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ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 
 

• Σελ.42:  Η λεζάντα στη 16η εικόνα θα αντικατασταθεί από την ακόλουθη: 
« Ο άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, από τη Μονή Ιωάννου του Θεολόγου 
στην Πάτμο». 

•  Σελ.99: ∆ιόρθωση της φράσης στο ορθό: « Και πώς …που μας έδειξε ο 
ιερέας; ρώτησε η Μελίνα.» 

• Σελ. 102: Στο σκίτσο «Κήρυγμα σε προτεσταντικό ναό» στη θέση της 
Αγίας τράπεζας μπροστά στον ιερέα θα μπει άμβωνας, κάτι σαν 
σύγχρονο αναλόγιο με σταυρό.  

• Σελ. 102, 108 & 114 θα αντικατασταθούν τα σκίτσα 
• Σελ. 105,  Αντικατάσταση της 57ης εικόνας 
• Σελ. 124: Στο ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ το «Ιάκωβος: μαθητής του Χριστού, ο 

λεγόμενος ‘’Aδελφόθεος’’ θα αντικατασταθεί  στο ορθό «Ιάκωβος: ο 
λεγόμενος Αδελφόθεος,, 1ος επίσκοπος Ιεροσολύμων.»  

• Σελ. 125, Αντικατάσταση:Εικ. 57η, Η τέχνη των Θρησκειών….με: 
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος 

      ΒΙΒΛΙΟ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ 
 

• 1.Οι άνθρωποι πάντα αναζητούν την αλήθεια 
Σελ. 13: www.focusmag.gr/articles/view-article.rx?oid=699  Να παραλειφθεί 

• 2. Η προσέγγιση της αλήθειας 
Σελ. 16: www.mythologia.8m.com/velerefontis.html  Να παραλειφθεί 

• 6. Ησαϊας ο προφήτης που μίλησε για την αλήθεια 
Σελ. 25: Η ιστοσελίδα  

http://www.apostoliki-diakonia.gr/bible/old_testament/index.html   
να αντικατασταθεί με την ιστοσελίδα 
http://www.apostoliki-
diakonia.gr/bible/bible.asp?contents=old_testament/contents.asp&main=O
ldTes  
• 7. Ψαλμοί: ποιήματα αναζήτησης και έκφρασης της αληθινής ζωής 

Σελ. 28: Να παραλειφθούν οι παρακάτω ιστοσελίδες 
 http://www.byzantinechant.com   
 http://www.ixoxroma.gr  
 http://www.hymns.gr/  
 http://www.idimelon.gr  
 http://www.Byzantine-musics.com  
• 9. Η αλήθεια είναι πολύτιμη 

Σελ. 33: http://www.duth.gr/Thessaly/Meteora  Να παραλειφθεί  
• 10. Και οι δύο προσεύχονταν αλλά… 

Σελ. 36: http://www.fordham.edu/halsall/byzantium Να παραλειφθεί 
• 15. Χτίζουμε τη ζωή μας σε γερά θεμέλια 

Σελ. 49: www.juntadeandalucia.es/averroes/vertie/ Να παραλειφθεί 
• 17. Τα σχίσματα τραυματίζουν την ενότητα των χριστιανών  
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Σελ. 56: www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/relations/  Να 
παραλειφθεί 

 www.ec-patr.gr/admin/apofasis /  Να παραλειφθεί 
• 18. Οι αιρέσεις νοθεύουν την αλήθεια 

Σελ. 59: www.hyper.gr/makthes/951031/51031e00  Να παραλειφθεί 
• 22. Στην Εκκλησία ζούμε την αδελφοσύνη 

Σελ. 69: Η ιστοσελίδα  http://www.acionaid.gr 
αντικατάσταση από: 
http://www.actionaid.gr/  
• 23. Η αλήθεια είναι φως 

Σελ. 72: http://www.jerusalem-patriarchate.org/  Να παραλειφθεί  
• 24. Η αλήθεια εκφράζεται με ύμνους στη λατρεία 

Σελ. 74: www.hymns.gr Να παραλειφθεί 
• 26. Ευχέλαιο: για την υγεία του σώματος και  της ψυχής  

Σελ. 78: www.enoriaka.gr  Να παραλειφθεί  
• 29. Γνωριμία με τους ορθοδόξους άλλων χωρών 

Σελ.85,86:www.antiochian.org/midwest/Patriarchate/His_Beatitude_Patriarch_
Ignatius_IV.htm  Να παραλειφθεί 

 www.russian-orthodox-church.org.ru/  Να παραλειφθεί 
www.logos.cy.net/cyprus/chmain.html  Να παραλειφθεί 
• 31. Μια πρώτη γνωριμία με τους ευαγγελικούς χριστιανούς 

Σελ.91: http://christianity.about.com  Να παραλειφθεί 
• 32. Η λατρεία των εβραίων στη Συναγωγή το Σάββατο 

Σελ.94: www.ujc.org/ Να παραλειφθεί 
http://www.intheirsandals.com/    Να παραλειφθεί  
www.israel.com Να παραλειφθεί  
• 33. Η προσευχή των Μουσουλμάνων στο Τζαμί την Παρασκευή 

Σελ.96: http://www.islam.org  Να παραλειφθεί 
• 35. Ο Ακάθιστος Ύμνος 

Σελ.100: http://www.myriobiblos.gr/afieromata/index.asp   Να παραλειφθεί 
• 37. Ένα περιστατικό από τη δράση του αγίου Κοσμά του Αιτωλού 

Σελ. 106: www.eikastikon.gr   Να παραλειφθεί 
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