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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

• 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.

• 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…



Αρχαία Ελληνικά Φύλα

Διακρίνονται σε:

• Κυλικράνες

• Κίκονες

• Εορδοί

• Δρύοπες

• Γνήτες

• Βισάλτες

• Αγριάνες

• Φωκείς



Πελασγοί

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.

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



Δωριείς

το οποίο καταγόταν σύμφωνα με τις
γραπτές παραδόσεις από την
οροσειρά της Πίνδου.

Οι Δωριείς ήταν
Ελληνικό φύλο,
ένα από τα
τέσσερα της
αρχαιότητας,



ΤαυτότηταΤαυτότητα καικαι ΠαράδοσηΠαράδοση::

 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.



ΣυγκεκριμέναΣυγκεκριμένα,, ταυτότηταταυτότητα&&
παράδοσηπαράδοση αποτελούνταιαποτελούνται απαπό::

 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



ΠολλάΠολλά σημείασημεία τηςτης παράδοσηςπαράδοσης
ενόςενός λαούλαού διασώζονταιδιασώζονται,, γιατίγιατί::
α)Είναι διαχρονικά
β)Πρεσβεύουν πανανθρώπινες αξίες και
υγιή πρότυπα συμπεριφοράς.

ΑντίθεταΑντίθετα,, άλλαάλλα δενδεν
διατηρούνταιδιατηρούνται,, γιατίγιατί::

α)Δεν είναι υγιή ή χρήσιμα

β)Έχουν χαρακτήρα προσωρινό
και φθαρτό



ΣταδιακηΣταδιακη αποκοπήαποκοπή τωντων νέωννέων απόαπό τηντην
παράδοσηπαράδοση::

• 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



ΑκόμηΑκόμη σημαντικότερεςσημαντικότερες αιτίεςαιτίες
απομάκρυνσηςαπομάκρυνσης απόαπό τηντην παράδοσηπαράδοση!!

• Χάσμα γενεών

• Αμφισβήτιση/αρνητισμός νέων...κόντρα στο
κατεστημένο

• Ξενομανία

• Κρίση θεσμών

• Προβολή ξενόφερτων προτύπων από την
τηλεόραση

• Αποστασιοποίηση πνευματικών ανθρώπων

• Αδιαφορία πολιτείας

• Τεχνολογικές εξελίξεις



ΤρόποιΤρόποι επανασύνδεσηςεπανασύνδεσης μεμε τηντην
παράδοσηπαράδοση::

• 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



ΤέλοςΤέλος,,έναένα ιδιαίτεροιδιαίτερο παράρτημαπαράρτημα γιαγια τηντην
ελληνικήελληνική ταυτοτηταταυτοτητα::

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!



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.

ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ



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 κατηγοριών-
ομάδων.



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 21ο 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-rafi-
eprepe-na-dosi-prika-ston-gampro-anachronistiko-ethimo-pou-
prokalese-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



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙΚΑΙ
ΕΦΗΒΕΙΑΕΦΗΒΕΙΑ

••ΕφηβείαΕφηβεία

••ΨυχολογίαΨυχολογία εφήβουεφήβου

••ΣχολικόςΣχολικός εκφοβισμόςεκφοβισμός

••ΈφηβοιΈφηβοι καικαι ναρκωτικάναρκωτικά

••ΈφηβοιΈφηβοι καικαι διαδίκτυοδιαδίκτυο

ΓεωργίαΓεωργία ΚαραγιώργουΚαραγιώργου,, ΑποστόληςΑποστόλης ΜανθόπουλοςΜανθόπουλος,, ΕιρήνηΕιρήνη ΖυγοΖυγούύκηκη
,,

ΑντώνιοςΑντώνιος ΓεωργακόπουλοςΓεωργακόπουλος,, ΔημήτρηςΔημήτρης ΛΛέέωνων



EEφηβείαφηβεία
ΗΗ δεκαετίαδεκαετία πουπου καταλαμβάνεικαταλαμβάνει τοτο

ηλικιακόηλικιακό διάστημαδιάστημα απόαπό τατα 88 έωςέως τατα 1818
έτηέτη τηςτης ανθρώπινηςανθρώπινης ζωήςζωής,, είναιείναι
ιδιαίτεραιδιαίτερα σημαντικήσημαντική σεσε ότιότι αφοράαφορά
στηνστην διαμόρφωσηδιαμόρφωση τηςτης ««αίσθησηςαίσθησης τουτου
εαυτούεαυτού»»..

ΣτοΣτο διάστημαδιάστημα αυτόαυτό οο άνθρωποςάνθρωπος
συνειδητοποιείσυνειδητοποιεί τοτο μέγεθοςμέγεθος τηςτης
αλληλεπίδρασηςαλληλεπίδρασης πουπου ασκείταιασκείται
ανάμεσαανάμεσα στονστον ίδιοίδιο καικαι τουςτους
υπόλοιπουςυπόλοιπους ανθρώπουςανθρώπους καικαι
παράλληλαπαράλληλα διαμορφώνειδιαμορφώνει κάποιεςκάποιες
συγκεκριμένεςσυγκεκριμένες στάσειςστάσεις ζωήςζωής πουπου
έχουνέχουν νανα κάνουνκάνουν ακριβώςακριβώς μεμε τοντον
τρόποτρόπο πουπου διαισθάνεταιδιαισθάνεται ότιότι οο ίδιοςίδιος
επηρεάζειεπηρεάζει ήή επηρεάζεταιεπηρεάζεται απόαπό τουςτους άλλουςάλλους..



ΒασικοίΒασικοί άξονεςάξονες στηνστην επίτευξηεπίτευξη
αυτήςαυτής τηςτης αξιολόγησηςαξιολόγησης

 ΑυτοαντίληψηΑυτοαντίληψη

ΑυτοεκτίμησηΑυτοεκτίμηση



ΗΗ αυτοαντίληψηαυτοαντίληψη έχειέχει νανα κάνεικάνει μεμε τοτο

««αντικείμενοαντικείμενο»» μέροςμέρος τηςτης αξιολόγησηςαξιολόγησης καικαι

συστατικάσυστατικά περιγράφειπεριγράφει τατα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου

κάθεκάθε ατόμουατόμου,, ενώενώ ηη αυτοεκτίμησηαυτοεκτίμηση έχειέχει νανα

κάνεικάνει απόαπό τοτο πώςπώς τοτο ίδιοίδιο τοτο άτομοάτομο αισθάνεταιαισθάνεται

γαγα τηντην αξίααξία τουτου..

ΈναςΈνας τρίτοςτρίτος παράγονταςπαράγοντας πουπου καθορίζεικαθορίζει τηντην

έννοιαέννοια τουτου εαυτούεαυτού είναιείναι ηη ταυτότηταταυτότητα..

ΗΗ ταυτότηταταυτότητα είναιείναι τοτο σύνολοσύνολο τωντων

συγκεκριμένωνσυγκεκριμένων χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών πουπου πρέπειπρέπει

νανα συγκεντρώνεισυγκεντρώνει έναένα άτομοάτομο ώστεώστε νανα μπορείμπορεί

νανα αναλάβειαναλάβει ένανέναν συγκεκριμένοσυγκεκριμένο ρόλορόλο σεσε μιαμια

συγκεκριμένησυγκεκριμένη ομάδαομάδα..

ΕνώΕνώ ηη αυτοαντίληψηαυτοαντίληψη καικαι ηη αυτοεκτίμησηαυτοεκτίμηση

αρχίζουναρχίζουν νανα αναπτύσσονταιαναπτύσσονται απόαπό τατα πρώταπρώτα

χρόνιαχρόνια τηςτης μέσηςμέσης παιδικήςπαιδικής ηλικίαςηλικίας ,, οιοι

διάφορεςδιάφορες ταυτότητεςταυτότητες επιλέγονταιεπιλέγονται καικαι

κατακτώνταικατακτώνται κυρίωςκυρίως στηνστην εφηβείαεφηβεία ..

AAυτοαντίληψηυτοαντίληψη



ΗΗ αίσθησηαίσθηση τουτου εαυτούεαυτού στηνστην
περίοδοπερίοδο τηςτης εφηβείαςεφηβείας

ΤαΤα προβλήματαπροβλήματα τηςτης εφηβείαςεφηβείας
ΗΗ περίοδοςπερίοδος τηςτης εφηβείαςεφηβείας πουπου ξεκινάειξεκινάει
γύρωγύρω στοστο 1212οο χρόνοχρόνο τηςτης ζωήςζωής
χαρακτηρίζεταιχαρακτηρίζεται ωςως περίοδοςπερίοδος διερεύνησηςδιερεύνησης
τωντων στοιχείωνστοιχείων εκείνωνεκείνων πουπου θαθα
διευκολύνουνδιευκολύνουν τοτο άτομοάτομο νανα αποκτήσειαποκτήσει τηντην
τελικήτελική τουτου ταυτότηταταυτότητα καικαι νανα διαμορφώσειδιαμορφώσει
τοντον χαρακτήραχαρακτήρα τουτου ωςως ενήλικοςενήλικος..

ΚατάΚατά τηντην περίοδοπερίοδο αυτήαυτή,, καθώςκαθώς τοτο παιδίπαιδί
μεταβαίνειμεταβαίνει απόαπό τοτο δημοτικόδημοτικό στοστο γυμνάσιογυμνάσιο,,
συμβαίνουνσυμβαίνουν δραματικέςδραματικές αλλαγέςαλλαγές καικαι
αρχίζειαρχίζει μιαμια έντονηέντονη δραστηριότηταδραστηριότητα
αναζήτησηςαναζήτησης,, αμφισβήτησηςαμφισβήτησης,,
απογαλακτισμούαπογαλακτισμού,, προβληματισμούπροβληματισμού καικαι
άγχουςάγχους..



ΗΗ διαμόρφωσηδιαμόρφωση τηςτης ταυτότηταςταυτότητας
 ΗΗ διαμόρφωσηδιαμόρφωση τηςτης ταυτότηταςταυτότητας συμβαίνεισυμβαίνει στηνστην

εφηβείαεφηβεία,, αλλάαλλά μπορείμπορεί νανα αλλάξειαλλάξει καικαι στηνστην
ενήλικηενήλικη ζωήζωή..

 ΌσοΌσο περισσότεροπερισσότερο συμμετέχεισυμμετέχει οο έφηβοςέφηβος στηνστην
αναζήτησηαναζήτηση τηςτης ταυτότηταςταυτότητας τουτου τόσοτόσο
ισχυρότερηισχυρότερη καθίσταταικαθίσταται..
ΤοΤο κοινωνικόκοινωνικό πλαίσιοπλαίσιο αποτελείαποτελεί καθοριστικόκαθοριστικό
παράγονταπαράγοντα γαγα τητη διαμόρφωσηδιαμόρφωση τηςτης..

 ΥπάρχουνΥπάρχουν πολλάπολλά είδηείδη ταυτοτήτωνταυτοτήτων πουπου πρέπειπρέπει
νανα κατακτηθούνκατακτηθούν ταυτόχροναταυτόχρονα όπωςόπως είναιείναι ηη
θρησκευτικήθρησκευτική,, ηη πολιτικήπολιτική,, ηη εθνικήεθνική,, ηη
σεξουαλικήσεξουαλική κλπκλπ..

 ΑπόΑπό τοτο σύνολοσύνολο τωντων πολλαπλώνπολλαπλών ταυτοτήτωνταυτοτήτων
πουπου άπτονταιάπτονται τουτου ιδεολογικούιδεολογικού καικαι τουτου
διαπροσωπικούδιαπροσωπικού τομέατομέα,, σημαντικότερεςσημαντικότερες
δείχνουνδείχνουν νανα είναιείναι γιαγια τοντον 11οο τομέατομέα:: ηη
επαγγελματικήεπαγγελματική,, ηη θρησκευτικήθρησκευτική,, ηη πολιτικήπολιτική καικαι
ηη φιλοσοφικήφιλοσοφική ταυτότηταταυτότητα καικαι γιαγια τοντον 22οο:: ηη
συναισθηματικήσυναισθηματική,, ηη οικογενειακήοικογενειακή ηη καικαι
ταυτότηταταυτότητα τηςτης ψυχαγωγίαςψυχαγωγίας..



ΨΙΛΟΛΟΓΙΑΨΙΛΟΛΟΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΕΦΗΒΟΥ
 ΟιΟι έφηβοιέφηβοι (12(12 έωςέως 18)18) ετώνετών όνταςόντας στοστο

μεταβατικόμεταβατικό στάδιοστάδιο απόαπό τηντην παιδικήπαιδική ηλικίαηλικία προςπρος
τηντην ενηλικίωσηενηλικίωση καικαι προσπαθώνταςπροσπαθώντας νανα
προσαρμοστούνπροσαρμοστούν στιςστις βιοσωματικέςβιοσωματικές καικαι
συναισθηματικέςσυναισθηματικές αλλαγέςαλλαγές πουπου συνοδεύουνσυνοδεύουν
αυτήαυτή τηντην ηλικίαηλικία,, συχνάσυχνά έχουνέχουν νανα διαχειριστούνδιαχειριστούν
πλήθοςπλήθος πρωτόγνωρωνπρωτόγνωρων συναισθημάτωνσυναισθημάτων..

 ‘‘ΆγχοςΆγχος ενεν όψειόψει εξετάσεωνεξετάσεων,, προβλήματαπροβλήματα στιςστις
σχέσειςσχέσεις μεμε συνομηλίκουςσυνομηλίκους,, μεμε τοτο άλλοάλλο φύλοφύλο,, μεμε
γονείςγονείς καικαι καθηγητέςκαθηγητές,, σεξουαλικέςσεξουαλικές ανησυχίεςανησυχίες,,
είναιείναι μερικάμερικά απόαπό τατα καθημερινάκαθημερινά προβλήματαπροβλήματα
μεμε τατα οποίαοποία έρχονταιέρχονται αντιμέτωποιαντιμέτωποι καικαι τατα οποίαοποία
είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα επηρεάσουνεπηρεάσουν τητη συμπεριφοράσυμπεριφορά
καικαι τηντην ψυχικήψυχική τουτου υγείαυγεία..

 ΟιΟι έφηβοιέφηβοι πιθανώςπιθανώς νανα εμφανίσουνεμφανίσουν απομόνωσηαπομόνωση,,
νευρικότητανευρικότητα,, αντιδραστικότητααντιδραστικότητα,, υπερβολικήυπερβολική
ευαισθησίαευαισθησία,, χαμηλήχαμηλή αυτοεκτίμησηαυτοεκτίμηση,,
επιθετικότηταεπιθετικότητα,, άγχοςάγχος,, κατάθλιψηκατάθλιψη.. ΠροκειμένουΠροκειμένου
νανα καταφέρεικαταφέρει νανα διαχειριστείδιαχειριστεί όλαόλα τατα
παραπάνωπαραπάνω συναισθήματασυναισθήματα καικαι ανησυχίεςανησυχίες οο
έφηβοςέφηβος,, συχνάσυχνά έχειέχει τηντην ανάγκηανάγκη νανα μιλήσειμιλήσει μεμε
κάποιονκάποιον,, μεμε έναένα πρόσωποπρόσωπο εμπιστοσύνηςεμπιστοσύνης μεμε τοτο
οποίοοποίο θαθα νιώθεινιώθει άνεταάνετα..



ΑντιδράσειςΑντιδράσεις καικαι προβλήματαπροβλήματα στηστη

συμπεριφοράσυμπεριφορά τωντων εφήβωνεφήβων

 ΕπιθυμίαΕπιθυμία γιαγια απομόνωσηαπομόνωση

 ΑπροθυμίαΑπροθυμία προςπρος τηντην εργασίαεργασία καικαι τηντην εκτέλεσηεκτέλεση τωντων
υποχρεώσεωνυποχρεώσεων

 ΠλήξηΠλήξη καικαι αδιαφορίααδιαφορία γιαγια δραστηριότητεςδραστηριότητες πουπου πρινπριν
τουτου ήτανήταν ευχάριστεςευχάριστες

 ΝευρικότηταΝευρικότητα καικαι ανησυχίαανησυχία

 ΕυσυγκινησίαΕυσυγκινησία καικαι υπερβολικήυπερβολική ευαισθησίαευαισθησία

 ΑντιδραστικήΑντιδραστική καικαι εχθρικήεχθρική στάσηστάση προςπρος τουςτους άλλουςάλλους

 ΕναντίωσηΕναντίωση σεσε κάθεκάθε μορφήμορφή εξουσίαςεξουσίας

 ΣεξουαλικέςΣεξουαλικές ανησυχίεςανησυχίες καικαι ενασχόλησηενασχόληση μεμε τοτο σεξσεξ

 ΥπερβολικήΥπερβολική ντροπαλότηταντροπαλότητα

 ΜειωμένηΜειωμένη αυτοπεποίθησηαυτοπεποίθηση

 ΟνειροπόλησηΟνειροπόληση

 ΚαταθλιπτικήΚαταθλιπτική διάθεσηδιάθεση

 ΕπιθετικότηταΕπιθετικότητα καικαι παραβατικήπαραβατική συμπεριφοράσυμπεριφορά

 ΨυχοσωματικάΨυχοσωματικά συμπτώματασυμπτώματα

 ΆγχοςΆγχος καικαι κρίσειςκρίσεις πανικούπανικού



ΗΗ ΚΡΙΣΗΚΡΙΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣΕΦΗΒΕΙΑΣ
 ΗΗ εφηβείαεφηβεία ορίζεταιορίζεται απόαπό τοτο χρονικόχρονικό διάστημαδιάστημα πουπου ξεκινάξεκινά μεμε τηντην εμφάνισηεμφάνιση τωντων πρώτωνπρώτων σημείωνσημείων τηςτης ήβηςήβης

καικαι καταλήγεικαταλήγει στηνστην ενηλικίωσηενηλικίωση τουτου ατόμουατόμου.. ΜεΜε τοντον όροόρο ΄΄ήβη΄΄΄΄ήβη΄΄ περιγράφουμεπεριγράφουμε τιςτις σωματικέςσωματικές καικαι
βιολογικέςβιολογικές αλλαγέςαλλαγές οιοι οποίεςοποίες αρχίζουναρχίζουν κατάκατά μέσομέσο όροόρο στηνστην ηλικίαηλικία τωντων 1212 ετώνετών γιαγια τατα κορίτσιακορίτσια καικαι τωντων 1414
ετώνετών γιαγια τατα αγόριααγόρια καικαι οφείλονταιοφείλονται κυρίωςκυρίως στηνστην έκκρισηέκκριση ορμονώνορμονών..

 ΥπάρχειΥπάρχει μιαμια έντονηέντονη αλλαγήαλλαγή στηνστην εικόναεικόνα τουτου σώματοςσώματος καικαι τουτου εαυτούεαυτού,, ηη οποίαοποία σπρώχνεισπρώχνει τοντον έφηβοέφηβο στηνστην
αναζήτησηαναζήτηση μιαςμιας νέαςνέας ταυτότηταςταυτότητας..

 ΗΗ έννοιαέννοια ‘’‘’ κρίσηκρίση ηλικίαςηλικίας’’’’ υποδηλώνειυποδηλώνει ότιότι πρόκειταιπρόκειται γιαγια κάτικάτι παροδικόπαροδικό.. ΟρίζεταιΟρίζεται ωςως ηη εφήμερηεφήμερη
αποδιοργάνωσηαποδιοργάνωση τουτου ψυχισμούψυχισμού τουτου,, πουπου παρουσιάζεταιπαρουσιάζεται ότανόταν οο έφηβοςέφηβος αφήνειαφήνει τατα στηρίγματαστηρίγματα τηςτης
παιδικήςπαιδικής ηλικίαςηλικίας,, χωρίςχωρίς νανα έχειέχει βρειβρει ακόμηακόμη εκείναεκείνα τηςτης ενήλικηςενήλικης ζωήςζωής.. ΕκδηλώνεταιΕκδηλώνεται μεμε ποικίλεςποικίλες διαταραχέςδιαταραχές
τηςτης συμπεριφοράςσυμπεριφοράς,, κυρίωςκυρίως προκλητικέςπροκλητικές καικαι επιθετικέςεπιθετικές,, μέσαμέσα απόαπό τιςτις οποίεςοποίες φαίνεταιφαίνεται ηη άσχημηάσχημη
ψυχολογικήψυχολογική κατάστασήκατάστασή τουτου..

 ΟΟ τρόποςτρόπος μεμε τοντον οποίοοποίο θαθα ξεπεραστείξεπεραστεί ηη κρίσηκρίση τηςτης εφηβείαςεφηβείας εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό τηντην προσωπικότηταπροσωπικότητα καικαι τιςτις
ψυχικέςψυχικές δυνάμειςδυνάμεις τουτου εφήβουεφήβου,, αλλάαλλά καικαι απόαπό τητη στάσηστάση καικαι τητη συμπεριφοράσυμπεριφορά τωντων γονιώνγονιών..

 ΤιΤι βιώνειβιώνει οο έφηβοςέφηβος:: ΌλαΌλα αλλάζουναλλάζουν σεσε αυτόναυτόν γύρωγύρω τουτου,, τοτο σώμασώμα τουτου,, οιοι συναισθηματικοίσυναισθηματικοί τουτου δεσμοίδεσμοί ,,τατα
ενδιαφέροντάενδιαφέροντά τουτου,, αλλάαλλά χωρίςχωρίς νανα έχειέχει τηντην παραμικρήπαραμικρή βεβαιότηταβεβαιότητα γιαγια τοτο αποτέλεσμααποτέλεσμα τωντων αλλαγώναλλαγών.. ΟιΟι
αλλαγέςαλλαγές στοστο σώμασώμα συνοδεύονταισυνοδεύονται μεμε αντίστοιχηαντίστοιχη αλλαγήαλλαγή στονστον τρόποτρόπο πουπου τουτου συμπεριφέρονταισυμπεριφέρονται οιοι άλλοιάλλοι,, οιοι
γονείςγονείς,, αλλάαλλά καικαι τοτο περιβάλλονπεριβάλλον,, οιοι καθηγητέςκαθηγητές στοστο σχολείοσχολείο τουτου,, ππ..χχ.. γίνονταιγίνονται πιοπιο αυστηροίαυστηροί ήή έχουνέχουν
μεγαλύτερεςμεγαλύτερες προσδοκίεςπροσδοκίες απόαπό αυτόναυτόν..

 ΟΟ έφηβοςέφηβος είναιείναι μπερδεμένοςμπερδεμένος ––αφενόςαφενός επιθυμείεπιθυμεί νανα μεγαλώσειμεγαλώσει,, αφετέρουαφετέρου νοσταλγείνοσταλγεί τηντην παιδικήπαιδική τουτου

ηλικίαηλικία-- έχειέχει ανάγκηανάγκη νανα επιβεβαιωθείεπιβεβαιωθεί,, αλλάαλλά ταυτόχροναταυτόχρονα φοβάταιφοβάται νανα συγκρουστείσυγκρουστεί μεμε τοντον εξωτερικόεξωτερικό
κόσμοκόσμο.. ΚαιΚαι αυτέςαυτές οιοι αντιφάσειςαντιφάσεις μεταφράζονταιμεταφράζονται σεσε εσωτερικήεσωτερική έντασηένταση..



ΗΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣΕΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥΕΦΗΒΟΥ ΣΕΣΕ

ΕΙΚΟΝΕΣΕΙΚΟΝΕΣ

ΔενΔεν έχωέχω πάνταπάντα

καικαι τηντην καλύτερηκαλύτερη

διάθεσηδιάθεση νανα

μιλήσουμεμιλήσουμε……..

ΣταΣτα

άκραάκρα……ΜεγάλωΜεγάλω

σασα καικαι καπνίζωκαπνίζω

……

ΈχωΈχω έναένα συνεχήσυνεχή
προβληματισμόπροβληματισμό
καικαι αναπάντητααναπάντητα

ερωτήματαερωτήματα
……....πουπου

τρελαίνουντρελαίνουν τουςτους
γονείςγονείς



ΗΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣΕΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥΕΦΗΒΟΥ ΣΕΣΕ
ΕΙΚΟΝΕΣΕΙΚΟΝΕΣ

ΕπιθυμώΕπιθυμώ νανα παραμείνωπαραμείνω

παιδίπαιδί καικαι υιοθετώυιοθετώ μιαμια

σειράσειρά ακραίωνακραίων

διατροφικώνδιατροφικών

συνηθειώνσυνηθειών.. ΔενΔεν

επιθυμώεπιθυμώ τοτο παιδικόπαιδικό

σώμασώμα νανα μετατραπείμετατραπεί

βαθμιαίαβαθμιαία σεσε σώμασώμα

ενηλίκουενηλίκου..

ΜεγάλωσαΜεγάλωσα τοτο δηλώνειδηλώνει

καικαι τοτο ξύρισμαξύρισμα πουπου θέλωθέλω

πλέονπλέον γιαγια τιςτις πέντεπέντε

τρίχεςτρίχες……

ΚαλάΚαλά οιοι υπόλοιπεςυπόλοιπες
σωματικέςσωματικές αλλαγέςαλλαγές……

αλλάαλλά αυτάαυτά τατα
σπυράκιασπυράκια……





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/themata-
psychologias/koinonika/o-anthropos-e-koinonia-kai-
e-threskeia

• http://schools.patakis.gr/files/TRAPEZA%20THEMAT
WN/B%20LYKEIOY/POLITIKH_PAIDEIA_B_OMADA.pd
f



ΜουντεάνουΜουντεάνου ΑναμαρίαΑναμαρία ΤεοντόραΤεοντόρα



ΠοιαΠοια είναιείναι τατα μέσαμέσα επίδρασηςεπίδρασης τηςτης
θρησκείαςθρησκείας στοστο άτομοάτομο;;

•• ΗΗ οικογένειαοικογένεια..

•• ΟιΟι παρέεςπαρέες..

•• ΟΟ χώροςχώρος στονστον οποίοοποίο ζειζει..

•• ΗΗ ΕκκλησίαΕκκλησία

•• ΟΟ τρόποςτρόπος τοντον οποίοοποίο ζειζει οο καθέναςκαθένας..

((συνήθειεςσυνήθειες,, παραδόσειςπαραδόσεις κκ..άά.).)

•• ΗΗ συμπεριφοράσυμπεριφορά τουτου ατόμουατόμου..

((ενδυμασίαενδυμασία,, κοινωνικέςκοινωνικές συναναστροφέςσυναναστροφές
κκ..άά.).)





EEπίσηςπίσης ηη θρησκείαθρησκεία,, μερικέςμερικές φορέςφορές,,
μαςμας επιδράεπιδρά περισσότεροπερισσότερο ότανόταν
έχουμεέχουμε ανάγκηανάγκη απόαπό στήριξηστήριξη τουτου
θεούθεού στηςστης μεγάλεςμεγάλες δυσκολίεςδυσκολίες..
ΠολλοίΠολλοί άνθρωποιάνθρωποι,, ότανόταν έχουνέχουν
προβλήματαπροβλήματα,, στρέφονταιστρέφονται προςπρος τηντην
προσευχήπροσευχή.. ΔηλαδήΔηλαδή
εκμεταλλεύονταιεκμεταλλεύονται τιςτις δυνάμειςδυνάμεις τουτου
ΘεούΘεού γιαγια νανα γιατρευτούνγιατρευτούν ηη νανα
περάσουνπεράσουν ευκολότεραευκολότερα τηντην
δυσκολίαδυσκολία..



•• ΘετικήΘετική επίδρασηεπίδραση

ΚαθΚαθ ''όληόλη τηντην εξέλιξηεξέλιξη τωντων ανθρώπωνανθρώπων καικαι τωντων πολιτισμώνπολιτισμών,, οιοι θρησκείεςθρησκείες είχανείχαν
έναένα ιστορικόιστορικό στηνστην

παροχήπαροχή σημαντικώνσημαντικών θετικώνθετικών εμπειριώνεμπειριών καθώςκαθώς καικαι επιβλαβείςεπιβλαβείς εμπειρίεςεμπειρίες γιαγια
τατα άτομαάτομα καικαι τιςτις

κοινωνίεςκοινωνίες..
ΘρησκείεςΘρησκείες συνήθωςσυνήθως προέρχονταιπροέρχονται απόαπό συγκεκριμένεςσυγκεκριμένες εμπειρίεςεμπειρίες,, πουπου

ορισμένοιορισμένοι αποκαλούναποκαλούν
««θρησκευτικέςθρησκευτικές»» μεμε τιςτις οποίεςοποίες οιοι άνθρωποιάνθρωποι έχουνέχουν εξελίξειεξελίξει τηντην ικανότηταικανότητα τουτου

εγκεφάλουεγκεφάλου τουςτους.. ΑυτέςΑυτές
περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν εμπειρίεςεμπειρίες οιοι οποίεςοποίες περιγράφονταιπεριγράφονται ποικιλοτρόπωςποικιλοτρόπως ωςως δέοςδέος,,

κατάπληξηκατάπληξη,, ««ηη
παρουσίαπαρουσία τουτου ΘεούΘεού»»,, ««ωκεάνιοωκεάνιο»» ((μεμε τηντην έννοιαέννοια ότιότι μπορείμπορεί κανείςκανείς νανα

αισθάνεταιαισθάνεται συνδεδεμένοςσυνδεδεμένος μεμε
καικαι έναένα μέροςμέρος τουτου ""όλαόλα είναιείναι εκείεκεί"),"), ήή ««ενέργειαενέργεια»»,, ηη οποίαοποία καικαι τατα δύοδύο

περιλαμβάνειπεριλαμβάνει καικαι είναιείναι πέραπέρα
απόαπό τοτο άτομοάτομο.. ΗΗ εμπειρίαεμπειρία είναιείναι τόσοτόσο βαθιάβαθιά ώστεώστε καμίακαμία γλώσσαγλώσσα νανα μηνμην

μπορείμπορεί νανα τηντην εκφράσειεκφράσει
επαρκώςεπαρκώς.. ΆλλεςΆλλες περιγραφέςπεριγραφές μιαςμιας τέτοιαςτέτοιας εμπειρίαςεμπειρίας περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν λέξειςλέξεις

όπωςόπως ειρηνικήειρηνική,, ήρεμηήρεμη,,
συμπόνιασυμπόνια,, έκστασηέκσταση,, καικαι τητη ζωήζωή μετασχηματισμούμετασχηματισμού..



ΥπάρχειΥπάρχει όμωςόμως καικαι ηη αρνητικήαρνητική πλευράπλευρά

««ΑνΑν οιοι άνθρωποιάνθρωποι είναιείναι καλοίκαλοί μόνομόνο επειδήεπειδή φοβούνταιφοβούνται τηντην τιμωρίατιμωρία,, καικαι ελπίζουνελπίζουν γιαγια
ανταμοιβήανταμοιβή,, τότετότε

πρέπειπρέπει νανα λυπούνταιλυπούνται καικαι πολύπολύ μάλισταμάλιστα..»» ~ Albert Einstein~ Albert Einstein

ΗΗ θρησκείαθρησκεία είναιείναι σανσαν δηλητήριοδηλητήριο αργήαργή,, καικαι ακριβώςακριβώς όπωςόπως τοτο δηλητήριοδηλητήριο σκοτώνεισκοτώνει τοτο
σώμασώμα,, μεμε

τοντον ίδιοίδιο τρόποτρόπο πουπου ηη θρησκείαθρησκεία σκοτώνεισκοτώνει τηντην ψυχήψυχή μαςμας.. ΥπάρχειΥπάρχει μόνομόνο μίαμία διαφοράδιαφορά:: ηη
θρησκείαθρησκεία είναιείναι

μεταμφιεσμένημεταμφιεσμένη ωςως φάρμακοφάρμακο,, καικαι ενώενώ νομίζουμενομίζουμε ότιότι είναιείναι εκείεκεί γιαγια τοτο δικόδικό μαςμας όφελοςόφελος,,
κρυφάκρυφά μαςμας

σκοτώνεισκοτώνει.. ΚαιΚαι προτούπροτού συνειδητοποιήσουμεσυνειδητοποιήσουμε ότιότι,, ηη θρησκείαθρησκεία μαςμας έχειέχει μετατρέψειμετατρέψει σεσε έναένα
άψυχοάψυχο ονον..

ΟιΟι αρνητικέςαρνητικές συνέπειεςσυνέπειες τηςτης θρησκείαςθρησκείας στηνστην κοινωνίακοινωνία είναιείναι τεράστιεςτεράστιες.. ΕδώΕδώ είναιείναι οιοι
βασικοίβασικοί τρόποιτρόποι

πουπου ηη θρησκείαθρησκεία καταστρέφεικαταστρέφει τιςτις ζωέςζωές τωντων ανθρώπωνανθρώπων::

1)1) ΘρησκείαΘρησκεία γεμίζειγεμίζει τουςτους ανθρώπουςανθρώπους μεμε φόβοφόβο..

2)2) ΗΗ θρησκείαθρησκεία είναιείναι έναςένας απόαπό τουςτους κύριουςκύριους λόγουςλόγους γιαγια τουςτους οποίουςοποίους οιοι άνθρωποιάνθρωποι
φοβούνταιφοβούνται

τηντην ζωήζωή.. ΚαιΚαι ότανόταν λέμελέμε ««ζωντανόζωντανό»» δενδεν εννοούμεεννοούμε μόνομόνο νανα επιβιώνουνεπιβιώνουν.. ΝαΝα ζειςζεις σημαίνεισημαίνει
νανα είσαιείσαι ευαίσθητοςευαίσθητος,, σημαίνεισημαίνει νανα νιώθειςνιώθεις,, νανα

αναπτύσσεσαιαναπτύσσεσαι,, νανα ανακαλύπτειςανακαλύπτεις τιςτις δυνατότητέςδυνατότητές σουσου αλλάαλλά καικαι νανα διασκεδάζειςδιασκεδάζεις..



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:

• 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.

• Δημιουργεί κοινωνικές εντάσεις και
αναταραχές μεταξύ των ατόμων.

• Οδηγεί στο ρατσισμό, στην
ξενοφοβία, στην υιοθέτηση
εθνικιστικών προτύπων, ακόμη και
σε εγκληματικές πράξεις.



Μορφές :

1. Θρησκοληψία.

2. Ο πουριτανισμός.

3. Ο συντηρητισμός ή προσηλυτισμός.

4. Θεοκρατία.

5. Θρησκευτικός επεκτατισμός.



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.

Ο θρησκευτικός φανατισμός
μέσα στην ιστορία !



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

Σεπολλά 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.




