσκυνήµατα και
θρησκευτικά κέντρα που
προκαλούν το δέος. 



Αναζητώντας το θεϊκό µεγαλείο στην Ελλάδα και

τον κόσµο…

Τόσο οι Έλληνες όσο και
οι ξένοι συνήθιζαν να
εκφράζουν το θρησκευτικό
τους αίσθηµα, τη βαθιά
τους πίστη και ευλάβεια
προς το Θεό µε
διαφόρους τρόπους. 
(µοναχισµό, καλές
πράξεις, προσευχή, 
συµπόνια κ.α.)



• Στα µέρη αυτά όπου ενυπάρχει η έννοια του ιερού ή η

εκδήλωση του υπερφυσικού ξεδιπλώνεται το µεγαλείο της

φύσης. Κάθε βράχος και σπηλιά, κάθε βουνό και νησί

είναι και ένα «µονοπάτι» πρόσβασης στο θείο.



Ο µοναχισµός στον ορθόδοξο χριστιανισµό

Στα µέσα του 3ου µ.Χ. αιώνα εµφανίστηκε στην Εκκλησία µας µια
νέα µορφή ζωής, ο µοναχισµός.

Οι µοναχοί ζούσαν βίο αυστηρό µε εγκράτεια, νηστεία και
προσευχή και υπηρετούσαν τους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους

τους.



Ο αναχωρητισµός (το να αποµονώνεται κάποιος και να
αναλαµβάνει προσωπική πάλη µε τον «άρχοντα του κόσµου
τούτου», τον διάβολο) εµφανίστηκε στις αρχές του 4ου µ.Χ. 
αιώνα.



Οι αναχωρητές µοναχοί δεν θεωρούσαν ότι αποκόπτονται από
την κοινωνία. ∆εν προσεύχονταν και δεν προσεύχονται τόσο για
τον εαυτό τους, όσο για τη σωτηρία του κόσµου.



Πολύ γρήγορα αυτή η σωµατική µόνωση αντικαταστάθηκε από
τη µοναχική κοινοβιακή ζωή, δηλαδή τη ζωή σε µοναστήρι.

Μέσα στα κοινόβια οι µοναχοί ζουν ως αδελφοί. ∆εν υπάρχει
ιδιοκτησία, εκτός από ελάχιστα πολύ προσωπικά αντικείµενα. 
Η προσευχή, το φαγητό και όλες οι εκδηλώσεις είναι κοινές.



οι µοναχοί πρέπει να τηρούν
ορισµένες βασικές αρχές. Αυτές
είναι: 

η δια βίου αγαµία,

η ταπείνωση,

η υπακοή και

η ακτηµοσύνη.

Πρέπει να ζουν µε εγκράτεια, 
νηστεία, προσευχή και
αγαθοεργία. 



Οι µονές στα βυζαντινά
χρόνια είχαν µεταβληθεί σε
νοσοκοµεία, πτωχοκοµεία, 
ορφανοτροφεία, σανατόρια, 
κλπ.

Οι µοναχοί ήταν οι
ακούραστοι άµισθοι διάκονοι
των αναξιοπαθούντων
ανθρώπων.



Μέσα στις µονές
συντελέσθηκε σπουδαίο
πολιτισµικό έργο. Πριν την
εφεύρεση της τυπογραφίας
τα βιβλία αντέγραφαν
καλλιγράφοι µοναχοί.



Γινόταν αντιγραφή
θεολογικών και
εκκλησιαστικών βιβλίων, 
αλλά και των έργων των
σοφών αρχαίων Ελλήνων. 

Στα µοναστήρια
λειτουργούσαν και
λειτουργούν οι πιο
σπάνιες και πλούσιες
βιβλιοθήκες.



Μυστικισµός στο Ισλάµ

Ο σουφισµός είναι µια κίνηση
θρησκευτικού µοναχισµού στον
χώρο του Ισλάµ.Ο ίδιος ο
Μωάµεθ τάχθηκε εναντίον του
µοναχικού βίου. Πολλοί
µουσουλµάνοι όµως στέφονται
προς την ασκητική ζωή
επηρεασµένοι από τους
χριστιανούς ασκητές.



Οι σούφι θεωρούν τη φτώχεια και τη σωµατική ταλαιπωρία
απαραίτητα στοιχεία της καθηµερινότητάς τους. Είναι
χαρακτηριστικό ότι αυτοαποκαλούνται δερβίσηδες
(ντερβίς=ζητιάνος) και φακίρηδες (φακίρ=φτωχός). Ο χορός
των δερβίσηδων ήταν κυκλικός, µια περιδίνηση κάθε δερβίση
γύρω από τον εαυτό του. Μέσα από αυτή την κυκλική κίνηση
οι δερβίσηδες απεικόνιζαν την κίνηση του ηλιακού
συστήµατος και των πλανητών. Με τις συνεχείς
περιστροφές, οδηγούνταν σε εξαφάνιση του «εγώ», 
συντονίζονταν µε την αρµονία των πλανητών και
περιέπιπταν σε µια κατάσταση ένωσης µε τον Θεό.



Ο Κεµάλ Ατατούρκ, αντιµετώπισε τα µοναστικά
τάγµατα του Ισλάµ ως µεσαιωνικές οργανώσεις και
προχώρησε µε νόµο στη διάλυσή τους.

Το 1925 έκλεισαν όλα τα µοναστήρια (τεκέδες). 
Μόνο στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν περίπου
300 τεκέδες.



Μοναχισµός στον ινδουισµό

Ο Ινδουισµός αναφέρεται
συχνά ως η αρχαιότερη
θρησκεία του κόσµου. Ο
Ινδουισµός περιλαµβάνει
µεγάλη ποικιλία θρησκευτικών
πρακτικών.



Αγκόρι Σάντους ονοµάζονται οι ινδουιστές ασκητές που, για να
ενωθούν µε το θείο, τρώνε τις σάρκες των µισοκαµένων
πτωµάτων που επιπλέουν στον Γάγγη. Η νεκροφαγία λαµβάνει
χώρα πολύ σπάνια, ίσως και µόνο µία φορά στη ζωή ενός
Αγκόρι Σάντους, στο πλαίσιο µιας τελετουργικής προσευχής. 
Μέσα από αυτήν επιδιώκουν να συµφιλιωθούν µε οτιδήποτε
τους προκαλεί φόβο και αποτροπιασµό.



Μοναχισµός στον Βουδισµό

Η µονή Σαολίν είναι κυρίως ένα

βουδιστικό µοναστήρι αλλά και

σχολή πολεµικών τεχνών. Οι
"µάχιµοι µοναχοί" λαµβάνουν τις
πέντε βασικές απαγορεύσεις

του Βουδισµού: α) του φόνου, β) 
της κλοπής, γ) των σεξουαλικών
παραπτωµάτων, δ) του
ψεύδους, ε) των ουσιών
(αλκοόλ-ναρκωτικά).
Οι "µάχιµοι µοναχοί" 
ασχολούνται κατά κύριο λόγο µε

το πολεµικό Κουνγκ Φου

µελετώντας παράλληλα το

Βουδισµό.



Πέντε βασικές απαγορεύσεις του Βουδισµού:
• φόνος

• κλοπή

• σεξουαλικά παραπτώµατα

• ψεύδος

• ουσίες (αλκοόλ-ναρκωτικά)



Μονές του νοµού Αχαΐας
Αγία Λαύρα Καλαβρύτων

Γνωστή ως τόπος έναρξης της Ελληνικής

Επανάστασης.
Ιδρύθηκε το 961 µ.Χ. και καταστράφηκε
από φωτιά το1585. 
Μετά από 15 χρόνια κάποιος

Καλαβρυτινός ράπτης ονόµατι Ιωάννης,
απογοητευµένος από τις απιστίες της

συζύγου του,
αποφάσισε να αφήσει τα εγκόσµια και να

ξαναχτίσει

τη µονή της Αγίας Λαύρας. 
Το 1689 η µονή µεταφέρθηκε στη

σηµερινή της θέση.



Η Αγία Λαύρα είναι ιστορική µονή στα Καλάβρυτα και µια από
τις αρχαιότερες µονές του ελληνικού και κυρίως του
πελοποννησιακού χώρου (ιδρύθηκε το 961 µ. Χ.).

Στο χώρο της µονής διαφυλάσσονται πολλά και ποικίλα
αντικείµενα ανεκτίµητης ιστορικής και θρησκευτικής σηµασίας. 
Ανάµεσα σε αυτά το Λάβαρο της επανάστασης.



Μονή Μακελλαριάς

Ιδρύθηκε από τον στρατηγό του αυτοκράτορα Ιουστινιανού ,
τον Βελισάριο που κατέπνιξε στο αίµα «τη στάση του Νίκα»
στην Κωνσταντινούπολη και για εξιλέωση ανήγειρε τη Μονή.
Έλαβε την ονοµασία από την λέξη Μακελειό

όταν το 1458 οι Τούρκοι έσφαξαν τα γυναικόπαιδα, 
τους πολεµιστές και τους µοναχούς.



Μονή µεγάλου σπηλαίου

To καταπληκτικότερο ιερό προσκύνηµα της Ορθοδοξίας στην
Πελοπόννησο, είναι η Ιερά Μονή του Μ. Σπηλαίου, η οποία
προκαλεί δέος καθώς βρίσκεται στη σκιά απόκρηµνου βράχου
σε υψόµετρο 940µ. 

Οκταόροφη µονή που υψώνεται "κολληµένη" στο βράχο.



Στη µονή υπάρχει το "Τρύπιο Λιθάρι", η οπή
απ' όπου διέρχεται το φως του ήλιου, µόνο
στις δύο Ισηµερίες. 

Η ιστορία και η ζωή της Μονής του Μ. 
Σπηλαίου αρχίζει το 362 µ. Χ. µε το θαυµαστό
τρόπο της ανεύρεσης της Ιερής Εικόνας.



Η εικόνα της Παναγίας Μεγαλοσπηλαιωτίσσης

Είναι έργο του Αποστόλου
Λουκά και είναι φτιαγµένη
από κερί και µαστίχα.
Πιστεύεται ότι µαζί µε το
Ευαγγέλιο και τις Πράξεις των
Αποστόλων την χάρισε ο
Απόστολος Λουκάς στο
πνευµατικό του τέκνο, τον
ηγεµόνα της Αχαΐας Θεόφιλο.



Μονές της Ελλάδας
Ιερά µονή Σίµωνος Πέτρας

Η Σιµωνόπετρα αποτελεί το τολµηρότερο κτίσµα του
Αγίου Όρους. Είναι κτισµένη σε ύψος 330 µέτρων
στην άκρη µιας βραχώδους βουνοσειράς. Σύµφωνα
µε την παράδοση οι πρώτοι κατασκευαστές του
µοναστηριού ήταν τόσο τροµοκρατηµένοι από το
ιλλιγιώδες ύψος, ώστε εγκατέλειπαν την εργασία στη
µέση.

Αποτελεί την πρώτη «πολυκατοικία» στον κόσµο.



Μετέωρα

Τα µοναστήρια των Μετεώρων, που είναι χτισµένα στις
κορυφές κάποιων από τους βράχους, είναι σήµερα το δεύτερο
σηµαντικό µοναστικό συγκρότηµα την Ελλάδα, ύστερα από το
Άγιο Όρος. Από τα τριάντα σήµερα λειτουργούν µόνον επτά, τα
οποία, από το 1988, περιλαµβάνονται στον κατάλογο µνηµείων
παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO.



Έως το 1920 δεν ήταν
προσβάσιµα µε σκάλες και η

ανάβαση γινόταν µε δίχτυ.

Η επικοινωνία και ο ανεφοδιασµός των
µονών γινόταν µε ανεµόσκαλες, σκοινιά, 
τροχαλίες και καλάθια.



Η παράδοση θέλει να έδεσαν σχοινιά στα πόδια των αετών
και όταν τα σχοινιά γαντζώθηκαν στις κορυφές, οι ασκητές
αναρριχήθηκαν συρόµενοι από τα σχοινιά.

Στην πραγµατικότητα έφτασαν εκεί µε το σύστηµα της
σκαλωσιάς και την κατασκευή ξύλινων κλιµάκων, όπου
προσφερόταν. Σκάλιζαν τρύπες στους βράχους, έβαζαν τα
δοκάρια µέσα και µετά συνέχιζαν το ίδιο προς τα πάνω στην
κορυφή.



Μονή Χοζοβιωτίσσης

Βρίσκεται στο νησί των Κυκλάδων Αµοργό και ιδρύθηκε το
1088 από το βυζαντινό αυτοκράτορα Αλέξιο Ά Κοµνηνό.

Ένα κτίριο µήκους 40 και πλάτους 5 µέτρων, µε 8 ορόφους
που δεν συναντώνται σε κανένα σχεδόν σηµείο.



Η Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά

Θεωρείται η παλαιότερη χριστιανική µονή στον κόσµο. Οι
Σιναΐτες µοναχοί, πέτυχαν να αποσπάσουν τον σεβασµό και
την προστασία του Μωάµεθ, των Αράβων, των Τούρκων και
των Αιγυπτίων µε τον περίφηµο << Αχτιναµέ >>.Η µονή
έλαβε από τον Μωάµεθ «ιδιόγραφη υποχρέωση» ή ∆ιαθήκη
(Αχτναµέ), επικυρωµένη µε το αποτύπωµα της ίδιας της
παλάµης του, που περιγράφει τα δικαιώµατα των
χριστιανών που ζουν µε τους Μωαµεθανούς.



Οι εικονιζόµενοι µπροστά στα τείχη της Μονής Βεδουίνοι, 
απόγονοι των διακοσίων χριστιανικών οικογενειών που
εγκατέστησε στην περιοχή του Σινά ο αυτοκράτορας
Ιουστινιανός τον 6ο αιώνα για να υπηρετούν το Μοναστήρι και
να το υπερασπίζονται, εξακολουθούν να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους προς αυτό. 



Το µέρος θεωρείται ιερό για χριστιανούς, µουσουλµάνους
και Εβραίους.

Η βιβλιοθήκη της µονής διατηρεί την δεύτερη µεγαλύτερη
συλλογή χειρογράφων και εγχειριδίων της
πρωτοχριστιανικής περιόδου, µετά από αυτή του Βατικανού.



Οι πιο εντυπωσιακές εκκλησίες του

κόσµου

Η Σαγράδα Φαµίλια στη Βαρκελώνη της
Ισπανίας. Η κατασκευή της Σαγράδα Φαµίλια αρχικά
ξεκίνησε το 1882 και αναµένεται να ολοκληρωθεί το
2026.



Καθεδρικός Ναός Αγ. Βασιλείου. Βρίσκεται
στο κέντρο της Μόσχας και χτίστηκε έπειτα από

εντολή του Ιβάν του Τροµερού. Η Εκκλησία

περιέχει πάνω από 7500 τ. µ. ψηφιδωτών, 
περισσότερο από κάθε άλλη Εκκλησία στον

κόσµο



Καθεδρικός ναός Las Lajas. 
Είναι µια µικρή εκκλησία που

βρίσκεται στο εσωτερικό του

φαραγγιού του ποταµού

Guáitara.

Εκκλησία του Σωτήρα στο

αίµα. Βρίσκεται στην Αγία
Πετρούπολη. Χτίστηκε στο
σηµείο που δολοφονήθηκε ο

τσάρος Αλέξανδρος Β.



Ξύλινη Εκκλησία Borgund. Βρίσκεται στο Borgund, στη
Νορβηγία και είναι ίσως η πιο καλοδιατηρηµένη ξύλινη

εκκλησία της χώρας.



Ο ναός του Salt
Zipaquirá βρίσκεται
στη Κολοµβία. 
Πρόκειται για µια
υπόγεια εκκλησία
και χτίστηκε µέσα
στις σήραγγες ενός
παλιού
αλατωρυχείου.

Ο Καθεδρικός Ναός της

Maringá στη Βραζιλία. Είναι η
ψηλότερη εκκλησία στη Νότια

Αµερική αλλά και η 16ο
ψηλότερη στον κόσµο.



Ο Καθεδρικός Ναός του Μιλάνου. Χρειάστηκαν περίπου
6 αιώνες για να ολοκληρωθεί. Είναι η 5η µεγαλύτερη

µητρόπολη του κόσµου.



Τα πιο µεγαλοπρεπή αγάλµατα στον κόσµο

Το Άγαλµα του Χριστού Λυτρωτή είναι ένα ψηλό άγαλµα το
οποίο εικονίζει τον Ιησού Χριστό µε απλωµένα τα χέρια και
βρίσκεται στην κορυφή του λόφου Κορκοβάντο, πάνω από το
Ρίο ντε Τζανέιρο. Έχει ύψος 32 µέτρα, ζυγίζει 1.000 τόνους.



Ο γιγαντιαίος Βούδας του Leshan

Είναι το ψηλότερο πέτρινο

άγαλµα του Βούδα στον

κόσµο, σκαλισµένο στην

επιφάνεια ενός γκρεµού από

ένα µοναχό. Ο µοναχός

ήλπιζε ότι ο Βούδας θα ελέγξει

το πνεύµα του νερού και θα

ηρεµήσει τα ταραγµένα νερά

του υποκείµενου ποταµού. 
Πήρε πάνω από 90 χρόνια για

να ολοκληρωθεί. Θεωρείται
τόπος παγκόσµιας

κληρονοµιάς της UNESKO.



Το θείο στην τέχνη

Η ταφή του κόµη Orgath (El Greco) 
• Ένας πίνακας όπου προσκαλείται το θείο να φανερωθεί

• Ο καλλιτέχνης θεωρεί τον εαυτό του

δέκτη θείας πνοής και πιστεύει ότι

δανείζει το χέρι του

για µια δηµιουργία που δεν του ανήκει

γι’ αυτό και υπογράφει

κάτω από τα έργα του

«χείρ ∆οµίνικου εποίει»



Κατασκευή τεχνήµατος



Κατασκευή τεχνήµατος



Κατασκευή τεχνήµατος



Κατασκευή τεχνήµατος


