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∫.¶. ∫∞µ∞º∏™

Στην εκκλησ	α

°π∞¡¡∏™ ƒπ∆™√™

Τ’ �σπρ� �ωκλ�σι 

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να συνειδητ�π�ι�σ�υν �ι µαθητ�ς �τι �ι τελετ�υργ!ες της εκκλησ!ας και η ελλη-
ν�ρθ�δ�#η παρ$δ�ση συνδ��νται µε την ιστ�ρικ� συν�%εια και πρ�σδι�ρ!&�υν
σηµαντικ$ τη νε�ελληνικ� π�λιτισµικ� ταυτ�τητα.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
�ριστιανικ	 θρησκεα και �νδ��� ελληνικ� ιστ�ρικ� παρελθ�ν
�ριστιαν�σ�νη και νε�ελληνικ�ς λαϊκ�ς ��ς και π�λιτισµ�ς 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Αν και δια(�ρ�υν µετα#) τ�υς, τα δ)� σ)ντ�µα π�ι�µατα τ�υ Κα*$(η και τ�υ
Ρ!τσ�υ �%�υν ως κ�ιν� θ�µα τ�υς τ� στεν� δεσµ� τ�υ %ριστιανισµ�), τ�σ� ως θρη-
σκευτικ�ς π!στης �σ� και ως π�λιτιστικ�) θεσµ�), µε τ�ν ελληνισµ�. Η *ασικ� τ�υς
δια(�ρ$ �γκειται στη δια(�ρετικ� σκ�πι$ απ� την �π�!α θεωρε!ται η θρησκευτικ�
τ�υς συνε!δηση. / Κα*$(ης εκδηλ0νει τη θρησκευτικ� τ�υ συνε!δηση απ� τη σκ�-
πι$ εν�ς λ�γι�υ πρ�σ0π�υ, η παιδε!α τ�υ �π�!�υ *ασ!στηκε στη µακρα!ωνη ελλη-
νικ� παρ$δ�ση, εκθει$&ει τη µεγαλ�πρ�πεια και τη λαµπρ�τητα εν�ς επ!σηµ�υ και
επι*λητικ�) �ρθ�δ�#�υ να�). / να�ς αυτ�ς ανακαλε! στη µν�µη τ�υ τ�ν «�νδ�#�
Βυ&αντινισµ�», καθ0ς ε!ναι γνωστ� �τι στην περ!�δ� τ�υ Βυ&αντ!�υ � δεσµ�ς κρ$-
τ�υς και εκκλησ!ας �ταν ιδια!τερα στεν�ς. / Ρ!τσ�ς πρ�σεγγ!&ει τη λαϊκ� θρησκευ-
τικ�τητα απ� τη σκ�πι$ εν�ς λ�γ�τ�%νη π�υ θ�λησε να λειτ�υργ�σει ως εκ(ραστ�ς
συλλ�γικ0ν κυρ!ως αντιλ�ψεων και πρ�σδ�κι0ν. / π�ιητ�ς εστι$&ει την πρ�σ�%�
τ�υ σε �να (τω%ικ� και λιτ� #ωκλ�σι, πρ�*$λλ�ντ$ς τ� ως αναπ�σπαστ� στ�ι%ε!�
της ελληνικ�ς ()σης και ως �ργανικ� κ�µµ$τι της &ω�ς και της θρησκευτικ�τητας
των λαϊκ0ν ανθρ0πων. /ι δ)� αυτ�ς δια(�ρετικ�ς θεωρ�σεις της σ%�σης τ�υ %ρι-
στιανισµ�) µε τ�ν ελληνισµ� ε!ναι (ανερ� �τι συµπληρ0ν�υν η µ!α την $λλη. Καλ�
ε!ναι �ι µαθητ�ς να πρ�σ�#�υν τ� δια(�ρετικ� εκ(ραστικ� κ0δικα των δ)� π�ιη-
τ0ν, τη λιτ� και κυρι�λεκτικ� %ρ�ση της γλ0σσας στ� π�!ηµα τ�υ Κα*$(η και την
πυκν� µετα(�ρικ�τητα της π�ιητικ�ς γλ0σσας τ�υ Ρ!τσ�υ, η �π�!α �µως στηρ!&ε-
ται σε πραγµατικ$ στ�ι%ε!α.

[ 4 4 ]

enotita D0063 4/11/2005 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·44



¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Ν!κ�ς Καρ�)&�ς, «Η �ρθ�δ�#!α», � υπν�σακκ	ς (1964). Π	ιµατα, τ�µ. 1, :καρ�ς

1993, σ. 176.

Γλυκ� π	υ ε�ναι τ	 σκ	τ�δι στις εικ�νες των πρ	γ�νων
�µωµα ��ρια µεταληπτικ�
Ρ	��α π	υ τ’ �δρα�εν η γαλνη και δεν γνωρ��	υν �νεµ	
Βαθι� τ	 ελ�ησ	ν απ’ τ	υς �υλ	υς #ρ��	υς
Τα µ�τια σαν καρπ	� ευωδ�τ	ι.
Κι 	 ψ�λτης 	λ�σωµ	ς ανε#α�νει στ	 πλατ�νι της 'ωνς
Καηµ�νε κ�σµε
Θυµ�αµα η γαλ��ια 	σµ κι 	 καπν�ς ασηµ�νι	ς,
Κερ� να στ��ει 	λ	�να στα παιδ�π	υλα
Καηµ�νε κ�σµε
Σα #γα�ν	υν-ω �αρ� πρ*τη-µε τ	 Ευαγγ�λι	 και µε τις λαµπ�δες
Κ’ �στερα η µεγ�λη �αρ� να συντρ	'ε�	υν τ’ �για.
� παπα-Γι�ννης τυλιγµ�ν	ς τ’ �σπρ	 τ	υ 'ελ�νι
Καλ�ς πατ�ρας και καλ�ς παππ	�ς µε τ	 σιρ�κ	 στη γενει�δα
/ρ�νια αι*νες �ρ�νια και νι�τα π	υ ’�ει η 	µ	ρ'ι�.

2. /δυσσ�ας Ελ)της, «Στις Κυκλ$δες», Εκ τ	υ πλησ�	ν (1998). Π	�ηση, :καρ�ς 2002,
σ. 601.

Στις Κυκλ�δες 	ι µικρ�ς εκκλησ�ες α'θ	ν	�ν και λ�µπ	υν �πως τα #�τσαλα.
Αλλ	� π	υθεν� �ριστιαν	� δεν ε'�νηκαν π	τ� τ�σ	 ειδωλ	λ�τρες. Και ε�ναι µε
τ	 µ�ρ	ς τ	υς 	 Θε�ς.

3. Μ�λπω Α#ι0τη, Τ	 σπ�τι µ	υ, Κ�δρ�ς 1986, σ. 12-17.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Π�ια στ�ι%ε!α της ελλην�ρθ�δ�#ης θρησκευτικ�ς παρ$δ�σης τ�ν!&�νται ιδια!-

τερα στα π�ι�µατα τ�υ Κα*$(η και τ�υ Ρ!τσ�υ; Τι διαπιστ0νετε απ� µια πρ�-
%ειρη σ)γκριση αν$µεσ$ τ�υς για τη θρησκευτικ� συνε!δηση και τις αισθητικ�ς
πρ�τιµ�σεις των δ)� π�ιητ0ν;

2. Π�ιες εντυπ0σεις για τ� θρησκευτικ� συνα!σθηµα των Ελλ�νων σ$ς δηµι�υρ-
γ�)ν τα τρ!α παρ$λληλα κε!µενα;

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Κ.Π. Κα*$(ης (1863-1933), «Στην εκκλησ!α» (1912), Π	ιµατα, (ιλ�λ�γικ� επιµ�-
λεια Γ.Π. Σα**!δης, τ�µ. 1, :καρ�ς 198315, σ. 48.
Γι$ννης Ρ!τσ�ς (1909-1993), «Τ’ $σπρ� #ωκλ�σι» (1968), ∆εκα	�τ* λιαν	τρ�γ	υδα
της πικρς πατρ�δας, Κ�δρ�ς 1973, σ. 13.

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η  
 Ω Η
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°ƒ∏°√ƒπ√™ •∂¡√¶√À§√™

Κ�π�ια �ριστ��γεννα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να (ανε! � πρ�σδι�ριστικ�ς ρ�λ�ς π�υ �%ει η τ�πικ� παρ$δ�ση στ�ν τρ�π� &ω�ς,
στ�ν π�λιτισµ� και στη διαµ�ρ(ωση της θρησκευτικ�ς συνε!δησης τ�υ ανθρ0π�υ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Θρησκευτικ	 γι�ρτ	
Τ�πικ� �θιµα και πατρ�παρ�δ�τες συν	θειες
Εσωτερικ	 µεταν�στευση και συναισθηµατικ� δεσµ� µε την ιδιατερη πατρδα  

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Απ� τ� 1896 � Γρηγ�ρι�ς Eεν�π�υλ�ς αν�λα*ε τ� µεγαλ)τερ� µ�ρ�ς της �κδ�σης
τ�υ µακρ�*ι�τερ�υ και γνωστ�τερ�υ περι�δικ�) για παιδι$ Η ∆ι�πλασις των πα�-
δων, κατ$ τη δε)τερη περ!�δ� κυκλ�(�ρ!ας τ�υ. Απ� τ�τε η πενηντ$%ρ�νη ενα-
σ%�λησ� τ�υ µε τ� περι�δικ� λειτ�)ργησε σε µεγ$λ� *αθµ� ως δηµι�υργικ� πρ�-
κληση για τ� συγγρα(�α, � �π�!�ς αναν�ωσε την )λη και εµπλ�)τισε τ� περι�δικ�
µε ν�ες στ�λες, µε πι� αντιπρ�σωπευτικ� τη µ�νιµη στ�λη «Αθηναϊκ�ς επιστ�λ�ς»
π�υ �γρα(ε � !δι�ς µε την υπ�γρα(� «Σας ασπ$&�µαι, Φα!δων». /ι επιστ�λ�ς αυτ�ς
απ�τελ�)σαν �να πρωτ�τυπ� ε!δ�ς %ρ�ν�γρα(�µατ�ς-σ%�λ!�υ για παιδι$ και
ν��υς, µε πρ�σωπικ� )(�ς και µε ιδια!τερα α(ηγηµατικ$ %αρακτηριστικ$. Ανα(�-
ρ�νταν κυρ!ως σε θ�µατα της π�λιτικ�ς, της κ�ινωνικ�ς και της π�λιτιστικ�ς επι-
καιρ�τητας, και απ�τελ�)σαν �ναν #ε%ωριστ� τρ�π� επικ�ινων!ας αν$µεσα στ�ν
κ�σµ� των ενηλ!κων και στ� παιδικ� αναγνωστικ� κ�ιν�.

Η συγκεκριµ�νη επιστ�λ� µπ�ρε! να α#ι�π�ιηθε! π�λ)πλευρα απ� τ� διδ$σκ�-
ντα, τ�σ� ως πρ�ς τη µ�ρ(� �σ� και ως πρ�ς τ� περιε%�µεν� της. Τ� επιστ�λικ�
)(�ς τ�υ Eεν�π�υλ�υ �%ει σε µεγ$λ� *αθµ� λ�γ�τε%νικ� %αρακτ�ρα. / επικ�ινω-
νιακ�ς τ�υ λ�γ�ς διακρ!νεται για τη γλωσσικ� απλ�τητα (αν και %ρ�ν�λ�γε!ται τ�
�τ�ς 1925), τ�ν κ�υ*εντιαστ� τ�ν�, τη συναισθηµατικ� αµεσ�τητα, τ�ν ευτρ$πελ�
%αρακτ�ρα. Παρ�υσι$&�ντας αυτ� την επιστ�λ� � καθηγητ�ς �%ει επ!σης την
ευκαιρ!α να µιλ�σει στ�υς µαθητ�ς για τ� %ρ�ν�γρ$(ηµα, �να κε!µεν� δ�κιµιακ�)
%αρακτ�ρα π�υ παρ�υσ!α&ε και σ%�λ!α&ε, µε αν$λα(ρη δι$θεση, επ!καιρα κ�ινω-
νικ$ &ητ�µατα. Τ� %ρ�ν�γρ$(ηµα σ�µερα �%ει µικρ� παρ�υσ!α, αλλ$ την επ�%�
π�υ �γρα(ε � Eεν�π�υλ�ς �ταν π�λ) δηµ�(ιλ�ς ε!δ�ς στ�ν ηµερ�σι� και στ�ν
περι�δικ� τ)π�.

Τ� ανθ�λ�γηµ�ν� κε!µεν� διαθ�τει κ)ρι�υς και δευτερε)�ντες θεµατικ�)ς $#�-
νες, �ι �π�!�ι µπ�ρ�)ν να α#ι�π�ιηθ�)ν κατ$ την κρ!ση τ�υ καθηγητ� για την πρ�-
σ�γγιση και $λλων, π�ραν της θρησκευτικ�ς &ω�ς, &ητηµ$των. Απ� τη µια µερι$

Β Ι Β Λ Ι $  Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ $ Υ
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µπ�ρε! να αναδει%τε! στην τ$#η � λα�γρα(ικ�ς %αρακτ�ρας και η ιδιαιτερ�τητα της
ελληνικ�ς θρησκευτικ�ς παρ$δ�σης («Λα�γρα(ικ$», «Παλαι�τερες µ�ρ(�ς
&ω�ς»), σε συνδυασµ� µε τις συν�θειες της παραδ�σιακ�ς �ικ�γ�νειας («/ικ�γε-
νειακ�ς σ%�σεις»). Απ� την $λλη µπ�ρε! να ε#εταστε! η συναισθηµατικ� σ%�ση π�υ
διαµ�ρ(0νει κ$θε επ�%� τ� $τ�µ� µε τ�ν τ�π�, τ�υς κ�ινωνικ�)ς θεσµ�)ς, τα πρ�-
σωπα τ�υ περι*$λλ�ντ�ς τ�υ, παρ$γ�ντες �ι �π�!�ι δεν ε!ναι στατικ�!, ε#ελ!σσ�-
νται σε �λη τη δι$ρκεια της &ω�ς τ�υ και επηρε$&�υν σηµαντικ$ την πρ�σωπικ�-
τητα τ�υ ατ�µ�υ αλλ$ και την ευρ)τερη (υσι�γνωµ!α εν�ς κ�ινωνικ�) συν�λ�υ.
Καλ� θα �ταν επ!σης να σ%�λιαστ�)ν τα (αιν�µενα της εσωτερικ�ς µεταν$στευσης
και τ�υ αστικ�) τρ�π�υ &ω�ς, τα �π�!α, αν και την επ�%� τ�υ Eεν�π�υλ�υ ε!%αν
ακ�µη µικρ�ς διαστ$σεις, συν�*αλαν σηµαντικ$ στη συν�%εια στην αλλαγ� των
ηθ0ν, στην εγκατ$λειψη της παρ$δ�σης, στη συναισθηµατικ� απ�#�νωση και στην
κ�ινωνικ� αλλ�τρ!ωση των ανθρ0πων. Ε#$λλ�υ �ι διαθεµατικ�ς δραστηρι�τητες
ε!ναι δυνατ� να κινητ�π�ι�σ�υν τη (ιλ�ρευνη δι$θεση των µαθητ0ν και να �#)-
ν�υν τ�ν πρ�*ληµατισµ� τ�υς για τα ε#ετα&�µενα θ�µατα. Μια καλ� ευκαιρ!α για
ευρ)τερ� σ%�λιασµ� της θρησκευτικ�ς &ω�ς µπ�ρε! να απ�τελ�σει τ� πρ�τειν�µεν�
παρ$λληλ� κε!µεν� της 
. Καρ�λλη π�υ ανα(�ρεται στ�ν παραδ�σιακ� τρ�π� ε�ρ-
τασµ�) της Μεγ$λης Ε*δ�µ$δας. Π�λ) ενδια(�ρ�υσα, αλλ$ αρκετ$ απαιτητικ�,
ε!ναι η πρ�σ�γγιση τ�υ π�ι�µατ�ς τ�υ Μ. Γκαν$, στ� �π�!� � γ�ρ�ς πατ�ρας περν$
µ�ν�ς τ�υ τις γι�ρτ�ς σε �να απ�µ�νωµ�ν� %ωρι� της Ηπε!ρ�υ, εν0 � γι�ς τ�υ
αισθ$νεται �ν�%α, καθ0ς νι0θει τα παιδικ$ τ�υ %ρ�νια και την �ικ�γενειακ� &ω�
να διαµελ!&�νται ε#αιτ!ας της µεγ$λης, %ωρ�%ρ�νικ�ς και �%ι µ�ν�, απ�στασης.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. 
ω� Καρ�λλη, «Μεγ$λη Π�µπτη», Τα π	ιµατα, τ�µ. 2, /ι εκδ�σεις των (!λων

1973, σ. 78-79.
2. Μι%$λης Γκαν$ς, «Hριστ�υγεννι$τικη ιστ�ρ!α», Γυ�λινα Γι�ννινα, Καστανι0της

1989, σ. 62-65.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια#��ω [α(ι�ρωµα], τ%. 258, 1991 (µε συνεργασ!ες I. Κατσ!κη-Γκ!*αλ�υ, Κ. Μαλα-

($ντη, Μ.Γ. Μερακλ� κ.$.).
Μαλα($ντης Κ.∆., �ι «Αθηναϊκα� Επιστ	λα�» τ	υ Γρηγ	ρ�	υ 4εν�π	υλ	υ στη

«∆ι�πλασιν των πα�δων», Αστ�ρ 1995.
Π$τσι�υ Β!κυ, Η ∆ι�πλασις των πα�δων 1879-1922. Τ	 πρ�τυπ	 και η συγκρ�τησ

τ	υ, Καστανι0της 19952.
Περ�πλ	υς [α(ι�ρωµα], τ%. 30-31, 1991 (µε συνεργασ!ες των Π. H$ρη, Αλ. Σ�λ�µ�),

Β. Π$τσι�υ κ.$.).
Υπ�υργε!� Π�λιτισµ�) – Εθνικ� Κ�ντρ� Βι*λ!�υ, Γρηγ�ρι	ς 4εν�π	υλ	ς [αναµνη-

στικ� λε)κωµα], επιµ�λεια Β!κυ Π$τσι�υ, 2001.

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η  
 Ω Η
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¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Γρηγ�ρι�ς Eεν�π�υλ�ς (1867-1951), «Κ$π�ια Hριστ�)γεννα» (1925), Αθηναϊκ�ς
επιστ	λ�ς, Αδελ(�! Βλ$σση 1984, σ. 251-254.

°∫√∆Ã√§∆ ∂ºƒ∞´ª §∂™π¡°∫

Η ιστ�ρ	α τ�υ δα�τυλιδι��

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να �ρθ�υν �ι µαθητ�ς σε επα(� µ’ �να σπ�υδα!� �ργ� τ�υ γερµανικ�) δια(ωτισµ�)
και να γνωρ!σ�υν �να σηµαντικ� στ�%αστ� τ�υ. Να συνειδητ�π�ι�σ�υν την ιστ�ρι-
κ� δι$σταση, τ�ν ανθρωπιστικ� %αρακτ�ρα �λων των θρησκει0ν αλλ$ και την αν$-
γκη σε*ασµ�) κ$θε θρησκευτικ�ς π!στης.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Σ�γκρ�υση των θρησκει+ν και α�ωση της υπερ�,	ς
Κριτ	ρια γνησι�τητας και α�ας µιας θρησκεας
Ισ�τιµα των δι�-�ρων θρησκει+ν
Σε�ασµ�ς της θρησκευτικ	ς πστης τ�υ �λλ�υ
Αλληγ�ρικ	 ,ρ	ση των µ�θων

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Εισαγωγικ$ ε!ναι %ρ�σιµ� να πληρ�(�ρηθ�)ν �ι µαθητ�ς �τι � Λ�σινγκ (1729-1781)
υπ�ρ#ε �νας απ� τ�υς κυρι�τερ�υς εκ(ραστ�ς τ�υ γερµανικ�) δια(ωτισµ�) και �τι
η σκ�ψη τ�υ ως συγγρα(�α ε!ναι σταθερ$ πρ�σηλωµ�νη σε µια ηθικ$ δικαιωµ�νη
συµπερι(�ρ$. Τ� δρ$µα τ�υ Ν�θαν 	 Σ	'�ς ε!ναι �να απ� τα πι� γνωστ$ και κατα-
#ιωµ�να �ργα, καθ0ς εκ(ρ$&ει τ� ελε)θερ� απ� πρ�λ�ψεις πνε)µα τ�υ δια(ωτι-
σµ�). Τ� *ι*λ!� εκδ�θηκε τ� 1779 και απ�δ�θηκε στα ελληνικ$ απ� τρεις διαδ�%ι-
κ$ µετα(ραστ�ς (Iγγελ�ς Βλ$%�ς, Θ. Α(εντ�)λης, ∆.Α. Κ�ρ�µηλ$ς) στ� πλα!σι�
τ�υ /ικ�ν�µει�υ µετα(ραστικ�) αγ0να.

Στην ε)θυµη πλ�κ� τ�υ δρ$µατ�ς συναντι�)νται �παδ�! δι$(�ρων θρησκει0ν,
των �π�!ων πνευµατικ�ς δ$σκαλ�ς γ!νεται �νας γ�ρ�ντας ι�υδα!�ς, � Ν$θαν. Κατ$
την πρ�σ�γγιση τ�υ απ�σπ$σµατ�ς ε!ναι καλ� να επισηµανθε! � αλληγ�ρικ�ς
%αρακτ�ρας της παρα*�λ�ς π�υ διηγε!ται � Ν$θαν στ� µωαµεθαν� σ�υλτ$ν�
Σαλαντ!ν, απαντ0ντας στην ερ0τησ� τ�υ π�ια ε!ναι η αληθιν� θρησκε!α. / γ�ρ�-
ντας πατ�ρας της παρα*�λ�ς ε!ναι � Θε�ς, π�υ αγαπ$ ε#!σ�υ �λα τα παιδι$ τ�υ, τα
δα%τυλ!δια ε!ναι �ι δι$(�ρες θρησκευτικ�ς π!στεις, τα παιδι$, π�υ παραλαµ*$ν�υν
τα δα%τυλ!δια ε!ναι �ι πιστ�! της κ$θε θρησκε!ας. Kπως στην παρα*�λ� κανε!ς γι�ς
δεν µπ�ρε! µε *ε*αι�τητα να πει �τι κατ�%ει τ� γν�σι� δα%τυλ!δι, �τσι και στη &ω�
κανε!ς δεν µπ�ρε! να �ρ!σει π�ια ε!ναι η αληθιν$ γν�σια π!στη. Η αλ�θεια της π!στης
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ε#αρτ$ται απ� τη δ)ναµη π�υ αυτ� ασκε! στ�ν πιστ� 0στε να τ�ν κ$νει ηθικ$ καλ)-
τερ� $νθρωπ�. / Ν$θαν δε δ�%εται $κριτα την $π�ψη τ�υ Σαλαντ!ν �τι πρ�πει
κανε!ς να τα θυσι$&ει �λα για την αλ�θεια, αλλ$ θ�τει την πρ�ϋπ�θεση «�ταν πρ�-
πει και ω(ελε!», π�υ δε!%νει την ελε)θερη συνε!δηση και σκ�ψη τ�υ.

Αυτ� π�υ πρ�πει επ!σης να πρ�σε%τε! στην αλληγ�ρικ� ιστ�ρ!α ε!ναι �τι �ρ�ς
για τη µετα*!*αση τ�υ δα%τυλιδι�) απ� πατ�ρα σε γι� ε!ναι η αγ$πη, και πρ�ϋπ�-
θεση για τη µαγικ� επεν�ργει$ τ�υ ε!ναι η π!στη αυτ�) π�υ τ� κατ�%ει στη δ)ναµη
τ�υ δα%τυλιδι�). Αλλ$ και απ� τη στιγµ� π�υ τα δα%τυλ!δια γ!ν�νται τρ!α, δεν υ(!-
σταται δι$κριση αν$µεσα σε γν�σι� και πλαστ$ δα%τυλ!δια, επειδ� �ι παραπ$νω
�ρ�ι ε#ακ�λ�υθ�)ν να ισ%)�υν. / πατ�ρας αγαπ�)σε ε#!σ�υ τ�υς τρεις γι�υς τ�υ,
στ�υς �π�!�υς κληρ�δ�τησε �%ι τ� �να και µ�ναδικ�, αλλ$ τα τρ!α !δια δα%τυλ!-
δια, εν0 �ι τρεις γι�ι π!στευαν ε#!σ�υ �τι καθ�νας τ�υς κατ�%ει τ� γν�σι� δα%τυλ!-
δι. Η αλληγ�ρικ� σηµασ!α της ιστ�ρ!ας ε!ναι πρ�(αν�ς: �λες �ι θρησκε!ες διαθ�-
τ�υν τ� !δι� µερ!δι� γνησι�τητας και αλ�θειας, και η δ)ναµη �λων των θρησκει0ν
ε!ναι η π!στη. Παρ$λληλα, �µως, αυτ� π�υ συνδ�ει �λες τις θρησκε!ες ε!ναι η
αγ$πη µετα#) των ανθρ0πων � � ανθρωπιστικ�ς %αρακτ�ρας των θρησκει0ν, η
σταθερ� στ�ρι#η π�υ πρ�σ(�ρ�υν στ�ν $νθρωπ� στην πρ�σπ$θει$ τ�υ να απα-
ντ�σει στα εναγ0νια ερωτ�µατα της )παρ#�ς τ�υ και να &�σει αρµ�νικ$ µε τ�υς
συνανθρ0π�υς τ�υ. Θεωρηµ�νη απ� τη σηµεριν� σκ�πι$, σε µια επ�%� δηλαδ�
στην �π�!α ανα*ι0νει � θρησκευτικ�ς (ανατισµ�ς, η ιστ�ρ!α τ�υ δα%τυλιδι�) ε!ναι
�να κε!µεν� π�υ διδ$σκει την αν$γκη της θρησκευτικ�ς π!στης, αλλ$ και τ� σε*α-
σµ� της δια(�ρετικ�τητας. Τ� απ�σπασµα πρ�σ(�ρεται για �να διαπ�λιτισµικ�
δι$λ�γ� µ�σα στην τ$#η �π�υ (�ιτ�)ν µαθητ�ς δια(�ρετικ�ς (υλ�ς, θρησκε!ας
και κ�υλτ�)ρας, σε µια πρ�σπ$θεια να απαλει(θ�)ν �ι πρ�καταλ�ψεις και τα
ρατσιστικ$ σ)νδρ�µα περ! ανωτερ�τητας και µη των ανθρ0πων.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Η παρα*�λ� τ�υ «Καλ�) Σαµαρε!τη».
2. Ν!κ�ς Κα&αντ&$κης, [/ι ∆ερ*!σηδες], Ανα'	ρ� στ	ν Γκρ�κ	 (1961), Εκδ�σεις

Ελ�νης Ν. Κα&αντ&$κη 200013, σ. 150-154.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Στην $π�ψη τ�υ σ�υλτ$ν�υ �τι για την αλ�θεια πρ�πει να διακινδυνε)σει κανε!ς

τα π$ντα, � Ν$θαν θ�τει µια πρ�ϋπ�θεση. Π�ια ε!ναι αυτ�; Να τη συ&ητ�σετε.
2. Σ)µ(ωνα µε την ιστ�ρ!α, τ� δα%τυλ!δι ε!%ε δ)ναµη, µ�ν� αν αυτ�ς π�υ κ$θε

(�ρ$ τ� (�ρ�)σε π!στευε σ’ αυτ�ν τη δ)ναµη. Αν τ� δα%τυλ!δι συµ*�λ!&ει την
π!στη, π�ιες σκ�ψεις γ)ρω απ� τις δι$(�ρες θρησκε!ες των ανθρ0πων κ$νετε;

3. ∆ια*$στε �λ�κληρ� τ� �ργ� π�υ κυκλ�(�ρε! διασκευασµ�ν� για ε(�*�υς απ�
τις Εκδ�σεις Ε#ερευνητ�ς (2004).

4. Σε συνεργασ!α µε τ�ν καθηγητ� των Θρησκευτικ0ν, συγκρ!νετε την ιστ�ρ!α τ�υ
δα%τυλιδι�) µε την παρα*�λ� τ�υ «Καλ�) Σαµαρε!τη».
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¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Γκ�τ%�λτ N(ραϊµ Λ�σινγκ Απ. (1729-1781), Ν�θαν 	 Σ	'�ς (1779) [απ�σπασµα], αν�κ-
δ�τη µετ$(ραση Hρ�στ�ς Ρ$µµ�ς.
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∂∂ ¡¡ ∞∞ §§ §§ ∞∞ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ √√ ππ   ∆∆ ƒƒ √√ ¶¶ √√ ππ   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™   ™™ ∆∆ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   ∆∆ ∏∏ ™™   ∂∂ ¡¡ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞ ™™

1. Συνδυαστικ	 αν�γνωση
Oδη �%�υν �ργανωθε! µε αυτ� τ�ν τρ�π� της συνδιδασκαλ!ας και της συγκριτικ�ς,
π�λυπ!πεδης, αν$γνωσης τα π�ι�µατα τ�υ Κα*$(η και τ�υ Ρ!τσ�υ.

2. Π�λιτισµικ	 πρ�σ�γγιση της θρησκεας
Με επ!κεντρ� τη (ιλ�σ�(ικ� ιστ�ρ!α τ�υ δα%τυλιδι�) µπ�ρ�)µε να ανα(ερθ�)µε
σε επ!µα%α πρ�*λ�µατα π�υ %αρακτ�ρι&αν παλαι�τερες επ�%�ς � ε#ακ�λ�υθ�)ν
να επι*ι0ν�υν και στην επ�%� µας (ιερ�! π�λεµ�ι, (ανατισµ�ς, µισαλλ�δ�#!α) και
να πρ�*$λ�υµε κ�ινωνικ�ς α#!ες π�υ θα πρ�πει να %αρακτηρ!&�υν τ� �θ�ς και τη
συµπερι(�ρ$ κ$θε ανθρ0π�υ (ανε#ιθρησκ!α, διαλλακτικ�τητα, καταν�ηση και
σε*ασµ�ς τ�υ δια(�ρετικ�)). Συνα(�ς πρ�*ληµατισµ�ς περ! Θε�) και ανθρ0πων
αναπτ)σσεται και στην περι�γηση τ�υ Ν. Κα&αντ&$κη στην Κνωσ� (στην εν�τη-
τα «Τα#ιδιωτικ$ κε!µενα»). Τα δ)� π�ι�µατα α#!&ει να σ%�λιαστ�)ν µε *$ση τα
π�λιτισµικ$ γνωρ!σµατα π�υ διαθ�τ�υν: την �ρθ�δ�#η παρ$δ�ση και την ελληνι-
κ�τητα. Hρ�σιµ� υλικ� γι’ αυτ� την πρ�σ�γγιση µπ�ρε!τε να *ρε!τε στα δ)� α(ιε-
ρ0µατα «Θρησκε!α και λ�γ�τε%ν!α» τ�υ περι�δικ�) Ν�α Εστ�α, τ%. 1765, 2004 και
τ%. 1776, 2005.

3. Ευρ�τερες δραστηρι�τητες
Μπ�ρ�)µε να κινητ�π�ι�σ�υµε τ�υς µαθητ�ς µας σε π�λλ�ς εναλλακτικ�ς κατευ-
θ)νσεις: να �ργαν0σ�υν στην τ$#η µια µικρ� �κθεση α(ιερωµ�νη στις δι$(�ρες
εκ(ρ$σεις της ανθρ0πινης θρησκευτικ�τηταςP να επισκε(θ�)ν και να (ωτ�γρα(!-
σ�υν εκκλησ!ες και #ωκλ�σια της περι�%�ς τ�υςP να συγκρ!ν�υν τ�υς ελλην�ρθ�δ�-
#�υς να�)ς µε καθ�λικ�)ς (συν)παρ#η στις Κυκλ$δες) � µε $λλα λατρευτικ$ κτ!-
σµατα (π.%. µ�υσ�υλµανικ$ τεµ�νη στη Θρ$κη)P να συγκεντρ0σ�υν και να συγκρ!-
ν�υν δι$(�ρα θρησκευτικ$ �θη και �θιµα, τα �π�!α π�ικ!λλ�υν αν$λ�γα µε τ� θρ�-
σκευµα.
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