ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ»
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η - ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΕΛΛΗΝΕΣ
Σχεδιασμός-Συντονισμός: Χαρά Ανδρεΐδου

Σχετικά με τις λατρευτικές πρακτικές της ελληνικής θρησκείας, μπορούμε να βρούμε
συνοπτικές και ακριβείς πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους:
https://www.theogonia.gr/latreia.htm
Άρθρα σχετικά με τις λατρευτικές τελετουργίες
https://www.youtube.com/watch?v=fDodNB7hASs&t=1028s
Ιδιαίτερα κατατοπιστικό και πιστό στις αρχαίες πηγές βίντεο για τις λατρευτικές
πρακτικές στα μεγάλα ιερά της αρχαίας Ελλάδας. Cinematic, με ελληνικούς
υπότιτλους.
Συνολική διάρκεια 35 λεπτά
https://www.theogonia.gr/latreia/pinakes/ake.htm
Άρθρα αναλυτικά για κάθε γιορτή του αρχαίου κόσμου

Αρχαίες παραστάσεις λατρευτικών πρακτικών
Τελετουργική προετοιμασία φαγητού στο πλαίσιο λατρείας θεότητας

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Louvre_E736_01.htm
Θεσμοφόρια – Λατρεία Δήμητρας

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Burgon4.htm

Πομπή θυσίας στην Αθηνά

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag-2/Gela-Painter14.htm

Πομπή θυσίας στην Αθηνά

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/boiotia04.htm
https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1879-1004-1

Θυσία στον Διόνυσο και προετοιμασία φαγητού

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Louvre_E736_04.htm
Πομπή προς θυσία, με ταύρους

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/GalesPainter-1.htm

Σκηνή σπονδής

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/argos03.htm

Θυσία αγριόχοιρου στον Απόλλωνα (;)
(Ο φοίνικας είναι ιερό δένδρο του Απόλλωνα)

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Epidromos-3.htm

Λατρευτική σκηνή με μαινάδες και το ξόανο του Διονύσου

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/klasiki/Dinos4.htm

Σκηνή αναίμακτης προσφοράς, πιθανώς σε χθόνια θεότητα

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Makron-12.htm
Ο Μοσχοφόρος – άγαλμα πιστού που φέρει σφάγια, δηλαδή ζώα κατάλληλα προς
θυσία, αψεγάδιαστα, για προσφορά στη θεότητα

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/mosxoforos.htm
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/art/page_049.html

Εκπαιδευτικά βίντεο για γνωστά αναθηματικά έργα τέχνης
Πρόκειται είτε για αναθήματα, είτε για αρχιτεκτονικά ανάγλυφα σε ναούς.
Προέρχονται κυρίως από την εξαιρετική σειρά Smart History. Μικρής διάρκειας, με
ελληνικούς υπότιτλους και με εξαιρετικές εικόνες. Μια πολύτιμη επαφή με την
αρχαία ελληνική τέχνη
Η πομπή των Παναθηναίων από τη ζωφόρο του Παρθενώνα, από το 9ο λεπτό και
μετά. Αλλά και πριν από αυτό, στο βίντεο παρουσιάζονται τα γλυπτά των αετωμάτων
και οι ανάγλυφες μετόπες. Επίσης, πολύ καλή είναι η τρίλεπτη εισαγωγή, όπου
συνδέει τον Παρθενώνα και ό, τι άλλο σηματοδοτεί την εποχή μετά τους Περσικούς
Πολέμους με την περηφάνια και την αυτοπεποίθηση που απέκτησαν οι Αθηναίοι με
τις νίκες τους ενάντια στους Πέρσες
Διάρκεια 15 λεπτά
https://www.youtube.com/watch?v=uF_W0jQ7bi0&list=PL26A5D7AA0F7CE7E7&i
ndex=95
και
https://www.youtube.com/watch?v=KzZF1lP4Rbk&list=PL26A5D7AA0F7CE7E7&i
ndex=6
Ο Ηνίοχος των Δελφών- αναθηματικό έργο στον Απόλλωνα
https://www.youtube.com/watch?v=AQ79HlORtM&list=PL26A5D7AA0F7CE7E7&index=43
Ιφιγένεια εν Αυλίδι – ταινία
Η εξαιρετική ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Ιφιγένεια εν Αυλίδι»,
στηρίζεται στην ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη. Είναι συγκλονιστική η σκηνή της
πορείας της Ιφιγένειας προς τον Βωμό, περίπου από το 1.50 και μετά. Γενικότερα,
υπάρχει πιστότητα στο κείμενο του Ευριπίδη, καθώς και στην αναπαράσταση πτυχών
του βίου των αρχαίων Ελλήνων. Μπορούμε να το δούμε τμηματικά ή θεματικά με
τους μαθητές μας, ακόμη και με τις μικρότερες ηλικίες, θα μείνει βαθιά χαραγμένο
στη μνήμη τους.
Επίσης, με τους μεγαλύτερους μαθητές μας, μπορούμε να προσεγγίσουμε
πολύ προσεκτικά το θέμα της ανθρωποθυσίας που επικρατούσε στα βάθη της
ανθρώπινης ιστορίας και σταδιακά, με την εξέλιξη του πολιτισμού, αντικαταστάθηκε
από τις θυσίες ζώων. Αναμνήσεις αυτής της μακρινής εποχής της ανθρωπότητας
αποτελούν οι σχετικοί μύθοι, όπως της Ιφιγένειας, που αντικαταστάθηκε τελευταία
στιγμή από την Άρτεμη με ένα ελάφι.
Ενδιαφέρον είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε ανάλογους μύθους από άλλες
θρησκείες (η θυσία του Ισαάκ από τον Αβραάμ, σε πανομοιότυπο μοτίβο)
https://www.youtube.com/watch?v=jiWcOdMCzuA

Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις ιερών χώρων

https://www.youtube.com/watch?v=OAoC_6wBxoA&feature=emb_logo
Ναός του Ηφαίστου στην Αθήνα (το γνωστό μας Θησείο)
Διάρκεια 2 λεπτά
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=XtaN9uYhOa0&feature=emb_
logo
Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς
Διάρκεια 2 λεπτά
https://www.youtube.com/watch?v=cMQXs0MC9Kc
Ασκληπιείο της Επιδαύρου
Διάρκεια 5 λεπτά
https://theacropolismuseum.gr/eleysina-ta-megala-mystiria-0
Ιερό της Δήμητρας στην Ελευσίνα - Τα Ελευσίνια Μυστήρια
Λατρευτικές πρακτικές περίπου από το 10ο λεπτό και έπειτα
Διάρκεια 14 λεπτά
https://theacropolismuseum.gr/dodoni-manteio-ton-ihon
Το μαντείο του Δία στη Δωδώνη
Περισσότερο καλλιτεχνικό παρά ενημερωτικό, ωστόσο με πολύ όμορφα πλάνα και
κάποια γενικά στοιχεία για την πορεία του μαντείου
Διάρκεια 15 λεπτά
https://www.youtube.com/watch?v=PWPCZ1UjYmI
Παρθενώνας
Διάρκεια 6 λεπτά
https://www.acropolismuseumkids.gr/video/8-mia-parakseni-volta-stin-akropoli.html
Ιστορία του βράχου της Ακρόπολης
Από τα μυκηναϊκά χρόνια έως σήμερα. Animation,εκπαιδευτικό βίντεο

Αρχαία κείμενα
Ησίοδος, Θεογονία - Τρόπος τέλεσης της θυσίας (στ.535-564)
«Γιατί όταν οι θεοί και οι θνητοί άνθρωποι στη Μηκώνη τακτοποιούσαν τις σχέσεις
μεταξύ τους, τότε (ο Προμηθέας), με πρόθυμη καρδιά, μοίρασε και παρέθεσε ένα
μεγαλόσωμο βόδι, προσπαθώντας να ξεγελάσει τον νου του Δία. Για εκείνον έβαλε τα
παχιά εντόσθια και τα κρέατα μέσα στο λίπος και τα σκέπασε με την κοιλιά του βοδιού.
Για τους ανθρώπους τοποθέτησε με δόλο τα άσπρα κόκαλα του βοδιού και τα
ακούμπησε κάτω, αφού τα κάλυψε με λευκό λίπος. Τότε λοιπόν ο πατέρας θεών και
ανθρώπων του είπε: «Γιε του Ιαπετού, επιφανέστερε απ' όλους τους άρχοντες, πόσο
μεροληπτικά χώρισες τις μερίδες.» Έτσι είπε περιπαίζοντάς τον ο Δίας που αθάνατες
σκέψεις έχει. Κι ο δολοπλόκος Προμηθέας του απάντησε με ήσυχο χαμόγελο, χωρίς να

ξεχάσει το τέχνασμα που είχε κατά νου: «Δία πανένδοξε, μεγαλύτερε απ' τους αιώνιους
θεούς, έλα διάλεξε όποια η καρδιά στα στήθη σου προστάζει.» Έτσι είπε με πονηριά στη
σκέψη. Κι ο Ζευς, που αθάνατες σκέψεις έχει, εννόησε κι ο δόλος δεν του ξέφυγε.
Πρόβλεπε όμως τα δεινά για τους θνητούς ανθρώπους, που έμελλε να γίνουν. Και
σήκωσε με τα δύο του χέρια το λευκό λίπος κι οργίστηκε μέσα του βαθιά και χολή ήρθε
στη ψυχή του, καθώς είδε λευκά κόκαλα βοδιού για τους αθάνατους με δόλιο τέχνασμα.
Και από τότε πάνω στη γη τα γένη των ανθρώπων στους αθανάτους καίνε οστά λευκά
επάνω στους ευωδιαστούς βωμούς

Αισχύλου, Επτά επί Θήβας – στ. 263 κε
Ο Ετεοκλής προσεύχεται και τάζει θυσίες και αφιερώματα στους προστάτες θεούς της πόλης
για να τον βοηθήσουν να νικήσει στη μάχη κατά του αδελφού του, Πολυνείκη

ΕΤΕΟΚΛΗΣ (απευθύνεται στον Χορό που δειλιάζει)
Αντίς εκείνα, αυτό σου προτιμώ το λόγο.
και τούτο ακόμα· από τ᾽ αγάλματα τραβήξου
και στους θεούς τη μόνη ευχή π᾽ αξίζει κάνε,
να ᾽ναι μαζί μας σύμμαχοι· κι όταν θ᾽ ακούσεις
τα τάματά μου εμένα, ψάλλ᾽ εσύ κατόπι
τον άγιο ολολυγμό σαν αίσιο παιάνα,
συνήθειο ελληνικό στις θυσίες επάνω,
270 θάρρος στους φίλους, που σκορπά του εχθρού το φόβο.
Λοιπόν, στης χώρας τους θεούς τους πολιούχους,
στους προστάτες των κάμπων και της αγοράς μας,
στης Δίρκης τις πηγές και στου Ισμηνού το ρέμα
τάζω, αν μας έρθουν δεξιά και σωθεί η πόλη,
ποτάμι το αίμα από τ᾽ αρνιά να τρέξει απάνω
στους βωμούς των θεών, γιορτάζοντας τη νίκη,
και τους αγίους των τους ναούς θε να στολίσω
μ᾽ εχθρών αρματωσιές κονταροκαρφωμένες.
Ομηρικός ύμνος στον Απόλλωνα, στ. 284 κε
(Μπορούμε να συγκρίνουμε με χριστιανικούς ύμνους, όπως «Τη Υπερμάχω», σχετικά
με την υμνητική και δοξαστική τους διάσταση)
…εδώ αποφάσισε ο άναξ Φοίβος Απόλλων
ναό να φτιάξει λατρευτό και είπε αυτά τα λόγια·
Λοιπόν εδώ φρονώ περικαλλή ναό να ιδρύσω
νάναι χρηστήριο στους ανθρώπους που για χάρη μου εσαεί
εδώ εκατόμβες θα προσφέρνουν τελεσφόρες,
όσοι στην πλούσια κατοικούνε Πελοπόννησο,

και όσοι στην Ευρώπη και στα περίβρεχτα νησιά,
χρησμό ζητώντας· και σ' αυτούς όλους εγώ αλάνθαστα
θα τους χρησμοδοτώ μέσα στον πλούσιο ναό.
Αυτά σαν είπε έθεσε τα θεμέλια ο Φοίβος Απόλλων
πλατιά και σ' έκταση πολύ μακριά· κι έπειτα πάνω τους
πέτρινο τοποθέτησε κατώφλι ο Τροφώνιος κι ο Αγαμήδης
οι γιοι του Εργίνου, οι προσφιλείς στους αθανάτους θεούς.
Και τότε γένη ανθρώπων αναρίθμητα χτίσανε το ναό
με λίθους λαξευτούς για νάναι πάντα αξιοΰμνητος.
Ομηρικοί Ύμνοι, Μετάφραση: Δ. Παπαδίτσας, Ε. Λαδιά, Εκδόσεις βιβλιοπωλείον της
"Εστίας", Αθήνα 1997
------------------------------------------------------------------------------------------------Ψηφιακά παιχνίδια και δραστηριότητες
https://ancienttemple.ysma.gr/
Ψηφιακό διαδραστικό παιχνιδι - Ένας αρχαίος ναός
https://www.acropolismuseumkids.gr/index.php?option=com_content&view=article&
id=58&Itemid=164&lang=el
Γιγαντομαχία – Διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι
https://www.acropolismuseumkids.gr/dimiourgo1/114-tria-somata-posa-xromata.html
Εικαστική δραστηριότητα – Ζωγράφισε τον τρισώματο δαίμονα από το αέτωμα της
Ακρόπολης
https://www.acropolismuseumkids.gr/dimiourgo1/129-ippeis-se-leoforo-ftiakse-torati-zoforo.html
Εικαστική δραστηριότητα – Φτιάξε το τμήμα με τους ιππείς από τη ζωφόρο του
Παρθενώνα
https://www.acropolismuseumkids.gr/online_horse_memory_game_gr/index.html
Ψηφιακό memo - παιχνίδι παρατηρητικότητας
https://www.acropolismuseumkids.gr/paixnidi/src/Notia_Metopi/NOTIA_METOPI_0
7.html
Ψηφιακό παιχνίδι παρατηρητικότητας – Ένωσε τα γλυπτά του Παρθενώνα
https://www.theogonia.gr/theoi/theoid/Zeus.pdf
Τετρακόσια πενήντα ένα επίθετα και προσωνύμια του Δία – Μπορούμε να δείξουμε
τον εντυπωσιακό κατάλογο στους (μεγαλύτερους) μαθητές μας και να τους
ζητήσουμε να προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν και να βρουν την ετυμολογία του κάθε
επιθέτου.

Δράσεις με τους μαθητές μας
Ενδεικτικά, μπορούμε να δουλέψουμε ως εξής:
- αφού έχουμε δώσει στους μαθητές μας, ανάλογα με την ηλικία τους, κάποιες
βασικές γνώσεις για την ελληνική θρησκεία και λατρεία, μπορούμε να τους
δείχνουμε τις αρχαίες παραστάσεις και να τους αφήνουμε να παρατηρούν και
να ερμηνεύουν μόνοι τους τα τεκταινόμενα στην παράσταση,
- στη συνέχεια, τα παιδιά - είτε με εικαστικές δημιουργίες είτε με αφήγησηαναπαριστούν την πομπή μιας θυσίας ή κάτι παρόμοιο. Συμπληρώνουμε με
δραματοποιήσεις και στατικές αναπαραστάσεις,
- τέλος, συζητούμε και επισημαίνουμε την ύπαρξη κοινών στοιχείων ανάμεσα
στις αρχαίες και τις σύγχρονες λατρευτικές πρακτικές, παρ’ όλο που
απευθύνονται σε διαφορετικές θρησκείες.

