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 ENOΤΗΤΑ 5 - Η ελεημοσύνη βασίλισσα των αρετών 

 

Ερωτήσεις για την κατανόηση και την εμπέδωση του κειμένου 

 

1.Ποια έκκληση απευθύνει ο Ι.Χρυσόστομος στο ακροατήριό του; 
Ἀγαπητοί, μή γινώμεθα τῶν ἀλόγων θηριωδέστεροι. 

 

2.Τι χαρακτηρίζει την «κοινωνία» των ζώων; 
Ἐκείνοις πάντα κοινά καί οὐδέν τοῦ ἄλλου πλέον ἔχει. 
 

3.Ποια συμπεριφορά σε αντίθεση με τα ζώα δείχνει συχνά ο άνθρωπος; 
σύ δέ ἄνθρωπος ὤν, θηρίου γίνῃ χαλεπώτερος, μυρίων πενήτων τροφάς μιᾷ 

κατακλείων οἰκία. 
 

4.Ποια κοινά στοιχεία ενώνουν και εξομοιώνουν τους ανθρώπους μεταξύ 

τους; 
Καίτοι γε οὐχ ἡ φύσις ἡμῖν μόνη κοινή, ἀλλά καί ἕτερα πλείονα· οὐρανός 

κοινός καί ἥλιος καί σελήνη καί ἀστέρες καί ἀήρ καί θάλασσα καί γῆ καί ζωή 

καί τελευτή καί γῆρας καί νόσος καί ὑγεία καί χρεία τροφῆς καί ἐνδυμάτων. 
 

5.Τι θεωρεί παράλογο ο Ι.Χρυσόστομος; 
Πῶς οὖν οὐκ ἄτοπον τούς ἐν τοσούτοις κοινωνοῦντας ἀλλήλοις ἐν τοῖς 

χρήμασιν οὕτως εἶναι πλεονέκτας, καί τήν αὐτήν μή διατηρεῖν ἰσονομίαν; 
 

6.Τι προκαλεί ο θάνατος στον άνθρωπο; 
Ὁ γάρ θάνατος τῆς μέν ἀπολαύσεως ἀπάγει, πρός δέ τάς εὐθύνας ἄγει.   
 

7.Πώς μπορούμε οι άνθρωποι να αποφύγουμε τη μετά θάνατον τιμωρία; 
Ἵν' οὖν μή τοῦτο γένηται, πολλῇ χρησώμεθα τῇ ἐλεημοσύνῃ.  
 

8.Πώς αποκαλεί την ελεημοσύνη ο Ι.Χρυσόστομος και ποιο είναι το 

σωτήριο έργο της;   
Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, ἥ καί ἐξαιρήσεται ἡμᾶς τῆς τιμωρίας. 
 

9.Ποια προτροπή απευθύνει ο Ι.Χρυσόστομος στους πιστούς; 
Τά περιττά δή ποιήσωμεν χρήσιμα, τόν πολύν προέμενοι πλοῦτον. 
 

10.Ποια προσδοκία θέλει να καλλιεργήσει στους ακροατές του; 
καί ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, κἄν μυρία ὦμεν πεπλημμεληκότες, ὁ Θεός 

μεταδώσει συγγνώμης ἡμῖν. 
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Λεξιλόγιο : 

ὁ/ἡ ἄλογος, τό ἄλογον = αυτός που δεν έχει λογική 

χαλεπός-ή-όν = δύσκολος, σκληρός 

ὁ/ἡ πένης = φτωχός 

ἡ τελευτή = το τέλος, ο θάνατος 

τό γῆρας = τα γηρατειά 

ἡ χρεία =  η ανάγκη 

ἀπάγω = απομακρύνω 

ὁ/ἡ ἄτοπος, τό ἄτοπον = παράλογος 

χρήομαι-χρῶμαι = χρησιμοποιώ 

ἐξαιροῦμαι = απαλλάττω 

 

Μετάφραση κειμένου : 

Αγαπητοί μου, ας μη γινόμαστε αγριότεροι από τα ζώα. Σε εκείνα τα 

πάντα είναι κοινά και κανένα δεν έχει περισσότερα από τα άλλα · εσύ 

όμως, αν και είσαι άνθρωπος, γίνεσαι σκληρότερος από θηρίο κλείνοντας 

ερμητικά σε ένα σπίτι όσα τρόφιμα θα αρκούσαν για να θρέψουν 

αμέτρητους φτωχούς. Και βέβαια δεν είναι η φύση μας μόνο κοινή, αλλά 

και άλλα περισσότερα · κοινός είναι ο ουρανός και ο ήλιος και η σελήνη 

και τα αστέρια και ο αέρας και η θάλασσα και η γη και η ζωή και ο 

θάνατος και τα γηρατειά και η αρρώστια και η υγεία και η ανάγκη για 

τροφή και ενδύματα. Πώς λοιπόν δεν είναι παράλογο αυτοί που 

μοιράζονται τόσα πολλά μεταξύ τους, στα χρήματα να είναι τόσο πολύ 

πλεονέκτες και να μη διατηρούν την ίδια ισονομία; Γιατί ο θάνατος μάς 

απομακρύνει από την απόλαυση και μας οδηγεί στη λογοδοσία. Για να 

μη  γίνει λοιπόν αυτό, ας χρησιμοποιήσουμε πολλή ελεημοσύνη. Γιατί 

αυτή είναι η βασίλισσα των αρετών, που θα μας απαλλάξει από την 

τιμωρία. Τα περίσσια λοιπόν ας τα κάνουμε χρήσιμα, αφού 

παραμερίσουμε τον πολύ πλούτο, κι έτσι την ημέρα της κρίσεως, ακόμα 

κι αν έχουμε διαπράξει μύρια παραπτώματα, ο Θεός θα μας συγχωρέσει.   

 

Μετάφραση παράλληλου κειμένου : 

Ο Χριστός, ενώ ήταν πλούσιος, έγινε φτωχός, για να ελεήσουμε εμείς 

τους φτωχούς ως αδερφούς του Δημιουργού και κριτή μας. Και ποιο 

είναι το κέρδος από την αγάπη μας για τους φτωχούς; Σε μια δύσκολη 

μέρα θα λυτρώσει αυτόν ο Κύριος. Δηλώνει ότι η ημέρα της κρίσεως 

φέρνει οδύνες και πόνους για τους αμαρτωλούς. Ο Κύριος θα 

ελευθερώσει ως φως αυτούς που αγαπούν τους φτωχούς. Γιατί τους 

χρωστάει φιλανθρωπία, αφού ο ίδιος δανείστηκε την ελεημοσύνη από 

αυτούς · και είπε δια στόματος Σολομώντος : όποιος ελεεί φτωχό δανείζει 

στο Θεό. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – Η ελεημοσύνη βασίλισσα των αρετών 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Α.Ερμηνευτικές ερωτήσεις :  
1.Σε τι πιστεύετε ότι αποσκοπεί ο Χρυσόστομος με την ομιλία του αυτή;  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.Πώς αντιλαμβάνεστε την πνευματική και την κοινωνική διάσταση της 

ελεημοσύνης με τη βοήθεια των αποσπασμάτων του Μ.Αθανασίου και 

του Ι.Χρυσόστομου; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Β.Λεξιλογικές ασκήσεις : 

1.Να γράψετε δύο παράγωγα απλά ή σύνθετα της νέας ελληνικής για 

καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
φύσις πλείονα χρεία κοινωνοῦντας χρησώμεθα 

     

     

 

2. Να βρείτε στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς των : 

ατόπημα εξαίρεση θηριωδία πλημμέλημα 

    

 

Γ.Γραμματικές ασκήσεις : 

1.Να κλιθούν στον αριθμό που βρίσκονται οι λέξεις του κειμένου: 

Ονομαστική ἀστέρες ἀήρ  

Γενική    

Δοτική    ἀλλήλοις 

Αιτιατική    

Κλητική    
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2.Να γράψετε το β΄ ενικό και το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής 

Ενεστώτα των ρημάτων : ἔχει, ἀπάγει, ἐστίν. 

β  ́ενικό    

γ  ́πληθυντικό     

 

Δ.Συντακτικές ασκήσεις : 

1.Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 

θηριωδέστεροι : είναι ……………. στο ……………… 

Ὁ θάνατος : είναι ………………. στο ………………… 

τῆς ἀπολαύσεως : είναι ………………στο ………… 

τῇ ἐλεημοσύνῃ : είναι ……………στο …………. 

ἡ βασίλισσα : είναι …………στο ………… 

ἡμᾶς : είναι ……………….στο ………….. 

τῆς τιμωρίας : είναι ……………στο ……….. 

συγγνώμης : είναι ………….στο…… 

ἡμῖν : είναι ……………στο ………… 

 

2.Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνδεσης των προτάσεων στις 

παρακάτω περιόδους του κειμένου : 

α. Ἐκείνοις πάντα κοινά καί οὐδέν τοῦ ἄλλου πλέον ἔχει. 

β. Ὁ γάρ θάνατος τῆς μέν ἀπολαύσεως ἀπάγει, πρός δέ τάς εὐθύνας ἄγει. 

γ. Ἵν' οὖν μή τοῦτο γένηται, πολλῇ χρησώμεθα τῇ ἐλεημοσύνῃ. 

δ. κἄν μυρία ὦμεν πεπλημμεληκότες, ὁ Θεός μεταδώσει συγγνώμης ἡμῖν. 

 
 
 
 

 

 


