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Η εργασία πραγματοποιήθηκε από τους 

μαθητές:

 Αγκοπιάν Ηλίας

 Αναγνώστου Συμεών

 Αξιομακάρου Ειρήνη

 Γιαννίκου Γεωργία

 Γράβαρη Νικολέτα

 Δερέκιογλου Πάρις 

 Δοματάς Γεώργιος

 Ζαχαρή Αντωνία

 Θεοδώρου Γεωργία

 Ιωσηφίδης Δημήτρης

 Κακάμπουρα Βασιλεία

 Καλαϊτζής Αντώνης

 Καλογνωμάς Σταύρος

 Κεραμιδά Μαρίνα

 Ντέμα Εριξέλα

 Παρέλης Δημήτρης

 Σαλιάρης Τάσος

 Τσακίρης Κώστας

 Με την βοήθεια της Κ. 
Καραβασίλη



Ισλάμ και 
σύμβολα



Τι σημαίνει Ισλάμ και οι επιδράσεις που 

δέχτηκε

Το Ισλάμ είναι μονοθεϊστική θρησκεια, 
η οποία διαμορφώθηκε με το κήρυγμα 
και τη δράση του 
Προφήτη Μωαμεθ (Μουχάμαντ) στις 
αρχές του 7ου αιωνα.

Η αραβική λέξη «ισλάμ» 
(Αραβικά: إسالم ) σημαίνει «υποταγή»,και 
χρησιμοποιείται από τους 
μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» 
και εκείνοι που αποδέχονται την 
θρησκεία του ισλάμ (τη στάση υπακοής, 
εξάρτησης και αφοσίωσης στον Θεό) 
ονομάζονται μουσλίμ (muslim), που 
σημαίνει «υποταγμένος» 
δηλαδή:«υποταγμένος στον Ύψιστο».

Το Ισλάμ έχει λάβει επιδράσεις από 
τρεις βασικές ρίζες: την προϊσλαμική 
αραβική θρησκεία, τον Ιουδαϊσμό και 
τον Χριστιανισμό. Από φιλοσοφικής 
πλευράς επηρεάστηκε τόσο από 
την Πλατωνική όσο και από 
την Αριστοτελική σκέψη. Σε νομικά 
θέματα, εκτός από την αραβική 
κληρονομιά, δέχθηκε επιδράσεις και από 
την ρωμαϊκή και βυζαντινή παράδοση.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1


Το Κοράνι

Στο Κοράνιο γίνεται λόγος για τον 
Ιησού, αλλά απορρίπτεται η 
Θεότητά του .Αποκαλείται 
«Μεσσίας» και «λόγος Θεού» και 
θεωρείται δεύτερος Αδάμ. 
Σύμφωνα με το Κοράνιο, ήρθε στον 
κόσμο με τρόπο υπερφυσικό από 
την «παρθένο Μαρία», προφήτεψε 
από την βρεφική ηλικία και έκανε 
πολλά θαύματα .Σύμφωνα με το 
Ισλάμ, ο Ιησούς δεν σταυρώθηκε 
και δεν αναστήθηκε, αλλά οι 
αντίπαλοί του σκότωσαν τον Ιούδα 
τον οποίο ο Θεός έκανε να μοιάζει 
στον Ιησού ενώ ο Ιησούς 
επέστρεψε στον Θεό. Το Κοράνιο 
αναφέρεται με σεβασμό στην 
παρθένο Μαρία. Δεν την δέχονται 
όμως ως Θεοτόκο, αλλά ως μητέρα 
του Μεσσία. Την προσφωνούν 
«Δέσποινά μας, κυρία μας Μαριάμ» 



Απόδειξη του φανατισμού τους

Το λουτρό αίματος με τουλάχιστον 10 νεκρούς και πέντε 
τραυματίες στα γραφεία του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo 
στο Παρίσι επιβεβαιώνει η αστυνομία του Παρισιού. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, οι κουκουλοφόροι ήταν οπλισμένοι με καλάσνικοφ 
και εκτοξευτή ρουκετών.

Ο πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ σπεύδει το σημείο της επίθεσης και 
έχει συγκαλέσει επείγουσα συνεδρίαση του υπουργικού 
συμβουλίου, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Η επίθεση έχει σκιές ισλαμικού τρομοκρατικού χτυπήματος, 
καθώς το γαλλικό σατιρικό περιοδικό είχε δημοσιεύσει σκίτσα του 
προφήτη Μωάμεθ προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στο 
μουσουλμανικό κόσμο. Στις αρχές Ιανουαρίου του 2013, το 
γαλλικό περιοδικό επανήλθε δημοσιεύοντας 64σέλιδο ειδικό 
τεύχος με σκίτσα για την ζωή του προφήτη Μωάμεθ προκαλώντας 
διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο που οδήγησαν στο προσωρινό 
κλείσιμο αρκετών γαλλικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι στο Ισλάμ θεωρείται προσβλητική η δημοσίευση 
σκίτσων του προφήτη.
«Αν ο κόσμος θέλει να σοκαριστεί, θα σοκαριστεί» είχε 
δηλώσει ο εκδότης του περιοδικού Στεφάν Σαρμπονιέ αψηφώντας 
τις αντιδρασεις



Γιατί το ισλάμ θεωρείται ανεικονική θρησκεία.
Η θρησκεία των μουσουλμάνων αντιμετώπισε το θέμα της απεικόνισης του 

Θεού και των ιερών προσώπων ακόμα πιο αυστηρά από το Χριστιανισμό. 
Απαγόρευσε εντελώς τις εικόνες.. Τα Χαντίθ, δηλαδή τα ρητά του Προφήτη 
που συμπληρώνουν το Κοράνι, λέγουν κατηγορηματικά: «Δυστυχία σε ό,ποιον 
απεικονίσει τον Θεό, ανθρώπους ή ζώντα όντα. Εικονίζετε μόνον δένδρα, άνθη 
και άψυχα». Ενώ στο Κοράνι υπάρχουν πλήθος δογματικών αποτροπών 
σχετικών με την ειδωλολατρεία, που πηγάζουν από την εντολή του Θεού προς 
τον Αβραάμ. Οι μουσουλμάνοι καλλιτέχνες, προκειμένου να καλύψουν τα 
κενά που δημιουργούσαν οι απαγορεύσεις της απεικόνισης προσώπων, 
αναγκάστηκαν να αναπτύξουν την τέχνη τους πάνω στα στοιχεία, που 
αποτελούν τα βασικά της γνωρίσματα. Αυτά είναι οι γεωμετρικοί συνδυασμοί, 
η πολυχρωμία, η ενσφήνωση πολύτιμων οστράκων και λίθων και η 
επιχρύσωση. Είναι μια τέχνη απόλυτα διακοσμητική. 



ΑΡΧΑΙΑ  ΙΑΠΩΝΕΖΙΚΗ  ΘΡΗΣΚΕΙΑ 



Η ιαπωνική θρησκευτική παράδοση είναι πλούσια και 
πολύπλοκη που πολλές φορές περιλαμβάνει ακόμα και 
αντιφατικές κατευθύνσεις της θρησκευτικής πρακτικής 
αλλά και σκέψης. Μια από τις παραδόσεις του Αρχαίου 
κόσμου, είναι η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. Μια 
χώρα, λουσμένη στο φως και γεμάτη από Μύθους που 
χαρακτηρίζουν μια βαθιά παράδοση. Βασική αρχή της 
είναι η λατρεία της Φύσης με ότι αυτή περιλαμβάνει, 
τα ζώα, τα φυτά, τα ποτάμια, τις θάλασσες, τα βουνά, 
τους ανέμους, τις καταιγίδες, την καλλιεργήσιμη γη, 
την υγεία, την γονιμότητα, την εργασία, τον γάμο 
αλλά και τον ήλιο την σελήνη και τον ουρανό.



Η καταγωγή του Σίντο έρχεται από τους Αινού τους 
αυτόχθονες .Όμως δεν μπορούμε να καθορίσουμε καμία 
βασική αρχή στο Σιντοϊσμό εξαιτίας της μεγάλης ηλικίας του, 
που χάνεται στο βάθος των αιώνων και των πολλών 
επιρροών που έχει δεχθεί στην εξέλιξη του. Ο Σιντοϊσμός 
είναι πολυθεϊστική και βαθιά ειδωλολατρική θρησκεία.



Ο Σιντοϊσμός ή Σίντο όπως ονομάζεται στα ιαπωνικά, 
μεταφράζεται ως “Ο Δρόμος των Θεών”. Παράγεται 

από τις λέξεις Σιν και Τάο που έχουν κινέζικη 
καταγωγή. Η λέξη Τάο υποδηλώνει τον δρόμο και το 

Σιν το θεό. 



Στον σιντοϊσμό δεν υπάρχει ανώτερο Κάμι. Οι θεοί μπαίνουν 
σε μια λειτουργική ιεραρχία,
συνήθως κατά ομάδες. Οι Κάμι είναι αθάνατες οντότητες-
δυνάμεις που περιρρέουν τον υλικό κόσμο. 

Στην σιντοϊστική θεολογία, η θεοφάνεια είναι δυνατή και τα 
Κάμι παίρνουν πολλές μορφές, όπως πουλιών, ζώων, ποταμών 
ακόμα και βράχων.  



Στην εξέλιξη του Σίντο, δέχτηκε 
επιρροές από τον  βουδισμό. Ο 
Βούδας θεωρούνταν Κάμι και 

λατρευόταν στο Σιντοϊστικό 
πάνθεον.  Μεταξύ του 5ου και 6ου

μ.κ.χ. αιώνα ο βουδισμός αποτέλεσε 
ξεχωριστή θρησκεία. Αυτό οφείλεται 
στην θέληση των βουδιστών να 
μεταλλάξουν  τον  βουδισμό από 
φιλοσοφία σε θρησκεία .  



Κομφουκιανισμός
ΑΡΧΑΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ



Κομφούκιος

Ο Κομφουκιανισμός αποτελεί ένα ηθικό και 
φιλοσοφικό σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε 
αρχικά βάσει των διδασκαλιών του Κινέζου 
διανοητή και κοινωνικού φιλοσόφου 
Κομφούκιου , ο οποίος έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ .
Αιώνες αργότερα, ο Κομφουκιανισμός 
εισχώρησε στην Ιαπωνία , την Κορέα , το 
Βιετνάμ και άλλες περιοχές όπου υπήρχαν 
κινεζικοί πληθυσμοί, ασκώντας βαθιά επίδραση 
σε όλους τους κοινωνικούς θεσμούς. Ο 
Κομφουκιανισμός τονίζει την αρχή που 
προσομοιάζει τον Χρυσό Κανόνα : « Ό,τι δεν 
επιθυμείς για τον εαυτό σου, μην το 
επιβάλεις στους άλλους » 



Τι είναι ο κομφουκιανισμός;

Ο Κομφουκιανισμός αποτελεί 
ένα ηθικό και φιλοσοφικό σύστημα 
το οποίο αναπτύχθηκε αρχικά βάσει 
των διδασκαλιών 
του Κινέζου διανοητή και 
κοινωνικού φιλοσόφου Κομφούκιου, 
ο οποίος έζησε τον 6ο αιώνα Π.Κ.Χ.



Κομφουκιανική Ευσέβεια

Η Κομφουκιανική ευσέβεια εκφράζεται 
στις εξής 5 αμοιβαίες σχέσεις 
δικαιωμάτων και καθηκόντων (Βού 
Λού).

 καλοσύνη του άρχοντα-
νομιμοφροσύνη του άρχόμενου.

 αγάπη του πατέρα – υπακοή του γιου.
 αγαθότητα των ηλικιωμένων –

σεβασμός των νέων.
 δικαιοσύνη του συζύγου – υπακοή της 

συζύγου.
 αμοιβαία πίστη μεταξύ φίλων.



Σύμβολο Κομφουκιανισμού



Χριστιανισμός



Ορισμός

 Ονομάζεται το θρησκευτικό σύστημα 
πίστης το οποίο αναγνωρίζει ως ιδρυτή και 
κεντρικό πρόσωπο του συνόλου της 
διδασκαλίας του, τον Ιησού Χριστό. 

 Αποτελείται κυρίως από την Καθολική 
Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία και τις 
Προτεσταντικές Εκκλησίες.  

 Δέχεται ένα Θεό, που δημιούργησε τον 
κόσμο.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82


Ο Χριστιανισμός

 Αποτελείται κυρίως από 
την Καθολική Εκκλησία, 
την Ορθόδοξη Εκκλησία και τις 
Προτεσταντικές Εκκλησίες.  

 Δέχεται ένα Θεό, που δημιούργησε 
τον κόσμο. 



Θεός

Ο Χριστιανισμός ως μονοθεϊστική 
θρησκεία δέχεται ένα Θεό, που 
δημιούργησε τον κόσμο εκ του μη 
όντος, υποδηλώνοντας έτσι τη 
διαφορετική ουσία του άκτιστου Θεού, 
από αυτήν του κτιστού 
δημιουργημένου από το Θεό κόσμου. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%8A%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%82


Ιερά Κείμενα

Τα ιερά κείμενα του χριστιανισμού ονομάζονται «Αγία 
Γραφή». Αυτή, αποτελείται από δύο μέρη: 
Την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη, 
αποτελείται από 49 βιβλία διαφόρων συγγραφέων που 
γράφτηκαν περίπου από τον 15ο αι. π.Χ. μέχρι και τον 1ο 
αι. π.Χ. Η Καινή Διαθήκη, αποτελείται από 27 βιβλία, τα 
τέσσερα από τα οποία ονομάζονται «Ευαγγέλια» ,επειδή 
εστιάζονται στο χαρμόσυνο κατά τους Xριστιανούς 
μήνυμα της ενανθρώπησης του ίδιου του Θεού. Η 
ενανθρώπιση αυτή, εκτός του ότι αποτελεί μοναδικό 
ισχυρισμό ανάμεσα στις θρησκείες για πλησίασμα του 
Θεού προς τον άνθρωπο αντί για το σύνηθες, της 
αναζήτησης του ανθρώπου για το Θεό, επιπλέον κατά τα 
πιστεύω των χριστιανών.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B1


ΕΙΔΗ 

ΣΤΑΥΡΩΝ





Σταυρός

 Ο σταυρός, αυτό το σύμβολο-έμβλημα 
της Χριστιανικής θρησκείας που 
μπροστά του γονατίζουν και 
προσκυνούν τόσους αιώνες 
εκατομμύρια πιστών Χριστιανών, είναι 
στην πραγματικότητα ένα από τα 
αρχαιότερα γνωστά σύμβολα -
αρχαιότερο ακόμα και του κύκλου-
άμεσα συνδεδεμένο με τις αρχαίες 
θρησκείες και λατρείες της Μεγάλης 
Μητέρας Θεάς Γης, του Θεού Ήλιου 
και της Θεάς Σελήνης.



Ελληνικός Σταυρός

 Ελληνικός Σταυρός . Ο απλός 
ισοσκελής και όρθιος 
σταυρός, έχει παραμείνει να 
λέγεται «ελληνικός σταυρός» 
και είναι αυτός που θεωρείται 
η μια από τις 3 αρχαιότερες 
μορφές σταυρού (μαζί με τον 
Πλάγιο Σταυρό και τον Ηλιακό 
Σταυρό). 

 Συμβολίζει τα τέσσερα 
στοιχεία της φύσης (γη, νερό, 
αέρας, φωτιά) σε ισορροπία 
και σταθερότητα . Κατ’ 
επέκταση, συμβολίζει την 
αρμονία της φύσης. 
Συμβολίζει επίσης τα τέσσερα 
σημεία του ορίζοντα. Τέλος, 
συμβολίζει την σχέση του 
Θείου (κάθετος άξονας) με 
τον Κόσμο (οριζόντιος 
άξονας). 



Ο σταυρός ‘ΤΑΥ’

 Ο Σταυρός ΤΑΥ (που είναι 
σαν το κεφαλαίο γράμμα 
«Τ») επίσης ονομάζεται και 
Αιγυπτιακός, έχοντας τον 
ίδιο συμβολισμό με το 
Ankh. Αργότερα, 
ονομάστηκε Crux 
Commissa. Είναι σύμβολο 
της αρσενικής Θείας 
δύναμης και εξουσίας. 
Συνδέεται με τους Θεούς 
του κεραυνού, όπως ο 
Έλληνας Δίας και οι 
Νορβηγικοί Θεοί Οντίν και 
Θωρ. Οι αρχαίοι Δρυίδες
τον έφτιαχναν με δύο 
κλαδιά βελανιδιάς ως 
σύμβολο του Θεού (Ταυ). 
Στην αρχαία Ελλάδα, 
συμβόλιζε επίσης τον Άττι 
και στην Μεσοποταμία τον 

http://www.oroskopos.tv/s/druides


Αιγυπτιακός Σταυρός

 Για τους αρχαίους Αιγυπτίους, 
υπήρξε σύμβολο ζωής και 
αναγέννησης, συνδέεται με την 
Θεά Μαάτ, την Θεά της 
Αλήθειας και καλείται επίσης 
«Κλειδί της Αθανασίας». 
Συνδέθηκε με την θηλυκή Αρχή 
και οι αρχαίες Αιγύπτιες το 
φορούσαν για να έχουν την 
προστασία της Θεάς. Επιπλέον, 
συμβολίζει την ένωση της Θεάς 
Ίσιδας με τον Θεό Όσιρι και σε 
πάμπολλες αιγυπτιακές 
παραστάσεις, βλέπουμε Θεούς, 
ιερείς και Φαραώ να κρατούν 
στο χέρι τους το Ankh. 
Συγκεκριμένα, ο Θεός Όσιρις, 
αναπαρίσταται να προτείνει το 
Ankh στις ψυχές, 
υπενθυμίζοντάς τους την ζωή 
μετά θάνατο



Γνωστικός Σταυρός

 Παραλλαγή του 
Αιγυπτιακού – το ΤΑΥ με 
κύκλο στην κορφή. 
Εμφανώς επηρεασμένοι 
από την Αίγυπτο και την 
Ελλάδα, οι Γνωστικοί είχαν 
ως έμβλημά τους αυτόν 
τον σταυρό, που 
συμβόλιζε την ισορροπία 
της τελειότητας, αλλά 
παράλληλα και τον 
Θεάνθρωπο Χριστό, που 
ήταν η ενσάρκωση της 
τέλειας ισορροπίας μεταξύ 
Θείου και θνητού.



Ο Ηλιακός Σταυρός ή Νορβηγικός Σταυρός ή 

Σταυρός του Οντίν

 Απλός ισοσκελής και όρθιος 
σταυρός, κλεισμένος σε κύκλο. 
Παρόλο που τον συναντάμε 
αρκετά συχνά στην αρχαία 
Ελλάδα, την Ασία, την Αμερική, 
την Ινδία και εμφανίζεται από την 
αρχή της ανθρωπότητας, έχει 
παραμείνει γνωστός ως σύμβολο 
του Νορβηγικού Θεού Οντίν.
Υπήρξε αρχικά το σύμβολο της 
Μητέρας Γης, όπως το συναντάμε 
και σήμερα στα νεο-παγανιστικά 
ρεύματα. Αργότερα, συνδέθηκε με 
τον Θεό Ήλιο: ο κύκλος 
αντιπροσωπεύει τον Ήλιο και ο 
σταυρός στο κέντρο τις 4 εποχές, 
συμβολίζοντας όλο μαζί τον αέναο 



ΛΑΤΙΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 Ο Λατινικός Σταυρός ή 
Χριστιανικός Σταυρός. Ο 
κοινά γνωστός μας 
ασύμμετρος σταυρός 
,προϋπήρξε του 
Χριστιανισμού αρκετούς 
αιώνες. Μέχρι τότε, 
ήταν γνωστός στην 
Αίγυπτο ως ο σταυρός 
των Θεών Όσιρι και 
Σέραπι. Εμφανίστηκε 
στην Χριστιανική 
θρησκεία μετά τον 3ο 
αιώνα μ.Χ. ως σύμβολο 
υπενθύμισης της 
μαρτυρικής θυσίας του 
Χριστού και την 
ανάστασή του.

http://www.oroskopos.tv/s/thriskeia


Κοπτικός Σταυρός

Συμμετρικός 
ισοσκελής 
σταυρός, με κύκλο 
στην μέση και 4 
μικρά «Τ» μεταξύ 
των κάθετων 
γραμμών, που 
συμβολίζουν τα 
καρφιά με τα 
οποία καρφώθηκε 
ο Χριστός.



Κελτικός Σταυρός

 Ψηλός, ασύμμετρος σταυρός 
με κύκλο στο πάνω μέρος. Τον 
συναντάμε πολύ συχνά στις 
περιοχές της Ιρλανδίας και της 
Αγγλίας, από τον 8ο αιώνα και 
μετά. Ο θρύλος λέει ότι ο Άγ. 
Πατρίκιος ήταν ο πρώτος που 
σχημάτισε τον Κέλτικο σταυρό, 
φτιάχνοντας έναν κύκλο πάνω 
στον κλασσικό Λατινικό 
σταυρό, ώστε να σχετίσει το 
σύμβολο με την Σεληνιακή Θεά 
της αρχαίας κέλτικης 
θρησκείας και να φέρει την 
παλιά θρησκεία κοντά στην 
νέα.



Ο Μαλτεσιανός Σταυρός

 Συμμετρικός σταυρός με 
διχαλωτά άκρα, 
σχηματίζοντας σε σύνολο 8 
γωνίες. Είναι σύμβολο 
προστασίας και τιμής. 
Παρέμεινε γνωστός ως «ο 
Σταυρός της Μάλτας» από 
τους Ιππότες της Μάλτας, 
μα το σύμβολο 
πρωτοεμφανίζεται στην 
αρχαία Ασσυρία, 
αντιπροσωπεύοντας τους 4 
μέγιστους Ασσύριους 
Θεούς: Ρα, Ανού, Βήλος και 
Έα.



Ροδόσταυρος

 Κατά μια άλλη έννοια (ιδιαίτερα 
δημοφιλής τα τελευταία χρόνια), ο 
ροδόσταυρος συμβολίζει την ένωση 
της Θείας θηλυκής Αρχής-Μαρίας 
Μαγδαληνής (ρόδο) με την Θεία 
αρσενική Αρχή-Χριστό (σταυρός).
Πολύ αργότερα, γίνεται έμβλημα 
των Ροδόσταυρων και του 
Ερμητικού Τάγματος της Χρυσής 
Αυγής, με νέα στοιχεία 
συμβολισμού να συμπληρώνονται, 
δημιουργώντας ένα πολύπλοκο, 
μυστικιστικό σύμβολο. Ο κλασσικός 
ροδόσταυρος σε σύνολο, 
συμβολίζει τον θρίαμβο του 
Πνεύματος έναντι της ύλης.



Ο Σταυρός του Αγ. Πέτρου

 Ο Σταυρός του Αγ. Πέτρου, ή 
αλλιώς γνωστός ως ανάστροφος 
Λατινικός σταυρός, που έχει 
πλέον συνδεθεί στις μέρες μας 
με τον Σατανισμό. Παλαιότερα 
όμως, συνδέονταν με τον Άγ. 
Πέτρο, που όταν καταδικάστηκε 
σε θάνατο με σταύρωση, ζήτησε 
να σταυρωθεί ανάποδα, διότι 
δεν θεωρούσε τον εαυτό του 
άξιο να σταυρωθεί όπως ο 
Χριστός. Μιας και ο Καθολικός 
Πάπας θεωρείται παραδοσιακά ο 
συνεχιστής του Αγ. Πέτρου, ο 
ανάστροφος σταυρός συχνά 
κοσμεί τον παπικό θρόνο και 
τάφο.



Ο Σταυρός της Ιερουσαλήμ ή 

αλλιώς των Σταυροφόρων

 Υπήρξε σύμβολο της 
Ιερουσαλήμ, μετά την πρώτη 
Σταυροφορία. Είναι ένας 
μεγάλος ισοσκελής σταυρός και 
τέσσερις μικρότεροι τον 
περικλείουν. Εικάζεται ότι οι σε 
σύνολο 5 σταυροί, 
αντιπροσωπεύουν τις 5 πληγές 
του Χριστού. Κατά μια άλλη 
εκδοχή, οι 4 μικροί σταυροί 
που τον περικλείουν, 
αντιπροσωπεύουν τα 4 
Ευαγγέλια. Άλλη μια εκδοχή, 
είναι ότι αντιπροσωπεύουν τα 4 
σημεία του ορίζοντα, στα οποία 
εξαπλώθηκε ο Χριστιανισμός.



Πατριαρχικός Σταυρός

 Ο Πατριαρχικός Σταυρός αποτελεί 
παραλλαγή του Χριστιανικού 
σταυρού, το καθολικό σύμβολο 
Χριστιανισμού Παρόμοιος με το 
Λατινικό  σταυρό, ο σταυρός του 
Πατριαρχείου διαθέτει μια μικρότερη 
οριζόντια γραμμή η οποία 
τοποθετείται πάνω από την κύρια 
του σταυρού, έτσι ώστε οι δύο αυτές 
γραμμές να είναι τόσο κοντά στην 
κορυφή.. Στη διάρκεια της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο διπλός 
σταυρός δεν ήταν θρησκευτικό, 
αλλά πολιτικό, σύμβολο που 
χρησιμοποιούσαν οι δικαστικοί 
υπάλληλοι και οι Βυζαντινοί 
ιεραπόστολοι.



Πρωτοχριστιανικά Σύμβολα



Σύμβολο τη ελκυστικής 

δύναμης του Ευαγγελίου, 

της πνευματικής χαράς και 

της γαλήνης που επέρχεται 

στη ψυχή μετά την 

προσευχή.

Ο Ορφέας με τη λύρα



Σύμβολο της 
Ανάστασης. Ως 
φυτό συμβολίζει 
το δίκαιο, τη νίκη 
και το θρίαμβο 
κατά της 
αμαρτίας.

Φοίνικας



: Σύμβολο του Αγίου 
Πνεύματος, της 
φρόνησης και της 
ακεραιότητας. 

Περιστέρι



Σύμβολο του Χριστού ("Εγώ ειμί η 
Άμπελος") και της ιεράς μεταλήψεως ως 
γεννήματος της αμπέλου. Τα σταφύλια 
συμβολίζουν τους πιστούς που μένουν "εν 
τω Χριστώ".

Άμπελος



Περιστέρι με κλαδί ελιάς

Πάνω αριστερά 
στην εικόνα, 
είναι σύμβολο 
καταλλαγής



Αμνός

Ο Ιησούς Χριστός. 
Η εικόνα πάρθηκε 
από τα λόγια του 
Ιωάννου του 
Προδρόμου : "Ίδε 
ο αμνός του Θεού, 
ο αίρων την 
αμαρτίαν του 
κόσμου".



ΙΧΘΥΣ

Iησούς Χριστούς Θεού 
Υιός Σωτήρ, στην 
ακροστιχίδα των πέντε 
στοιχείων της λέξης 
διαφαίνεται το δόγμα 
της ενσάρκωσης του 
Κυρίου. Η δε Σύβιλλα 
η ερυθραία θεωρούσε 
ότι σημαίνει : Ιησούς 
Χριστός Θεού Υιός 
Σωτήρ Σταυρός.



Πελεκάνος 

Σύμβολο του 
Σταυρικού 
πάθους του 
Χριστού, ο 
οποίος δια του 
αίματός του 
ζωογονεί τους 
πιστούς. 



Ταώς

Το Παγώνι, στις 
επιτύμβιες 
απεικονίσεις 
σύμβολο της 
Ανάστασης και της 
Αθανασίας, στα δε 
Βαπτιστήρια 
σύμβολο της 
καθόδου της Θείας 
Χάριτος στον 
βαπτιζόμενο. 



Άγκυρα 

Σύμβολο ελπίδας 
στον Σταυρό. Με 
ιχθύ, σύμβολο 
ελπίδας στον 
Χριστό. 



Αγάπες 

Οι κοινές τράπεζες των 
πρωτοχριστιανικών χρόνων.



Άλλα πρωτοχριστιανικά σύμβολα



Ο Προφήτης Ιωνάς στη θάλασσα, κατακόμβη 
Αγίας Πρισκίλλας. 



Η Ανάσταση του Λαζάρου, 3ος αιώνας 
(Μουσείου του Βατικανού).



Menorah

Το βιβλίο της Καινής Διαθήκης 
της Αποκάλθψης αναφέρεται σε επτά 
λυχνίες, που αντιπροσωπεύουν τις επτά 
εκκλησίες της Ασίας στην οποία απεστάλη 
η 
αποκάλυψη (Έφεσος, Σμύρνη, Πέργαμος,
Θυάτειρα,Σάρδεις, Φιλαδέλφεια και τη Λ
αοδίκεια), με «ένα σαν Υιός του 
Ανθρώπου» στο ανάμεσά τους. Σύμφωνα 
με τον Κνήμη 
Αλεξάνδρειας και Φίλωνα Judaeus, οι 
επτά λαμπάδες το χρυσό Menorah 
αντιπροσώπευαν τα επτά κλασική 
πλανήτες με αυτή τη σειρά:. Η Σελήνη, ο 
Ερμής, η Αφροδίτη, ο Ήλιος, Άρης, Δίας, 
Κρόνος και Η Menorah συμβόλιζε την ιδέα 
της οικουμενικής διαφωτισμού. Οι επτά 
λυχνίες παραπέμπουν στους κλάδους της 
ανθρώπινης γνώσης εκπροσωπούμενη 
από τους έξι λάμπες κλίση προς το 
εσωτερικό,και συμβολικά καθοδηγήται 
από το φως του Θεού που 
αντιπροσωπεύεται από τον κεντρικό 
λαμπτήρα. Η Menorah συμβολίζει επίσης 
τη δημιουργία σε επτά ημέρες, με κέντρο 
το φως που εκπροσωπούν 
το Σάββατο Είναι, επίσης, λέγεται ότι 
συμβολίζουν τη φλεγόμενη βάτο, όπως 
φαίνεται από τον Μωυσή στο όρος Χωρήβ

https://en.wikipedia.org/wiki/Philo_Judaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Burning_bush


Το Μάτι του Θεόυ

Το Μάτι του θεού το οποίο, 
τοποθετημένο μέσα σε μια 
πυραμίδα, παρατηρεί τα πάντα, 
είναι ένα σύμβολο που πιθανότατα 
έχει την καταγωγή του στην 
Αίγυπτο. Ο συμβολισμός πέρασε 
στον τεκτονισμό και στους 
Πεφωτισμένους (Illuminati), 
ιδιαίτερα με την μορφή του 
"Ματιού μέσα στο τρίγωνο", που 
αργότερα πήρε την ονομασία 
"Πανεπόπτης Οφθαλμός".Στην 
συνέχεια το σύμβολο του 
Πανεπόπτη οφθαλμού θα το 
συναντήσει κανείς σε 
χαρτονομίσματα πολλών χωρών, 
σε εταιρικούς λογότυπους, σε 
μουσικά συγκροτήματαστον 
αθλητισμό, στην τέχνη, σε 
φυλαχτά, σχεδόν παντού γύρω 
μας...



Το Ρόδο του Λουθήρου

Το Ρόδο του 
Λούθηρου ή Σφραγίδα 
του Λούθηρου, είναι 
ευρέως αναγνωρισμένο 
σύμβολο 
του Λουθηρανισμού. 
Σχεδιάστηκε το 1530 από 
το Μαρτίνο Λούθηρου ως 
σφραγίδα. Κατά τον 
Λούθηρο, το Ρόδο ήταν ένα 
είδος έκφρασης 
της θεολογίας και της πίστης 
του. 



Khanda

Η ειδική Σιχ θρησκευτικές 
σύμβολο αποτελείται από 
τρεις εικόνες: Η Khanda, 
το οποίο είναι ένα δίκοπο 
μαχαίρι. Αυτό 
αντιπροσωπεύει την πίστη 
σε ένα Θεό. Η Chakkar, 
όπως και το Καρά είναι 
ένας κύκλος που 
εκπροσωπούν τον Θεό 
χωρίς αρχή και τέλος και 
υπενθυμίζοντας Σιχ να 
παραμείνει εντός του 
κανόνα του Θεού. Δύο 
διέσχισε kirpans 
εκπροσωπούν την 
πνευματική εξουσία και 
την πολιτική εξουσία. 



Ahimsa Χέρι

Η θρησκευτική Ahisma 
σύμβολο χέρι με ένα τροχό 
στην παλάμη συμβολίζει την 
Jain Όρκος του Ahimsa, 
σημαίνει μη-βίας. Η λέξη στη 
μέση είναι η "Ahimsa." Ο 
τροχός αντιπροσωπεύει την 
dharmacakra, να σταματήσει 
τον κύκλο της 
μετενσάρκωσης μέσα από 
την αναζήτηση της αλήθειας. 



Η Padma (Η Ιερη Lotus)

 Ο λωτός είναι το 
κύριο σύμβολο της 
ομορφιάς, της 
ευημερίας και της 
γονιμότητας. Σύμφων
α με τον 
Ινδουισμό, μέσα σε 
κάθε άνθρωπο είναι 
το πνεύμα του ιερού 
λωτού. Αντιπροσωπεύ
ει την αιωνιότητα, την 
καθαρότητα, τη 
θεότητα, και 
χρησιμοποιείται 
ευρέως ως ένα 
σύμβολο της ζωής, 
της γονιμότητας, 
συνεχώς ανανέωση 
της νεολαίας. Η Lotus 
χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει τη 

Η θεά των ινδουιστών Lakshmi κραταει 

και στέκεται πάνω σε ένα νούφαρο 



Μπάβα τσάκρα
 Ο όρος bhavacakra 

μεταφράζεται σε 
"τροχός της 
ζωής".Κατέχει 
εξέχουσα θέση στη 
βουδιστική πίστη 
καθως αναφέρεται 
στον κύκλο της ζωής 
και της 
μετενσάρκωσης. Το 
σύμβολο 
αντιπροσωπεύει τη 
διαδικασία του να 
ξαναγεννιεσαι ξανά 
και ξανά μέχρι η 
ψυχή να μπορεί να 
φθάσει στη νιρβάνα.



Fleur de Lis

 Το Fleur de lis είναι 
συμβόλου της 
Μαρίας. Η λευκότητα 
και η ομορφιά του 
κρίνου είναι 
συμβολική της 
καθαρότητας της 
Θεοτόκου.Ο κρίνος 
συχνά χρησιμοποιείται 
για να διακοσμήσουν 
τα ιερά, ξωκλήσια ή 
σπηλιές αφιερωμενα 
στην Παναγία.



Το Μάτι του Ώρου ή του Ρα

 Το Μάτι του 
Ώρου συμβολίζει τη
ν προστασία και την 
άσκηση 
της σοφίας.Το 
μάτι συμβολίζει επίσ
ης την ικανότητά 
μας να δούμε 
με σαφήνεια και την 
ειλικρίνεια.



 Το Ankh είναι ένα σύμβολο που 
αντιπροσωπεύει το κλειδί της 
ζωής. Το σύμβολο αυτό είναι μια 
αναπαράσταση της αιώνιας 
ζωής,της ψυχή αντί του 
σώματος.Το Ankh έχει ρίζες στην 
αρχαία Αίγυπτο.
Χρησιμοποιούνταν ως σύμβολο 
του σύμπαντος,και της ζωης 
ανθρώπινης και θείας, το οποίο 
σχηματίζεται από το συνδυασμό 
των αρσενικών και θηλυκών 
συμβόλων αντίστοιχα, 
του Όσιρη και της Ίσιδας, ως 
σύμβολο της ένωσης των δύο 
αναπαραγωγικών δυνάμεων του 
ουρανού και της γης. 

Το Ankh είναι το κλειδί της ζωής



Yin Yang
 Το πιο γνωστό 

ταοϊστική 
θρησκευτικό 
σύμβολο είναι το 
σύμβολο Γιν και 
το Γιανγκ, ένας 
κύκλος 
χωρίσμενος σε 
δύο τμήματα,το 
ένα μαύρο και το 
άλλο λευκό. Το 
σύμβολο 
αντιπροσωπεύει 
την τέλεια 
αρμονική 
ισορροπία. 



Το Χέρι της Φατιμάς

 Το χεράκι της Φατιμά γνωστό ως το 
χέρι Χάμσα είναι ένα πανάρχαιο 
σύμβολο για τους Εβραίους αλλά και 
για τους Μουσουλμάνους. Το 
χρησιμοποιούσαν ως φυλαχτό για 
προστασία. Το όνομα Χάμσα 
προέρχεται από τη ρίζα της σημιτικής 
λέξης «Πέντε». Για τους Εβραίους 
ονομάζεται και ως χέρι της Μύριαμ 
όπως η ηρωίδα της Βίβλου. Για τους 
Μουσουλμάνους που το ονομάζουν 
χέρι της Φατιμά κατά την κόρη του 
Μοχάμεντ, συμβολίζει τους Πέντε 
Στύλους Τήρησης του Ισλάμ. Το μάτι 
στο χέρι θεωρείται ως ένα δυνατό 
γούρι ενάντια στη βασκανία, στο κακό 
μάτι. Φοριέται συχνά στο λαιμό ή 
κρεμιέται στους τοίχους και στις πόρτες 
των σπιτιών ή ακόμη και των 
επιχειρήσεων για καλοτυχία.



Τοτέμ

Η λέξη Τοτέμ
προέρχεται από 
ινδιάνικες φυλές του 
Καναδά και περιγράφει 
κάθε φυσικό 
αντικείμενο, ζώο, ή 
φυτό, για το οποίο 
πιστεύουν ότι έχει ιερές 
ιδιότητες κι έτσι το 
εκτιμούν ως προστάτη 
της πατριάς, της φυλής, 
και, γενικότερα ως 
γενάρχη. Κάθε φυλή 
έχει και το δικό της 
τοτέμ κι απαγορεύεται 
κανείς να το πειράξει ή 
να το θίξει ακόμη και να 
αναφέρει τ' όνομά του 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82


Τρισκέλιον

Σπειροειδές κέλτικο 
τρισκέλιον που 
χρησιμοποιείται 
ενίοτε και ως 
σύμβολο της 
Χριστιανικής Αγίας 
Τριάδας



Ο Βούδας

Βούδας που στην αρχαία Ινδική 

γλώσσα δηλώνει τον 
«Αφυπνισμένο» ή «Φωτισμένο» 
σαν λέξη προέρχεται από το 
ρήμα μπουντχ, που 
σημαίνει αφυπνίζω, 
φωτίζομαι και κατανοώ. Είναι, 
ουσιαστικά ο «τέλεια 
καθαρισμένος» από όλες τις 
αμαυρώσεις, ο «αφυπνισμένος» 
από τον ύπνο της άγνοιας που 
έχει πλήρης ανάπτυξη όλων των 
ιδιοτήτων καθώς και της σοφίας.



Πεντάλφα

Η πιο πρόσφατη χρήση του 
πεντάγωνου σαν ένα 
μυστικιστικό σύμβολο ήταν από 
τους Γνωστικούς, οι οποίοι το 
αποκαλούσαν “Φλεγόμενο 
αστέρι”.Επίσης, θεωρούνταν από 
τους Χριστιανούς, κατά τη 
διάρκεια του Μεσαίωνα, σαν 
σύμβολο των πέντε πληγών του 
Χριστού, όταν σταυρώθηκε, και 
χρησιμοποιούταν σαν 
προστατευτικό σύμβολο, 
γενικότερα σαν υποκατάστατο 
της Σφραγίδας του 
Σολομώντα.Στην παραδοσιακή 
μυθολογία αναφέρεται σαν το 
σταυρό του άγιου Πέτρου. Ο 
άγιος Πέτρος δεν πίστευε ότι 
ήταν άξιος να πεθάνει με τον 
ίδιο τρόπο που πέθανε ο 
Χριστός, οπότε παρακάλεσε να 
σταυρωθεί ανάποδα, όπως 
αναφέρει ο μύθος.



Η Σβάστικα

Αποτελεί ιερό σύμβολο του 
Ινδουϊσμούτου Βουδισμού και 
του Ζαϊνισμού, ενώ συναντάται 
και σε πολλούς άλλους 
πολιτισμούς, όπως της Αρχαίας 
Ελλάδας, των Περσών και των 
πολιτισμών των ιθαγενών της 
Βόρειας Αμερικής της 
προκολομβιανής περιόδου, 
καθώς και των αρχαίων 
Νορβηγικών φυλών οι οποίοι 
την αριστερόστροφη την 
αποκαλούσαν "Κεστ" και τη 
θεωρούσαν ως σύμβολο 
"παθητικής" προστασίας και 
ευημερίας. 



Οm
 Το Om είναι ένα από τα 

πιο σημαντικά 
θρησκευτικά σύμβολα 
των 
Ινδουιστών. Αποτελείτα
ι από τρία σανσκριτικά 
γράμματα.Η συλλαβή 
Om αποτελείται από 
τους τρεις ήχους Aum, 
οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν 
διάφορες σημαντικές 
τριάδες: τους τρεις 
κόσμους της γης, της 
ατμόσφαιρας, και τον 
ουρανό.Οι τρεις 
μεγάλες ινδουιστηκες 
θεοτητες. 



Άγκυρα

Στα εμβλήματα,τα σημάδια 
και τα ψηφία της αρχής των 
χριστιανικών χρόνων,η 
άγκυρα εμφανίζεται πάντα 
σαν σύμβολο σωτηρίας και 
ελπίδας.Πολύ συχνά 
εμφανίζεται στημένη 
ανάποδα,με ένα 
άστρο,σταυρό ή φεγγάρι 
στη γέμιση που 
υπαινίσσονται την 
μυστικιστική της 
υπόσταση.Ο Απόστολος 
Παύλος είπε: "Η ελπίδα 
είναι η άγκυρα της ψυχής". 



Άγγελος

Σύμβολο των αοράτων 
δυνάμεων που 
αναλαμβάνονται στους 
ουρανούς και 
κατέρχονται ανάμεσα 
στην πηγή της ζωής και 
στον κόσμο των 
φαινομένων.Στην 
αλχημεία,ο άγγελος 
συμβολίζει την 
εξιδανίκευση,την 
ανάληψη μιας μη 
σταθερής πνευματικής 
αρχής.



Αστέρι του Δαυίδ

Το Άστρο του Δαβίδ
(σύμβολο: ✡) είναι εβραϊκό 
σύμβολο το οποίο αποτελείται 
από δυο ισόπλευρα τρίγωνα, 
το ένα προς τα επάνω και το 
άλλο προς τα κάτω, που 
σχηματίζουν έξι κορυφές. 
Σύμφωνα με την παράδοση 
των Εβραίων είναι σύμβολο 
του Ιεχωβά. Το τρίγωνο με 
την μια γωνία προς τα πάνω 
συμβολίζει τον πνευματικό 
κόσμο του και τον Ουρανό, 
ενώ το κάτω τρίγωνο την 
σαρκική φύση του και την Γη. 
Επίσης αντιπροσωπεύει την 
ένωση αρσενικού και 
θηλυκού. 



Το σύμβολο του Παντεπόπτη 

Οφθαλμού

1. Χρησιμοποιήθηκε τόσο 
απο τους Αιγύπτιους, 
γνωστό ως το μάτι του 
Ωρου, το οποίο 
εθεωρείτο ηλιακό 
σύμβολο και σύμβολο 
δύναμης.

2. Σε μια παραλλαγή του 
χρησιμοποιείται απο τον 
Βουδισμό, αφού ο 
Βούδας αναφέρεται ως 
το "μάτι του κόσμου" 
,the eye of the world.

3. Xρησιμοποιήθηκε επίσης 
κατα την εποχή του 
Μεσαίωνα και στην 
εικονογραφία της 
Αναγέννησης, ως 
Χριστιανικό σύμβολο 
που παριστάνει την Αγία 
Τριάδα.


