
ΦΑΣΗ Β: 2ο δίωρο



• Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός»,
διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της.
(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 ενδεχόμενη
αλλαγή ή θρησκευτική μεταρρύθμιση).

• Προβάλλουμε video με την ιστορία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. (10΄)

• Θέση στόχων: να συνειδητοποιήσουν την αδιαπραγμάτευτη
και πανανθρώπινη αξία του σεβασμού του ανθρώπινου
προσώπου, όπως και το να αναγνωρίζουν την σημασία που
έχουν οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι θρησκείες για
ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία.



• Μοιράζουμε κείμενο με άρθρα από τη Διακήρυξη των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικό κείμενο
του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου.

Ενδεικτικά: 

• Άρθρο 1

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται.

• Άρθρο 2

Δικαίωμα στη ζωή

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στη ζωή.

2. Κανείς δεν μπορεί να καταδικασθεί στην ποινή του θανάτου ούτε να εκτελεσθεί.

• Άρθρο 10

Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Το 
δικαίωμα αυτό συνεπάγεται την ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος ή πεποιθήσεων καθώς και 
την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεών του, ατομικά ή συλλογικά, 
δημοσία ή κατ’ ιδίαν, με τη λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών 
καθηκόντων και τις τελετές.

2. Το δικαίωμα αντίρρησης συνειδήσεως αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις εθνικές  νομοθεσίες που 
διέπουν την άσκησή του. 



Aρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

• «Η ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικά πιστεύω, στο πλαίσιο
πάντα των νόμων της Πολιτείας αποτελεί βασική προϋπόθεση της
κοινωνικής συνοχής και εκφράζει απόλυτα τη μακραίωνη πολιτιστική και
πνευματική μας παράδοση», σημείωσε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

• "Αποτελεί αυτονόητο και απαράγραπτο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να
απευθύνεται ελεύθερα στο Θεό του. Να Τον τιμά και να Τον λατρεύει σε
χώρους που Του πρέπουν, χωρίς προσκόμματα. Το ευρύτερο δικαίωμα της
θρησκευτικής ελευθερίας είναι δικαίωμα θεμελιώδες σε κάθε ευνομούμενη
και δημοκρατική Πολιτεία, όπως η ελληνική, και πρέπει να χαίρει πάντα
αναγνώρισης και απόλυτου σεβασμού, όπως άλλωστε και το Σύνταγμά μας
σαφώς επιτάσσει", σημειώνει ο προκαθήμενος της ελλαδικής εκκλησίας.

• Προσθέτει όμως: "κάθε εκδήλωση βίας στο όνομα της οποιασδήποτε
θρησκείας, απ’ όπου κι αν προέρχεται, είναι απόλυτα καταδικαστέα, γιατί
πρωτίστως προσβάλλει βαθύτατα τον ίδιο τον πυρήνα της θρησκείας". Και
διευκρινίζει: "Μετατρέπει πιστούς ανθρώπους σε αθύρματα πάσης φύσεως
φονταμενταλιστών και καιροσκόπων, που ουδόλως σέβονται την ελευθερία
του προσώπου".



• Τα διαβάζουμε κι επισημαίνουμε τη δέσμευση των

λαών για το σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας,

καθώς και ότι είναι καρπός «αιώνιων» συγκρούσεων

εξαιτίας της θρησκευτικής ετερότητας.

• Καρέκλα αφήγησης: (Θυμόμαστε τους διωγμούς και

το διάταγμα των Μεδιολάνων). Ένας μαθητής στο

ρόλο του διωκόμενου χριστιανού την εποχή των

διωγμών αφηγείται, εκφράζει συναισθήματα και

βιώματα. Αλλάζουμε την καρέκλα και ο αφηγητής

γίνεται διώκτης (15΄).



• Μοιράζουμε επιλεγμένα κείμενα από τη Διακήρυξη της

Διαθρησκειακής Συνάντησης στις Βρυξέλες το 2001, από

την Παγκόσμια Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου

Εκκλησιών για «δικαιοσύνη, ειρήνη και ακεραιότητα της

δημιουργίας» στη Seoul/Κορέα το 1990, την Γ΄

Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη του 1986 και από

την εισήγηση στο Διεθνές Διαθρησκειακό Συμπόσιο του π.

Ιουστίνου Κεφαλούρου καθώς και φωτογραφίες από

διαθρησκειακές συναντήσεις .

• (Εξηγούμε στους μαθητές με λίγα λόγια τι είναι το Π.Σ.Ε.,

τι σημαίνει «διαθρησκειακή συνάντηση» και τι οικουμενική

κίνηση, όροι από όπου προέρχονται τα κείμενα που θα

επεξεργαστούμε).



• Παγκόσμια Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών

για «δικαιοσύνη, ειρήνη και ακεραιότητα της δημιουργίας» στη

Seoul/Κορέα το 1990. Δέκα βασικές πεποιθήσεις:

• - κάθε άσκηση εξουσίας είναι υπόλογη μπροστά στον Θεό·

• - ο Θεός βρίσκεται στο πλευρό των φτωχών·

• - όλες οι φυλές και οι λαοί είναι ισότιμοι·

• - ο άνδρας και η γυναίκα δημιουργήθηκαν κατ’ εικόνα του Θεού·

• - η αλήθεια αποτελεί το θεμέλιο μιας κοινωνίας ελεύθερων

ανθρώπων·

• - η ειρήνη του Ιησού Χριστού πρέπει να επιβεβαιωθεί·

• - ο Θεός αγαπά τη δημιουργία·

• - η γη ανήκει στον Θεό·

• - η αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των νεώτερων γενεών πρέπει να

γίνουν σεβαστά·

• - τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δοσμένα από το Θεό.


