
ΕΝΟΤΗΤΑ 5Η  - ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

� ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΖΩΑ 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ:  

α)  έλλογα όντα: διαθέτουν λόγο (λογική σκέψη + ικανότητα ομιλίας) →  δημιούργησαν κοινωνία + 

πολιτισμό  (ερμ. σχ. 1, σ. 39)    

β) επιθυμούν & κατέχουν ατομική ιδιοκτησία, υλικά αγαθά  + πλούτο → οδηγούνται  στην  πλεονεξία 

που τους κάνει «θηριωδεστέρους τῶν ἀλόγων» 

γ)  διακρίνονται από αρετές, με σημαντικότερη από όλες την αρετή της ελεημοσύνης (→ προσφορά 

βοήθειας στον αδύναμο) (ερμ. σχ. 2)  

ΖΩΑ:   

α)  άλογα όντα 

β) επικρατεί η αρχή της κοινοκτημοσύνης («ἐκείνοις πάντα κοινά»), καθώς τα αγαθά της φύσης 

που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή τους «ανήκουν» σε όλα τα ζώα 

γ) επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού  

 

� ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΝΟΥΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ (ΘΕΤΙΚΑ+ ΑΡΝΗΤΙΚΑ): 

1) η ενδιάθετη ικανότητα του λόγου 

2) η φύση «ανήκει» σε όλους μας (ουρανός, ήλιος, σελήνη, αστέρια, αέρας, θάλασσα, γη) 

3) η ανθρώπινη ζωή ακολουθεί αναπόφευκτα τα ίδια στάδια: γέννηση → ζωή (αρρώστια-

υγεία) → γηρατειά → θάνατος 

4) έχουμε τις ίδιες βιοτικές ανάγκες (για τροφή, ένδυση...) 

5) όλοι οι άνθρωποι διαθέτουμε εν δυνάμει την αρετή της ελεημοσύνης, αλλά και το μειονέκτημα 

της πλεονεξίας 

 

� Η ευθύνη & η τιμωρία του ανθρώπου που δεν συμπαραστέκεται στους ανήμπορους 

συνανθρώπους του + η δύναμη της ελεημοσύνης βλ. απόσπασμα του κειμένου: «Ὁ γάρ 

θάνατος ... συγγνώμης ἡμῖν.» & ερμηνευτικό σχόλιο 2 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 5Α΄ (σ. 38) + 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (σ. 148) (περιεχόμενο-γλώσσα) 

• Και οι δύο συγγραφείς (ο Αθανάσιος ο Μέγας και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος) θεωρούν 

πολύ σημαντική για τον άνθρωπο την αρετή της ελεημοσύνης, δηλ. την έμπρακτη 

απόδειξη της καλοσύνης, της αγάπης και της ανιδιοτελούς διάθεσής μας να 

συμπαρασταθούμε και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Η αρετή αυτή 

σύμφωνα με τα 2 κείμενα, η οποία προϋποθέτει την απομάκρυνσή μας από τα υλικά 

αγαθά, θα μας προσφέρει τη θεϊκή βοήθεια σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μας και 

κυρίως τη θεϊκή συγχώρεση των αμαρτιών μας την ημέρα της κρίσης. Έτσι θα 



αποφύγουμε τη μεταθανάτια θεϊκή τιμωρία και θα κατακτήσουμε τη Βασιλεία των 

Ουρανών.   

• Και οι δύο συγγραφείς τονίζουν την πνευματική και κοινωνική διάσταση της 

ελεημοσύνης. Πνευματική, καθώς ο άνθρωπος αναπτύσσει τη σχέση του με τον θεό 

(βλ. και το αλληγορικό απόφθεγμα του Σολομώντα στο τέλος του παράλληλου 

κειμένου) και κοινωνική, γιατί ο άνθρωπος με αυτήν (δηλ. την ελεημοσύνη) μειώνει 

την απόσταση και υποβαθμίζει τις διαφορές από τον συνάνθρωπό του.  

• Όσον αφορά στα υφολογικά χαρακτηριστικά των 2 θεολογικών κειμένων:  

Α) Το κείμενο το Ι. Χρυσοστόμου είναι μια ομιλία (προσχεδιασμένος προφορικός λόγος) 

με έντονο ρητορικό χαρακτήρα: υπάρχει προσφώνηση, ρητορικό ερώτημα και 

προτροπές (χρήση υποτακτικής έγκλισης) 

Β) Το κείμενο του Μ. Αθανάσιου είναι απόσπασμα από ερμηνευτικά σχόλια σε Ψαλμό 

του Δαυίδ. Υπάρχει όμως και εδώ η χρήση ρητορικού ερωτήματος που δίνει το στοιχείο 

της προφορικότητας στο κείμενο και ένας έμμεσος προτρεπτικός χαρακτήρας μέσα 

από τις αναφορές στο παράδειγμα του Χριστού και τα λόγια του Σολομώντα. 

 

 

Διδ. Έλ. Κελεσίδου 

 


