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Θ.Ε. 5. ΗΘΙΚΗ 

5.4. Συγχώρηση 

 

Ο ΑΣΩΤΟΣ ΥΙΟΣ  

Διά χειρός 

Χαραλάμπους Επαμεινώνδα 

 



ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: 

Διερευνητική (2 ώρες) 



 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   

 

Οι μαθητές/τριες να:  

 προσδιορίζουν το περιεχόμενο της 

συγχώρησης στον Χριστιανισμό και τα 

αίτια που δυσχεραίνουν την έκφρασή της,  

 εξετάζουν τη νοηματοδότηση της 

συγχώρησης από τις θρησκείες.  

 

  

  

  

  

 

 Προσδιορισμός του θρησκευτικού 

περιεχομένου της συγχώρησης.  

 Ανάλυση των αιτίων που δυσχεραίνουν τη 

συγχώρηση.  

 Παρουσίαση των διαφορετικών 

θρησκευτικών αντιλήψεων για τη 

συγχώρηση.  

  

 

  

  

  

 



Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Ζ Ο Ν Τ Α Σ   

Απόψεις των νέων για τη συγχώρηση. 

 
        ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ· 2 ομάδες 

 



ΟΜΑΔΑ 1η· ΣΚΕΨΟΥ – ΣΥΖΗΤΗΣΕ - ΜΟΙΡΑΣΟΥ (TPS) 

 Ανά ζεύγη επιχειρούμε να ορίσουμε τι σημαίνει η λέξη συγχώρηση. 

 Απαντάμε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Πόσο σημαντική είναι η συγχώρεση σε μια σχέση (φιλική, 

επαγγελματική, οικογενειακή, ερωτική) και γιατί;  

 Πόσο συχνά εμφανίζονται οι λέξεις και οι φράσεις: συγγνώμη, μπορείς 

να με συγχωρέσεις, μετάνιωσα, σπλαχνίσου με· στο λεξιλόγιο των 

σύγχρονων ανθρώπων;  



ΟΜΑΔΑ 2η· ΘΕΤΙΚΟ - ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

 Πρέπει να τους συγχωρούμε όλους. 

 Μπορούμε να συγχωρούμε τους άλλους.  

 Η συγχώρηση είναι το αντίθετο της εκδίκησης. 

 Η συγχώρηση δείχνει δύναμη ψυχής. 

 «Οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος», (Έξ. 21:24). 

 Η συγχώρηση είναι σημάδι αδυναμίας.  



«Οφθαλμόν αντί οφθαλμού», (Έξ. 21:23-25). 

 «Αν δύο συμπλέκουν και πέσουν πάνω σε γυναίκα έγκυο και της 

προκαλέσουν αποβολή, χωρίς άλλες συνέπειες, τότε ο υπαίτιος θα τιμωρηθεί 

με υποχρεωτική καταβολή της αποζημιώσεως που θα του ζητήσει ο σύζυγος 

της εγκύου, σύμφωνα με δικαστική απόφαση». 

 «Αν όμως προκληθεί σωματική βλάβη στη γυναίκα, τότε θα εφαρμόσετε την 

αρχή ”ζωή αντί ζωής”, “οφθαλμόν αντί οφθαλμού”, “οδόντα αντί οδόντος”, 

“χέρι αντί χεριού”,”πόδι αντί ποδιού”, “έγκαυμα αντί εγκαύματος”, “πληγή 

αντί πληγής”, “χτύπημα αντί χτυπήματος”». 



Αυτοδικία και εκδίκηση ή παιδαγωγία και θεοειδής συγχώρηση; 

 Σύμφωνα με το δικαιϊκό σύστημα της εποχής που γράφτηκε το παραπάνω 

κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. 

 Ο νόμος της ανταποδόσεως, γνωστός σε όλη την αρχαιότητα· και σε 

διατάξεις του κώδικα του Χαμουραμπί (βασιλιά της Βαβυλώνας, 18ος 

αιώνας π.Χ.). 

 Προβολή έντονων κοινωνικών ανισοτήτων. 

 Σκοπός των διατάξεων στον Ιουδαϊσμό δεν ήταν η εκδίκηση, αλλά η 

ανάγκη προστασίας και η δημιουργία «φόβου» προς παιδαγωγία. 

 Ωστόσο, πολλοί εκπρόσωποι του Ιουδαϊσμού μετέτρεπαν αυτές τις 

διατάξεις σε πράξη. 



Αμαρτία η αυτοδικία και η εκδίκηση, χάρισμα η συγχώρηση 

 «Έχετε επίσης ακούσει πως δόθηκε εντολή: “να ανταποδίδεις μάτι για μάτι 

και δόντι για δόντι”. Εγώ όμως σας λέω να μην αντιστέκεστε στον κακό 

άνθρωπο· αλλά αν κάποιος σε χτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισε και το 

άλλο. Κι αν κάποιος θέλει να σε πάει στα δικαστήρια για να σου πάρει το 

πουκάμισο, άφησέ του και το πανωφόρι. Κι αν σε πάρει κάποιος αγγαρεία 

για ένα μίλι, πήγαινε μαζί δύο. Σ’ εκείνον που σου ζητάει κάτι, να του 

δίνεις, κι αν κάποιος θέλει να του δανείσεις κάτι, μην του το αρνηθείς», 

(Μτ. 5:38-42). 



ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ  

 Στην Εκκλησία συγχωρεί ο Χριστός και ο άνθρωπος καλείται να 

συγχωρεί τον συνάνθρωπό του. 

 Επειδή συγχωρούμε γινόμαστε μέλη μιας σχέσης, κοινωνία με το 

Σώμα και το Αίμα του Χριστού. 

 Εξού και η δύναμη της συγχώρεσης και της προσευχής έγκειται 

στη δύναμη της σχέσης. Προϋποθέτει ταπείνωση. 

 



Στον βίο του αγίου Ιωάννου του 

Ελεήμονος, Πατριάρχου 

Αλεξανδρείας (556-619), 

αναφέρεται ότι μια φορά 

απεχώρησε για λίγο από τη 

Θεία Λειτουργία και πήγε και 

ζήτησε συγνώμη από ένα 

διάκονο, με τον οποίο 

θυμήθηκε ότι είχε μαλώσει, και 

μετά επέστρεψε, συνεχίζοντας 

τη λειτουργία. 



Ε Φ Α Ρ Μ Ο Ζ Ο Ν Τ Α Σ  

Το θρησκευτικό περιεχόμενο της συγχώρησης.  

         ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ· 2 ομάδες 

 



1η ΟΜΑΔΑ· ΔΙΗΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

 Στην ολομέλεια διαβάζουμε την παραβολή του σπλαχνικού 

πατέρα (βλ. Φάκελος Μαθήματος σσ. 185-186). 

 Οι μαθητές/τριες σε Φύλλο Εργασίας σκέφτονται και γράφουν 

τις σκέψεις και τα συναισθήματα, που θα σημείωνε στο 

ημερολόγιο του ο πατέρας της παραβολής, το βράδυ της 

επιστροφής του γιού του.  

 



 

 

 

ΟΜΑΔΑ 1η. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



2η ΟΜΑΔΑ· ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  

 Μεταφέρουμε σε έκφραση και περιεχόμενο προσαρμοσμένα στα 

τωρινά δεδομένα, την παραβολή του σπλαχνικού πατέρα. 

 Τη συγκρίνουμε με το κείμενο. 



 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2η. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



Δ Ι Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τ Α Σ  

Το νομικό, θρησκευτικό και αγαπητικό πνεύμα της συγχώρησης.  

Η συγχώρηση στις μονοθεϊστικές θρησκείες  

(Χριστιανισμό, Ιουδαϊσμό, Ισλάμ). 



 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Μελετούμε τα κείμενα (βλ. Φάκελος Μαθήματος, σσ. 186-188) και 

εντοπίζουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. 

Τις καταγράφουμε στα επόμενα Φύλλα Εργασίας. 
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Εδώ γράφουμε τις ομοιότητες… 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:           

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
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Εδώ γράφουμε τις διαφορές… 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:           

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 



Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Τ Α Σ  

Αξιολόγηση της θέσης του Χριστιανισμού για τη συγχώρηση.  



 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

Γράφω ένα δικό μου κείμενο με θέμα: «Η χριστιανική πίστη προάγει τη διάθεση συγχώρησης». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 



ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ. (2014). «Βλαντιμίρ Ζανκελεβίτς: Η συγχώρηση και 

το απαράγραπτο», στο: Η συγχώρηση, επιμέλεια Σταύρος Ζουμπουλάκης, 

Αθήνα: Άρτιος Ζωής, σ. 502. 

 Η συγχώρηση μεσολαβημένη από την αγάπη συγχωρεί τα πάντα. 

 Τίποτα δεν είναι αδύνατον για την παντοδύναμη άφεση.  

 Εκεί που αφθονεί η αμαρτία, υπεραφθονεί η συγχώρηση, λέγει ο 

Απόστολος Παύλος (Ρωμ. 5:20). 

o Πώς σχετίζεται η συγχώρηση με τη δικαιοσύνη και την αγάπη;  

o Μπορώ να συγχωρήσω πραγματικά χωρίς αγάπη για αυτόν που συγχωρώ; 



ΜΑΧΑΤΜΑ ΓΚΑΝΤΙ (1869-1948)· 

Ινδός πολιτικός, στοχαστής και 

ακτιβιστής. 

«Οι μικρόψυχοι άνθρωποι ποτέ δεν 

συγχωρούν. Η συγχώρηση είναι 

χαρακτηριστικό της μεγαλοψυχίας». 



ΜΑΡΚ ΤΟΥΕΙΝ (1835-1910)· 

ψευδώνυμο του Αμερικανού 

συγγραφέα Σάμουελ Λάνγκχορν 

Κλέμενς (1835-1910). 

«Η συγχώρεση είναι το άρωμα  

που σκορπίζει η βιολέτα  

στο τακούνι που την έχει συντρίψει». 



 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

COPYRIGHT: Α. Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / Θεολόγος Καθηγητής στο 

Πειραματικό ΓΕ. Λ. Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Οποιαδήποτε χρήση του παρόντος υλικού οφείλει να αναφέρει 

ρητά τον παραπάνω συντάκτη και δικαιούχο. 


