
«Αγαπάτε αλλήλους»
(Ιω 13,34)

Καινή Διαθήκη και ρατσισμός

Μία εργασία από τη γ’ γυμνασίου της Ελληνογαλλικής Σχολής 
«JEANNE D’ ARC»

Με την καθοδήγηση της κας Φαφαλιού.



ΑΓΑΠΗ

“ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΆ ΤΑ ΤΡΙΑ: Η ΠΙΣΤΗ, Η 

ΕΛΠΙΔΑ ΚΙ Η ΑΓΑΠΗ. ΚΑΙ ΑΠ’ ΑΥΤΆ, ΤΟ ΠΙΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΕΊΝΑΙ 

Η ΑΓΑΠΗ”

Α ΚΟΡ 13,13

“…..ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑ, ΛΟΙΠΟΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ, ΟΥΤΕ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΠΟΥ 

ΚΑΘΡΕΠΤΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, ΟΥΤΕ Ο ΗΛΙΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΣ 

ΜΗΛΙΑΣ Τ΄ ΑΝΘΗ.  ΕΊΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ”

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ



Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, 
αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον
αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια 
πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την 
πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν 
ειμί.

Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντα μου, και εάν παραδώ 
το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν 
ωφελούμαι.

Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η 
αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου 
ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, 
ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα 
στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. 

ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ 

ΑΓΑΠΗΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Α Κορ. 13, 1-7



Γνωρίζοντας τους άλλους γνωρίζουμε καλυτέρα 

τον εαυτό μας

«Γιατί λοιπόν με φωνάζεις ξένο;

Το ψωμί σου δεν διαφέρει από το δικό μου ,το χέρι σου είναι όμοιο

με το δικό μου το ίδιο άγχος κρύβουμε κι οι δυο , η ίδια εξάντληση

στη πλάτη μας βαραίνει .»
Ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος

Dialogue Between New Citizens

Η χριστιανικότητα του «απέναντι» δεν είναι όρος για τη συνάντηση 

μου μαζί του , η συνάντηση μου όμως με τον «απέναντι» είναι 

όρος για την χριστιανικότητα μου .
Θανάσης Ν.Παπαθανασίου , Ο Θεός μου ο αλλοδαπός



ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

«Ν’αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου.»      

Γαλ 5,14



Τι είναι ρατσισμός;

ΟΡΙΣΜΟΣ: Ρατσισμός είναι μια μεροληπτική 

συμπεριφορά/αντιμετώπιση εναντίον ενός άλλου 

ανθρώπου ή συνόλου ανθρώπων με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά.

Είναι η προκατάληψη απέναντι στο διαφορετικό.

ΕΙΔΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ:

i. Φυλετικός ρατσισμός

ii. Εθνικισμός/σωβινισμός

iii. Θρησκευτικός ρατσισμός

iv. Κοινωνικός ρατσισμός



ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ 

ΑΣΚΟΥΝΕ  ΒΙΑ



Ο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

«Αν κάποιος δεν σου αρέσει, σκέψου ότι στο πρόσωπο του βλέπεις τον Χριστό.  Τότε δεν θα 

τολμήσεις ούτε να σκεφτείς να πεις λόγω κατάκρισης.»

Αποφθέγματα Γερόντισσας Γαβριηλίας

«Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημετέραν και καθ’ ομοίωσιν.»                     Γεν. 1,26



ΕΝΑΣ ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΒΙΩΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΑΠΌ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ.

«ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ.»

Παπαθανασίου, Θ.Ν. Η εκκλησία γίνεται όταν ανοίγεται



ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ ΒΙΩΝΟΥΝ 

ΕΝΤΟΝΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ

ΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ 

ΚΆΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΊΝΑΙ Ο 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.



«Ρατσισμός είναι να μισείς 

κάτι που τυχαία δεν είσαι» 

«Υπάρχει ο καθημερινός ρατσισμός, 

στο λεωφορείο, στο σχολείο, στις 

κρατικές υπηρεσίες που δεν 

καταγγέλλεται καν, γιατί θεωρείται 

δεδομένος»

https://dialogos.com.cy/o-

ratsismos-den-teriazi-ston-

anthropo/

https://www.kathimerini.gr/809298/article/epik

airothta/ellada/o-ka8hmerinos-ratsismos

https://www.pillowfights.gr/nordinary/ratsismos-einai-na-miseis-

kati-poy-tyxaia-den-eisai/

https://dialogos.com.cy/o-ratsismos-den-teriazi-ston-anthropo/
https://www.kathimerini.gr/809298/article/epikairothta/ellada/o-ka8hmerinos-ratsismos
https://www.pillowfights.gr/nordinary/ratsismos-einai-na-miseis-kati-poy-tyxaia-den-eisai/


Τότε & Τώρα

Η Ιστορία 
επαναλαμβάνεται …



Μια εικόνα χίλιες λέξεις

«Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω δίψασα και μου δώσατε να 

πιω, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε….»

Μτ 25 , 35



«ΝΑ ΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΗ ΧΑΡΑ ΟΣΩΝ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΥΠΗ ΟΣΩΝ ΛΥΠΟΥΝΤΑΙ.»

ΡΩΜ. 12,15

«ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΓΑΠΑ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΗ ΑΓΑΠΗ, ΕΣΥ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΣΕΣ»

Ντανιέλ Τουρτσέα, Ρουμάνος Ποιητής, Ιω 3,16



ΑΙΤΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ:

➢ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

➢ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ: ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΩΤΕΡΩΤΗΤΑΣ/ 

ΚΑΤΩΤΕΡΩΤΗΤΑΣ, ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ

➢ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

➢ ΒΙΑ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ= ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΧΕΣΗ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ:

➢ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

➢ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

➢ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ

➢ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ - ΒΙΑ 



ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

<<Το μυστικό της επιτυχίας; Να είσαι διαφορετικός από τους 

άλλους.>>         - Mark Twain

<<Να χρησιμοποιείς ό,τι ταλέντα έχεις. Το δάσος θα ήταν ένα 

πολύ σιωπηλό μέρος αν τα μόνα πουλιά που κελαηδούσαν, ήταν 

αυτά που κελαηδούν καλύτερα.>>     - Henry Van Dyke

<<Ο καλύτερος τρόπος για να αντιστέκεσαι είναι να μην 

εξομοιώνεσαι.>>    - Μάρκος Αυρήλιος

<<Το να είσαι σαν τον καθένα είναι το ίδιο σαν να είσαι 

κανένας.>>      - Rod Serling

<<Νομίζω πως ψάχνουμε να βρούμε διαφορές ανάμεσα στους 

ανθρώπους, γιατί αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε λιγότερο 

μόνοι.>>    - Carson McCullers

<<Μοιραστείτε τις ομοιότητές μας, επευφημήστε τις διαφορές 

μας.>>     -Scott Peck



ΝΕΛΣΟΝ ΜΑΝΤΕΛΑ
Ήταν ο πρώτος έγχρωμος αγωνιστήςτης Νότιας Αφρικής 

και αργότερα πολιτικός και ο πρώτος πρόεδρος της χώρας του

«Κανείς δεν γεννιέται, μισώντας κάποιον για το 

χρώμα του δέρματος, την καταγωγή ή τη 

θρησκεία του. Οι άνθρωποι μαθαίνουν να 

μισούν κι αν μπορούν να διδαχθούν το μίσος, 

μπορούν να διδαχθούν και την αγάπη, γιατί η 

αγάπη έρχεται πιο φυσικά στην ανθρώπινη 

καρδιά, παρά το αντίθετο». 

ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ
Ειρηνιστής, οπαδός της δράσης 
μέσω της παθητικής αντίστασης,
ηγέτης του Αφροαμερικανικού 
κινήματος

«Έχω ένα όνειρο, ότι τα τέσσερα μικρά παιδιά 

μου θα ζήσουν μια μέρα σ’ ένα έθνος όπου δεν 

θα κρίνονται από το χρώμα του δέρματός τους, 

αλλά από το χαρακτήρα τους». 



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

«Ο πλάσας απ’αρχής τον άνθρωπον ελεύθερον αφήκε και αυτεξούσιον…»

Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 14,25



Ο καθένας γεννήθηκε για να διαφέρει

Όλοι είμαστε 

άνθρωποι,ανεξάρτητα από 

το χρώμα ,την εθνικότητα ή 

τη θρησκεία μας

«Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε.»

Γαλ 6,2



«Ο κόσμος θα πρέπει να 

μιλάει, να αναφέρει ό,τι 

συμβαίνει»

«Αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ο κόσμος θα 

πρέπει να μιλάει, να αναφέρει τα περιστατικά - είτε είναι θύματα είτε 

αυτόπτες μάρτυρες. 

Πρέπει να πειστεί ο κόσμος να τα καταγγέλλει σε οποιαδήποτε 

οργάνωση του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας.»



ΠΛΑΤΩΝ

«Όλοι οι άνθρωποι είναι απ’ τη φύση ίσοι, 

πλασμένοι απ’ το ίδιο χώμα κι απ’ τον ίδιο 

Πλάστη. Όσο κι αν απατόμαστε, ο Θεός 

αγαπάει τόσο τον φτωχό χωρικό, όσο και 

τον ισχυρό ηγεμόνα»

«Είδες τον αδερφό σου, είδες το Θεό σου.»

ΑΒΒΑΣ ΑΠΟΛΛΩΣ, Γεροντικόν



ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Να αγωνίζεσαι για τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη, μαζί μ’εκείνους
που ομολογούν με καθαρή καρδιά ότι ανήκουν στον Κύριο.»           

Β Τιμ 2,22 



Η διδασκαλία του Ευαγγελίου ως μέσο 
προώθησης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

εναντίον του ρατσισμού .



ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ;

• η εκπαίδευση για την 

✓ ενσυναίσθηση,

✓ αλληλεγγύη, 

✓ διαπολιτισμικό σεβασμό και εναντίον του 

εθνικιστικού τρόπου σκέψης (Essinger, 

1988).

• Οι παραδοχές – βάσεις στις οποίες 

στηρίζεται η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

είναι η αναγνώριση της ετερότητας, η 

κοινωνική συνοχή, η ισότητα και η 

δικαιοσύνη (Νικολάου, 2005).

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει ως 

σκοπό της να προετοιμάσει ανεξάρτητους 

ανθρώπους για τη συμμετοχή τους σε μια 

δημοκρατική, πολυπολιτισμική κοινωνία 

που χαρακτηρίζεται από την πολιτιστική, 

εθνική, γλωσσική και θρησκευτική 

διαφορά και ανισότητα (Batelaan & Van

Hoof, 1996).





ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΙΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ;

Ως διαπολιτισμικός προσανατολισμός δύναται να 

θεωρηθεί η κατανόηση του «ξένου», η καλλιέργεια της 

ανοχής και του σεβασμού στο συνάνθρωπο με 

διαφορετικό θρήσκευμα, χρώμα, ηθικές και ιδεολογικές 

αντιλήψεις και πεποιθήσεις

Ο διαπολιτισμικός προσανατολισμός γίνεται πράξη 

μέσω μιας διαπολιτισμικής διδασκαλίας, που 

καλλιεργεί τη διαπολιτισμική συνείδηση και κατανόηση 

από τους μαθητές.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ;



Ο Ιησούς Χριστός απέναντι στα στερεότυπα και στις προκαταλήψεις
(Μερικά παραδείγματα)

▪ Παραβολή του καλού Σαμαρείτη. (Λουκ. 10,25-37)

▪ Παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου (Λουκ 18,9-14)

▪ Ο Ιησούς συγχωρεί μια αμαρτωλή γυναίκα. (Λουκ. 7,36-50)

▪ Ο Ιησούς τρώει με Τελώνες και αμαρτωλούς. (Μτ. 9, 10-13)

▪ Ο Ιησούς συνομιλεί με τη Σαμαρείτισα.  (Ιω 4,27)

▪ Ο Ιησούς συναντά και θεραπεύει τον τυφλό. (Ιω 9,1-3)

▪ Ο Ιησούς ευλογεί τα παιδιά (Μκ 10,13-16)



Συνοψίζοντας συμπεραίνει κανείς ότι στο κείμενο του Ευαγγελίου 

υφίστανται ορισμένα σημεία που δύνανται να συμβάλουν στη διάχυση 

αρχών και αξιών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, οι οποίες 

συνεισφέρουν τα μέγιστα στην ατομική και κοινωνική ισορροπία και 

ειρήνη. Αυτά τα σημεία είναι απαραίτητο να αναδεικνύονται μέσω της 

διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών, καθώς θα προκύψουν 

πολλαπλά οφέλη σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.



« ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΑ 

ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΚΑΙ 

ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗΣ ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΑ ΔΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΑΝΤΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΟΛΟΙ 

ΣΑΣ ΕΙΣΤΕ ΕΝΑΣ, ΧΑΡΗ ΣΤΟΝ 

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ»

ΓΑΛ. 3, 28



ΙΣΟΤΗΤΑ/ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

«Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι , έτσι ακριβώς να 

συμπεριφέρεστε κι εσείς σ’αυτούς.»

Λκ 6,31



«ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΙΣ

ΓΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΌΠΩΣ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΩΜΑ.

ΟΠΟΙΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ, ΑΓΑΠΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ

ΤΟΥ. ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΤΕ ΔΕ ΜΙΣΗΣΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΑ

ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΟ ΤΡΕΦΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ. ΕΤΣΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ, ΑΠΌ ΤΗ ΣΑΡΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ»

ΕΦ. 5, 28-30

«ΕΙΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΟΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»    Κολ 3,10     



Η οικουμενική διακήρυξη δικαιωμάτων του ανθρώπου, στη 
γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1948, καθορίζει 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, για γυναίκες και 

άντρες.

https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid

=33

https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=33


• Είμαστε όλοι ελεύθεροι και ίσοι.

• Έχουμε δικαίωμα στη ζωή.

• Όχι σκλαβιά.

• Όχι βασανιστήρια.

• Όχι άδικη κράτηση.

• Έχουμε δικαιώματα οπουδήποτε.

• Είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του νόµου.

• Έχουμε προστασία από τον νόμο.

• Έχουμε δικαίωμα δίκης.

• Είμαστε αθώοι μέχρι αποδείξεως του   
εναντίου. 

• Έχουμε δικαίωμα ιδιωτικής ζωής.

• Έχουμε ελευθερία μετακίνησης. 

• Έχουμε δικαίωμα στην εθνικότητα.

https://gr.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/universal-

declaration-of-human-rights/articles-1-15.html

Ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα ;

Μερικά παραδείγματα …

https://gr.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-1-15.html


ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ

«Ας φροντίσουμε ο ένας τον άλλο παροτρύνοντάς τον στην 

αγάπη και στα καλά έργα.»  Εβρ 10,24





ΟΜΟΝΟΙΑ

«Παιδιά μου,ας μην αγαπάμε με λόγια και ωραίες 
φράσεις,αλλά με έργα και αγάπη αληθινή»

A Ιω 3, 18



«ΝΑ ΒΟΗΘΑΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΌΤΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΕ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΕ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥΣ»

ΡΩΜ.12,13

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ



ΥΠΕΡΒΑΣΗ

ΑΛΗΘΕΙΑ



«Αν κάποιος πει «αγαπώ τον Θεό»,μισεί όμως τον αδερφό 

του,είναι ψεύτης.Γιατί πραγματικά,αυτός που δεν αγαπάει τον 

αδερφό του,τον οποίο βλέπει,πώς μπορεί να αγαπάει τον 

Θεό,τον οποίο δεν βλέπει?Αυτήν την εντολή μάς έδωσε ο 

Χριστός:Όποιος αγαπάει το Θεό πρέπει να αγαπάει και τον 

αδερφό του»

Α Ιω 4,20-21

«Ο Θεός λοιπόν ,αδερφοί μου,σας κάλεσε για να ζήσετε 

ελεύθεροι.Μόνο να μη γίνει η ελευθερία αφορμή για αμαρτωλή 

διαγωγή,αλλά με αγάπη να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον.Άλλωστε

όλος ο νόμος συνοψίζεται σε μία φράση:Στο να αγαπήσεις τον 

πλησίον σου σαν τον εαυτό σου.»

Γαλ 5,13-14



Πηγές

https://ec.europa.eu/greece/
20172211_prosfygiki_krisi_el
https://el.wikipedia.org/wiki/
%CE%9C%CE%B5%CF%84
%CE%B1%CE%BD%CE%B1
%CF%83%CF%84%CE%B5
%CF%85%CF%84%CE%B9
%CE%BA%CF%8C_%CE%B
6%CE%AE%CF%84%CE%B
7%CE%BC%CE%B1_%CF%
83%CF%84%CE%B7%CE%
BD_%CE%95%CE%BB%CE
%BB%CE%AC%CE%B4%CE
%B1

https://www.tovima.gr/print
ed_post/ee-ellada-kai-
prosfygiko-metanasteytiko-
zitima-ti-mellei-genesthai/

https://www.dianeosis.org/r
esearch/oi-ellines-kai-to-
prosfygiko-provlima/

https://www.synigoros.gr/?i
=kdet.el.ehtisies_ektheseis_
documents.356721

https://www.efsyn.gr/politiki
/boyli/213307_epimenei-sti-
skliri-grammi-gia-prosfygiko

https://unric.org/el/index.ph
p?option=com_content&view
=article&id=27423:lr-
lr&catid=38:together

https://meaculpa.gr/hellas/3
2868-die-welt-i-ellada-elkei-
paratupous-metanastes-giati-
apetuxe-me-tis-apelaseis

https://ec.europa.eu/greece/20172211_prosfygiki_krisi_el
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://www.tovima.gr/printed_post/ee-ellada-kai-prosfygiko-metanasteytiko-zitima-ti-mellei-genesthai/
https://www.dianeosis.org/research/oi-ellines-kai-to-prosfygiko-provlima/
https://www.synigoros.gr/?i=kdet.el.ehtisies_ektheseis_documents.356721
https://www.efsyn.gr/politiki/boyli/213307_epimenei-sti-skliri-grammi-gia-prosfygiko
https://unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=27423:lr-lr&catid=38:together
https://meaculpa.gr/hellas/32868-die-welt-i-ellada-elkei-paratupous-metanastes-giati-apetuxe-me-tis-apelaseis


1Ιω 4,8



Θεοφάνης ο Κρης

(1546) Μονή 

Σταυρονικήτα



ΜΑΡΙΛΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΡΙΝ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ

ΑΝΝΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΙΑΛΙΝΑΚΗ 

ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΧΡΟΝΗΣ

ΒΕΡΑ ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ

ΑΓΑΠΗ ΜΑΝΣΟΥΡ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΠΟΥΣΓΟΛΙΤΗ

ΠΟΠΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΡΕΖΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΡΡΑΦΟΣ

https://www.ellinogalliki.gr/?view=default

