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Εθνική ταυτότητα
Αναφέρεται στην αρμονική συνύπαρξη
παραδόσεων και αξιών από δύο ή
περισσότερες πολιτισμικές ομάδες. Η
σύνθεση αυτή επιδρά θετικά στην
αυτοεκτίμηση και έχει καλύτερη
ψυχολογική προσαρμογή.

Carl Gustav Jung
(1875 – 1961)
Σύμφωνα με τον Jung ο όρος «
αρχέτυπο» αναφέρεται σε κάποιες
πρωταρχικές ιδέες, σκέψεις, πράξεις,
εικόνες κτλ. οι οποίες πηγάζουν από τις
πρώιμες εμπειρίες της ανθρωπότητας
και για το λόγο αυτό έχουν περάσει στο
λεγόμενο «συλλογικό ασυνείδητο» του
ανθρώπινου γένους. Επομένως,
βρίσκονται στο ασυνείδητο του καθενός
, είτε στα έργα τέχνης, τα όνειρα και τις
διάφορες φαντασιώσεις ή νευρωτικές
διαταραχές.

Ταυτότητα
• Ατομική ταυτότητα: Είναι η
συνείδηση της ιδιαιτερότητας ενός
ατόμου από τον εαυτό του. Η
επίγνωση ότι αποτελεί κανείς μια
ατομικότητα ανεπανάληπτη, μια
ξεχωριστή οντότητα.
• Εθνική ταυτότητα: Ο όρος δηλώνει
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα ενός έθνους που το
διαφοροποιούν από τα άλλα.
• Κοινωνική και εθνική ταυτότητα: Η
εμφάνιση ενός υποκειμένου
«εμείς», η συνειδητοποίηση του
ατόμου ότι ανήκει σε μια κοινότητα
οικογένειας, γένους, φυλής,
έθνους, θρησκείας ή σχολική,
τοπική, επαγγελματική, ταξική,
κομματική…
• Παράδοση: Ο όρος παράδοση εφαρμόζεται επίσης σε ορισμένα
στοιχεία της κουλτούρας, που μεταβιβάζεται με αυτόν τον τρόπο
αλλά όχι σε όλα τα στοιχεία… και χρησιμεύει στην τόνωση της
ομαδικής συνειδητότητας και συνοχής.

Αρχαία Ελληνικά Φύλα
Διακρίνονται σε:

•
•
•
•

Κυλικράνες
Κίκονες
Εορδοί
Δρύοπες

•
•
•
•

Γνήτες
Βισάλτες
Αγριάνες
Φωκείς

Πελασγοί
Οι παλαιότεροι κάτοικοι
της Ελλάδας
ονομαστήκαν Πελασγοί ,
όπως κι όλες οι φυλές
που κατοίκησαν στην
Ελλάδα τα προϊστορικά
χρόνια. Ο Στράβων
αναφέρει ότι η φυλή των
πελασγών κατοικούσε
στην Θεσσαλική περιοχή που λεγόταν Πελασγικό
Άργος και αργότερα ονομάστηκε Πελασγιώτιδα.
Γενάρχης των Πελασγών αναφέρεται ο Πελασγός. Με
το όνομά του συνδέθηκαν πολυάριθμοι θρύλοι και
παραδόσεις. Σύμφωνα με μία από αυτές, ο Πελασγός
ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αναδύθηκε απ΄την γη
και έγινε ο γενάρχης των ανθρώπων.

Δωριείς
Οι Δωριείς ήταν
Ελληνικό φύλο,
ένα από τα
τέσσερα της
αρχαιότητας,
το οποίο καταγόταν σύμφωνα με τις
γραπτές παραδόσεις από την
οροσειρά της Πίνδου.

Ταυτότητα και Παράδοση:
 Είναι το σύνολο, αλλά και το καθένα ξεχωριστά
από τα στοιχεία του παρελθόντος ενός
πολιτισμού που διασώζονται προφορικά και
μεταδίδονται από στόμα σε στόμα και από γενιά
σε γενιά.
 Επιπλέον, είναι τα ήθη και τα έθιμα, οι
καθιερωμένες αρχές και συνήθειες, οι ηθικές
αντιλήψεις, που μεταβιβάζονται από γενιά σε
γενιά.

Συγκεκριμένα, ταυτότητα&
παράδοση αποτελούνται από
απ :
 Η νοοτροπία, οι προκαταλήψεις και οι αξίες ενός λαού
 Το θρησκευτικό βίωμα
 Η γλώσσα
 Η ιστορική πορεία και μνήμη ενός έθνους
 Τα πνευματικά δημιουργήματα
 Οι θεσμοί
 Τα υλικά επιτεύγματα

Πολλά σημεία της παράδοσης
ενός λαού διασώζονται, γιατί:
α)Είναι διαχρονικά
β)Πρεσβεύουν πανανθρώπινες αξίες και
υγιή πρότυπα συμπεριφοράς.

Αντίθετα, άλλα δεν
διατηρούνται, γιατί:
α)Δεν είναι υγιή ή χρήσιμα
β)Έχουν χαρακτήρα προσωρινό
και φθαρτό

Σταδιακη αποκοπή των νέων από την
παράδοση:
• Η τυποποίηση και η εξαθλιωτική εξομοίωση στον τρόπο
ζωής (διασκέδαση, εργασία…)
• Η χαλάρωση των εθίμων των ηθών (φιλότιμο,
σεβασμός) αλλά και θεσμών (οικογένεια)
• Η ιστορική άγνοια και η αλλοίωση του λαϊκού πολιτισμού
• Η διάβρωση της γλώσσας
• Η αμφισβήτηση της εκκλησίας

Ακόμη σημαντικότερες αιτίες
απομάκρυνσης από την παράδοση!
• Χάσμα γενεών
• Αμφισβήτιση/αρνητισμός νέων...κόντρα στο
κατεστημένο
• Ξενομανία
• Κρίση θεσμών
• Προβολή ξενόφερτων προτύπων από την
τηλεόραση
• Αποστασιοποίηση πνευματικών ανθρώπων
• Αδιαφορία πολιτείας
• Τεχνολογικές εξελίξεις

Τρόποι επανασύνδεσης με την
παράδοση:
Συνειδητοποίηση της αξίας της
Μελέτη,προβολή και ανάδειξη της
Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας
Βιοματική επαφή με την παράδοση
Ευαισθητοποίηση Μ.Μ.Ε (σωστή
προβολή,ενημέρωση)
• Στήριξη μουσείων
• Προβολή σωστών προτύπων
• Κοινητοποίηση πνευματικών ανθρώπων
•
•
•
•
•

Τέλος,ένα ιδιαίτερο παράρτημα για την
ελληνική ταυτοτητα:
Προσδιορίζεται από:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τον προελληνικό πολιτισμό
Την Τουρκορατία
Το Βυζάντιο
Την Ορθοδοξία
Τα ελληνιστικά χρόνια
Τον αρχαίο ελληνικό και κλασσικό πολιτισμό
Τους πολέμους κι τους απελευθερωτικούς αγώνες
Την επαφή με άλλες χώρες
Την επίδραση από Ανατολή και Δύση

Εάν οι Έλληνες επανασυνδεθούμε με την ταυτότητα μας
έχουμε όλα τα εφόδια να προοδεύσουμε και να
ευτυχίσουμε, αρκεί να μη χάσουμε τον ομφάλιο λώρο
μας ,την ταυτότητα μας!

ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ο μύθος του κρυφού σχολειού είναι τριπλός και διαμορφώθηκε
οριστικά πολύ αργά, μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα. Όσον
αφορά το πρώτο σημείο (τριπλός μύθος) αυτό σημαίνει ότι
υπήρξε «σχολειό», ότι δηλ. υπήρξε μαθησιακή διαδικασία,
δεύτερον ότι αυτή ήταν κρυφή και τρίτον ότι διοργανώθηκε από
την εκκλησία.

Στην περίοδο της οθωμανικής κατοχής
λειτουργούσαν επίσημα ελληνικά σχολεία ιδρυθέντα
από την ιδιωτική πρωτοβουλία Ελλήνων και την
Εκκλησία και η παροχή παιδείας με κύριο σκοπό να
ετοιμαστούν στελέχη. Για τις ανάγκες της δεν
αντιμετώπιζε την αντίδραση της κεντρικής εξουσίας
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θεωρείται όμως
πιθανό πως σε ορισμένες περιπτώσεις Τούρκοι
αξιωματούχοι σε απομακρυσμένες περιφέρειες
δυσχέραιναν ή απαγόρευαν τη λειτουργία σχολείων
για ποικίλους λόγους, που πολλές φορές σχετίζονταν
με την αναστάτωση που προκαλούσαν τα
απελευθερωτικά κινήματα

Το 1608 τα σχολεία λειτούργησαν με την κηδεμονία της εκκλησίας
κυρίως για να ετοιμάσουν στελέχη για τις ανάγκες της, καθώς ο
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως είχε τεθεί επικεφαλής του έθνους
των Ορθοδόξων υπηκόων της αυτοκρατορίας. Η κεντρική διοίκηση
στην Κωνσταντινούπολη δεν απαγόρευσε τη λειτουργία ελληνικών
σχολείων και εκκλησιών.
Όπως επισημαίνει ο Νεοκλής Σαρρής, για να διατηρούν οι χριστιανοί
τους θρησκευτικούς τους θεσμούς έπρεπε να ρέει σταθερά νόμιμο και
παράνομο χρήμα από αυτούς προς τους Οθωμανούς.
Έτσι, σε διάφορες επαρχίες και κατά περιόδους υπήρχαν σοβαρά
εμπόδια ακόμα και καταστροφές σχολείων. Η μοναδική Ορθόδοξη
οργανωμένη σχολή ήταν η Πατριαρχική Ακαδημία, μετά την
επανίδρυσή της το 1454.

ΤΑΥΟΤΗΤΑ ΚΑΙ IΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

• Το θέμα μας, πιστεύουμε
ότι έχει ενδιαφέρον, διότι
είναι διαχρονικό, είναι
κάτι που έχει
απασχολήσει όλους τους
ανθρώπους σε όλες τις
εποχές

• Σκοπός μας είναι να σας
δώσουμε κάποιες
ενδεικτικές πληροφορίες
επί του θέματος έτσι ώστε
να σας κινήσουμε το
ενδιαφέρον να ψάξετε για
παραπάνω πληροφορίες
μόνοι σας.

Ταυτότητα: Ορισμός
Ποιος είμαι;
Τι με χαρακτηρίζει;
Γιατί διαφέρω από όλους τους υπόλοιπους;
Η απάντηση είναι απλή: γιατί είμαι μοναδική,
ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός
καθώς διαθέτει γνωρίσματα,
χαρακτηριστικά και συμπεριφορές διαφορετικές από
όλους τους άλλους που τον κάνουν να ξεχωρίζει.
Όλα αυτά τα στοιχεία είναι η ταυτότητα του.

• Γίνεται, όμως, να χάσουμε στοιχεία της ταυτότητας μας;
Μαζί θα εξετάσουμε αν αυτό είναι δυνατό να συμβεί μέσα
στο πλαίσιο των σχέσεων των δύο φύλων και
συγκεκριμένα θα δούμε αν είναι πιθανόν να συμβεί
στους παρακάτω τομείς:
α) Παιδική Ηλικία-Εφηβεία,
β) Κοινωνική Ζωή,
γ) Πολιτικά Δικαιώματα,
δ) Αγορά εργασίας και
ε) Γάμος.

Παιδική Ηλικία –Εφηβεία
Έφη Λέκκα

Στερεότυπα
Αγόρια
• Τα πιο δημοφιλή χρώματα
είναι: το μπλε, το μαύρο, το
καφέ και το γκρι.
• Τα πιο συνήθη παιχνίδια είναι:
οι υπερήρωες, τα όπλα τα
οχήματα και τα στρατιωτάκια.

Κορίτσια
• Τα πιο δημοφιλή χρώματα
είναι: το ροζ, το μωβ και το
παστέλ.
• Τα πιο συνήθη παιχνίδια είναι:
οι κούκλες, τα κουζινικά, και οι
οικιακές συσκευές.

• Αθλητισμός:Τα αγόρια έχουν πιο εντατική ενασχόληση και κυρίως
με το ποδόσφαιρο ενώ τα κορίτσια συμμετέχουν λιγότερο ή με
συγκεκριμένα αθλήματα όπως η πετοσφαίρηση.

• Τεχνολογία: Τα αγόρια συνάπτουν στενότερη σχέση με την
τεχνολογία ενώ αναπτύσσεται η άποψη ότι τα κορίτσια αδυνατούν
να τη χειριστούν.

• Ένα είδος κοινωνικών στερεοτύπων αναφέρεται στην καθημερινή
ζωή των εφήβων και στις συνήθειες τους (ενδυμασία, ώρα
επιστροφής από βραδινή έξοδο).

Κοινωνική Ζωή
Νόρα Καλέμασι

Κοινωνική Ζωή
• Σύμφωνα με τη θεωρία της <<κοινωνικής ταυτότητας>> κάθε άτομο
που ζει στα πλαίσια ενός οργανωμένου κοινωνικού συνόλου τείνει
να τοποθετεί τον εαυτό του σ’ένα πλήθος κοινωνικών κατηγοριώνομάδων.

Στερεότυπα
• Ο άνδρας έχει
περισσότερα κοινωνικά
και πολιτικά δικαιώματα.
• Κυρίαρχος ρόλος του
άνδρα αναδεικνύεται
αυτός του τροφοδότη.

• Η γυναίκα παρουσιάζεται
ως ον χαμηλής
αυτοεκτίμησης με
αποτέλεσμα να υποτιμάται
σε πολλούς τομείς.
• Αναλαμβάνει τη φροντίδα
του σπιτιού και την
ανατροφή των παιδιών.

Πολιτικά Δικαιώματα
Μιχαήλ Ισούφι

Καλλιρρόη Παρρέν
• Η Καλλιρρόη Παρρέν ήταν η πρώτη ελληνίδα φεμινίστρια.
• Πρωτοστάτησε σε κινήματα υπέρ των γυναικών, με αποκορύφωμα
την υποβολή στην κυβέρνηση Τρικούπη 2.850 υπογραφών
γυναικών υπέρ της γυναικείας εκπαίδευσης.
• Συμμετείχε ενεργά σε διεθνή γυναικεία συνέδρια ανά τον κόσμο και
διακήρυττε την ανάγκη εξασφάλισης παιδείας και εργασίας για τις
γυναίκες, ως βασικές προϋποθέσεις για την πνευματική και πολιτική
τους ισοτιμία και χειραφέτηση.
• Επίσης εξορίστηκε στην Ύδρα από τον Μάρτιο του 1917 μέχρι τον
Νοέμβριο του 1918 «διά τας πολιτικάς πεποιθήσεις της».

• Στις αρχές του 20ου αιώνα οι γυναίκα δεν είχε πολιτικά δικαιώματα,
ενώ ο άντρας είχε το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
• Η Νέα Ζηλανδία, όμως, είναι η πρώτη χώρα που έδωσε δικαίωμα
ψήφου σε γυναίκες, σε εθνικές εκλογές από τον Νοέμβριο του 1893.
• Ενώ στην Ελλάδα για πρώτη φορά ψήφισαν στις δημοτικές εκλογές
της 11ης Φεβρουαρίου 1934. Εκλογικό δικαίωμα δεν δόθηκε σε
όλες, αλλά μόνο σε όσες είχαν κλείσει τα 30 χρόνια και διέθεταν
τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού.

Φεμινισμός
•

•

•

Ο φεμινισμός είναι ένα ιδεολογικό κίνημα που υποστηρίζει τη χειραφέτηση
της γυναίκας και την εξίσωσή της με τον άντρα σ' όλα τα πεδία της
πολιτικοοικονομικής και κοινωνικής ζωής.
Η Ελλάδα διαθέτει μια από τις προοδευτικότερες νομοθεσίες όσον αφόρα
την ισότητα των δυο φύλλων, ωστόσο η ανισότητα υφίσταται τόσο στον
εργασιακό χώρο όσο και στο σπίτι αφού ακόμη υπάρχει η πεποίθηση πως η
γυναίκα πρέπει να μένει στο σπίτι να φροντίζει τα παΐδια και παράλληλα την
ανατροφή των παιδιών.
Το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα προωθήθηκε σημαντικά από την
Ένωση Γυναικών Ελλάδας, που συστάθηκε το 1976.

Ο Νόμος 2159
• Μετά την ψήφιση του νόμου 2159 στις 28 Μαΐου το 1952
κατοχυρώνεται το δικαίωμα της γυναίκας να όχι μόνο να εκλέγει
αλλά και να εκλέγεται στις δημοτικές και βουλευτικές εκλογές.
• Λίγους μήνες αργότερα στην Θεσσαλονίκη εξελέγχεται η πρώτη
γυναίκα βουλευτής η Ελένη Σκούρα.
• Αν και θεωρητικά τα δυο φύλλα έχουν τα ίδια δικαιώματα, φαίνεται
στην πολιτική ζωή φαίνεται να κυριαρχούν οι άντρες

Σωτήρης Βλάχος
Είναι γνωστό σε όλους ότι οι ρόλοι των δύο φύλων δεν προέκυψαν αυθαίρετα αλλά
δηµιουργήθηκαν και στηρίχθηκαν πάνω στη θέση που κατείχαν τα δύο φύλα, αρσενικό και θηλυκό,
από την αρχαιότητα ακόµη έως και σήµερα. Η θέση των δύο φύλων καθόρισε και τους ρόλους που
διαδραµάτιζαν τα άτοµα σε κάθε κοινωνία. Το σύστηµα των φύλων µπορεί ανάλογα την κοινωνία
που αναφερόµαστε να ορίζεται διαφορετικά, αλλά παραµένει για όλες τις κοινωνίες ένα σύστηµα
ασύµµετρο καθώς το ένα φύλο θεωρείται κατώτερο από το άλλο και αυτό είναι πάντα το γυναικείο.
∆εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι σε όλες τις κοινωνίες και τους αιώνες οι άνθρωποι
θεωρούσαν ότι τα αρσενικά και τα θηλυκά είναι διαφορετικά αφού κατ' αρχάς διαφέρουν ανατοµικά
αλλά και ποιοτικά, στο πνεύµα, στην ψυχή και στις ικανότητες. ∆ιάχυτη ήταν η άποψη ότι δεν είναι
δυνατόν να κάνουν τα ίδια πράγµατα ούτε να σκέφτονται µε τον ίδιο τρόπο.

Μια άµεση συνέπεια των στερεότυπων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που αποδίδονται στα
δύο φύλα, κυρίως εις βάρος των γυναικών, αφορά στο διαχωρισµό των επαγγελµάτων και των
θέσεων εργασίας µε βάση το φύλο. Μπορεί βέβαια θεσµικά
όλα σχεδόν τα επαγγέλµατα να µπορούν να ασκηθούν και από τα δύο φύλα, ωστόσο ο διαχωρισµός
σε τυπικά "γυναικεία" και τυπικά "αντρικά" εξακολουθεί να αποτελεί µια καθιερωµένη κοινωνική
πρακτική σε όλο το δυτικό πολιτισµό. Αυτός ο διαχωρισµός γίνεται µε βάση τα στερεότυπα
χαρακτηριστικά που αποδίδονται στα δύο φύλα δηλαδή τους τρόπους συµπεριφοράς, τις ικανότητες
και τις επιδεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση κάποιου επαγγέλµατος.
Είναι ευδιάκριτο ότι τα στερεότυπα γυναικεία επαγγέλµατα θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως
επαγγέλµατα προσφοράς υπηρεσιών και παροχής φροντίδας προς τους άλλους και βασίζονται στην
εκ φύσεως ανάγκη, σύµφωνα πάντα µε τα στερεότυπα, της γυναίκας να προσφέρει στους άλλους
φροντίδα από την ευαισθησία της για τις ανάγκες των άλλων. Αντίθετα τα στερεότυπα αντρικά
επαγγέλµατα χαρακτηρίζονται από το κύρος που προσδίδουν, την κοινωνική αναγνώριση αλλά και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει κάποιος για να τα ασκήσει όπως είναι η ευστροφία,
η δηµιουργικότητα, -η έµφυτη κλίση στις επιστήµες, η µυϊκή δύναµη και γενικά όλα τα στερεότυπα
χαρακτηριστικά που αποδίδονται στους άντρες.

Γάμος
Τζένη Γκιούζι

Α) Ορθόδοξη Εκκλησία
• Η Εκκλησία ευλογεί και εντάσσει στο σώμα της την ένωση του άντρα
και της γυναίκας <<εις σάρκαν μίαν>> με το μυστήριο του γάμου.
• Ο γάμος είναι συζυγία κοινωνικής ζωής και σωμάτων με στόχο την
τελείωση των προσώπων και την σωτηρία.
• Καθήκοντα συζύγων:
Η γυναίκα υπακούει τον άντρα, όπως η Εκκλησία τον Χριστό και
αναλαμβάνει το πόλο της ως μητέρα, όπως η Παναγία.
Ο άντρας πρέπει να φροντίζει την γυναίκα του, γιατί <<‘Όποιος
αγαπάει την γυναίκα του, αγαπάει τον εαυτό του>>(Απόστολος
Παύλος) και πρέπει να είναι υπομονετικός <<Ακόμη και αν χρειαστεί
να πληγωθεί γι’αυτήν μύριες φορές>>(Αγ. Ι. Χρυσόστομος).

Β) Ελληνική Κοινωνία του 20ου
Αιώνα
• Ο γάμος ήταν μία εμπορική συμφωνία(Αριστοτέλης), με κύριο
κριτήριο για την σύζευξη την οικονομική κατάσταση των
οικογενειών.
• Ενδιαφέρον έδειχνε μόνο ο σύζυγος και το εξέφραζε μέσω της
προξενήτρας.
• Η κόρη είχε ως υποχρέωση να δημιουργήσει προίκα, στο οποίο
συνέδραμε και η οικογένεια.
• Για την διασφάλιση μιας επιτυχημένης συναλλαγής οι οικογένειες
προχωρούσαν και στην υπογραφή επίσημου προικοσυμφώνου,
μέρος συμβολαιογραφικής πράξης.

Στον

ο
21

Αιώνα

• Η επιλογή συντρόφου είναι ελεύθερη και προσωπική.

•

Δεν ενδείκνυνται πια περιορισμοί για την οικονομική κατάσταση,
την προέλευση ή τα πιστεύω.

• Εξάλλου η προίκα έχει καταργηθεί από το 1983.

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου
Με βάση το ερωτηματολόγιο
που διανεμήθηκε στους μαθητές
της Α και Β τάξης βγάλαμε τα
ακόλουθα αντιφατικά
συμπεράσματα.
Ενώ οι περισσότεροι πιστεύουν
θεωρητικά στην ισότητα των δύο
φύλων και δεν έχουν βιώσει οι ίδιοι
ή κάποιος από τον κοινωνικό τους
περίγυρο κάποια φυλετική
διάκριση, εμμένουν και
υποστηρίζουν συγκεκριμένα
στερεότυπα, τα οποία κάνουν
διαχωρισμούς ανάμεσα στα δύο
φύλα.

ΠΗΓΕΣ
Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία
• www.draseis-gynaikon.gr
• http://www.mixanitouxronou.gr/gia-na-mi-mini-kopela-sto-rafieprepe-na-dosi-prika-ston-gampro-anachronistiko-ethimo-pouprokalese-kinoniki-katakravgi-ke-katargithike-1983/Και
• Wikipedia
• Καινή Διαθήκη
• Ορθόδοξη πίστη και Λατρεία Α' Γενικού Λυκείου
• http://www.sansimera.gr/articles/8#ixzz3tiWhKDHD
• http://tvxs.gr/news
www.lifo.gr

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΦΗΒΕΙΑ
•Εφηβεία
•Ψυχολογία εφήβου
•Σχολικός εκφοβισμός
•Έφηβοι και ναρκωτικά
•Έφηβοι και διαδίκτυο
Γεωργία Καραγιώργου, Αποστόλης Μανθόπουλος, Ειρήνη Ζυγούκη
,
Αντώνιος Γεωργακόπουλος, Δημήτρης Λέων

Eφηβεία
Η δεκαετία που καταλαμβάνει το
ηλικιακό διάστημα από τα 8 έως τα 18
έτη της ανθρώπινης ζωής, είναι
ιδιαίτερα σημαντική σε ότι αφορά
στην διαμόρφωση της «αίσθησης του
εαυτού».
Στο διάστημα αυτό ο άνθρωπος
συνειδητοποιεί το μέγεθος της
αλληλεπίδρασης που ασκείται
ανάμεσα στον ίδιο και τους
υπόλοιπους ανθρώπους και
παράλληλα διαμορφώνει κάποιες
συγκεκριμένες στάσεις ζωής που
έχουν να κάνουν ακριβώς με τον
τρόπο που διαισθάνεται ότι ο ίδιος

επηρεάζει ή επηρεάζεται από τους άλλους.

Βασικοί άξονες στην επίτευξη
αυτής της αξιολόγησης
 Αυτοαντίληψη

 Αυτοεκτίμηση

Aυτοαντίληψη
Η αυτοαντίληψη έχει να κάνει με το
«αντικείμενο» μέρος της αξιολόγησης και
συστατικά περιγράφει τα χαρακτηριστικά του
κάθε ατόμου, ενώ η αυτοεκτίμηση έχει να
κάνει από το πώς το ίδιο το άτομο αισθάνεται
γα την αξία του.
Ένας τρίτος παράγοντας που καθορίζει την
έννοια του εαυτού είναι η ταυτότητα.
Η ταυτότητα είναι το σύνολο των
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που πρέπει
να συγκεντρώνει ένα άτομο ώστε να μπορεί
να αναλάβει έναν συγκεκριμένο ρόλο σε μια
συγκεκριμένη ομάδα.
Ενώ η αυτοαντίληψη και η αυτοεκτίμηση
αρχίζουν να αναπτύσσονται από τα πρώτα
χρόνια της μέσης παιδικής ηλικίας , οι
διάφορες ταυτότητες επιλέγονται και
κατακτώνται κυρίως στην εφηβεία .

Η αίσθηση του εαυτού στην
περίοδο της εφηβείας
Τα προβλήματα της εφηβείας
Η περίοδος της εφηβείας που ξεκινάει
γύρω στο 12ο χρόνο της ζωής
χαρακτηρίζεται ως περίοδος διερεύνησης
των στοιχείων εκείνων που θα
διευκολύνουν το άτομο να αποκτήσει την
τελική του ταυτότητα και να διαμορφώσει
τον χαρακτήρα του ως ενήλικος.
Κατά την περίοδο αυτή, καθώς το παιδί
μεταβαίνει από το δημοτικό στο γυμνάσιο,
συμβαίνουν δραματικές αλλαγές και
αρχίζει μια έντονη δραστηριότητα
αναζήτησης, αμφισβήτησης,
απογαλακτισμού, προβληματισμού και
άγχους.

Η διαμόρφωση της ταυτότητας








Η διαμόρφωση της ταυτότητας συμβαίνει στην
εφηβεία, αλλά μπορεί να αλλάξει και στην
ενήλικη ζωή.
Όσο περισσότερο συμμετέχει ο έφηβος στην
αναζήτηση της ταυτότητας του τόσο
ισχυρότερη καθίσταται.
Το κοινωνικό πλαίσιο αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα γα τη διαμόρφωση της.
Υπάρχουν πολλά είδη ταυτοτήτων που πρέπει
να κατακτηθούν ταυτόχρονα όπως είναι η
θρησκευτική, η πολιτική, η εθνική, η
σεξουαλική κλπ.
Από το σύνολο των πολλαπλών ταυτοτήτων
που άπτονται του ιδεολογικού και του
διαπροσωπικού τομέα, σημαντικότερες
δείχνουν να είναι για τον 1ο τομέα: η
επαγγελματική, η θρησκευτική, η πολιτική και
η φιλοσοφική ταυτότητα και για τον 2ο: η
συναισθηματική, η οικογενειακή η και
ταυτότητα της ψυχαγωγίας.

ΨΙΛΟΛΟΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥ


Οι έφηβοι (12 έως 18) ετών όντας στο
μεταβατικό στάδιο από την παιδική ηλικία προς
την ενηλικίωση και προσπαθώντας να
προσαρμοστούν στις βιοσωματικές και
συναισθηματικές αλλαγές που συνοδεύουν
αυτή την ηλικία, συχνά έχουν να διαχειριστούν
πλήθος πρωτόγνωρων συναισθημάτων.



‘Άγχος εν όψει εξετάσεων, προβλήματα στις
σχέσεις με συνομηλίκους, με το άλλο φύλο, με
γονείς και καθηγητές, σεξουαλικές ανησυχίες,
είναι μερικά από τα καθημερινά προβλήματα
με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι και τα οποία
είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά
και την ψυχική του υγεία.



Οι έφηβοι πιθανώς να εμφανίσουν απομόνωση,
νευρικότητα, αντιδραστικότητα, υπερβολική
ευαισθησία, χαμηλή αυτοεκτίμηση,
επιθετικότητα, άγχος, κατάθλιψη. Προκειμένου
να καταφέρει να διαχειριστεί όλα τα
παραπάνω συναισθήματα και ανησυχίες ο
έφηβος, συχνά έχει την ανάγκη να μιλήσει με
κάποιον, με ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης με το
οποίο θα νιώθει άνετα.

Αντιδράσεις και προβλήματα στη
συμπεριφορά των εφήβων
















Επιθυμία για απομόνωση
Απροθυμία προς την εργασία και την εκτέλεση των
υποχρεώσεων
Πλήξη και αδιαφορία για δραστηριότητες που πριν
του ήταν ευχάριστες
Νευρικότητα και ανησυχία
Ευσυγκινησία και υπερβολική ευαισθησία
Αντιδραστική και εχθρική στάση προς τους άλλους
Εναντίωση σε κάθε μορφή εξουσίας
Σεξουαλικές ανησυχίες και ενασχόληση με το σεξ
Υπερβολική ντροπαλότητα
Μειωμένη αυτοπεποίθηση
Ονειροπόληση
Καταθλιπτική διάθεση
Επιθετικότητα και παραβατική συμπεριφορά
Ψυχοσωματικά συμπτώματα
Άγχος και κρίσεις πανικού

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ


Η εφηβεία ορίζεται από το χρονικό διάστημα που ξεκινά με την εμφάνιση των πρώτων σημείων της ήβης
και καταλήγει στην ενηλικίωση του ατόμου.
ατόμου. Με τον όρο ΄΄ήβη΄΄ περιγράφουμε τις σωματικές και
βιολογικές αλλαγές οι οποίες αρχίζουν κατά μέσο όρο στην ηλικία των 12 ετών για τα κορίτσια και των 14
ετών για τα αγόρια και οφείλονται κυρίως στην έκκριση ορμονών.
ορμονών.



Υπάρχει μια έντονη αλλαγή στην εικόνα του σώματος και του εαυτού,
εαυτού, η οποία σπρώχνει τον έφηβο στην
αναζήτηση μιας νέας ταυτότητας.
ταυτότητας.



Η έννοια ‘’ κρίση ηλικίας’’
ηλικίας’’ υποδηλώνει ότι πρόκειται για κάτι παροδικό.
παροδικό. Ορίζεται ως η εφήμερη
αποδιοργάνωση του ψυχισμού του,
του, που παρουσιάζεται όταν ο έφηβος αφήνει τα στηρίγματα της
παιδικής ηλικίας,
ηλικίας, χωρίς να έχει βρει ακόμη εκείνα της ενήλικης ζωής.
ζωής. Εκδηλώνεται με ποικίλες διαταραχές
της συμπεριφοράς,
συμπεριφοράς, κυρίως προκλητικές και επιθετικές,
επιθετικές, μέσα από τις οποίες φαίνεται η άσχημη
ψυχολογική κατάστασή του.
του.



Ο τρόπος με τον οποίο θα ξεπεραστεί η κρίση της εφηβείας εξαρτάται από την προσωπικότητα και τις
ψυχικές δυνάμεις του εφήβου,
εφήβου, αλλά και από τη στάση και τη συμπεριφορά των γονιών.
γονιών.



Τι βιώνει ο έφηβος:
έφηβος: Όλα αλλάζουν σε αυτόν γύρω του,
του, το σώμα του,
του, οι συναισθηματικοί του δεσμοί ,τα
ενδιαφέροντά του,
του, αλλά χωρίς να έχει την παραμικρή βεβαιότητα για το αποτέλεσμα των αλλαγών.
αλλαγών. Οι
αλλαγές στο σώμα συνοδεύονται με αντίστοιχη αλλαγή στον τρόπο που του συμπεριφέρονται οι άλλοι,
άλλοι, οι
γονείς,
γονείς, αλλά και το περιβάλλον,
περιβάλλον, οι καθηγητές στο σχολείο του,
του, π.χ. γίνονται πιο αυστηροί ή έχουν
μεγαλύτερες προσδοκίες από αυτόν.
αυτόν.



Ο έφηβος είναι μπερδεμένος –αφενός επιθυμεί να μεγαλώσει,
μεγαλώσει, αφετέρου νοσταλγεί την παιδική του
ηλικίαηλικία- έχει ανάγκη να επιβεβαιωθεί,
επιβεβαιωθεί, αλλά ταυτόχρονα φοβάται να συγκρουστεί με τον εξωτερικό

κόσμο. Και αυτές οι αντιφάσεις μεταφράζονται σε εσωτερική ένταση.

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥ ΣΕ
ΕΙΚΟΝΕΣ

Δεν έχω πάντα
Στα
και την καλύτερη άκρα…Μεγάλω
διάθεση να
σα και καπνίζω
μιλήσουμε….
…

Έχω ένα συνεχή
προβληματισμό
και αναπάντητα
ερωτήματα
…..που
τρελαίνουν τους
γονείς

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥ ΣΕ
ΕΙΚΟΝΕΣ

Επιθυμώ να παραμείνω
παιδί και υιοθετώ μια
σειρά ακραίων
διατροφικών
συνηθειών. Δεν
επιθυμώ το παιδικό
σώμα να μετατραπεί
βαθμιαία σε σώμα
ενηλίκου.

Μεγάλωσα το δηλώνει
και το ξύρισμα που θέλω
πλέον για τις πέντε
τρίχες…

Καλά οι υπόλοιπες
σωματικές αλλαγές…
αλλά αυτά τα
σπυράκια…

Ταυτότητα και θρησκεία!!!
Ποιος άραγε είναι ο ορισμός της ταυτότητας; Μήπως είναι το σύνολο των
ιδιοτήτων που προσδιορίζουν την ιδιαίτερη φύση ενός ατόμου ή συνόλου; Άραγε
θα μπορούσε να είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών που ξεχωρίζουν το μέλος
ενός συνόλου από τα υπόλοιπα μέλη; Έγγραφο που εκδίδεται από τις
αστυνομικές αρχές και χρησιμοποιείται από τον πολίτη για να πιστοποιήσει το
όνομά του και τα υπόλοιπα στοιχεία του στις σχέσεις του με το κράτος ή φυσικά
και νομικά πρόσωπα ή κόσμημα που φοριέται στον καρπό και έχει χαραγμένο το
όνομα του κατόχου του; Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ταυτότητα είναι η
ιδιότητα δύο πραγμάτων να είναι μεταξύ τους απολύτως όμοια, ομοιότητα ή στα
μαθηματικά αλγεβρική ισότητα που ισχύει για κάθε τιμή των μεταβλητών της…
Όλα αυτά ισχύουν αλλά ποιος από αυτούς τους ορισμούς επηρεάζεται από το
θρησκευτικό δόγμα στο οποίο πιστεύει το άτομο και γιατί;

Ο άνθρωπος και η σχέση του με τη
θρησκεία!
Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον και ανήκει μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο,
ομάδα. Σε αυτό μεταδίδει ήθη, έθιμα, κανόνες και ιδεολογίες. Η
θρησκεία είναι ο τριτογενής φορέας κοινωνικοποίησης του ατόμου,
καθώς προβάλλει αξίες και κανόνες συμπεριφοράς στους ανθρώπους.
Τα θρησκευτικά ήθη και έθιμα αποτελούν στοιχεία πολιτισμού και
καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής των ανθρώπων.
Προβάλλουν μια γενική κοσμοθεωρία στο άτομο και στάσεις ζωής, που
έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία. Η σπουδαιότητα των αληθινών
προτύπων είναι καθ’ όλα ζωτική. Συμβάλλουν στην ηθική, πνευματική
και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου. Η θρησκεία ρυθµίζει τη σχέση του
ανθρώπου µε το ιερό και το θείο και επιδρά τόσο στη συµπεριφορά του,
όσο και στην οργάνωση της κοινωνίας. Η θρησκευτική πίστη ενοποιεί τα
µέλη µιας κοινωνίας, όµως αν υπάρχει θρησκευτικός φανατισµός, τα
οδηγεί στο διαχωρισµό ή/και στη σύγκρουση. Δεν ευθύνεται όµως η
θρησκεία γι’ αυτό, αλλά οι άνθρωποι που τη χρησιµοποιούν για να
πετύχουν τους στόχους τους.

Συγκεκριμένα κάθε άτομο προσπαθεί να
χειραφετηθεί διεκδικώντας τη δημιουργική του
έκφραση μέσα στην εποχή του, προκειμένου να
προσαρμοστεί κατάλληλα, να διαμορφώσει την
αυταξία του και να ξεχωρίσει. Με λίγα λόγια
αλλιώς πράττουν τα άτομα που η θρησκεία τους
θεωρεί ότι πρέπει να αποδεκτούν την κοινωνική
θέση με την οποία γεννήθηκαν και είναι αμαρτία
να προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτό που τους
δόθηκε και αλλιώς πράττουν τα άτομα που
διδάσκονται ότι είναι επιτακτική ανάγκη να
δουλεύεις σκληρά στη ζωή σου και να
εξελίσσεσαι ως άτομο.

Αξίες ζωής!
Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από αληθινά πρότυπα και αξίες που μέσα από τη
θρησκεία μπορεί να ανακαλύψει. Αυτές οι αξίες επικεντρώνονται σε κάποια
πρωταρχικά σημεία, όπως:
• Η ζωή δεν κυλά, όπως στα παραμύθια αλλά είναι γεμάτη από σκληρούς αγώνες
και σε μας – ανάλογα με τον τρόπο ζωής του καθένα μας εναπόκειται να βρούμε
διεξόδους και λύσεις στα προβλήματά μας.
• Ζούμε για να αναπτυχθούμε πνευματικά, να ολοκληρωθούμε πνευματικά, να
ολοκληρωθούμε σαν άτομα και όλες μας οι εμπειρίες, θετικές ή αρνητικές
συνεισφέρουν στον ίδιο αυτό υπέρτατο στόχο
• Η αλήθεια, η καλοσύνη, η αγάπη είναι αξίες και ιδιότητες επιθυμητές από
όλους, δεν είναι εφήμερες, αλλά έχουν τη θέση τους σε μια παγκόσμια τάξη
πραγμάτων
• Όλοι μας είμαστε προορισμένοι να υπηρετούμε όχι μόνο τον εαυτό μας αλλά
και τους συνανθρώπους μας, συμβάλλοντας στο κτίσιμο ενός δίκαιου κόσμου

Θρησκεία και αξίες!
Η έρευνα της ύπαρξης του ανθρώπου οδηγεί σ’ένα Υπερπέραν, στην ανάγκη
ύπαρξης μιας υπερδύναμης που από την μια μεριά θα εξηγεί τα ανεξήγητα
φαινόμενα, από την άλλη θα προσφέρει δύναμη, αισιοδοξία, πίστη και
ασφάλεια στον άνθρωπο. Αναζητεί συνεπώς ένα θεό για τον οποίο δεν έχει
συγκεκριμένες γνώσεις, παραμένει άγνωστος και σωπαίνει. Στο όνομα όμως
αυτού του θεού, υπήρξαν άνθρωποι, πνευματικοί πατέρες, όπως λέγεται, οι
οποίοι δημιούργησαν κείμενα, απόψεις, στάσεις ζωής, θεσμοθέτησαν αν
θέλετε θρησκευτικές πίστες και δόγματα και καθοδήγησαν λαούς. Ας
θυμηθούμε, το πάντρεμα της επιστήμης- θρησκεία και της κρατικής εξουσίας
σε ιστορικές στιγμές, όπως ο μεσαίωνας (από τις μελανές στιγμές της ιστορίας),
το Βυζάντιο (η ενθάρρυνση του λαού και του στρατού μέσω της χριστιανικής
πίστης για την αντιμετώπιση των βαρβάρων), η καταλυτική επικράτηση της
θρησκευτικής πίστης στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα ή ακόμα η επίδραση των
θρησκευτικών δοξασιών στη διαμόρφωση της ηθικής στη Βικτωριανή εποχή
στην Αγγλία.

Φτάνουμε, λοιπόν στο συμπέρασμα ότι, πίσω απ’ όλα όσα είπαμε σχετικά με
την κατάκτηση της ευτυχίας και την ολοκλήρωση του ανθρώπου κρύβεται
η ανάγκη του ατόμου να έχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς, ένα
φιλοσοφικό προβληματισμό για τη ζωή ή μια θρησκευτική πίστη να
συμβαδίζει με την πραγματικότητα…

Πηγές!!!
www.googleimages.com
www.newsbeast.gr
www.wikipedia.gr
http://www.dimitrismpoukouras.gr/thematapsychologias/koinonika/o-anthropos-e-koinonia-kaie-threskeia
• http://schools.patakis.gr/files/TRAPEZA%20THEMAT
WN/B%20LYKEIOY/POLITIKH_PAIDEIA_B_OMADA.pd
f
•
•
•
•

Μουντεάνου Αναμαρία Τεοντόρα

Ποια είναι τα μέσα επίδρασης της
θρησκείας στο άτομο;
• Η οικογένεια.
• Οι παρέες.
• Ο χώρος στον οποίο ζει.
• Η Εκκλησία
• Ο τρόπος τον οποίο ζει ο καθένας.
(συνήθειες, παραδόσεις κ.ά.)
• Η συμπεριφορά του ατόμου.
(ενδυμασία, κοινωνικές συναναστροφές
κ.ά.)

Eπίσης η θρησκεία, μερικές φορές,
μας επιδρά περισσότερο όταν
έχουμε ανάγκη από στήριξη του
θεού στης μεγάλες δυσκολίες.
Πολλοί άνθρωποι, όταν έχουν
προβλήματα, στρέφονται προς την
προσευχή. Δηλαδή
εκμεταλλεύονται τις δυνάμεις του
Θεού για να γιατρευτούν η να
περάσουν ευκολότερα την
δυσκολία.

• Θετική επίδραση
Καθ 'όλη την εξέλιξη των ανθρώπων και των πολιτισμών, οι θρησκείες είχαν
ένα ιστορικό στην
παροχή σημαντικών θετικών εμπειριών καθώς και επιβλαβείς εμπειρίες για
τα άτομα και τις
κοινωνίες.
Θρησκείες συνήθως προέρχονται από συγκεκριμένες εμπειρίες, που
ορισμένοι αποκαλούν
«θρησκευτικές» με τις οποίες οι άνθρωποι έχουν εξελίξει την ικανότητα του
εγκεφάλου τους. Αυτές
περιλαμβάνουν εμπειρίες οι οποίες περιγράφονται ποικιλοτρόπως ως δέος,
κατάπληξη, «η
παρουσία του Θεού», «ωκεάνιο» (με την έννοια ότι μπορεί κανείς να
αισθάνεται συνδεδεμένος με
και ένα μέρος του "όλα είναι εκεί"), ή «ενέργεια», η οποία και τα δύο
περιλαμβάνει και είναι πέρα
από το άτομο. Η εμπειρία είναι τόσο βαθιά ώστε καμία γλώσσα να μην
μπορεί να την εκφράσει
επαρκώς. Άλλες περιγραφές μιας τέτοιας εμπειρίας περιλαμβάνουν λέξεις
όπως ειρηνική, ήρεμη,
συμπόνια, έκσταση, και τη ζωή μετασχηματισμού.

Υπάρχει όμως και η αρνητική πλευρά
«Αν οι άνθρωποι είναι καλοί μόνο επειδή φοβούνται την τιμωρία, και ελπίζουν για
ανταμοιβή, τότε
πρέπει να λυπούνται και πολύ μάλιστα.» ~ Albert Einstein
Η θρησκεία είναι σαν δηλητήριο αργή, και ακριβώς όπως το δηλητήριο σκοτώνει το
σώμα, με
τον ίδιο τρόπο που η θρησκεία σκοτώνει την ψυχή μας. Υπάρχει μόνο μία διαφορά: η
θρησκεία είναι
μεταμφιεσμένη ως φάρμακο, και ενώ νομίζουμε ότι είναι εκεί για το δικό μας όφελος,
κρυφά μας
σκοτώνει. Και προτού συνειδητοποιήσουμε ότι, η θρησκεία μας έχει μετατρέψει σε ένα
άψυχο ον.
Οι αρνητικές συνέπειες της θρησκείας στην κοινωνία είναι τεράστιες. Εδώ είναι οι
βασικοί τρόποι
που η θρησκεία καταστρέφει τις ζωές των ανθρώπων:
1) Θρησκεία γεμίζει τους ανθρώπους με φόβο.
2) Η θρησκεία είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι
φοβούνται
την ζωή. Και όταν λέμε «ζωντανό» δεν εννοούμε μόνο να επιβιώνουν. Να ζεις σημαίνει
να είσαι ευαίσθητος, σημαίνει να νιώθεις, να
αναπτύσσεσαι, να ανακαλύπτεις τις δυνατότητές σου αλλά και να διασκεδάζεις.

Κώνστα Πένη !

Φαινόμενα θρησκευτικού
φανατισμού !
Στο μεσαίωνα έχουμε διωγμούς
βυζαντινών αυτοκρατόρων κατά
αιρετικών και τους διωγμούς του
Ισλάμ κατά των χριστιανών της
Μέσης Ανατολής και αργότερα την
εποχή της Τουρκοκρατίας στα
Βαλκάνια. Ακόμα έχουμε τους
θρησκευτικούς πολέμους μεταξύ
Προτεσταντών και
Ρωμαιοκαθολικών στην Ευρώπη.
Περνώντας στο σήμερα θα δούμε
τις συγκρούσεις που γίνονται
μεταξύ μουσουλμάνων και Εβραίων
στην Παλαιστίνη, στο Ιράκ, Ιράν,
Ινδία και άλλων χωρών της
Ανατολής.

Θρησκευτικά αίτια:
Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.
 Άγνοια.
 Έλλειψη δημοκρατικής
διαπαιδαγώγησης.
 Έλλειψη διαμόρφωσης δημοκρατικής
συνείδησης.
 Μειωμένη κριτική ικανότητα.

Συμπεριφορές:
•

•

Δημιουργεί κοινωνικές εντάσεις και
αναταραχές μεταξύ των ατόμων.
Οδηγεί στο ρατσισμό, στην
ξενοφοβία, στην υιοθέτηση
εθνικιστικών προτύπων, ακόμη και
σε εγκληματικές πράξεις.

•

Καθιστά τα άτομα παθητικά.

•

Περιορίζει σημαντικά το πεδίο σκέψης τους με αποτέλεσμα αυτά να
έχουν μονοδιάστατη θεώρηση για τα πράγματα και τη ζωή.

•

Δημιουργεί άσχημες επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή.

•

Χάνουν την προσωπικότητα τους και προβαίνουν σε βανδαλισμούς
και βιαιοπραγίες.

Μορφές :
1. Θρησκοληψία.
2. Ο πουριτανισμός.
3. Ο συντηρητισμός ή προσηλυτισμός.
4. Θεοκρατία.
5. Θρησκευτικός επεκτατισμός.

Ο θρησκευτικός φανατισμός
μέσα στην ιστορία !
Σταυροφορίες
ξεκίνησαν ως η ιδέα μίας ιερής
εκστρατείας από μέρους των
Δυτικών Καθολικών Χριστιανών, με
σκοπό την απελευθέρωση των
Αγίων Τόπων. Το σύμβολό τους
ήταν ο σταυρός, από το οποίο
λάμβαναν και το όνομα τους. Οι
σταυροφορίες ξεκινούσαν με
απόφαση του εκάστοτε πάπα της
Ρώμης. Η κήρυξη μιας
Σταυροφορίας συνοδευόταν από
εγκλήματα, κλοπές, καταστροφές
και διώξεις κατά των Εβραίων.

Εικονομαχία
Ο όρος Εικονομαχία αναφέρεται
στην θεολογική και πολιτική
διαμάχη που ξέσπασε στη
Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατά το
μεγαλύτερο μέρος του 8ου και το
πρώτο ήμισυ του 9ου αιώνα,
αναφορικά με τη λατρεία των
χριστιανικών εικόνων. Η
Εικονομαχία διαίρεσε τους
κατοίκους της αυτοκρατορίας
σε Εικονομάχους
και Εικονολάτρες.
Η εικονομαχία άρχισε το 726 και
τελείωσε το 842, με
αποκατάσταση των εικόνων και
περίλαμπρες τελετές.

Ιερά Εξέταση
Τον 13ο αιώνα ο Πάπας ίδρυσε την «Ιερά
Εξέταση», ένα πανίσχυρο εκκλησιαστικό
δικαστήριο με κρατική δύναμη, για να ελέγχει
και να τιμωρεί αιρετικούς και απίστους. Είχε
μάλιστα την εξουσία να χρησιμοποιεί
βασανιστήρια και να επιβάλλει θανατική
ποινή. Έτσι εξαπολύθηκε τρομοκρατία
εναντίον όποιου διαφωνούσε με τον
Παπισμό.

Ο θρησκευτικός φανατισμός
σήμερα
Σε πολλά μέρη του κόσμου ο
θρησκευτικός φανατισμός καταστρέφει τις
προσπάθειες των ανθρώπων να ζήσουν
ειρηνικά μεταξύ τους. Ο 21ος αιώνας μυρίζει
μπαρούτι και λιβάνι. Πρόκειται, άραγε, για
μια θεαματική επιστροφή στον 16ο αιώνα,
την εποχή των θρησκευτικών πολέμων
στην Ευρώπη; Ορισμένοι το
επιβεβαιώνουν δίνοντας απτά
παραδείγματα χωρών όπου θρησκευτικές
κοινότητες σφάζονται μεταξύ τους και
ομάδες πολιτών καταδικάζονται με βάση
κάποιους θρησκευτικούς νόμους.

Συνέπειες θρησκευτικού
φανατισμού
Δημιουργεί στη συνείδηση του πιστού την
ψευδαίσθηση μιας πνευματικής αυτάρκειας και
μιας σίγουρης σωτηρίας εμποτίζοντας τον με
φαρισαϊκή νοοτροπία.
Αλλοιώνει την πίστη γιατί της στερεί το
στοιχείο της αγάπης προς τον συνάνθρωπο.
Καταπνίγει τη θρησκευτική ελευθερία του
ατόμου με την καταπίεση, τις διώξεις, τις
απειλές, τις τιμωρίες, τη βία.
Καταστρέφει ανθρώπινες ζωές και υλικά αγαθά
με τους πολέμους.
Δημιουργεί κοινωνικές και πολιτικές αναστατώσεις με τις
επαναστάσεις, τις διώξεις, τον επεκτατισμό και τη βία.
Σκανδαλίζει τους θρησκευτικά αδιάφορους οδηγώντας τους προς
την αθεΐα.

