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• Η ειρήνη είναι υπέρτατη ηθική αξία, γιατί προστατεύει 

από τον όλεθρο το πολυτιμότερο αγαθό που υπάρχει στον 

κόσμο, τη ζωή. Γι’ αυτό η μόνιμη εγκαθίδρυση της 

αποτελεί κορυφαία εκδήλωση ανθρωπισμού, καθώς 

αναγνωρίζεται έμπρακτα πως τίποτε δεν είναι 

σπουδαιότερο από την ανθρώπινη ύπαρξη. 

Δικαιολογημένα, λοιπόν, η ειρήνη θεωρήθηκε ευλογία, 

λατρεύτηκε και υμνήθηκε. 

 



Κίνδυνοι που απειλούν την ειρήνη στην εποχή μαΣ 

 • Ο ανταγωνισμός, προκειμένου να επεκταθούν συμφέροντα που έχουν 
ισχυροί οικονομικοί οργανισμοί και κράτη (επεκτατική πολιτική). 

• Η υπονόμευση των ειρηνικών σχέσεων γειτονικών κρατών από ισχυρά 
κράτη, για να επεμβαίνουν και να επωφελούνται. 

• Η αναβίωση σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη μας έντονων 
εθνικιστικών ανταγωνισμών και μεγαλοϊδεατικών εθνικών οραμάτων. 
Η εθνικιστική προπαγάνδα ξύνει παλιές πληγές, αναμοχλεύει παλιές 
διαφορές μεταξύ των εθνών και υποδαυλίζει μίση. 

• Ο θρησκευτικός και ιδεολογικός φανατισμός. 

• Οι κοινωνικές αντιθέσεις και τα εκρηκτικά οικονομικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη αυξάνουν την επιθετικότητά τους, 
για να εκτονωθεί η δυσαρέσκεια των μαζών σε γειτονικά κράτη. 

• Τα τεράστια συμφέροντα των πολεμικών βιομηχανιών, οι οποίες 
συντηρούν κλίμα πολέμου ή υποκινούν πολέμους, για να πουλούν το 
<<εμπόρευμά>> τους.  
 



• Η επικράτηση της ειρήνης ωφελεί τους πολίτες και τις 
κοινωνίες σε κάθε πιθανό επίπεδο, εφόσον διασφαλίζει τις 
αναγκαίες συνθήκες για την ατομική και συλλογική πρόοδο 
και ευημερία. Η ειρήνη είναι κορυφαία ανθρωπιστική αξία. 
Χάνει, όμως, την αξία της, αν παραμένει στη σφαίρα της 
θεωρίας και δεν γίνεται πράξη και βίωμα. Γι’ αυτό η ειρήνη 
είναι, πάνω απ’ όλα, τρόπος ζωής. Δεν ωφελεί καθόλου να 
εκθέτουμε τα αγαθά της και να την υμνούμε, όταν στην 
πράξη την υπονομεύουμε με κάθε τρόπο και σε κάθε 
ευκαιρία. Κατά συνέπεια, η μόνιμη εγκαθίδρυση της ειρήνης 
ξεκινάει από τη συνειδητοποίηση όλων των ανθρώπων πως 
οφείλουν και μπορούν να λύνουν τις διαφορές τους λογικά, 
με διαλλακτικότητα, ανεκτικότητα και αμοιβαίες 
υποχωρήσεις, χωρίς να καταφεύγουν στην επιθετικότητα, τη 
βία και τις ένοπλες συγκρούσεις. 

 





• Η ζωή του ανθρώπου από τα χρόνια τα παλιά ως τα σήμερα υπήρξε μια 
αδιάκοπη σχοινοβασία ανάμεσα στον πόλεμο και στην ειρήνη. Αιώνιο 
πεπρωμένο των ανθρώπινων γενεών ήταν να κινούνται, όπως το εκκρεμές, 
ανάμεσα στον πόλεμο και στην ειρήνη. Και οι δύο αυτές καταστάσεις διέ-
πονται από δικούς τους νόμους και δημιουργούν διαφορετικά αποτελέσμα-
τα. Αυτή τη διαφορά θέλει να δείξει ο πατέρας της ιστορίας, για να 
καταδείξει πόσο ανόητος είναι αυτός που προτιμά τον πόλεμο από την 
ειρήνη. Με τον πόλεμο ανατρέπεται η φυσιολογική διαδικασία της ζωής : 
Οι γονείς θάβουν τα παιδιά τους. Αντίθετα με την ειρήνη η ζωή ακολουθεί 
το φυσικό της ρυθμό και τα παιδιά είναι αυτά, που όταν έλθει η ώρα 
θάβουν τους γονείς τους. Ολόκληρη την περικοπή αυτή διαποτίζει ένας 
υγιής ουμανισμός και μια βαθιά αίσθηση και γνώση του ανθρώπου και της 
μοίρας του.    Αλλά για να 
κατανοήσουμε πληρέστερα τη θέση του Ηροδότου, είναι καλό να 
υπογραμμίσουμε εναργέστερα τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στον 
πόλεμο και στην ειρήνη. Άρση του πολέμου είναι η ειρήνη και άρση της 
ειρήνης είναι ο πόλεμος. Ως πόλεμος νοείται η ένοπλη σύρραξη ανάμεσα 
σε κράτη ή ανάμεσα σε πολίτες μιας και μόνης χώρας. Κάθε πόλεμος 
διεξάγεται κάτω από τις πτυχές μιας σημαίας και καθορίζεται από μια 
συγκεκριμένη ιδεολογία ή κίνητρο : Συνηθίζουμε να διακρίνουμε τους 
πολέμους σ' επιθετικούς και αμυντικούς. Σκοπός του επιθετικού πολέμου 
είναι η κατάληψη εδαφών, η σύλληψη αιχμαλώτων, η λεηλασία, η 
ταπείνωση, ο αφανισμός ή η υποδούλωση ενός λαού. 

 



• «Οὐδείς γάρ οὕτως 
ἀνόητος ἐστιν, ὅστις 
πόλεμον πρό εἰρήνης 
αἱρέεται· ἐν μέν γάρ τῇ οἱ 
παῖδες τούς πα-
τέρας   θάπτουσιν, ἐν 
δέ  τῷ  οἱ πατέρες  τά 
τέκνα» -Ηρόδοτος  

• Κανείς δεν είναι τόσο 
ανόητος ώστε να προτιμά 
τον πόλεμο από την 
ειρήνη. Γιατί στον καιρό 
της ειρήνης τα παιδιά 
θάβουν τους γονείς, ενώ 
στον καιρό του πολέμου οι 
γονείς θάβουν τα παιδιά 
τους. 

 



• Τη μέρα που η δύναμη της αγάπης θα υπερνικήσει την αγάπη 
της δύναμης, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη. – Μαχάτμα 
Γκάντι   

• «Δεν υπήρξε ποτέ καλός πόλεμος ή κακή ειρήνη.» - Βενιαμίν 
Φραγκλίνος 

• «Η ειρήνη δίνει ψωμί στον γεωργό, ακόμα κι αν βρίσκεται 
ανάμεσα στα βράχια, αντίθετα ο πόλεμος του φέρνει δυστυχία 
κι αν ακόμα βρίσκεται στον πιο πλούσιο κάμπο.» - Μένανδρος 
 

• «Ο πόλεμος δεν είναι τίποτε άλλο από έργο βάρβαρων 
ανθρώπων που μ' αυτόν επιδιώκουν να υποδουλώσουν άλλους 
ανθρώπους.» - Ναπολέων Βοναπάρτης 

• Οι «ποιητές» του παρελθόντος γράφουν πόσο επίκαιρος και 
πόσο γλυκός ήταν ο θάνατος για την πατρίδα. Ο σύγχρονος 
πόλεμος δεν έχει τίποτα επίκαιρο και γλυκό από τον θάνατό 
σου. Απλά θα ψοφήσεις άδικα για την εξουσιομανία μερικών 
αρρώστων εγκεφάλων.  - Έρνεστ Χέμινγουεϊ 
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5 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΙΡΗΝΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ 

• 1986: Φιλιπίνες, «Η Κίτρινη Επανάσταση» 

• Η Ειρηνική Επανάσταση που έλαβε χώρα στις 
Φιλιπίνες το 1986 ήταν η κορύφωση της 20ετούς (!) 
κινητοποίησης των πολιτών της χώρας. Αυτές οι 
κινητοποιήσεις έγιναν με σκοπό την πτώση του 
καταπιεστικού καθεστώτος του Φερντινάντ Μάρκος. 
Πράγματι, ύστερα από τις διαμαρτυρίες πάνω από 2 
εκατομμυρίων Φιλιπινέζων (από τις 22 μέχρι τις 25 
Φεβρουαρίου του 1986) που είχαν κατακλύσει το 
Κουεζόν στη Μανίλα, η χώρα απέκτησε ξανά 
δημοκρατικό καθεστώς! 
 

 



• 1989: Γερμανία, «Friedliche Revolution» 

• Η «Ειρηνική Επανάσταση», όπως ονομάστηκε, ήταν μία σειρά 
από πολιτικές διαμαρτυρίες ενάντια στο αυταρχικό κράτος της 
Ανατολικής Γερμανίας (DDR). Συνέβαιναν για αρκετό καιρό σε 
διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ κορυφώθηκαν με την πτώση 
του Τείχους του Βερολίνου στις 9 Νοεμβρίου του 1989. Ένα 
χρόνο μετά, και συγκεκριμένα στις 3 Οκτωβρίου του 1990, η 
Ανατολική Γερμανία ενώθηκε με τη Δυτική. 

• 1989: Τσεχοσλοβακία, «Βελούδινη Επανάσταση» 

• Άλλη μια ειρηνική επανάσταση που έλαβε χώρα στην (πρώην) 
Τσεχοσλοβακία και είχε διάρκεια 13 ημέρες (16/11 έως 29/12 
του 1989). Το αποτέλεσμα αυτής; Η πτώση του κομμουνιστικού 
καθεστώτος, η κατάργηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της 
Τσεχοσλοβακίας και οι εκλογές του Ιουνίου (1990) που 
έβγαλαν για πρώτη φορά ύστερα από 40 χρόνια δημοκρατική 
κυβέρνηση. 

 

 



• 2003: Γεωργία, «Η Επανάσταση των Ρόδων» 

• Η ειρηνική επανάσταση «Των Ρόδων» έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 2003 μετά από συνεχείς 

διαμαρτυρίες των πολιτών για το αποτέλεσμα των εκλογών που είχαν γίνει στη χώρα εκείνο το μήνα. Σαν 

αποτέλεσμα είχαν την παραίτηση του νεοεκλεγέντα Έντουαρντ Σεβαρντνάντζε και στη θέση του ήρθε ο 

Μιχαήλ Σαακασβίλι. Πάνω από 100.000 πολίτες συμμετείχαν τόσο στις διαδηλώσεις, όσο και στις 

εκδηλώσεις μετά την εκλογή του Σαακασβίλι, γιορτάζοντας το βράδυ που έπεσε η κυβέρνηση 

Σεβαρντνάντζε με πυροτεχνήματα, συναυλίες και διάφορες εκδηλώσεις στην Τιφλίδα. 

• 2004-2005: Ουκρανία, «Πορτοκαλί Επανάσταση» 

• Η «Πορτοκαλί Επανάσταση», όπως ονομάστηκε λόγω του χρώματος του κόμματος του Βίκτορ 

Γιούσενκο, ήταν μία σειρά από διαμαρτυρίες και γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Ουκρανία από τα τέλη 

του Νοεμβρίου του 2004 έως και τον Ιανουάριο του 2005. Ο λόγος; Ο πρώτος γύρος των εκλογών, τα 

αποτελέσματα των οποίων ήταν πειραγμένα και αντί να αναδείξουν τον Βίκτορ Γιούσενκο, ανέδειξαν τον 

Βίκτορ Γιανούκοβιτς. Για το λόγο αυτό, και μετά από πληθώρα γεγονότων και διαμαρτυριών, ο Άρειος 

Πάγος έκρινε τις εκλογές άκυρες και στον δεύτερο γύρο που διεξήχθη, ο Γιούσενκο κηρύχτηκε ο 

Πρόεδρος της Χώρας. Στις 12 Ιανουαρίου, οπότε και ορκίστηκε ο Γιούσενκο, η επανάσταση έληξε. 
 



O πόλεμος μέσα από λογοτεχνικά 

έργα που  μεταφέρθηκαν στον 

κινηματογράφο  
 

 

 

•Γιάννης Διαμαντίδης  

•Νίκη Μελετάκου 

•Νίκος Γιούνης 



Ο Λόρενς της Αραβίας 

•Ποια είναι η υπόθεση του έργου ; 

 Η ιστορία ενός διάσημου Αγγλου πράκτορα, που ένωσε 

διάφορες εχθρικές αραβικές φυλές και τις έστρεψε κατά της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η ταινία προβάλλεται στην 

πλήρη εκδοχή της. 

•Πως παρουσιάζει την ταινία ο συγγραφέας-σκηνοθέτης; 

Το τέλειο δείγμα του επικού κινηματογράφου, η καλύτερη ταινία του Ντέιβιντ Λιν και μια 

πανδαισία μεγάλων ηθοποιών, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ο Πίτερ Ο’ Τουλ στον πρώτο 

πρωταγωνιστικό ρόλο της καριέρας του. Νομίζουμε ότι δεν έχει κανένα νόημα να σας 

παρουσιάσουμε τον «Λόρενς της Αραβίας», μια από τις πιο αγαπημένες μας ταινίες, που όμως 

παραδόξως η διεθνής κριτική αντιμετώπισε με σκεπτικισμό στην εποχή της (τότε ήταν στη 

μόδα η νουβέλ βαγκ και τα νέα αισθητικά ρεύματα του σινεμά και η υπερπαραγωγή του 

Ντέιβιντ Λιν «μύριζε» ακαδημαϊσμό), για να την υποδεχθεί σήμερα σαν μια από τις 

σημαντικότερες ταινίες στην ιστορία του σινεμά. 



Η Γέφυρα του Ποταμού Κβάι 

 

•Ποια είναι η υπόθεση του έργου; 

 

  

Αντιμιλιταριστική ταινία γύρω από τις περιπέτειες ενός 

αυστηρού Αγγλου συνταγματάρχη που για χάρη της 

πειθαρχίας δέχεται να επιτηρήσει την κατασκευή μιας 

γέφυρας στο γιαπωνέζικο στρατόπεδο που κρατείται 

αιχμάλωτος. 

•Πως παρουσιάζει την ταινία ο συγγραφέας-σκηνοθέτης; 

Η τελευταία ταινία του Ντέιβιντ Λιν πριν ανεβάσει τους 

επικούς τόνους με τον «Λόρενς της Αραβίας» και τον «Δρ. 

Ζιβάγκο», είναι μια υποβλητική υπερπαραγωγή που 

περιστρέφεται γύρω από την έννοια της τιμής, της τάξης και 

του καθήκοντος στις σκληρές συνθήκες ενός στρατοπέδου 

συγκέντρωσης. Βραβεύτηκε με 7 Όσκαρ . 



Επιχείρηση Βαλκυρία 

•Ποια είναι η υπόθεση του έργου; 

Τραυματισμένος στο αφρικανικό μέτωπο, ο συνταγματάρχης 

Κλάους φον Στάουφενμπεργκ επιστρέφει στη Γερμανία. 

Απογοητευμένος από τις μεθόδους του Αδόλφου Χίτλερ, 

αποφασίζει να πάρει μέρος στη συνωμοσία που εξυφαίνει 

μια ομάδα υψηλόβαθμων αξιωματικών για να τον 

δολοφονήσει. 

•Πως παρουσιάζει την ταινία ο συγγραφέας-σκηνοθέτης; 

Γρήγορο, γεμάτο αγωνία κι ένταση συνωμοτικό θρίλερ, το 

οποίο ακολουθεί όλους τους χρυσούς και προβλέψιμους 

κανόνες της χολιγουντιανής περιπέτειας. Αληθινή ιστορία, 

πλούσια παραγωγή, υποδειγματικός ρυθμός, κανένα ψεγάδι, 

αλλά και καμία έκπληξη. 



              Η Γέφυρα των Κατασκόπων 

 

 

•Ποια είναι η υπόθεση του έργου ;                                                    
Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ένας Αμερικανός δικηγόρος 

στρατολογείται για να υπερασπιστεί έναν Σοβιετικό κατάσκοπο που 

συνελήφθη και κατόπιν για να διαπραγματευτεί την ανταλλαγή του με τον 

Φράνσις Γκάρι  Πάουερς, πιλότο κατασκοπικού αεροπλάνου τον οποίο 

κρατούν οι Σοβιετικοί. 

                                                                            

 

•Πως παρουσιάζει την ταινία ο συγγραφέας-

σκηνοθέτης; 
 

 
Συνεχίζοντας στη σκηνοθετική λογική του «Λίνκολν», ο Στίβεν Σπίλμπεργκ προτάσσει το 

ανθρώπινο δράμα και τις ψυχολογικές εντάσεις, υποβαθμίζοντας την αγωνιώδη δράση και την 

περίπλοκη κατασκοπική ίντριγκα. Όπου χρειάζεται, επιστρατεύει μελοδραματικά τρικ, μα και 

εύστοχα σκηνοθετικά ευρήματα, υποστηρίζει τον στιβαρό Τομ Χανκς με έναν εξαιρετικό 

Μαρκ Ράιλανς (Βρετανός θεατρικός με τρία Τόνι) και κινείται σε ασφαλή για την κλάση του 

μονοπάτια, υπογράφοντας ένα τακτοποιημένο, κομψό και μακριά από κάθε ρίσκο 

χολιγουντιανό δραματικό θρίλερ. 



Ουδέν νεώτερον από το δυτικό 

μέτωπο (ταινία 1930) 

•Ποια είναι η υπόθεση του έργου ;                                                               
Στις αρχές του Ά Παγκοσμίου Πολέμου στην Γερμανία , οι στρατιώτες 
προετοιμάζονται να καταταγούν στον στρατό ενώ ο κόσμος τους 
αποχαιρετάει τιμώντας τους με στρατιωτικά εμβατήρια και 
χειροκροτήματα . Οι στρατιώτες γεμάτοι θάρρος προετοιμάζονται να 
αγωνιστούν για την πατρίδα τους και την ελευθερία τους , καθώς 
παροτρύνονται από φλογερούς πατριώτες , οι οποίοι όμως αγνοούν την 
θλιβερή πραγματικότητα ενός μετώπου . Ο κεντρικός ήρωας ξεκινάει 
γεμάτος ενθουσιασμό και πάθος αλλά στην πορεία ένα τυχαίο γεγονός 
τον κάνει να σκεφτεί με διαφορετικό τρόπο τον πόλεμο και την φρίκη 
που προκαλεί στην ανθρωπότητα .Εκεί  στο δυτικό μέτωπο ζει τις 
χειρότερες στιγμές του δίπλα σε έναν ετοιμοθάνατο Γάλλο και όταν 
επιστρέφει στην πατρίδα του σε μια σύντομη άδεια αδυνατεί να πιστέψει 
ότι του αξίζουν οι ηρωικές τιμές που του αποδίδονται. Στο τέλος χάνει 
άδικα την ζωή του από  μια αδέσποτη σφαίρα. 

•Πως παρουσιάζει την ταινία ο σκηνοθέτης-συγγραφέας; 
Τόσο η ταινία όσο και το βιβλίο εκφράζουν τον αντιπολεμικό χαρακτήρα της εποχής. Μέχρι εκείνη την στιγμή τα 

βιβλία και οι ταινίες με θέμα τον πόλεμο περιέγραφαν με εντυπωσιακό τρόπο τα ηρωικά κατορθώματα και την 

γενναιότητα των στρατιωτών. Στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση τόσο ο συγγραφέας όσο και ο σκηνοθέτης 

εστιάζουν την προσοχή τους στην φρίκη του πολέμου , απώλεια και στην αλλοτρίωση που προκαλεί στον άνθρωπο. 

Η ταινία παρουσιάζει με πολύ ρεαλιστικό τρόπο την αθλιότητα ενός μετώπου, όπου ο άνθρωπος γίνεται δολοφόνος 

ενεργοποιώντας τα χειρότερα ένστικτα του χωρίς  να το θέλει. Η ταινία δίνει μεγαλύτερο βάρος στο ψυχογράφημα 

των χαρακτήρων που χάνουν κάθε ένστικτο αλληλεγγύης και ανθρωπιάς 



Δόκτωρ Ζιβάγκο 
•Οι περιπέτειες ενός διανοούμενου και 

συναισθηματία γιατρού στη Ρωσία πριν και 

μετά την Οκτωβριανή επανάσταση. 

Η ταινία Δόκτωρ Ζιβάγκο είναι επικό δράμα 

παραγωγής 1965, σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Λην. Η ταινία 

είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μπορίς 

Παστερνάκ, το οποίο διασκεύασε για τη μεγάλη οθόνη 

ο Ρόμπερτ Μπολτ. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ο Ομάρ 

Σαρίφ στον ρόλο του Γιούρι Ζιβάγκο και η Τζούλι 

Κρίστι στον ρόλο της Λάρας Αντίποβα. Οι δυο 

πρωταγωνιστές πλαισιώνονται από τους Τζέραλντιν 

Τσάπλιν, Άλεκ Γκίνες και Ροντ Στάιγκερ. Η ταινία 

προτάθηκε για 10 βραβεία Όσκαρ μεταξύ των οποίων και 

για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας κερδίζοντας συνολικά πέντε. 

Η ταινία συμμετέσχε επίσης στο Φεστιβάλ των 

Καννών το1966. 

Το 1998 το Αμερικανικο  Ινστιτούτο  Κινηματογράφου 

κατέταξε την ταινία στην 39η θέση στη λίστα με τις 100 

καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Η ταινία, με 

προσαρμογή του πληθωρισμού, κατέχει την 8η θέση στη 

λίστα με τις εμπορικότερες ταινίες όλων των εποχών στις 

ΗΠΑ και τον Καναδά[ 



ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟ

Σ και ΕιρΗνη  
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΦΑΡΦΑΡΑ ΚΕΛΛΥ 

ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑΣ  

ΛΑΓΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΜHNΤΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  

ΜΠΟΥΡΕΚΑ ΕΥΓΕΝΕΙΑ  

 



ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ 

ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ 
Με τον όρο φονταμενταλισμός( θεμελιωτισμός ) εκφράζονται οι 

τάσεις εμμονής ή επιστροφής σε άκρως συντηρητικά θρησκευτικά 

βιώματα του παρελθόντος ,τα οποία λειτουργούν ως μέσο 

αντίστασης σε κάθε θρησκευτική μεταρρύθμιση.Ο όρος αυτος 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά την περίοδο των τελών του 19ου 

αιώνα και των αρχών του 20ου,από τους υποστηρικτές του ,με 

σκοπό να περιγράψει ένα συγκεκριμένο ρεύμα θρησκευτικών 

απόψεων στο πλαίσιο της σύγκρουσης που είχε ξεσπάσει στις 

τάξεις της αμερικανικής προτεσταντικής κοινότητας μεταξύ 

φονταμενταλιστών και νεωτεριστών . 

*νεωτεριστές:είναι η τάση να αποδέχεται κάποιος τις νέες ιδέες. 

 

 



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• τυπολατρική εμμονή στην παράδοση  

 

•απαίτηση για κάθαρση και αποκατάσταση :δηλαδή η 

απαλλαγή από κάτι ξένο η βλαβερό  

 

• η πεποίθηση ότι η ίδια η θρησκεία αποτελεί ένα είδος 

κριτή χαρακτηριστικά τα οποία οδηγούν τους 

υποστηρικτές του φονταμενταλισμού στην υιοθέτηση 

αρκετά συχνά ,βίαιων αντιδράσεων και συμπεριφορών  



ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΤΕΣ  

• Πρόκειται για ανθρώπους με βαθιά προσήλωση 
στις θρησκευτικές τους παραδόσεις ,οι οποίοι 
αρνούνται να ακολουθήσουν τις τάσεις 
μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της θρησκείας 
τους ,ενώ θέλουν να ακολουθείται πίστα η 
θρησκεία στην οποία οι ίδιοι πιστεύουν ,από όλους 
τους ανθρώπους εξίσου. Οι φονταμενταλιστές 
έχουν φανατιστεί τόσο πολύ με μια θρησκεία που 
μπορεί να χρησιμοποιήσουν βία προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους τους και όλους 
εκείνους που δεν ασπάζονται τη φιλοσοφία τους. 



ΑΙΤΙΑ : 
 

- Σε συλλογικό επίπεδο η κάθε ομαδική πλέον 

νεύρωση τροφοδοτείται από την ψυχολογία της 

μάζας και την έκρηξη του συναισθήματος  

-  Όταν υπάρχουν προβλήματα κοινωνικής 

σταθερότητας η οικονομικά αναζητούνται εχθροί 

στους οποίους θα πέσει όλο το φταίξιμο.Ενώ όλο 

αυτό το μίσος το τροφοδοτούν και οι πολιτικές 

ηγεσίες για πολιτικούς λόγους . 



KI ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ… 

• το χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο μια διευρυμένης 

κοινωνίας  

• η άγνοια και η έλλειψη 

δημοκρατικής 

διαπαιδαγώγησης  

• μειωμένη κριτική ικανότητα  



Κίνδυνοι που απειλούν την 

Ειρήνη ..... 



ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ 

Οι κοινωνικές αντιθέσεις και τα εκρηκτικά 

οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

ορισμένα κράτη αυξάνουν την επιθετικότητα τους για 

να  εκτονωθεί η δυσαρέσκεια των μαζών σε γειτονικά 

κράτη . 



ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ  

Η αναβίωση σε 

ορισμένες περιοχές 

του πλανήτη μας 

έντονων εθνικιστικών 

ανταγωνισμών και 

μεγαλοϊδεατικών 

εθνικών οραμάτων .Η 

εθνικιστική 

προπαγάνδα ξύνει 

παλιές πληγές ενώ 

αναμοχλεύει παλιές 

διαφορές μεταξύ των 

εθνών και υποδαυλίζει 

μίση. 



ΕΝΤΟΝΕΣ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ 

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ  

Οι οποίες παρασέρνουν 

ολοένα και 

περισσότερους 

ανθρώπους έτσι ώστε 

να ταυτίζονται  με 

λανθασμένες 

αντιλήψεις που κάποιοι  

άλλοι τους 

παρουσίασαν , με 

αποτέλεσμα να φτάνουν 

στον ακραίο  φανατισμό 

και στον όλεθρο . 



ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  

Τα τεράστια συμφέροντα των 

πολεμικών βιομηχανιών ,οι 

οποίες συντηρούν κλήμα 

πολέμου ή υποκινούν 

πολέμους για να πουλούν το 

εμπόρευμα τους . 



Υπονόμευση ειρηνικών σχέσεων  

Η υπονόμευση των 

ειρηνικών σχέσεων 

γειτονικών κρατών 

από ισχυρά κράτη 

είναι ένα συχνό 

φαινόμενο έτσι τα 

πιο εύπορα κράτη 

μπορούν να 

επεμβαίνουν στους 

εμφύλιους πολέμους 

και να 

επωφελούνταν για 

πολλά χρονιά. 



Πώς μπορούμε να το αλλάξουμε; 



• Με την καταπολέμηση της εξαθλίωσης ,των 

ανισοτήτων  

 

• Με τη γνώση  

 

• Την παιδεία ( είναι τεράστια η δύναμη του 

διαφωτισμού σε έναν κόσμο που δεν διαχωρίζεται 

πολιτική από τη θρησκεία ) 

 

• Με τη θεσμική κατοχύρωση της διαφορετικότητας 

,της θρησκευτικής ελευθερίας  

 

• Με τη δικαιοσύνη ,την ισχυρή δημοκρατία . 



  

Οι μαθητές που συμμετείχαν 

• Αντωνιάδης Παναγιώτης 

• Αφεντάκης Στέλιος 

• Γεωργιλάκη Κων/να 

• Γιούνης  Νίκος 

• Γκέλη Νικολέττα 

• Διαμαντίδης Γιάννης 

• Δίγκας Αντώνιος 

• Δρακοπούλου Λιάνα 

• Λαγουρός Νίκος 

• Λαδά Μαρία 

• Μελετάκου Νίκη 

• Μηντζαρίδης Δημοσθένης 

• Πεταβράκης Κώστας 

• Μπουρέκα Ευγενία 

• Ποθουλάκης Νίκος 

• Ραφελέτου Ασπασία 

• Σταματέλου Δέσποινα 

• Φαρφαρά Αγγελική 

• Ψαρρού Κωνσταντίνα 


