ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ»
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η - ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΖΩΡΟΑΣΤΡΙΣΜΟΣ – Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ - ΒΙΝΤΕΟ
Σχεδιασμός-Συντονισμός: Χαρά Ανδρεΐδου

https://www.youtube.com/watch?v=hl9QgeHdKYk
Εκπαιδευτικό βίντεο για τον Ζωροαστρισμό, σε animation, με αγγλικούς υπότιτλους,
ιδιαίτερα κατατοπιστικό. Παρουσιάζει τη γένεση, την εξέλιξη και της βασικές αρχές
της θρησκείας. Μπορούμε να το μελετήσουμε κατ’ αρχάς εμείς και στη συνέχεια να
επιλέξουμε τι θα δείξουμε στους μαθητές μας με δική μας αφήγηση.
Διάρκεια 17 λεπτά

Από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Βρετανικού Μουσείου
http://www.mesopotamia.co.uk/gods/story/sto_set.html
Ο μύθος της γένεσης των ανθρώπων στη θρησκεία των ανατολικών λαών πριν από
τον Ζωροαστρισμό.
Εικονογραφημένη αφήγηση με αγγλικούς υπότιτλους
http://www.mesopotamia.co.uk/gods/explore/exp_set.html
Απεικονίσεις αρχαίων θεών της Μεσοποταμίας πριν τον Ζωροαστρισμό.
(Οι προγενέστερες θρησκείες της περιοχής, όπως των Σουμερίων και των Ασσυρίων,
βρίθουν από θεούς και δαίμονες. Ο Ζωροαστρισμός που τις διαδέχεται πρεσβεύει τον
ένα και μοναδικό θεό, τον Αχούρα Μάζδα, μαζί με το δυαδικό αντιθετικό σχήμα του
Καλού και του Κακού)
Από τη σειρά Smart History
https://www.youtube.com/watch?v=DKMWS9qJ_1U&list=PL26A5D7AA0F7CE7E7
&index=78
Τα αναθηματικά αλαβάστρινα αγαλματίδια πιστών από τον ναό του Tell Ahmar στην
αρχαία Μεσοποταμία. Χρονολογούνται στις αρχές της 3ης χιλιετίας. Ωστόσο, καθώς η
θρησκεία και οι λατρευτικές πρακτικές της ευρύτερης περιοχής παρέμειναν σχεδόν
απαράλλαχτες για χιλιετίες, μέχρι την έλευση του Ισλάμ, αποτελεί ένα εξαιρετικό
ντοκουμέντο για τη θρησκεία και τις λατρευτικές πρακτικές των αρχαίων ανατολικών
λαών.
Διάρκεια 5 λεπτά

https://www.youtube.com/watch?v=JO9YxZYd0qY&list=PL26A5D7AA0F7CE7E7
&index=87
Η στήλη με τον Κώδικα του Χαμουραμπί. Στο πάνω μέρος της ο βασιλιάς συνομιλεί
με τη θεότητα.
Διάρκεια 4 λεπτά

https://www.youtube.com/watch?v=2GrvBLKaRSI&list=PL26A5D7AA0F7CE7E7&
index=61
Μυθικά όντα στη Μεσοποταμία (Ασσυρία: 1000—500 π.Χ)
Διάρκεια 5 λεπτά

Ανάγλυφο από την Περσέπολη, απεικονίζει την τυποποιημένη εικόνα του Αχούρα
Μάζδα

Αντίστοιχη απεικόνιση του Αχούρα Μάζδα σε σύγχρονο περσικό τέμενος στο
σημερινό Ιράν

Και πάλι από την Περσέπολη, η μορφή του Αχούρα Μάζδα

Ανάγλυφο από τάφο λαξευμένο στο σημερινό Ιράκ, στην περιοχή του Κουρδιστάν.
Απεικονίζονται δύο ανδρικές γωνιές αντικριστά σε χειρονομία χαιρετισμού και
ανάμεσά τους ένας βωμός. Πάνω στον βωμό καίει η ιερή φωτιά. Ο ζωροαστρισμός
έχει έντονα στοιχεία πυρολατρείας. Αχαιμενιδική περίοδος.

Οι θρησκείες των λαών της Μεσοποταμίας πριν από τον Ζωροαστρισμό βρίθουν από
δαίμονες που συνδυάζουν μορφή ζώου και ανθρώπου – κάτι ανάλογο με τη δική μας
Σφίγγα στον μύθο του Οιδίποδα – Οι δαίμονες αυτοί είναι φύλακες του βασιλιά και
του παλατιού. Τα ανάγλυφα και τα γλυπτά εδώ είναι όλα από την Περσέπολη. Πολύ
ωραίες εικόνες μπορείτε να δείτε και στο βίντεο που σας έχω στείλει με την
τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση της Περσέπολης.

Βωμός για την ιερή φωτιά
https://www.worldhistory.org/zoroastrianism/

