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∫.¶. ∫ ∞µ∞º∏™
Στην εκκλησ α

° π∞¡¡∏™ ƒ π∆™√™
Τ’

σπρο ξωκλσι

™∆√Ã√™
Να συνειδητοποισουν οι µαθητς τι οι τελετουργ!ες της εκκλησ!ας και η ελληνορθδοξη παρ$δοση συνδονται µε την ιστορικ συνχεια και προσδιορ!ζουν
σηµαντικ$ τη νεοελληνικ πολιτισµικ ταυττητα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Χριστιανικ θρησκε α και νδοξο ελληνικ ιστορικ παρελθν
Χριστιανοσνη και νεοελληνικς λαϊκς β ος και πολιτισµς
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Αν και διαφρουν µεταξ) τους, τα δ)ο σ)ντοµα ποιµατα του Καβ$φη και του
Ρ!τσου χουν ως κοιν θµα τους το στεν δεσµ του χριστιανισµο), τσο ως θρησκευτικς π!στης σο και ως πολιτιστικο) θεσµο), µε τον ελληνισµ. Η βασικ τους
διαφορ$ γκειται στη διαφορετικ σκοπι$ απ την οπο!α θεωρε!ται η θρησκευτικ
τους συνε!δηση. Ο Καβ$φης εκδηλ0νει τη θρησκευτικ του συνε!δηση απ τη σκοπι$ ενς λγιου προσ0που, η παιδε!α του οπο!ου βασ!στηκε στη µακρα!ωνη ελληνικ παρ$δοση, εκθει$ζει τη µεγαλοπρπεια και τη λαµπρτητα ενς επ!σηµου και
επιβλητικο) ορθδοξου ναο). Ο νας αυτς ανακαλε! στη µνµη του τον «νδοξο
Βυζαντινισµ», καθ0ς ε!ναι γνωστ τι στην περ!οδο του Βυζαντ!ου ο δεσµς κρ$τους και εκκλησ!ας ταν ιδια!τερα στενς. Ο Ρ!τσος προσεγγ!ζει τη λαϊκ θρησκευτικτητα απ τη σκοπι$ ενς λογοτχνη που θλησε να λειτουργσει ως εκφραστς
συλλογικ0ν κυρ!ως αντιλψεων και προσδοκι0ν. Ο ποιητς εστι$ζει την προσοχ
του σε να φτωχικ και λιτ ξωκλσι, προβ$λλοντ$ς το ως αναπσπαστο στοιχε!ο
της ελληνικς φ)σης και ως οργανικ κοµµ$τι της ζως και της θρησκευτικτητας
των λαϊκ0ν ανθρ0πων. Οι δ)ο αυτς διαφορετικς θεωρσεις της σχσης του χριστιανισµο) µε τον ελληνισµ ε!ναι φανερ τι συµπληρ0νουν η µ!α την $λλη. Καλ
ε!ναι οι µαθητς να προσξουν το διαφορετικ εκφραστικ κ0δικα των δ)ο ποιητ0ν, τη λιτ και κυριολεκτικ χρση της γλ0σσας στο πο!ηµα του Καβ$φη και την
πυκν µεταφορικτητα της ποιητικς γλ0σσας του Ρ!τσου, η οπο!α µως στηρ!ζεται σε πραγµατικ$ στοιχε!α.
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¶∞ƒ ∞§§∏§∞ ∫∂ πª∂¡∞
1. Ν!κος Καρο)ζος, «Η ορθοδοξ!α», Ο υπνσακκος (1964). Ποι µατα, τµ. 1, :καρος

1993, σ. 176.
Γλυκ που εναι το σκοτδι στις εικνες των προγνων
µωµα χρια µεταληπτικ
Ροχα που τ’ δραξεν η γαλ νη και δεν γνωρζουν νεµο
Βαθι το ελησον απ’ τους υλους βρχους
Τα µτια σαν καρπο ευωδτοι.
Κι ο ψλτης ολσωµος ανεβανει στο πλατνι της φων ς
Καηµνε κσµε
Θυµαµα η γαλζια οσµ κι ο καπνς ασηµνιος,
Κερ να στζει ολονα στα παιδπουλα
Καηµνε κσµε
Σα βγανουν-ω χαρ πρ*τη-µε το Ευαγγλιο και µε τις λαµπδες
Κ’ στερα η µεγλη χαρ να συντροφεουν τ’ για.
Ο παπα-Γιννης τυλιγµνος τ’ σπρο του φελνι
Καλς πατρας και καλς παππος µε το σιρκο στη γενειδα
Χρνια αι*νες χρνια και νιτα που ’χει η οµορφι.
2. Οδυσσας Ελ)της, «Στις Κυκλ$δες», Εκ του πλησον (1998). Ποηση, :καρος 2002,

σ. 601.
Στις Κυκλδες οι µικρς εκκλησες αφθονον και λµπουν πως τα βτσαλα.
Αλλο πουθεν χριστιανο δεν εφνηκαν ποτ τσο ειδωλολτρες. Και εναι µε
το µρος τους ο Θες.
3. Μλπω Αξι0τη, Το σπτι µου, Κδρος 1986, σ. 12-17.

™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Ποια στοιχε!α της ελληνορθδοξης θρησκευτικς παρ$δοσης τον!ζονται ιδια!-

τερα στα ποιµατα του Καβ$φη και του Ρ!τσου; Τι διαπιστ0νετε απ µια πρχειρη σ)γκριση αν$µεσ$ τους για τη θρησκευτικ συνε!δηση και τις αισθητικς
προτιµσεις των δ)ο ποιητ0ν;
2. Ποιες εντυπ0σεις για το θρησκευτικ συνα!σθηµα των Ελλνων σ$ς δηµιουργο)ν τα τρ!α παρ$λληλα κε!µενα;
¶∏°∏
Κ.Π. Καβ$φης (1863-1933), «Στην εκκλησ!α» (1912), Ποι µατα, φιλολογικ επιµλεια Γ.Π. Σαββ!δης, τµ. 1, :καρος 198315, σ. 48.
Γι$ννης Ρ!τσος (1909-1993), «Τ’ $σπρο ξωκλσι» (1968), ∆εκαοχτ* λιανοτργουδα
της πικρ ς πατρδας, Κδρος 1973, σ. 13.
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° ƒ∏°√ƒπ√™ • ∂¡√¶√À§√™
Κ ποια Χριστογεννα
™∆√Ã√™
Να φανε! ο προσδιοριστικς ρλος που χει η τοπικ παρ$δοση στον τρπο ζως,
στον πολιτισµ και στη διαµρφωση της θρησκευτικς συνε!δησης του ανθρ0που.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Θρησκευτικ γιορτ
Τοπικ θιµα και πατροπαρδοτες συν θειες
Εσωτερικ µετανστευση και συναισθηµατικο δεσµο µε την ιδια τερη πατρ δα
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Απ το 1896 ο Γρηγριος Ξενπουλος ανλαβε το µεγαλ)τερο µρος της κδοσης
του µακροβιτερου και γνωσττερου περιοδικο) για παιδι$ Η ∆ιπλασις των παδων, κατ$ τη δε)τερη περ!οδο κυκλοφορ!ας του. Απ ττε η πενηντ$χρονη ενασχλησ του µε το περιοδικ λειτο)ργησε σε µεγ$λο βαθµ ως δηµιουργικ πρκληση για το συγγραφα, ο οπο!ος ανανωσε την )λη και εµπλο)τισε το περιοδικ
µε νες στλες, µε πιο αντιπροσωπευτικ τη µνιµη στλη «Αθηναϊκς επιστολς»
που γραφε ο !διος µε την υπογραφ «Σας ασπ$ζοµαι, Φα!δων». Οι επιστολς αυτς
αποτελο)σαν να πρωττυπο ε!δος χρονογραφµατος-σχολ!ου για παιδι$ και
νους, µε προσωπικ )φος και µε ιδια!τερα αφηγηµατικ$ χαρακτηριστικ$. Αναφρονταν κυρ!ως σε θµατα της πολιτικς, της κοινωνικς και της πολιτιστικς επικαιρτητας, και αποτελο)σαν ναν ξεχωριστ τρπο επικοινων!ας αν$µεσα στον
κσµο των ενηλ!κων και στο παιδικ αναγνωστικ κοιν.
Η συγκεκριµνη επιστολ µπορε! να αξιοποιηθε! πολ)πλευρα απ το διδ$σκοντα, τσο ως προς τη µορφ σο και ως προς το περιεχµεν της. Το επιστολικ
)φος του Ξενπουλου χει σε µεγ$λο βαθµ λογοτεχνικ χαρακτρα. Ο επικοινωνιακς του λγος διακρ!νεται για τη γλωσσικ απλτητα (αν και χρονολογε!ται το
τος 1925), τον κουβεντιαστ τνο, τη συναισθηµατικ αµεστητα, τον ευτρ$πελο
χαρακτρα. Παρουσι$ζοντας αυτ την επιστολ ο καθηγητς χει επ!σης την
ευκαιρ!α να µιλσει στους µαθητς για το χρονογρ$φηµα, να κε!µενο δοκιµιακο)
χαρακτρα που παρουσ!αζε και σχολ!αζε, µε αν$λαφρη δι$θεση, επ!καιρα κοινωνικ$ ζητµατα. Το χρονογρ$φηµα σµερα χει µικρ παρουσ!α, αλλ$ την εποχ
που γραφε ο Ξενπουλος ταν πολ) δηµοφιλς ε!δος στον ηµερσιο και στον
περιοδικ τ)πο.
Το ανθολογηµνο κε!µενο διαθτει κ)ριους και δευτερε)οντες θεµατικο)ς $ξονες, οι οπο!οι µπορο)ν να αξιοποιηθο)ν κατ$ την κρ!ση του καθηγητ για την προσγγιση και $λλων, πραν της θρησκευτικς ζως, ζητηµ$των. Απ τη µια µερι$
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µπορε! να αναδειχτε! στην τ$ξη ο λαογραφικς χαρακτρας και η ιδιαιτερτητα της
ελληνικς θρησκευτικς παρ$δοσης («Λαογραφικ$», «Παλαιτερες µορφς
ζως»), σε συνδυασµ µε τις συνθειες της παραδοσιακς οικογνειας («Οικογενειακς σχσεις»). Απ την $λλη µπορε! να εξεταστε! η συναισθηµατικ σχση που
διαµορφ0νει κ$θε εποχ το $τοµο µε τον τπο, τους κοινωνικο)ς θεσµο)ς, τα πρσωπα του περιβ$λλοντς του, παρ$γοντες οι οπο!οι δεν ε!ναι στατικο!, εξελ!σσονται σε λη τη δι$ρκεια της ζως του και επηρε$ζουν σηµαντικ$ την προσωπικτητα του ατµου αλλ$ και την ευρ)τερη φυσιογνωµ!α ενς κοινωνικο) συνλου.
Καλ θα ταν επ!σης να σχολιαστο)ν τα φαινµενα της εσωτερικς µεταν$στευσης
και του αστικο) τρπου ζως, τα οπο!α, αν και την εποχ του Ξενπουλου ε!χαν
ακµη µικρς διαστ$σεις, συνβαλαν σηµαντικ$ στη συνχεια στην αλλαγ των
ηθ0ν, στην εγκατ$λειψη της παρ$δοσης, στη συναισθηµατικ αποξνωση και στην
κοινωνικ αλλοτρ!ωση των ανθρ0πων. Εξ$λλου οι διαθεµατικς δραστηριτητες
ε!ναι δυνατ να κινητοποισουν τη φιλρευνη δι$θεση των µαθητ0ν και να οξ)νουν τον προβληµατισµ τους για τα εξεταζµενα θµατα. Μια καλ ευκαιρ!α για
ευρ)τερο σχολιασµ της θρησκευτικς ζως µπορε! να αποτελσει το προτεινµενο
παρ$λληλο κε!µενο της Ζ. Καρλλη που αναφρεται στον παραδοσιακ τρπο εορτασµο) της Μεγ$λης Εβδοµ$δας. Πολ) ενδιαφρουσα, αλλ$ αρκετ$ απαιτητικ,
ε!ναι η προσγγιση του ποιµατος του Μ. Γκαν$, στο οπο!ο ο γρος πατρας περν$
µνος του τις γιορτς σε να αποµονωµνο χωρι της Ηπε!ρου, εν0 ο γιος του
αισθ$νεται νοχα, καθ0ς νι0θει τα παιδικ$ του χρνια και την οικογενειακ ζω
να διαµελ!ζονται εξαιτ!ας της µεγ$λης, χωροχρονικς και χι µνο, απστασης.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Ζω Καρλλη, «Μεγ$λη Πµπτη», Τα ποι µατα, τµ. 2, Οι εκδσεις των φ!λων
1973, σ. 78-79.
2. Μιχ$λης Γκαν$ς, «Χριστουγεννι$τικη ιστορ!α», Γυλινα Γιννινα, Καστανι0της
1989, σ. 62-65.
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
∆ιαβζω [αφιρωµα], τχ. 258, 1991 (µε συνεργασ!ες I. Κατσ!κη-Γκ!βαλου, Κ. Μαλαφ$ντη, Μ.Γ. Μερακλ κ.$.).
Μαλαφ$ντης Κ.∆., Οι «Αθηναϊκα Επιστολα» του Γρηγορου Ξενπουλου στη
«∆ιπλασιν των παδων», Αστρ 1995.
Π$τσιου Β!κυ, Η ∆ιπλασις των παδων 1879-1922. Το πρτυπο και η συγκρτησ
του, Καστανι0της 19952.
Περπλους [αφιρωµα], τχ. 30-31, 1991 (µε συνεργασ!ες των Π. Χ$ρη, Αλ. Σολοµο),
Β. Π$τσιου κ.$.).
Υπουργε!ο Πολιτισµο) – Εθνικ Κντρο Βιβλ!ου, Γρηγριος Ξενπουλος [αναµνηστικ λε)κωµα], επιµλεια Β!κυ Π$τσιου, 2001.
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¶∏°∏
Γρηγριος Ξενπουλος (1867-1951), «Κ$ποια Χριστο)γεννα» (1925), Αθηναϊκς
επιστολς, Αδελφο! Βλ$σση 1984, σ. 251-254.

° ∫√∆Ã√§∆ ∂ ºƒ∞´ª § ∂™π¡°∫
Η ιστορ α του δαχτυλιδιο
™∆√Ã√π
Να ρθουν οι µαθητς σε επαφ µ’ να σπουδα!ο ργο του γερµανικο) διαφωτισµο)
και να γνωρ!σουν να σηµαντικ στοχαστ του. Να συνειδητοποισουν την ιστορικ δι$σταση, τον ανθρωπιστικ χαρακτρα λων των θρησκει0ν αλλ$ και την αν$γκη σεβασµο) κ$θε θρησκευτικς π!στης.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Σγκρουση των θρησκει+ν και αξ ωση της υπεροχ ς
Κριτ ρια γνησιτητας και αξ ας µιας θρησκε ας
Ισοτιµ α των διφορων θρησκει+ν
Σεβασµς της θρησκευτικ ς π στης του λλου
Αλληγορικ χρ ση των µθων
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Εισαγωγικ$ ε!ναι χρσιµο να πληροφορηθο)ν οι µαθητς τι ο Λσινγκ (1729-1781)
υπρξε νας απ τους κυριτερους εκφραστς του γερµανικο) διαφωτισµο) και τι
η σκψη του ως συγγραφα ε!ναι σταθερ$ προσηλωµνη σε µια ηθικ$ δικαιωµνη
συµπεριφορ$. Το δρ$µα του Νθαν ο Σοφς ε!ναι να απ τα πιο γνωστ$ και καταξιωµνα ργα, καθ0ς εκφρ$ζει το ελε)θερο απ προλψεις πνε)µα του διαφωτισµο). Το βιβλ!ο εκδθηκε το 1779 και αποδθηκε στα ελληνικ$ απ τρεις διαδοχικ$ µεταφραστς (Iγγελος Βλ$χος, Θ. Αφεντο)λης, ∆. Α. Κοροµηλ$ς) στο πλα!σιο
του Οικονµειου µεταφραστικο) αγ0να.
Στην ε)θυµη πλοκ του δρ$µατος συναντιο)νται οπαδο! δι$φορων θρησκει0ν,
των οπο!ων πνευµατικς δ$σκαλος γ!νεται νας γροντας ιουδα!ος, ο Ν$θαν. Κατ$
την προσγγιση του αποσπ$σµατος ε!ναι καλ να επισηµανθε! ο αλληγορικς
χαρακτρας της παραβολς που διηγε!ται ο Ν$θαν στο µωαµεθαν σουλτ$νο
Σαλαντ!ν, απαντ0ντας στην ερ0τησ του ποια ε!ναι η αληθιν θρησκε!α. Ο γροντας πατρας της παραβολς ε!ναι ο Θες, που αγαπ$ εξ!σου λα τα παιδι$ του, τα
δαχτυλ!δια ε!ναι οι δι$φορες θρησκευτικς π!στεις, τα παιδι$, που παραλαµβ$νουν
τα δαχτυλ!δια ε!ναι οι πιστο! της κ$θε θρησκε!ας. Kπως στην παραβολ κανε!ς γιος
δεν µπορε! µε βεβαιτητα να πει τι κατχει το γνσιο δαχτυλ!δι, τσι και στη ζω
κανε!ς δεν µπορε! να ορ!σει ποια ε!ναι η αληθιν$ γνσια π!στη. Η αλθεια της π!στης
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εξαρτ$ται απ τη δ)ναµη που αυτ ασκε! στον πιστ 0στε να τον κ$νει ηθικ$ καλ)τερο $νθρωπο. Ο Ν$θαν δε δχεται $κριτα την $ποψη του Σαλαντ!ν τι πρπει
κανε!ς να τα θυσι$ζει λα για την αλθεια, αλλ$ θτει την προϋπθεση «ταν πρπει και ωφελε!», που δε!χνει την ελε)θερη συνε!δηση και σκψη του.
Αυτ που πρπει επ!σης να προσεχτε! στην αλληγορικ ιστορ!α ε!ναι τι ρος
για τη µεταβ!βαση του δαχτυλιδιο) απ πατρα σε γιο ε!ναι η αγ$πη, και προϋπθεση για τη µαγικ επενργει$ του ε!ναι η π!στη αυτο) που το κατχει στη δ)ναµη
του δαχτυλιδιο). Αλλ$ και απ τη στιγµ που τα δαχτυλ!δια γ!νονται τρ!α, δεν υφ!σταται δι$κριση αν$µεσα σε γνσιο και πλαστ$ δαχτυλ!δια, επειδ οι παραπ$νω
ροι εξακολουθο)ν να ισχ)ουν. Ο πατρας αγαπο)σε εξ!σου τους τρεις γιους του,
στους οπο!ους κληροδτησε χι το να και µοναδικ, αλλ$ τα τρ!α !δια δαχτυλ!δια, εν0 οι τρεις γιοι π!στευαν εξ!σου τι καθνας τους κατχει το γνσιο δαχτυλ!δι. Η αλληγορικ σηµασ!α της ιστορ!ας ε!ναι προφανς: λες οι θρησκε!ες διαθτουν το !διο µερ!διο γνησιτητας και αλθειας, και η δ)ναµη λων των θρησκει0ν
ε!ναι η π!στη. Παρ$λληλα, µως, αυτ που συνδει λες τις θρησκε!ες ε!ναι η
αγ$πη µεταξ) των ανθρ0πων  ο ανθρωπιστικς χαρακτρας των θρησκει0ν, η
σταθερ στριξη που προσφρουν στον $νθρωπο στην προσπ$θει$ του να απαντσει στα εναγ0νια ερωτµατα της )παρξς του και να ζσει αρµονικ$ µε τους
συνανθρ0πους του. Θεωρηµνη απ τη σηµεριν σκοπι$, σε µια εποχ δηλαδ
στην οπο!α αναβι0νει ο θρησκευτικς φανατισµς, η ιστορ!α του δαχτυλιδιο) ε!ναι
να κε!µενο που διδ$σκει την αν$γκη της θρησκευτικς π!στης, αλλ$ και το σεβασµ της διαφορετικτητας. Το απσπασµα προσφρεται για να διαπολιτισµικ
δι$λογο µσα στην τ$ξη που φοιτο)ν µαθητς διαφορετικς φυλς, θρησκε!ας
και κουλτο)ρας, σε µια προσπ$θεια να απαλειφθο)ν οι προκαταλψεις και τα
ρατσιστικ$ σ)νδροµα περ! ανωτερτητας και µη των ανθρ0πων.
¶∞ƒ ∞§§∏§∞ ∫∂ πª∂¡∞
1. Η παραβολ του «Καλο) Σαµαρε!τη».
2. Ν!κος Καζαντζ$κης, [Οι ∆ερβ!σηδες], Αναφορ στον Γκρκο (1961), Εκδσεις
Ελνης Ν. Καζαντζ$κη 200013, σ. 150-154.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Στην $ποψη του σουλτ$νου τι για την αλθεια πρπει να διακινδυνε)σει κανε!ς

τα π$ντα, ο Ν$θαν θτει µια προϋπθεση. Ποια ε!ναι αυτ; Να τη συζητσετε.
2. Σ)µφωνα µε την ιστορ!α, το δαχτυλ!δι ε!χε δ)ναµη, µνο αν αυτς που κ$θε

φορ$ το φορο)σε π!στευε σ’ αυτν τη δ)ναµη. Αν το δαχτυλ!δι συµβολ!ζει την
π!στη, ποιες σκψεις γ)ρω απ τις δι$φορες θρησκε!ες των ανθρ0πων κ$νετε;
3. ∆ιαβ$στε ολκληρο το ργο που κυκλοφορε! διασκευασµνο για εφβους απ
τις Εκδσεις Εξερευνητς (2004).
4. Σε συνεργασ!α µε τον καθηγητ των Θρησκευτικ0ν, συγκρ!νετε την ιστορ!α του
δαχτυλιδιο) µε την παραβολ του «Καλο) Σαµαρε!τη».
[49]

enotita D0063 4/11/2005 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·50

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ

¶∏°∏
Γκτχολτ Nφραϊµ Λσινγκ Απ. (1729-1781), Νθαν ο Σοφς (1779) [απσπασµα], ανκδοτη µετ$φραση Χρστος Ρ$µµος.

∂¡∞§§∞∫∆π∫√π ∆ƒ√¶√π ¢π¢∞™∫∞§π∞™ ™∆∞ ∫∂πª∂¡∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™
1. Συνδυαστικ ανγνωση

Oδη χουν οργανωθε! µε αυτ τον τρπο της συνδιδασκαλ!ας και της συγκριτικς,
πολυπ!πεδης, αν$γνωσης τα ποιµατα του Καβ$φη και του Ρ!τσου.
2. Πολιτισµικ προσγγιση της θρησκε ας
Με επ!κεντρο τη φιλοσοφικ ιστορ!α του δαχτυλιδιο) µπορο)µε να αναφερθο)µε
σε επ!µαχα προβλµατα που χαρακτριζαν παλαιτερες εποχς  εξακολουθο)ν
να επιβι0νουν και στην εποχ µας (ιερο! πλεµοι, φανατισµς, µισαλλοδοξ!α) και
να προβ$λουµε κοινωνικς αξ!ες που θα πρπει να χαρακτηρ!ζουν το θος και τη
συµπεριφορ$ κ$θε ανθρ0που (ανεξιθρησκ!α, διαλλακτικτητα, κατανηση και
σεβασµς του διαφορετικο)). Συναφς προβληµατισµς περ! Θεο) και ανθρ0πων
αναπτ)σσεται και στην περιγηση του Ν. Καζαντζ$κη στην Κνωσ (στην εντητα «Ταξιδιωτικ$ κε!µενα»). Τα δ)ο ποιµατα αξ!ζει να σχολιαστο)ν µε β$ση τα
πολιτισµικ$ γνωρ!σµατα που διαθτουν: την ορθδοξη παρ$δοση και την ελληνικτητα. Χρσιµο υλικ γι’ αυτ την προσγγιση µπορε!τε να βρε!τε στα δ)ο αφιερ0µατα «Θρησκε!α και λογοτεχν!α» του περιοδικο) Να Εστα, τχ. 1765, 2004 και
τχ. 1776, 2005.
3. Ευρτερες δραστηριτητες
Μπορο)µε να κινητοποισουµε τους µαθητς µας σε πολλς εναλλακτικς κατευθ)νσεις: να οργαν0σουν στην τ$ξη µια µικρ κθεση αφιερωµνη στις δι$φορες
εκφρ$σεις της ανθρ0πινης θρησκευτικτηταςP να επισκεφθο)ν και να φωτογραφ!σουν εκκλησ!ες και ξωκλσια της περιοχς τουςP να συγκρ!νουν τους ελληνορθδοξους ναο)ς µε καθολικο)ς (συν)παρξη στις Κυκλ$δες)  µε $λλα λατρευτικ$ κτ!σµατα (π.χ. µουσουλµανικ$ τεµνη στη Θρ$κη)P να συγκεντρ0σουν και να συγκρ!νουν δι$φορα θρησκευτικ$ θη και θιµα, τα οπο!α ποικ!λλουν αν$λογα µε το θρσκευµα.

[50]

