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ΘΕΜΑ: 
Είναι γενικά αποδεκτό πως µέσα στα πλαίσια της ελληνικής πολιτιστικής 

παράδοσης εµφανίζεται έντονο, τα τελευταία χρόνια, το φαινόµενο της κρίσης της 
γλώσσας. Ιδιαίτερα επικεντρώνεται το πρόβληµα στους νέους, υπό την έννοια ότι σ’ 
αυτούς γίνεται φανερή µια γλωσσική πενία. 

Αφού αναζητήσετε τα γενικότερα αίτια για τη γλωσσική κρίση που επικρατεί στη 
χώρα µας σήµερα να επικεντρώσετε το ενδιαφέρον σας στην αναζήτηση των 
χαρακτηριστικών της γλώσσας των νέων και των παραγόντων που συνετέλεσαν στη 
διαµόρφωσή της. Ποιες συνέπειες έχει η φθορά της γλώσσας και µε ποιους τρόπους είναι 
δυνατό να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά το πρόβληµα; 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Η έντονη ανάγκη της επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων, µετά τη συγκρότηση 
οργανωµένων κοινωνιών, εκφράστηκε µε τη χρησιµοποίηση ποικίλων τρόπων, όπως 
χειρονοµίες και µιµητική. Ωστόσο, µε τη γλώσσα ικανοποιούνται πληρέστερα οι απαιτήσεις 
για συνεννόηση και αρµονική συµβίωση. Μέσω της γλώσσας ο άνθρωπος εκφράζει και 
προσδιορίζει τον εσωτερικό και εξωτερικό του κόσµο και επικοινωνεί ουσιαστικά µε το 
συνάνθρωπό του. Η γλώσσα αντικατοπτρίζει την πολιτιστική παράδοση κάθε κοινωνίας 
όµως, ταυτόχρονα, αποτελεί και ενεργό παράγοντα της σύγχρονης πολιτιστικής δηµιουργίας. 
Ως ένα ενεργό πολιτιστικό δυναµικό υπόκειται πάντοτε σε κοινωνικές µεταβολές που 
στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των συλλογικών αναγκών. Έτσι, αυτή η συνεχής µεταβολή και 
διαµόρφωση της γλώσσας επηρεάζει και καθορίζει το βαθµό επικοινωνίας µεταξύ των 
ανθρώπων. Στη σύγχρονη εποχή, όµως, υπάρχει κρίση επικοινωνίας που παρουσιάζεται 
έντονη και στη γλώσσα. Μια εκδήλωση αυτής της κρίσης στη γλώσσα αποτελεί η τυποποίηση 
και η συρρίκνωση της γλωσσικής έκφρασης των νέων. 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: 

Η κρίση αυτή διαφαίνεται και στην ελληνική γλώσσα, που είναι µια από τις πιο 
πλούσιες γλώσσες του κόσµου για την πλουσιότητα των εκφραστικών στοιχείων που διαθέτει, 
αλλά και για την ικανότητά της να δηµιουργεί καινούρια εκφραστικά σχήµατα. Το γλωσσικό 
πρόβληµα επικεντρώνεται στη συρρίκνωση γλωσσικών εκφραστικών µέσων και στην 
αποδυνάµωση και βαθµιαία µείωση του λεξιλογικού πλούτου, που χρησιµοποιεί ο µέσος 
Έλληνας. 
 
ΑΙΤΙΑ: 
1. Η έλλειψη επικοινωνίας, η αποξένωση ανάµεσα στους ανθρώπους, ιδίως των µεγάλων 
πόλεων. Ο σύγχρονος Έλληνας έχει αλλοτριωθεί σε µεγάλο βαθµό, γεγονός που οδηγεί στην 
αποµόνωσή του, κυρίως, στις µεγαλουπόλεις. Αφού λοιπόν η γλώσσα στηρίζεται στην 
επικοινωνία και µε δεδοµένο ότι ο σύγχρονος Έλληνας δεν επικοινωνεί, άρα η γλώσσα 
βρίσκεται σε κρίση. Η επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων προσδιορίζεται από σχέσεις 
τυπικές, απρόσωπες και επιφανειακές. Το φαινόµενο αυτό επιτείνεται στις απρόσωπες 
µεγαλουπόλεις όπου παρά το πλήθος των ανθρώπων κυριαρχεί η µοναξιά. Εκτός από την 
έλλειψη επικοινωνίας οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν εµπορευµατοποιηθεί, καθώς ο άνθρωπος 
χρησιµοποιεί το συνάνθρωπό του ως αντικείµενο εκµετάλλευσης. Εποµένως, κρίση 
επικοινωνίας σηµαίνει ταυτόχρονα και κρίση της γλώσσας. 
2. Η γενικότερη πολιτιστική κρίση, η πνευµατική υποβάθµιση, η οποία προκύπτει από το 
χρησιµοθηρικό τρόπο ζωής, και η καταναλωτική νοοτροπία που χαρακτηρίζουν την εποχή 
µας. Πράγµατι, πνεύµα φτωχό σε γνώσεις και ιδέες συνεπάγεται και φτωχή γλώσσα. Η  
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γλώσσα, εποµένως, απλά δηλώνει την πνευµατική ανεπάρκεια και την ηθική παρακµή της 
κοινωνίας του «έχειν», της κοινωνίας της αφθονίας, αλλά και της απληστίας. 
3. Η ιδιοτέλεια και το έντονο πνεύµα του ατοµικισµού που κυριαρχεί, φαινόµενα που 
οδηγούν στην αδιαφορία για τις κοινές υποθέσεις του κράτους. Ο πολίτης ενδιαφέρεται για 
την εξυπηρέτηση του προσωπικού του συµφέροντος και απέχει από τις συλλογικές κοινωνικές 
προσπάθειες. Άρα, παύει να επικοινωνεί και συνεπώς δε χρειάζεται τη γλώσσα, της οποίας η 
κρίση αντικατοπτρίζει και την κρίση της ευρύτερης κοινωνικής ζωής. 
4.  Η λειτουργία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης τα οποία φέρουν ευθύνη για τη γλωσσική 
πενία. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης καθιερώνουν µια επικοινωνία µονόδροµη. Έχοντας 
αναλάβει σε µεγάλο βαθµό την ψυχαγωγία του σύγχρονου ανθρώπου αναπαράγουν τη 
λογική των συνθηµάτων µεταβάλλοντας, ταυτόχρονα, τη γλώσσα σε µία γλώσσα φτωχή που 
χαρακτηρίζεται από συνθηµατικό, τηλεγραφικό ύφος. Έτσι, στην προσπάθειά τους να 
εξυπηρετήσουν συµφέροντα εµπορικά οδηγούν και τη γλωσσική έκφραση στην 
εµπορευµατοποίηση. 

Κυρίως ο συνθηµατολογικός χαρακτήρας της γλώσσας διαφαίνεται µέσα από την 
προβολή των διαφηµιστικών µηνυµάτων. 

Από τη στιγµή που βασική επιδίωξη είναι η προσέλκυση του καταναλωτικού κοινού, 
ο λόγος δε θεωρείται κυρίαρχο στοιχείο, αλλά συµπληρωµατικό της εικόνας. Στη διαφήµιση 
χρησιµοποιούνται λέξεις και φράσεις ηχηρές που µπορούν να θέλξουν τους καταναλωτές, 
ώστε ν’ αγοράσουν τα προϊόντα. Το λεξιλόγιο, από την άλλη πλευρά, περιορίζεται και 
συρρικνώνεται σ’ όσο γίνεται λιγότερες λέξεις, µε συνέπεια η γλωσσική επικοινωνία να χάνει 
τη σηµασία της και τη σαφήνεια. Παράλληλα και η χρησιµοποίηση ξένων εκφραστικών 
τύπων τείνει ν’ αποτελέσει κυρίαρχο φαινόµενο µέσα από τη λειτουργία των µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης και ειδικότερα της διαφήµισης µε αντίκτυπο στην πολιτιστική παράδοση και 
ανάπτυξη της χώρας. 
5. Το γεγονός ότι οι Νεοέλληνες δε διαβάζουν βιβλία, µε αποτέλεσµα να στερούνται τη 
δυνατότητα πλουτισµού του λεξιλογίου και της γενικότερης καλλιέργειάς τους. 
6. Η αποµάκρυνση των πνευµατικών ανθρώπων από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο που 
αποτελεί και το αναγνωστικό κοινό. Αυτό το φαινόµενο οφείλεται στο γεγονός πως οι 
πνευµατικοί άνθρωποι µιλούν και χρησιµοποιούν στα έργα τους µια γλώσσα διαφορετική 
απ’ αυτή του λαού. Πολλές φορές οι λογοτέχνες υιοθετούν µια ακατανόητη γλώσσα µε 
συνέπεια ν’ αδυνατούν να θέσουν προβληµατισµούς, να συµβάλλουν, ουσιαστικά, στην 
πνευµατική καλλιέργεια του λαού, επιτείνοντας τη σύγχυση που κυριαρχεί στον πολιτιστικό 
χώρο. 
7. Η διγλωσσία που ταλαιπώρησε για πολλά χρόνια την Ελλάδα προκαλώντας σύγχυση 
στους ανθρώπους σχετικά µε τους εκφραστικούς τρόπους και τα σχήµατα που έπρεπε να 
χρησιµοποιούν. Η γλωσσική διαµάχη που ξέσπασε µεταξύ διαφόρων γλωσσικών κινηµάτων 
έληξε στα χίλια εννιακόσια εβδοµήντα πέντε (1975) , οπότε αποφασίστηκε η καθιέρωση της 
δηµοτικής Νεοελληνικής ως επίσηµης γλώσσας του κράτους. Ωστόσο, το χρονικό διάστηµα 
που πέρασε από την κατάργηση της διγλωσσίας που βασάνιζε τη γλώσσα δεν ήταν αρκετό, 
ώστε να ξεπεραστούν όλες οι δυσκολίες που δηµιουργούν εµπόδια στην επικράτηση µιας 
µορφής γλώσσας κοινά αποδεκτής.  
8. Η κοµµατική συνθηµατολογία. Στην εποχή µας στο χώρο της πολιτικής, ολοένα και 
συχνότερα ο πολιτικός λόγος αντικαθίσταται από την κοµµατική συνθηµατολογία. Ο 
πολιτικός άνδρας στην προσπάθειά του να εντυπωσιάσει το λαό στον οποίο απευθύνεται 
αξιοποιεί το σύνθηµα, τις ηχηρές λέξεις. Μ’αυτόν τον τρόπο, όµως, καταργείται ο πολιτικός 
διάλογος και νεκρώνεται η ικανότητα του λαού να αναπτύσσει την κρίση του, ώστε να 
ερµηνεύει τα πολιτικά φαινόµενα και τις εξελίξεις. 
9. Η κρίση που διέρχεται το εκπαιδευτικό σύστηµα καθιστώντας προβληµατική τη γλωσσική 
κατάρτιση των µαθητών. Πολλά είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα το σχολείο, 
όπως έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής, δανειστικών βιβλιοθηκών, µετάδοση αναφοµοίωτων, 
στείρων γνώσεων που οδηγεί στη διαµόρφωση µιας αποµνηµονευτικής παιδείας, ελλιπής 
διδασκαλία των νέων ελληνικών. Τα φαινόµενα – προβλήµατα αυτά λειτουργούν ως 
αρνητικοί καταλύτες που αποµακρύνουν τους νέους από το διάβασµα και οδηγούν στη 
λεξιλογική – εκφραστική φτώχεια και κατ’επέκταση στην κρίση της γλώσσας. 
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10. Η έντονη τάση της ξενοµανίας  και του µιµητισµού που χαρακτηρίζει τον τρόπο ζωής των 
σύγχρονων Ελλήνων, καθώς και το κυρίαρχο αντιπαραδοσιακό πνεύµα. Η συχνή χρήση 
ξένων λέξεων οι οποίες αντικαθιστούν τις ελληνικές οδηγεί στην παραφθορά και αλλοίωση 
της ελληνικής γλώσσας, υποβαθµίζοντας την ποιότητα της ελληνικής γλωσσικής και 
γενικότερα πολιτιστικής δηµιουργίας.  
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: 

Η κρίση της γλώσσας στη χώρα µας διαφαίνεται κυρίως στην τυποποίηση και τη 
συρρίκνωση της γλωσσικής έκφρασης των νέων. Το πρόβληµα δεν εστιάζεται στη λεκτική 
ανεπάρκεια αλλά στο ότι έχει υιοθετηθεί από τους νέους ένας άλλος γλωσσικός κώδικας. 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΝΈΩΝ: 

Οι νέοι λοιπόν, χρησιµοποιούν µια γλώσσα που διαφέρει από το γλωσσικό κώδικα 
της υπόλοιπης  κοινωνίας. Η γλώσσα αυτή διακρίνεται από το φτωχό λεξιλόγιο, στοιχείο που 
έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τη µόρφωση και τις εµπειρίες των νέων. Ενώ οι νέοι, σήµερα, 
αποκτούν µια υψηλή µόρφωση µέσα απ’ όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης – µέση, ανώτερη 
και ανώτατη – και διακρίνονται για τον πλούτο των εµπειριών τους, αντίθετα µιλούν µία 
γλώσσα λιτή που είναι γεµάτη από παραφθορές και νοηµατικές εφευρέσεις. Επίσης, ο 
γλωσσικός τους κώδικας διακρίνεται από στερεότυπες εκφράσεις και συνθηµατολογικές 
διατυπώσεις που περιορίζουν τη ζωντάνια, τη δύναµη και την εκφραστικότητα της ελληνικής 
γλώσσας. 

Χαρακτηριστική εκδήλωση αυτής της ιδιότυπης γλώσσας είναι η χρησιµοποίηση 
πολλών ξένων λέξεων και φράσεων στη θέση των ελληνικών, αλλά και εκφράσεων που 
συνθέτουν την «αργκό» γλώσσα. Αυτή η µορφή γλωσσικής επικοινωνίας δεν είναι δυνατό να 
γίνει κατανοητή από την ευρύτερη γλωσσική κοινότητα παρά µόνο από τους νέους. 
Περιγράφεται µάλιστα µε τον όρο «αισχρολογία». 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: 

Εκτός από τα γενικότερα αίτια που οδηγούν στην αλλοίωση της ελληνικής γλώσσας, 
είναι αναγκαίο ν’ αναζητηθούν και οι ειδικότερες αιτίες και οι παράγοντες εκείνοι, που 
συνδέονται στενά µε τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες, και συντελούν στη διαµόρφωση της 
ιδιόµορφης αυτής νεανικής γλώσσας. 
 
ΝΕΟΙ – ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ: 

Η βασικότερη αιτία της διαµόρφωσης του ιδιόµορφου αυτού κώδικα επικοινωνίας 
προσδιορίζεται από την έντονη και συνεχή προσπάθεια των νέων να διαφοροποιηθούν και 
να ξεχωρίσουν από τους µεγάλους.  

Το διαχρονικό αυτό φαινόµενο εκδηλώνεται µέσα από την έντονη αµφισβήτηση που 
ασκούν οι νέοι στα πεπραγµένα των µεγάλων, απογοητευµένοι από τη σύγχρονη κοινωνική 
πραγµατικότητα, για την οποία τους θεωρούν υπεύθυνους. Μέσα στο γενικότερο κλίµα της 
πολύπλευρης κοινωνικής κρίσης οι νέοι κατηγορούν τους µεγάλους για υποκρισία που την 
έχουν αναγάγει σε κανόνα της κοινωνικής ζωής, για την υιοθέτηση της συµβατικότητας, της 
ασυνέπειας όσον αφορά τα λόγια και τις πράξεις τους. Έτσι, οι νέοι βλέποντας τα οράµατά 
τους για ένα καλύτερο – ειρηνικό και δίκαιο – κόσµο να καταρρίπτονται, αξίες και ιδανικά 
να περνούν µια έντονη κρίση, έρχονται σε σύγκρουση µε την κοινωνική αυτή κατάσταση και 
κατ’ επέκταση µε πολιτιστικά αγαθά και αξίες, όπως είναι η γλώσσα. 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως η διαφοροποίηση των νέων από τον κόσµο των 
µεγάλων εκδηλώνεται µέσα από ποικίλους τρόπους, όπως η ψυχαγωγία, η ενδυµασία αλλά 
και η γλώσσα. Γι’ αυτό χρησιµοποιούν ένα διαφορετικό γλωσσικό κώδικα, ώστε να µη 
γίνονται κατανοητοί από τους µεγαλύτερους και έτσι να δείξουν ότι διαφοροποιούνται απ’ 
αυτούς. Εποµένως, η οµιλία µιας «διαφορετικής» γλώσσας δηµιουργεί και την ξεχωριστή 
προσωπικότητα και στάση ζωής των νέων, ενώ, ταυτόχρονα, τους κατατάσσει σε µια 
αυτόνοµη και ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα, η οποία διακρίνεται από την αποδοχή των ίδιων 
αξιών και ιδεολογιών. 
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Είναι απαραίτητο να προστεθεί ακόµη πως αυτός ο τυποποιηµένος, συνοπτικός και 

στερεότυπος τρόπος οµιλίας και επικοινωνίας των νέων οφείλεται, σε µεγάλο βαθµό, στην 
τυποποίηση που έχει κυριαρχήσει στην εποχή µας. Μια εποχή που κύρια χαρακτηριστικά της 
αποτελούν η οµοιοµορφία ζωής, η µηχανοποίηση, η µαζοποίηση και η ισοπέδωση των 
ιδιαίτερων ατοµικών χαρακτηριστικών των ανθρώπων. Αυτά τα αρνητικά κοινωνικά 
φαινόµενα αποτυπώνονται στην οµιλία των νέων που βιώνουν εντονότερα τις σύγχρονες 
κοινωνικές συνθήκες. 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: 

Η σοβαρότητα του φαινοµένου της γλωσσικής φθοράς πιστοποιείται και από τη 
διαβρωτική επίδραση που ασκεί σε ζωτικούς τοµείς της ατοµικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας. 
 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: 
1. Η γλώσσα αποτελεί το καλύτερο µέσο επικοινωνίας µε το οποίο ο άνθρωπος έρχεται σε 
επαφή µε το κοινωνικό του περιβάλλον αλλά και εκφράζει τον εσωτερικό του κόσµο. Όταν, 
όµως, παραγκωνίζεται και στρεβλώνεται, τότε ο άνθρωπος αδυνατεί να εντοπίσει και να 
διατυπώσει µε τρόπο σαφή τις σκέψεις και τα συναισθήµατά του. Έτσι οδηγείται σε µια 
πνευµατική και διανοητική νωθρότητα που τον εµποδίζει να διατηρεί πάντα τη σκέψη του σε 
εγρήγορση και γενικά όλες τις νοητικές λειτουργίες του, γεγονός που επιφέρει πνευµατική 
αποτελµάτωση. 
2. Από την άλλη πλευρά, η επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων καθίσταται προβληµατική, 
καθώς οι νέοι γλωσσικοί κώδικες, που έχουν δηµιουργηθεί ως άµεση απόρροια της 
µαζοποιηµένης έκφρασης, στερούνται τη ζωντάνια και την εκφραστικότητα, την πολυσηµία 
και το λεξιλογικό πλούτο της αναλλοίωτης γλώσσας. Άρα, παρεµποδίζεται η προσπάθεια 
κατανόησης και επαφής µε αποτέλεσµα οι άνθρωποι να αποµονώνονται, να γίνονται 
εσωστρεφείς, στοιχεία που επιδεινώνουν τις ήδη διαταραγµένες – απρόσωπες, τυπικές, 
επιφανειακές – σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων. Κυρίως, όµως, παρεµποδίζεται η διεξαγωγή 
ενός γόνιµου και εποικοδοµητικού διαλόγου σ’ όλους τους τοµείς της ανθρώπινης ζωής – 
οικονοµία, παιδεία, οικογένεια, πολιτική – φαινόµενο που ενισχύει το γενικότερο κλίµα της 
αντιπαλότητας και του έντονου ανταγωνισµού που χαρακτηρίζει την κοινωνία. 
3. Γενικότερα, κρίση της γλώσσας σηµαίνει κρίση του πολιτισµού, εφόσον αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του, είναι η ίδια πολιτισµός. Από τη στιγµή που φθείρεται η γλώσσα 
οδηγείται, ταυτόχρονα, σε παρακµή και ο πολιτισµός, αφού σ’ εθνική κλίµακα η γλώσσα 
αποτελεί µέρος του εθνικού πολιτισµού. Σε εθνικό επίπεδο λοιπόν, καταστροφή της εθνικής 
γλώσσας σηµαίνει αδυναµία διατήρησης και µετάδοσης της πολιτιστικής παράδοσης, γεγονός 
που αµβλύνει την εθνική ταυτότητα και συνείδηση. Εποµένως, δηµιουργούνται πολλαπλοί 
κίνδυνοι εθνικής εξάρτησης και υποδούλωσης από τη στιγµή που η γλώσσα αδυνατεί να 
διαµορφώσει την ιδιαίτερη φυσιογνωµία του έθνους. 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: 

Γι’ αυτό πρέπει να καταβληθούν συντονισµένες προσπάθειες για τη διαφύλαξη  της 
ελληνικής γλώσσας, που είναι η πλουσιότερη στον κόσµο, ώστε να διατηρηθεί ταυτόχρονα 
αναλλοίωτη η πολιτιστική µας παράδοση. 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: 
1. Αρχικά, επιβάλλεται η συνειδητοποίηση από τα µεµονωµένα άτοµα της σπουδαιότητας του 
γλωσσικού προβλήµατος. Αυτό αποτελεί ένα ουσιαστικό βήµα για την αντιµετώπισή του. 
2. Μετά τη συνειδητοποίηση, είναι αναγκαία η αποκατάσταση της γλώσσας µέσα από την 
εκπαιδευτική διαδικασία. Και αυτό θα γίνει µε τη σωστή διδασκαλία των νέων ελληνικών στα 
σχολεία, που θα στηρίζεται σε σύγχρονες µεθόδους και θα συνοδεύεται από µια αύξηση των 
ωρών. Είναι απαραίτητα λοιπόν κάποια επιµορφωτικά σεµινάρια για τους εκπαιδευτικούς. 
Παράλληλα, το σχολείο κρίνεται σκόπιµο να εµφυσήσει στους µαθητές την αγάπη για τη 
µάθηση µέσα από τη διαλεκτική σχέση µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών. 
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3. Εκτός όµως του ρόλου που µπορεί να διαδραµατίσει η εκπαίδευση για την επίλυση του 
προβλήµατος αυτού, απαιτείται η φροντίδα και δραστηριοποίηση της πολιτείας για τη 
διαµόρφωση ενός κοινωνικού περιβάλλοντος πλούσιου σε πνευµατικά ερεθίσµατα, ώστε οι 
νέοι, κυρίως, άνθρωποι να στραφούν στη λογοτεχνία µέσα από την οποία θα επιτύχουν την 
πνευµατική τους εξύψωση. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα συµβάλλει η δηµιουργία 
βιβλιοθηκών, καθώς και η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εφόσον πρώτα έχει 
επιτευχθεί πολιτιστική υποδοµή µε τη δηµιουργία αντίστοιχων κέντρων. 
4. Ακόµη, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης έχουν χρέος να καταβάλουν συντονισµένες 
προσπάθειες, ώστε να περιοριστούν τα φαινόµενα των γλωσσικών αυθαιρεσιών. Αυτό θα 
µπορούσε να γίνει πραγµατικότητα µε τη φιλολογική επιµέλεια των ειδήσεων και των 
άρθρων που χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση. Μια άλλη ουσιαστική συµβολή τους στην 
άνοδο της ποιοτικής στάθµης της γλώσσας είναι η προώθηση του καλού βιβλίου. 
5. Για την άµβλυνση του φαινοµένου θα πρέπει να εργαστεί και η πνευµατική ηγεσία της 
χώρας. Η βοήθειά τους στην άνοδο του πνευµατικού επιπέδου του λαού και στη γενικότερη 
πολιτιστική αναβάθµιση του έθνους θεωρείται αποφασιστική. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η ενεργοποίηση των µεµονωµένων ατόµων και της 
πολιτείας για τη διάσωση της γλώσσας, όχι µόνο επειδή θεωρείται αναγκαία για την κάλυψη 
των µεγάλων επικοινωνιακών αναγκών της σύγχρονης κοινωνικής πραγµατικότητας αλλά 
και για ένα εξίσου σοβαρό λόγο. Η κρίση της γλώσσας αντικατοπτρίζει αυτήν την ίδια την 
κρίση του έθνους. Εποµένως, ο αγώνας για τη διατήρηση της γλωσσικής µας ταυτότητας είναι 
ταυτόχρονα αγώνας και για τη διατήρηση της ίδιας της ελληνικότητάς µας. Και ο αγώνας 
αυτός, κυρίως στις µέρες µας, πρέπει να δοθεί και πρέπει να είναι νικηφόρος. 
 

2 
ΘΕΜΑ: 

«Θα ήταν πάντως µεγάλη ατυχία για την ανθρωπότητα να διαλυθεί η οικογένεια. 
Γιατί αν σε όλες τις άλλες λειτουργίες της µπορεί ν’ αντικατασταθεί µε άλλου είδους 
κοινωνικές υπηρεσίες, καµία άλλη αρχή ή οργάνωση δεν είναι δυνατόν να την 
αναπληρώσει στην αγωγή των παιδιών». 

Στο απόσπασµα αυτό ο Ε. Παπανούτσος εξαίρει τον αναντικατάστατο ρόλο που 
ασκεί η οικογένεια στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου. Παράλληλα 
όµως όλοι παραδέχονται ότι ο θεσµός κλυδωνίζεται και κινδυνεύει µε αφανισµό. Κατά 
την άποψή σας: 

α) Ποια είναι τα αίτια αυτής της κρίσης; 
β) Ποιες οι συνέπειες για το άτοµο και την κοινωνία; 
γ) Ποιοι παράγοντες µπορούν να συµβάλλουν στη διάσωσή της; 

  
ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 
Η κοινωνία µας περνά ένα στάδιο ταχύτατων µεταλλαγών και ανακατατάξεων, όπου 

αµφισβητούνται αξίες και θεσµοί. Σήµερα οι θεσµοί1 έχουν γίνει πολύµορφοι και σύνθετοι, 
ενώ ταυτόχρονα όσοι άντεξαν στο χρόνο µετασχηµατίστηκαν για ν’ αµυνθούν στις νέες 
συνθήκες ζωής. 

Αυτών των κοινωνικών αλλαγών τον αντίκτυπο υπέστη και ένας θεσµός πανάρχαιος, 
ο οικογενειακός, που στις µέρες µας περνάει βαθιά κρίση όσον αφορά τη δύναµη και το ρόλο 
του. Η σπουδαιότητά του αναγνωρίστηκε από πολύ παλιά και αναγνωρίζεται και σήµερα. Γι’ 
αυτό το λόγο οι κοινωνίες περιέβαλαν και µε νοµικό χαρακτήρα το γάµο και την οικογένεια, 
για να την καταστήσουν δεσµό όσο το δυνατόν αδιάλυτο. 
 
 

                                                           
1 Θεσµός: κανόνας δικαίου που διαµορφώθηκε από παράδοση ή µε κοινή συµφωνία. Κοινωνική κατάσταση που 
δηµιουργεί δικαιώµατα ή υποχρεώσεις. Κοινωνικός ή πολιτικός οργανισµός που αναγνωρίζεται από το νόµο. 
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ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 

Οικογένεια είναι µία οµάδα ανθρώπων που συνδέονται µε δεσµούς αίµατος και ζουν 
κάτω από την ίδια στέγη. Είναι µια µορφή συµβίωσης σταθερού χαρακτήρα. Εκείνο που 
επιβάλλει τη µόνιµη σύνδεση και συγκατοίκηση είναι κυρίως η τεκνογονία και η ανάγκη 
συντήρησης και ανατροφής των τέκνων. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ: 

Οι πρωτόγονες κοινωνίες αποκαλούνται µητριαρχικές, γιατί η γενιά του κάθε µέλους 
καθορίζονταν από τη µητέρα και τους συγγενείς της. Με την πάροδο του χρόνου, όµως, 
καθώς ο άνδρας άρχισε να ασχολείται µε την καλλιέργεια της γης, απέσπασε από τη γυναίκα 
όλες τις γεωργικές, βιοτεχνικές δουλειές και µε τον τρόπο αυτό απέκτησε κοινωνική υπεροχή. 
Έτσι, έγινε κύριος της οικογένειας, διαµορφώθηκε ο τύπος του πατέρα – αφέντη µε τις 
απεριόριστες εξουσίες πάνω στα µέλη της οικογένειας. Έπρεπε να έρθει ο Χριστιανισµός µε τις 
ανθρωπιστικές ιδέες του, για να σπάσει η ακαµψία της πατριαρχικής αυτής νοοτροπίας. 
Σήµερα η πατρική εξουσία έχει δώσει τη θέση της στη γονική αυθεντία ή στο γονικό 
λειτούργηµα που ασκείται από τους δύο γονείς από κοινού. Ο θεσµός της οικογένειας λοιπόν 
έχει αλλάξει πολλές φορές µέσα στην ιστορία. Στην εποχή µας έχει επικρατήσει η πυρηνική 
µορφή της οικογένειας, που αποτελείται από τον άνδρα, τη γυναίκα και τα παιδιά ως την 
ενηλικίωσή τους. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ∆Ε∆ΟΜΕΝΟΥ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
1. Η οικογένεια αποτελεί το πρώτο περιβάλλον, κοινωνικό σχήµα µε το οποίο έρχεται σε 
επαφή ο άνθρωπος. 
2. Αν λάβουµε υπόψη µας ότι η ανάπτυξη της προσωπικότητας σηµαίνει επιτυχή συνδυασµό 
ανάπτυξης σωµατικών δυνάµεων και ηθικοπνευµατικών, νοητικών και συναισθηµατικών 
στοιχείων, τότε η οικογένεια είναι εκείνη που θα δώσει τα πρώτα ερεθίσµατα για την 
ανάπτυξη αυτών των στοιχείων.  
3. Επίσης, µέσα στην οικογένεια το παιδί θα γνωρίσει τη στοργή, την αγάπη, την 
τρυφερότητα και την ασφάλεια, στοιχεία απαραίτητα για την οµαλή ανάπτυξή του. 
4. Στο οικογενειακό περιβάλλον το άτοµο θα καλλιεργήσει νοητικές λειτουργίες, όπως την 
κρίση, τη µνήµη, τη φαντασία, την παρατηρητικότητα, την αντίληψη. 
5. Το παιδί φέρει ορισµένες έµφυτες καταβολές και κλίσεις, οι οποίες, για να έρθουν στην 
επιφάνεια και να αναπτυχθούν, έχουν ανάγκη από τα κατάλληλα ερεθίσµατα. Η οικογένεια 
λοιπόν, µε τη συµπεριφορά της καθορίζει αν θα ανασύρει στην επιφάνεια ή θα καταστείλει 
τις τάσεις αυτές. 
6. Ακόµα και στη µετάδοση κληρονοµικών, βιολογικών χαρακτηριστικών ενέχει ευθύνη η 
οικογένεια. 
7. Μεταδίδει επίσης την ιδεολογία της, την κοσµοθεωρία της. ∆ε θα πρέπει να 
παραγνωρίζουµε το ρόλο της οικογένειας ως φορέα κοινωνικοποίησης. Σύµφωνα µ’ αυτή την 
άποψη η οικογένεια: 
 α) Μαθαίνει στον άνθρωπο κανόνες συµπεριφοράς, αφού ενσαρκώνει κοινωνικά 
πρότυπα και αξίες. Μέσα στην οικογένεια το παιδί αξιολογεί και αξιολογείται, κρίνει τις 
δυνάµεις του και µαθαίνει να αγωνίζεται για την επίτευξη των στόχων του. 
 β) Ο άνθρωπος αποκτά το λεγόµενο οικογενειακό πνεύµα, το οποίο τον χαρακτηρίζει 
σε όλη του τη ζωή. 

γ) Η εκµάθηση της γλώσσας και των εκφραστικών µέσων αποτελεί µια ακόµα 
σηµαντική λειτουργία της οικογένειας, καθώς αυτά επιτρέπουν στο άτοµο την επικοινωνία 
του µε τα άλλα µέλη της κοινωνίας. Η εκµάθηση γίνεται ανάλογα µε την ηθικοπνευµατική 
υπόσταση της οικογένειας. 

δ) Η οικογένεια ασκεί καθοριστική επίδραση στο νέο άνθρωπο ως προς τη χάραξη 
των στόχων του, την έκταση και τα όρια της φιλοδοξίας του, τόσο στον προσωπικό όσο και 
στον επαγγελµατικό τοµέα. 
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Εποµένως, η οικογένεια είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας για τη διαµόρφωση 

του νέου ανθρώπου και ο ρόλος της δε θα αντικατασταθεί ποτέ µε τόση επιτυχία από κανένα 
άλλο φορέα. Για να επιτευχθούν όµως όλα αυτά, ο θεσµός της οικογένειας θα πρέπει να 
λειτουργεί σωστά. 
 
ΑΙΤΙΑ ΚΡΙΣΗΣ: 
1. Η τεχνολογική ανάπτυξη και ο καταµερισµός της εργασίας συντέλεσαν, ώστε η οικογένεια 
να χάσει τον παραδοσιακό της χαρακτήρα. 
2. Η διαφοροποίηση των ρόλων των µελών της οικογένειας. Χειραφέτηση της γυναίκας, 
οικονοµική ανεξαρτησία της, εµπλοκή της στην παραγωγική διαδικασία, οικονοµική 
ανεξαρτητοποίηση των νέων. 
3. Αποδυνάµωση της οικογένειας από πολλές λειτουργίες της. Η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία, η 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη που επιτελούνταν παλαιότερα µέσα στους κόλπους της 
οικογένειας, σήµερα εκχωρούνται σε άλλους φορείς. 
4. Η ευδαιµονιστική αντίληψη και το καταναλωτικό πνεύµα της εποχής καλλιεργούν τον 
ατοµικισµό και αποδυναµώνουν τους δεσµούς των µελών της οικογένειας. Σ’ αυτό επίσης 
συµβάλλει και το αντικοινωνικό πνεύµα, η αλλαγή αξιών και η ηθική αποχαλίνωση που έχει 
αποδεσµεύσει τους ανθρώπους από αξίες και συναισθήµατα. 
5. Η ανδροκρατική µορφή της. Η ανισοτιµία ανάµεσα στον άνδρα και στη γυναίκα προκαλεί 
σύγκρουση και επιφέρει δυσαρµονία στη συµβίωση. Αυτή η σύγκρουση έχει κυρίως αρνητικό 
αντίκτυπο στα παιδιά. 
6. Η ανευθυνότητα και η ασυνέπεια των γονιών προς τα παιδιά. 
7. Οι αντιθέσεις µεταξύ γονιών – παιδιών. Το «χάσµα των γενεών» εκφράζεται κυρίως στο 
ιδεολογικό επίπεδο και αυξάνει τους κλυδωνισµούς µέσα στους κόλπους της οικογένειας 
(έλλειψη διαλόγου και συγκρούσεις). 
8. Ο αυξανόµενος αριθµός των διαζυγίων. 
9. Η µείωση των γάµων ή οι πρώιµοι γάµοι. 
10. Η προτίµηση συµβίωσης κυρίως από τους νέους ανθρώπους. 
 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: 
Σε ατοµικό επίπεδο: 
1. Τραυµατικές εµπειρίες (ασταθής πνευµατική και ψυχολογική συγκρότηση). 
2. Αδυναµία κοινωνικοποίησης. 
3. Αδυναµία προσφοράς και δηµιουργικής δράσης. 
4. Αποξένωση – αντικοινωνική συµπεριφορά (ατοµικισµός – αδιαφορία για τα «κοινά»). 
5. ∆ηµιουργία περιθωριακών ατόµων. 
 
Σε κοινωνικό επίπεδο: 
1. Η οικογένεια µεταβάλλεται σε νοσογόνο κύτταρο της κοινωνίας. 
2. Επικρατεί κοινωνική ανισότητα. Εµφανίζονται φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας (βία, 
εγκληµατικότητα, ναρκωτικά) και γενικά αποκλίνουσα συµπεριφορά. 
3. Αποξένωση κοινωνικών σχέσεων – ενίσχυση ανταγωνιστικών σχέσεων, συγκρούσεις. 
4. Αµφισβήτηση αξιών, κρίση θεσµών, επικράτηση ρευστότητας µέσα στην κοινωνία. 
5. Υπογεννητικότητα. Τα ζευγάρια δεν µπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες της ανατροφής 
ενός παιδιού, λόγω των οικονοµικών δυσκολιών της σύγχρονης κοινωνικής 
πραγµατικότητας. 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ – ΛΥΣΕΙΣ: 
1. Με τη βοήθεια της παιδείας είναι δυνατόν ν’ αντιµετωπιστούν τα φαινόµενα εκείνα που 
αποδυναµώνουν τους δεσµούς των µελών της οικογένειας (ευδαιµονιστική αντίληψη, 
καταναλωτικό πνεύµα, ατοµικισµός, αντικοινωνικό πνεύµα). 
2. Με την καλλιέργεια του διαλόγου. 
3. Με την πληροφόρηση και ενηµέρωση των γονιών για θέµατα που αφορούν τη σωστή 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών. 
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4. Με την καταπολέµηση του αυταρχισµού και την καλλιέργεια ενός κλίµατος δηµοκρατικής 
οικογενειακής ζωής. 
5. Με την πληροφόρηση των νέων για τις οικογενειακές υποχρεώσεις, ώστε έτσι να µην 
προχωρούν απροετοίµαστοι προς το γάµο. Προς αυτή την κατεύθυνση µπορούν να 
συµβάλλουν η οικογένεια, το σχολείο και η πολιτεία. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Η λεγόµενη σήµερα κρίση της οικογένειας είναι µια αλλαγή που συµβαδίζει µε την 
κοινωνική αλλαγή. Η οικογένεια ως θεσµός θα επιζήσει, δεν πρόκειται να κλονιστεί. Θα 
αλλάξει µορφή και θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, όµως σίγουρα θα 
επιβιώσει σαν θεσµός. Και αυτό γιατί είναι αναντικατάστατη στον τοµέα της αγωγής, στη 
συναισθηµατική κάλυψη και την ηθική επένδυση των παιδιών. Άνθρωπος µεγαλωµένος σ’ 
ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον, σηµαίνει άνθρωπος δίχως ανασφάλειες, επιθετικότητες, 
συµπλέγµατα και απωθηµένα. Εγγύηση για αυριανές υγιείς κοινωνίες. 
 

 3 
ΘΕΜΑ: 

Αναµφισβήτητα το δηµοκρατικό πολίτευµα αποτελεί τον ιδανικό τρόπο 
διακυβέρνησης των λαών και αποβλέπει στην ολοκλήρωση του ανθρώπου, καθώς και 
στην προώθηση του πολιτισµού του. 

Πιστεύετε ότι στην εποχή µας επικρατεί στους λαούς ή ότι αποτελεί ιδανικό για 
πολλές κοινωνίες; 

Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να θωρακιστεί αποτελεσµατικά η 
δηµοκρατία; 

∆ικαιολογήστε τις απόψεις σας. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

1. Οι άνθρωποι ως µέλη µικρών και µεγάλων κοινωνικών οµάδων, είχαν πάντα ν’ 
αντιµετωπίσουν και να λύσουν ποικίλα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη συµβίωσή 
τους. Τα πιο βασικά από τα προβλήµατα αυτά είναι ο τρόπος µε τον οποίο λαµβάνονται οι 
αποφάσεις, ο καταµερισµός των υποχρεώσεων και η δίκαιη κατανοµή των αγαθών. Για την 
επίλυση των προβληµάτων αυτών αναπτύχθηκαν διάφοροι τρόποι, ένας από τους οποίους 
είναι και η δηµοκρατία. 

2. Όταν ο άνθρωπος οργανώθηκε σε κοινωνικές οµάδες, εκφράζοντας την έµφυτη 
κοινωνικότητά του, αυτόµατα εµφανίστηκε και η ανάγκη για διοίκηση αυτών των οµάδων. 
Έτσι έπρεπε κάθε φορά να καταλαµβάνει την εξουσία κάποιος ο οποίος θα µπορούσε να 
ρυθµίσει αρµονικά και δίκαια τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα κάθε µέλους µέσα στην 
οµάδα. Όµως αυτό πολλές φορές δεν ήταν κατορθωτό, µε αποτέλεσµα την εξουσία να κατέχει 
ο πιο δυνατός που µεταβαλλόταν σε δυνάστη των πολιτών και καταπατητή των δικαιωµάτων 
του. Σταδιακά και µετά από πολλούς αγώνες ο λαός οργανώθηκε, κατάλαβε τη δύναµή του 
και ζήτησε ο ίδιος συµµετοχή στα «κοινά», εγκαθιδρύοντας το δηµοκρατικό πολίτευµα, που 
είναι ο πιο σωστός τρόπος διακυβέρνησης. 
 
ΜΟΡΦΕΣ: 

Η δηµοκρατία µπορεί να είναι: α) άµεση, όταν ο λαός συµµετέχει χωρίς 
αντιπροσώπους αιρετούς στην ψήφιση των αποφάσεων και β) έµµεση, όταν ο λαός έχει 
αναθέσει την πολιτική εκπροσώπησή του σε κάποιους που τους θεωρούν άξιους για την 
υπόθεση αυτή. 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 

1. ∆ηµοκρατία είναι το πολιτικό σύστηµα που στηρίζεται στην αρχή της λαϊκής 
κυριαρχίας και λειτουργεί σύµφωνα µε τη θέληση της πλειοψηφίας των πολιτών. 
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2. Κυρίως σήµερα, όταν µιλούµε για τη δηµοκρατία εννοούµε την έµµεση, την 

κοινοβουλευτική ή αντιπροσωπευτική δηµοκρατία. Είναι το πολίτευµα εκείνο στο οποίο ο 
λαός µετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας, εκλέγοντας τους αντιπροσώπους του, οι οποίοι 
ρυθµίζουν τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονοµικά ζητήµατα, αλλά και που όµως ο λαός που 
τους εξέλεξε, έχει τη δυνατότητα να τους ελέγχει και να τους ανακαλεί. 

Η δυνατότητα ελέγχου εξασφαλίζεται µε την ελευθερία λόγου, τύπου, τις ατοµικές, 
γενικότερα, ελευθερίες, την ύπαρξη αντιπολίτευσης και µαζικών οργανώσεων, που ασκούν 
κριτική και έλεγχο στην κυβέρνηση. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν την «πεµπτουσία» της 
κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, αφού µ’ αυτά ο λαός εκφράζει την κυριαρχία του.  
 
Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 
1. ∆ιασφαλίζει την ισότητα των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι µεταξύ τους. Ίσοι ως 
προς την αξία. Ίσοι απέναντι στο νόµο. Έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις αλλά και τα ίδια 
δικαιώµατα. 
2. Προασπίζει την ελευθερία, η οποία αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες αξίες στη ζωή του 
ανθρώπου. Χωρίς αυτή ο άνθρωπος δε µπορεί να ζήσει ούτε και να δηµιουργήσει πολιτισµό. 
Οι αγώνες που έγιναν και γίνονται για την κατάκτησή της, όταν λείπει, φανερώνουν το 
σηµαντικό της ρόλο στην πορεία της ανθρώπινης ζωής. 
3. ∆ίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα. Έτσι, βιώνοντας 
εµπειρίες µέσα σε ένα καθεστώς δηµοκρατίας, ο άνθρωπος καθίσταται υπεύθυνος, αναπτύσσει 
κοινωνική συνείδηση µε αποτέλεσµα να υπερβαίνει τον ατοµικισµό του.  
4. Επικρατεί κοινωνική γαλήνη, που είναι προϋπόθεση της ατοµικής και κοινωνικής 
προόδου. ∆ηµιουργείται µέσα στην κοινωνία ένα πλέγµα οµαλών διαπροσωπικών σχέσεων 
µε κυρίαρχα στοιχεία τη συνεργασία και το σεβασµό µεταξύ των πολιτών. Επιπλέον, 
επιλύονται αρµονικά και ειρηνικά οι διαφορές, εφόσον η δηµοκρατία στηρίζεται και ευνοεί 
το διάλογο. 
5. Στο δηµοκρατικό πολίτευµα επικρατεί η αξιοκρατία. Η πολιτεία, λοιπόν, εφαρµόζοντας 
µια δίκαιη κοινωνική πολιτική, παρέχει σε όλους τους πολίτες ίσες ευκαιρίες και κίνητρα για 
κοινωνική ανάδειξη και δηµιουργία. Με αυτόν τον τρόπο προωθούνται πάντοτε οι άξιοι και 
έτσι η κοινωνία στελεχώνεται από ικανά µέλη. Ταυτόχρονα, περιορίζονται στο ελάχιστο οι 
αδικίες και οι ανισότητες και δεν υφίσταται ο κίνδυνος αναταραχών και συγκρούσεων. 
6. Όπου υπάρχει δηµοκρατία, υπάρχει και ανάπτυξη της παιδείας, που ως θεσµός αποτελεί 
αποφασιστικό παράγοντα για την ολοκλήρωση του ατόµου και της κοινωνίας. Παρέχεται 
παιδεία µε ανθρωπιστικά ιδεώδη και τοποθετεί τον άνθρωπο ως υπέρτατη αξία και το 
σεβασµό των δικαιωµάτων ως καθολικό τρόπο ζωής. 
7. Υπάρχει πολυφωνία και ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Έτσι προάγονται οι επιστήµες, οι 
τέχνες και τα γράµµατα, γιατί το άτοµο είναι ελεύθερο να αξιοποιεί όλες τις πνευµατικές του 
ικανότητες. 
 
ΕΞ’ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ: 

Η µεγάλη αξία της δηµοκρατίας φαίνεται από τη µελέτη των συνθηκών που 
χαρακτηρίζουν τα µη δηµοκρατικά καθεστώτα. 

 
ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ: 

1. Γίνονται διακρίσεις σε βάρος των πολιτών και διευρύνεται το κοινωνικό χάσµα ανάµεσα σε 
ισχυρούς και αδύνατους. 
2. Επικρατεί η θέληση του ισχυρότερου και µέσα στο γενικότερο κλίµα της ανελευθερίας και 
αναξιοκρατίας που επικρατεί, παραβιάζονται όλες οι ατοµικές ελευθερίες του πολίτη µε 
συνέπεια να µετατρέπεται σε ένα άτοµο αδρανοποιηµένο (εκτενής χρησιµοποίηση της βίας 
και τροµοκρατίας). 
3. ∆ιαταράσσονται οι σχέσεις µεταξύ των πολιτών και διασαλεύεται η κοινωνική γαλήνη. 
4. Επικρατεί παρακµή σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας, καθώς το άτοµο διακατέχεται από 
έντονα αισθήµατα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. 
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Α’ ΕΡΩΤΗΜΑ: 

Αναµφισβήτητα, η δηµοκρατία υπάρχει και εφαρµόζεται ως πολίτευµα σε πολλά 
κράτη του κόσµου. Επίσης, έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα προς την κατεύθυνση της 
εκδηµοκρατικοποίησης των περισσότερων κοινωνιών. Όµως, σήµερα η δηµοκρατία ως 
πολιτικό σύστηµα αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα, µε αποτέλεσµα ν’ αποτελεί ιδανικό 
ακόµα και για τις κοινωνίες εκείνες όπου ισχύει. 
 
ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟ∆ΗΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ : 
1. Η ύπαρξη ολοκληρωτικών καθεστώτων σε πολλά κράτη που παραβιάζουν κατάφωρα την 
ελευθερία του πολίτη και ταυτόχρονα αναδεικνύουν τις διακρίσεις και την αναξιοκρατία ως 
αποκλειστικό τρόπο άσκησης της πολιτικής εξουσίας. 
2. Και στα κράτη εκείνα, όπου υπάρχει η δηµοκρατία, πολλές φορές δε λειτουργεί σωστά, 
γιατί οι αιρετοί αντιπρόσωποι των πολιτών τη διαστρεβλώνουν και προσπαθούν να 
ικανοποιήσουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, ξεχνώντας τα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις, που έχουν αναλάβει κατά την ανάληψη της εξουσίας. 
3. Στην κρίση της δηµοκρατίας συντελεί και ο ίδιος ο πολίτης σε µεγάλο βαθµό. Το χαµηλό 
πνευµατικό επίπεδο που πολλές φορές τον διακρίνει, δηµιουργεί το πρόσφορο έδαφος για 
την ανάπτυξη της πολιτικής ανωριµότητας, που είναι δυνατόν να τον καταστήσει θύµα 
επιδέξιων δηµαγωγών. 
4. Η αδιαφορία για τις κοινές υποθέσεις του κράτους. Επικίνδυνο εχθρό της δηµοκρατίας 
αποτελεί η αδιαφορία των πολιτών για τις εξελίξεις που συντελούνται µέσα στα πλαίσια της 
κοινωνίας, οι οποίες όµως αφορούν άµεσα τη ζωή του. Αυτό το φαινόµενο παρουσιάζεται 
ιδιαίτερα έντονο στις σύγχρονες κοινωνίες, γιατί οι πολίτες θεωρούν ότι είναι προτιµότερο ν’ 
ασχολούνται µε τα προσωπικά τους προβλήµατα παρά µε τις υποθέσεις του κράτους. 
Εµφανίζεται λοιπόν ο ατοµικισµός και η ιδιώτευση. Όµως το ατοµικό συµφέρον προάγεται 
µόνο µέσα από την εξυπηρέτηση του κοινωνικού. 
5. Ο έµµεσος και αντιπροσωπευτικός της χαρακτήρας που τείνει ν’ αποξενώσει τον πολίτη 
από την πολιτική του φύση. Έτσι σήµερα ο πολίτης θεωρείται πως αλλοτριώνεται, όταν 
παρέχει το δικαίωµα σε κάποιον άλλο να τον εκπροσωπήσει (π. ρ. β. τη σηµερινή δηµοκρατία 
µε την αρχαία ελληνική δηµοκρατία). 
6. Από την άλλη πλευρά, η τεχνολογία αποτελεί παράγοντα υπονόµευσης της δηµοκρατίας. 
Κυρίως τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης λειτουργούν πολλές φορές, ως µέσο προπαγάνδας 
πολιτικών ιδεολογιών. 
7. Η έλλειψη διαλόγου οδηγεί στην εµφάνιση του δογµατισµού και κυρίως του φανατισµού. 
Τα φαινόµενα αυτά δηµιουργούν κοινωνικές αναστατώσεις και οδηγούν στην 
αποσταθεροποίηση του κράτους, υπονοµεύοντας το δηµοκρατικό πολίτευµα. 
8. Η κατάχρηση ελευθερίας. 
9. Η αναξιοκρατία.  
 
Β’ ΕΡΩΤΗΜΑ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 
1. Οι πολίτες θα πρέπει ν’ αποκτήσουν πολιτική συνείδηση, ώστε να συµµετέχουν ενεργά και 
υπεύθυνα στα κοινά προβλήµατα του κράτους. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα υπερνικήσουν το 
«εγώ» τους και θα οδηγηθούν σε δηµοκρατική συµπεριφορά έναντι των συµπολιτών τους και 
της ίδιας της πολιτείας. 
2. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη και η ενεργοποίηση µιας άγρυπνης κριτικής 
ικανότητας, για να µην παρασύρονται οι πολίτες από δηµαγωγούς οι οποίοι αποτελούν τους 
χειρότερους εχθρούς του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Εποµένως, η ικανότητα και ο βαθµός 
αντίστασης των πολιτών, απέναντι σε προσπάθειες που οδηγούν στη χειραγώγησή τους, 
καθορίζει και την ποιότητα του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. 
3. Η δηµοκρατία θεµελιώνεται: µε την ύπαρξη και χρησιµοποίηση του διαλόγου ως 
µοναδικού µέσου για την επίλυση των διαφορών. Ένας γνήσιος διάλογος µπορεί να δώσει τη 
δυνατότητα για έκφραση όλων των απόψεων και να δηµιουργήσει συνθήκες, πάνω στις 
οποίες θα βλαστήσει ο προβληµατισµός. Επίσης, ο διάλογος ταυτόχρονα αποκλείει την 
εµφάνιση του φανατισµού, που υποσκάπτει τα θεµέλια της δηµοκρατίας. 
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4. Η παιδεία είναι το πιο ισχυρό µέσο που διαθέτει η πολιτεία για την προαγωγή του 
δηµοκρατικού ιδεώδους. Η παιδεία και ειδικότερα το εκπαιδευτικό σύστηµα µε τις 
κατάλληλες αλλαγές στη δοµή και τη λειτουργία του είναι δυνατόν να οδηγήσει στην 
πνευµατική καλλιέργεια και ν’ αποτελέσει το βάθρο της δηµοκρατίας. Μπορεί να 
προετοιµάσει µελλοντικούς πολίτες µε δηµοκρατική αγωγή και συνείδηση, οι οποίοι θα 
θέσουν σε σωστότερες και δικαιότερες βάσεις τις σχέσεις µε τους συνανθρώπους τους, 
δείχνοντας τη δηµοκρατικότητά τους σε όλες τις εκδηλώσεις της καθηµερινής τους ζωής µε το 
σεβασµό της γνώµης, της ελευθερίας και της προσωπικότητας του άλλου. 
5. Επιπλέον, για να θωρακιστεί η δηµοκρατία απαιτείται κοινωνική συναίνεση µεταξύ των 
πολιτικών παρατάξεων και των κοινωνικών τάξεων και η ύπαρξη κοµµάτων µε αρχές. Έτσι οι 
πολιτικοί θα εκπροσωπούν ουσιαστικά τους πολίτες οι οποίοι τους ανέδειξαν µε την ψήφο 
τους, ενώ αντίθετα δε θα χρησιµοποιούν το χώρο της πολιτικής ως µέσο εξυπηρέτησης των 
προσωπικών τους συµφερόντων.  
6. Επίσης, απαιτείται τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης να παρέχουν µια αντικειµενική και 
δηµοκρατική πληροφόρηση, που θα επιτρέπει στους πολίτες τη διαµόρφωση ελεύθερης 
σκέψης και άποψης.  
7. Αποφασιστικός παράγοντας για την προστασία της δηµοκρατίας αποτελεί ο σεβασµός και 
η τήρηση του Συντάγµατος από την πλευρά των πολιτών, αλλά κυρίως της πολιτικής 
εξουσίας. Γι’ αυτό το λόγο, κρίνεται απαραίτητο να θεσπίζονται νόµοι, οι οποίοι θα 
κατοχυρώνουν τις ελευθερίες του πολίτη και θα αποτελούν τη βάση για την οικοδόµηση ενός 
κράτους δικαίου (αξιοκρατία – δίκαιη κοινωνική πολιτκή). 
8. Τέλος, χρέος κάθε πολίτη είναι όχι απλώς να αγωνίζεται για την κατάκτηση της 
δηµοκρατίας, αλλά να προσπαθεί να τη συντηρεί κιόλας µε τον καθηµερινό του αγώνα.  
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι για να προοδεύσει ο άνθρωπος στη ζωή 
πρέπει να ζήσει σ’ ένα κοινωνικό περιβάλλον υγιές όπου ο καθένας είναι ελεύθερος να 
αναπτυχθεί ως προσωπικότητα και να δηµιουργήσει, χωρίς συνεχώς να φοβάται για τη ζωή 
του, την τιµή και την περιουσία του. Οι απαραίτητες αυτές προϋποθέσεις ευδοκιµούν µόνο 
στα πλαίσια ενός δηµοκρατικού πολιτεύµατος και δηµιουργούν το πρόσφορο κλίµα µέσα στο 
οποίο ο άνθρωπος νιώθοντας ολοκληρωµένος και ευτυχισµένος θα αντιµετωπίζει τη ζωή 
πραγµατικά ως αγαθό. 
 

4 
ΘΕΜΑ: 

Ο Θουκυδίδης στον «Επιτάφιό» του χαρακτηρίζει όχι σαν φιλήσυχο, αλλά σαν 
«αχρείο», άχρηστο πολίτη αυτόν που δεν ενδιαφέρεται για τα κοινά. 

Κατά την άποψή σας δικαιολογείται αυτός ο χαρακτηρισµός; 
Ποια είναι τα αίτια και οι συνέπειες της αδιαφορίας των πολιτών για τα κοινά 

στη σύγχρονη κοινωνία; 
Με ποιους τρόπους θα µπορούσε ν’ αντιµετωπιστεί; 

 
ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Το άτοµο είναι δεµένο µε άρρηκτη σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης µε το 
κοινωνικό του περιβάλλον. Όπως έδειξε η εµπειρία, για να προοδεύσει ο άνθρωπος πρέπει να 
ζει µέσα σε µια κοινωνία που ευηµερεί. Κοινό στοιχείο, λοιπόν, των ανθρώπων µιας 
κοινωνίας, είναι ότι οι πολίτες συµµετέχουν στα κοινά και ενδιαφέρονται για τα κοινωνικά 
προβλήµατα που προκύπτουν. Υπάρχουν όµως άτοµα που δεν αισθάνονται την κοινωνική 
τους ευθύνη – που είναι η πρώτη αρετή του πολίτη – που αδιαφορούν. Είναι δηλαδή 
παθητικοί δέκτες που δεν ενδιαφέρονται για την πολιτεία, καθώς και για τα οικονοµικά, 
κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά θέµατα που την απασχολούν. 
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ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: 

Συµµετοχή στα κοινά σηµαίνει ενεργό στάση απέναντι στην πολιτική και κοινωνική 
ζωή. Σηµαίνει δηµοκρατία που την πραγµατώνει η συµµετοχή του λαού. Σηµαίνει 
εµπιστοσύνη στις πολιτικές αξίες, σηµαίνει µεταρρυθµιστική διάθεση και κριτική απέναντι 
στην εξουσία.  
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ: 

Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η πολιτική είναι η φροντίδα των κοινών 
υποθέσεων της πόλης από τους ίδιους τους πολίτες. Στην αρχαία Αθήνα ένας νόµος του 
Σόλωνα υποχρέωνε κάθε πολίτη να ενταχθεί σε κάποια πολιτική παράταξη στις εµφύλιες 
διαµάχες. Όποιος έµενε ουδέτερος έχανε τα πολιτικά του δικαιώµατα, γιατί θεωρούνταν 
άχρηστος. 
 
«ΑΧΡΕΙΟΣ»: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 

Ο υπεύθυνος πολίτης δε γεννιέται αλλά γίνεται µέσα από δύο διαδικασίες: την 
πολιτική κοινωνικοποίηση και την πολιτική συµµετοχή. 

Πολιτική κοινωνικοποίηση: είναι η διαδικασία, κατά την οποία ο άνθρωπος 
µεταβάλλεται σε πολίτη, µε τη µετάδοση από την κοινωνία γνώσεων, στάσεων και αξιών.  

Πολιτική συµµετοχή: είναι η προαιρετική οµαδική ή ατοµική συνεργασία των µελών 
µιας κοινωνίας στα κοινά, που µετατρέπεται σε πράξη µε τη συµµετοχή στις εκλογές των 
αιρετών αρχόντων και µε παρακολούθηση και ενδιαφέρον για τα πολιτικά συµβάντα. 

Χωρίς αµφιβολία η πολιτικοποίηση, που καταλήγει σ’ ενεργούς πολίτες, είναι 
απαραίτητη για την πολιτική δηµοκρατία και αναγκαία προϋπόθεση της «καλής» και οµαλής 
λειτουργίας της. 

 
Ο Α∆ΙΑΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ: 

1. Αφήνει την τύχη της πολιτείας στα χέρια των δηµαγωγών και των καιροσκόπων, των 
φιλόδοξων τυράννων και των υποψηφίων δικτατόρων. Βοηθάει, δηλαδή, άθελά του στην 
επικράτηση και στην εδραίωση τυραννικού και ολοκληρωτικού καθεστώτος. 
2. Πιστεύει ότι η ιδιωτική ότι η ιδιωτική και η δηµόσια ζωή είναι δύο κύκλοι που πρέπει να 
διαχωριστούν και ότι επιτελεί τα πολιτικά του καθήκοντα συµµετέχοντας µόνο στις εκλογές 
και δεν ελέγχει την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της θητείας της. 
3. Αφήνει τις υποθέσεις που τον αφορούν να πάρουν τον κατήφορο της καταστροφής, 
µεταθέτοντας τις ευθύνες της αποτυχίας του στους συµπολίτες του και στους πολιτικούς. Ο 
ίδιος είναι αδρανής και αδιάφορος. 
4. Παράλληλα, o µη συµµετέχων στα κοινά, είναι συνήθως δειλός, παθητικός, ανεύθυνος και 
ευθυνόφοβος. Είναι ενσάρκωση της φιλοσοφίας του «δε βαριέσαι», θεατής και όχι 
πρωταγωνιστής της κοινωνικής ζωής. 
5. ∆ε συντελεί και δεν εργάζεται για τη βελτίωση της κοινωνίας. Έτσι µετατρέπεται σε 
αντικείµενο και όχι σε υποκείµενο της ιστορίας. 
6. Μετατρέπεται σε «παράσιτο» που µαζί µε τους οµοίους του δε βοηθούν στην επίλυση των 
οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών προβληµάτων της κοινωνίας. Έτσι η 
κοινωνία οδηγείται σε οπισθοδρόµηση. 
 

 Γι’ αυτό το λόγο το άτοµο λογαριάζεται ως αλλοτριωµένο, ασυνείδητο, 
ανεύθυνο. Ο χαρακτηρισµός, λοιπόν αχρείος, για τον πολίτη που δεν ενδιαφέρεται για τα 
κοινά είναι εύστοχος. Ο πολιτισµός θεωρείται και είναι προϊόν συλλογικής δράσης. Ο 
άνθρωπος που είναι αµέτοχος στην κοινωνική ζωή και άρα και στην κοινωνική εξέλιξη 
συντελεί στην τελµάτωση του πολιτισµού.  

ΑΙΤΙΑ: 

1. Η έλλειψη πολιτικής διαπαιδαγώγησης από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι, δηλαδή από 
την οικογένεια, το σχολείο, την κοινωνία.  
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2. Η ανευθυνότητα και η ανωριµότητα των πολιτών. Πολιτική είναι η τέχνη του «άρχειν» και 
του «άρχεσθαι» και η τέχνη να µετέχει κανείς αποτελεσµατικά στα κοινά. Τα άτοµα που δε 
συνειδητοποιούν αυτήν την ευθύνη, γίνονται υπήκοοι, έρµαια της όποιας εξουσίας. 
3. Η ιδιοτέλεια. Ο άνθρωπος προτάσσει το ατοµικό του συµφέρον, το «εγώ» στο «εµείς». 
4. Το καταναλωτικό πρότυπο που προβάλλεται στους ανθρώπους, τους δηµιουργεί µια τάση 
ιδιοποίησης όλο και περισσότερων υλικών αγαθών, ενώ το χρήµα αναδύεται σε µοναδική 
αξία. Έτσι ο άνθρωπος αδιαφορεί για το συνάνθρωπο, την πολιτεία, την ηθικότητα σκοπών 
και µέσων. 
5. Ο ατοµικισµός και ο ανταγωνισµός. Το ατοµικό συµφέρον κυριαρχεί, ο άνθρωπος 
αλλοτριώνεται, δε λαµβάνει υπόψη του τον κοινωνικό χαρακτήρα της ανθρώπινης ύπαρξης, 
γίνεται ατοµιστής, αδιάφορος για τα κοινά. 
6. Η απολιτική σκέψη προβάλλεται ως µόδα. Γεγονός που ξεκινά από την έντονη 
αµφισβήτηση της κοµµατικοποίησης εκείνης, που οδηγεί στο φανατισµό και τη µισαλλοδοξία 
και καταλήγει στην πλήρη πολιτική αδιαφορία. 
7. Η επικράτηση µιας ιδεολογικής σύγχυσης, λόγω της ύπαρξης πολλών ιδεολογικών 
ρευµάτων στην εποχή µας. Συνέπεια αυτής της σύγχυσης είναι ο αρνητισµός, ο µηδενισµός, η 
αδιαφορία για τα κοινά, φαινόµενα που παρουσιάζονται κυρίως στους νέους. 
8. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης δε χρησιµοποιούνται σωστά. Πολλές φορές τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης ξεφεύγουν από την αποστολή τους, παραπληροφορούν το κοινό, το µετατρέπουν 
«σε ευσυγκίνητη και εύπλαστη µάζα». Τότε τα άτοµα αµορφοποιούνται, χάνουν την ατοµική 
τους ευθύνη, µετατρέπονται σε άβουλα όντα, αποπροσανατολισµένα και απολιτικά. 
9. Η συµπεριφορά των πολιτικών, που είναι οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι του λαού. 
Εκµεταλλεύονται τη θέση τους για την ικανοποίηση των προσωπικών τους φιλοδοξιών, 
απογοητεύοντας το λαό µε τη συµπεριφορά τους. 
 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: 
1. Ο αδιάφορος πολίτης τορπιλίζει τη δηµοκρατία και ευνοεί τον καιροσκοπισµό και τη 
δηµαγωγία. Επιτρέπει σε επίδοξους τυράννους να ανεβούν στα αξιώµατα. 
2. Η αδιαφορία αντιτίθεται στην ολοκλήρωση του ανθρώπου (ψυχοπνευµατική καλλιέργεια, 
ηθική τελείωση, κατάκτηση της κοινωνικής και πολιτικής ιδιότητας). Το αδιάφορο για τα 
κοινά άτοµο, αρνείται την πολιτική του υπόσταση και την κοινωνική του ευθύνη, άρα 
αλλοτριώνεται. 
3. Η έλλειψη προβληµατισµού, η παθητική στάση, η αδιαφορία καταστρατηγεί κάθε έννοια 
υπευθυνότητας, άρα και ελευθερίας του πολίτη, αφού ανοίγει το δρόµο στον πολιτικό 
εκφυλισµό. Οι άνθρωποι γίνονται όχλος. 
4. Εξαφανίζεται κάθε µορφή ελέγχου και διαλόγου. Τότε η δηµοκρατία µετατρέπεται σε απλή 
επίφαση. Το βάρος της πολιτικής ευθύνης ανατίθεται στους επαγγελµατίες πολιτευτές. Ο λαός 
δε συµµετέχει στα κοινά, παρά µόνο παίρνοντας µέρος στις εκλογές και η κοινωνική ηγεσία 
από τη στιγµή που δεν ελέγχεται παύει να είναι εκφραστής της συλλογικής βούλησης. 
5. Η πολιτεία οδηγείται σε στασιµότητα. Οι πολίτες δεν προωθούν τα κοινά συµφέροντα. Οι 
ίδιοι ναρκοθετούν τα θεµέλια της κοινωνικής ανάπτυξης και ισορροπίας.  
6. Οι άνθρωποι, µη ξέροντας πως αλλιώς να καλυτερεύσουν τη ζωή τους, πως ν’ αποφασίζουν 
οι ίδιοι για ό,τι τους αφορά, οδηγούνται σε πράξεις βίας και γίνονται αντικοινωνικοί. 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: 

Η άσκηση πολιτικής δεν είναι δικαίωµα µόνο, είναι και υπέρτατο και ιδίως στον 
αιώνα µας, «αιώνα των µαζών» και της ετεροκατεύθυνσης. Βέβαια, η πολιτική είναι ο 
κατεξοχήν τοµέας δράσης του σκεπτόµενου και συνειδητού ανθρώπου. Η δραστηριοποίηση 
λοιπόν του ατόµου είναι το αποτέλεσµα της γνώσης και της κατανόησης του κοινωνικού 
χώρου, των αναγκαιοτήτων που διαµορφώνουν και καθορίζουν την κοινωνική πορεία. 

Αναγκαία είναι, λοιπόν, η πολιτική κοινωνικοποίηση των ατόµων που οδηγεί σε 
«ωριµότητα» και πολιτική συµµετοχή, που δηµιουργεί συνείδηση ευθύνης. Η πολιτική 
κοινωνικοποίηση συντελείται µέσω: 
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1. Της οικογένειας. Η υγιής πολιτική κοινωνικοποίηση του παιδιού είναι θέµα 

συµπεριφοράς των γονιών. Οι γονείς λειτουργούν ως πρότυπα για το παιδί και η πολιτική 
τους στάση θα επηρεάσει σηµαντικά την κοινωνική συµπεριφορά του παιδιού. 

2. Του σχολείου. Το παιδί κοινωνικοποιείται πολιτικά µέσα από τα ειδικά µαθήµατα, 
όπως είναι η αγωγή του πολίτη, η ιστορία, η κοινωνιολογία. Επιπρόσθετα, ο δηµοκρατικός 
τρόπος διδασκαλίας, η προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας, καθώς και η σωστή 
λειτουργία των µαθητικών κοινοτήτων, θα συντελέσουν στο να προετοιµαστούν οι αυριανοί 
πολίτες. 

3. Των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Με τον τρόπο που σχολιάζουν τα πολιτικά 
γεγονότα, µε την ποιότητα της ενηµέρωσης πάνω σε κοινωνικοπολιτικά θέµατα προσφέρουν 
στο άτοµο µια ευρύτερη αντίληψη του κόσµου, που θ’ αποτελέσει τη βάση των πολιτικών του 
επιλογών και της συµµετοχής του στα κοινά. 

4. Των συλλόγων (αθλητικών, πολιτιστικών, πολιτικών). Συµβάλλουν στην ανάπτυξη 
του συλλογικού πνεύµατος. 

5. Της πολιτείας. Μέσω των δηµοκρατικών θεσµών παιδεύει τους πολίτες και τους 
εθίζει σ’ ένα δηµοκρατικό τρόπο ζωής. 

6. Των ατόµων. Η πολιτική ωριµότητα είναι και υπόθεση καθαρά ατοµική, εξαρτάται 
από τα προσωπικά ενδιαφέροντα του ατόµου, από την παιδεία του, από τη διάθεση 
συµµετοχής του στα κοινά. 

7. Των πολιτικών. Να φροντίσουν επιτέλους για το καλό του συνόλου. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Κύριο, λοιπόν, µέληµα για την εύρυθµη λειτουργία µιας κοινωνίας είναι η 
δηµιουργία υπεύθυνων και συνειδητοποιηµένων πολιτών, απαλλαγµένων από µισαλλοδοξία 
και φανατισµούς, δογµατισµούς και προκαταλήψεις, µε γνώση της αλληλεξάρτησης ατόµου – 
κοινωνίας, µακριά από µικροκοµµατικά συµφέροντα. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η πολιτική συνείδηση είναι ασπίδα, που προφυλάσσει 
από τη χειραγώγηση, την υποτέλεια και τον αποπροσανατολισµό, ενώ η συµµετοχή στα κοινά 
αποτελεί εγγύηση της ελευθερίας του ατόµου και της ευηµερίας της κοινωνίας. 
 

5 
ΘΕΜΑ: 

Ένα από τα πολυτιµότερα αγαθά που υπάρχουν είναι η ελευθερία. Αυτή συµβάλλει 
στην πρόοδο και στην ευηµερία όχι µόνο του ατόµου, αλλά και του κοινωνικού συνόλου 
γενικότερα. Παρ’ όλα αυτά όµως, στη σηµερινή εποχή τουλάχιστον, η έννοια της 
ελευθερίας καταρακώνεται και ταπεινώνεται συνέχεια, σε κάθε σχεδόν εκδήλωση της 
καθηµερινής ζωής. Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, αφού η ελευθερία 
είναι απολύτως απαραίτητη για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ευτυχία. 

Με βάση τα παραπάνω να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα: 
α) Για ποιους λόγους η ελευθερία αποτελούσε και αποτελεί παράγοντα ευηµερίας 

της κοινωνίας και ολοκλήρωσης της ανθρώπινης ύπαρξης; 
β) Με ποιους τρόπους σήµερα ταπεινώνεται η έννοια της ελευθερίας; 
γ) Πιστεύετε πως υπάρχουν τρόποι, ώστε να εξαλειφθούν ή έστω να περιοριστούν 

οι παράγοντες οι οποίοι αντιµάχονται την ελευθερία; 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ: 
Ελευθερία είναι η ανεξαρτησία από κάθε εξωτερικό και εσωτερικό καταναγκασµό. 

Είναι το αναφαίρετο δικαίωµα του κάθε ανθρώπου να ενεργεί χωρίς περιορισµούς, αφού 
όµως παράλληλα σέβεται τα δικαιώµατα των άλλων και τις επιταγές των νόµων. 
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ΜΟΡΦΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 
Κύριες µορφές: 

α) Εσωτερική: πρόκειται για αποδέσµευση του ανθρώπου από τα πάθη, τις ορµές, τα 
άσχηµα ένστικτα και τις προκαταλήψεις). 

β) Εξωτερική: είναι η διατήρηση ανεξαρτησίας για ένα κράτος, αλλά και 
ανεξαρτησία ατοµική, όσον αφορά τις καθηµερινές σχέσεις µας µε τους συνανθρώπους µας. 
 
∆ευτερεύουσες µορφές: 
 α) Εθνική ελευθερία: είναι η δυνατότητα ενός κράτους, να διατηρεί την ανεξαρτησία 
του από εξωτερικούς καταναγκασµούς. 
 β) Πολιτική ελευθερία: είναι το αναφαίρετο δικαίωµα του πολίτη, να συµµετάσχει 
στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας. 
 γ) Ατοµική ελευθερία: είναι το δικαίωµα του πολίτη να ενεργεί και να ευηµερεί, 
ενταγµένος µέσα στο κοινωνικό σύνολο, σύµφωνα µε τα πλαίσια που καθορίζουν οι νόµοι. 
 δ) Φυσική ελευθερία: είναι η αποδέσµευση του ατόµου από την εξάρτηση των νόµων 
της φύσης. 
 ε) Πνευµατική ελευθερία: είναι η ανεξαρτησία στο λόγο, στον τύπο, στη σκέψη και 
στην τέχνη. 
 στ) Οικονοµική ελευθερία: είναι το δικαίωµα του ανθρώπου να αναπτύσσει 
δραστηριότητες οικονοµικής φύσεως, χωρίς τον περιορισµό στενών και ανασταλτικών 
παραγόντων. 
 Ως υψηλότερη µορφή ελευθερίας θεωρείται η ηθική – εσωτερική ελευθερία. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ: 

Όλοι οι λαοί τίµησαν περισσότερο από κάθε άλλο αγαθό την ελευθερία. Κάθε κράτος 
έχει να επιδείξει µέσα από την ιστορία του απελευθερωτικούς αγώνες. Και αυτό µας οδηγεί 
στο συµπέρασµα πως η ελευθερία δε δωρίζεται, αλλά κατακτιέται µε αγώνες και θυσίες. 
∆ιέκριναν το ελεύθερο από το δουλικό καθεστώς. Η ευτυχία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
κατοχυρώνονται µόνο µέσα σε ένα πλαίσιο ελευθερίας. 

Ειδικότερα για το ελληνικό έθνος η έννοια της ελευθερίας συνδέθηκε µε αµέτρητους 
αγώνες και θυσίες για τη διατήρηση της εθνικής ανεξαρτησίας, ενάντια σε εξωτερικούς και 
εσωτερικούς εχθρούς. Η ελευθερία ήταν το κύριο γνώρισµα της αρχαίας Αθηναϊκής 
∆ηµοκρατίας. 

- Ο Περικλής γράφει στον «Επιτάφιό» του: «η ευδαιµονία στηρίζεται στην ελευθερία, 
η δε ελευθερία θεµελιώνεται πάνω στη γενναιοψυχία». 

- Ο Σολωµός ύµνησε όλες τις µορφές της ελευθερίας: την εθνική µε τον «Ύµνο στην 
Ελευθερία», την ηθική µε τους «Ελεύθερους Πολιορκηµένους», την κοινωνική µε τη «Γυναίκα 
της Ζάκυνθος», τη γλωσσική µε το «∆ιάλογο». 

- Από όσα κατάλαβα στα λίγα χρόνια που ζω, δεν είναι η λευτεριά πέσε πίτα να σε 
φάω. Είναι κάστρο, και το παίρνεις µε το σπαθί σου. Όποιος δέχεται από ξένα χέρια τη 
λευτεριά είναι σκλάβος». (Νίκος Καζαντζάκης) 
 
Ελευθερία: η έλλειψή της συνεπάγεται δουλεία και καταπίεση. Η υπερβολή της επιφέρει 
ασυδοσία και αναρχία. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΤΟ Α’ ΕΡΩΤΗΜΑ: 

Λόγοι για τους οποίους η ελευθερία αποτελεί παράγοντα καλλιέργειας και 
ολοκλήρωσης της ανθρώπινης ύπαρξης και της κοινωνίας. 
 
Το άτοµο όταν είναι ελεύθερο:  
1. Αναπτύσσεται πνευµατικά, ηθικά και ψυχικά. 
2. Μπορεί να ενεργεί ελεύθερα, σύµφωνα µε τις ικανότητές του, ώστε να πετύχει την υλική 
ευηµερία του. 
3. ∆ιαµορφώνει και ολοκληρώνει την προσωπικότητά του σωστά και αυτό το βοηθάει, ώστε 
να γίνει ένας υπεύθυνος πολίτης. 
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4. Η ελευθερία δίνει νόηµα και περιεχόµενο στη ζωή του ανθρώπου. 
5. ∆ιασφαλίζονται τα απαράβατα δικαιώµατά του και θεµελιώνεται η ευτυχία του. 
6. Το άτοµο αυτοπραγµατώνεται, καθώς κάθε φορά και κάθε στιγµή αγωνίζεται για τη 
διατήρηση της ελευθερίας. 
7. Το άτοµο αισθάνεται πως είναι κύριος της ζωής και της µοίρας του. Έτσι ωθείται στη 
δηµιουργία, µε αποτέλεσµα να πλησιάζει την επίτευξη του απώτερου σκοπού του, που είναι η 
ηθική τελείωση. 
 
Ανώνυµος, «Ελληνική Νοµαρχία»: Η ελευθερία είναι αναγκαιότερη και από την ίδια την 
ύπαρξή του στον άνθρωπο. Γιατί αυτή κάνει γλυκιά τη ζωή, αυτή γεννά διαυθεντευτές της 
πατρίδας, αυτή νοµοθέτες, αυτή ενάρετους, αυτή σοφούς, αυτή τεχνίτες και αυτή µόνο τέλος 
πάντων τιµά την ανθρωπότητα. 
 
Η κοινωνία όταν είναι ελεύθερη: 
1. Καλλιεργείται η ισότητα στην έκφραση. 
2. Καλλιεργείται η ισονοµία και η ισοπολιτεία. 
3. Καλλιεργείται η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια, η αλληλοκατανόηση και ο συναγωνισµός 
µεταξύ των πολιτών που συµβάλλουν στην πρόοδο και στην ευηµερία της. 
4. Η κοινωνία αποδεσµεύεται από ανισότητες, προκαταλήψεις και ταµπού. 
5. Βοηθά στην οµαλή κοινωνική συµβίωση µε αποτέλεσµα να προωθείται ο πολιτισµός, να 
προστατεύεται και να κατοχυρώνεται η δηµοκρατία. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Β’ ΕΡΩΤΗΜΑ: 
Με ποιους τρόπους σήµερα περιορίζεται η ελευθερία σε κάθε της µορφή: 
1. Με τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, κρατικά και ιδιωτικά, που πολλές φορές καλλιεργούν τον 
καταναλωτισµό και κάνουν προπαγάνδα. 
2. Με τον τρόπο άσκησης της εξουσίας που χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισµό. 
3. Με τη σηµερινή τεχνολογική ανάπτυξη που οδηγεί στην κυριαρχία της µηχανής πάνω στον 
άνθρωπο. 
4. Με τη λανθασµένη πολλές φορές λειτουργία του θεσµού της παιδείας που δεν 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του νέου ανθρώπου. 
5. Με την ύπαρξη κοινωνικών ανισοτήτων, που περιορίζουν και αντιµάχονται την 
ανεξαρτησία της σκέψης και της βούλησης. 
6. Με την αδυναµία των ίδιων των ανθρώπων να περιορίσουν την εκδήλωση φαινοµένων 
κοινωνικής παθογένειας, που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα, επιφέρουν 
αναστάτωση και οπισθοδρόµηση στην κοινωνία. 
7. Με τις σηµερινές, γενικά, συνθήκες που επικρατούν και την αντίληψη για τη ζωή, όπου 
κυριαρχούν ανταγωνιστικές τάσεις, που φτάνουν σε ακρότητες τόσο σε ατοµικό – συλλογικό 
όσο και σε κρατικό επίπεδο. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Γ’ ΕΡΩΤΗΜΑ: 

Τρόποι µε τους οποίους µπορούν να περιοριστούν οι παράγοντες που 
αντιµάχονται την ελευθερία: 
1. Μέσω της εκπαίδευσης, η οποία µπορεί να δηµιουργήσει σωστούς και υπεύθυνους πολίτες. 
Χωρίς την παιδεία και την πνευµατική καλλιέργεια δε νοείται ελεύθερη και δηµοκρατική 
ζωή. 
2. Με την αλλαγή της αντίληψης για τη ζωή. 
3. Με τους αγώνες που θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για την προάσπιση των δικαιωµάτων 
του και αυτό θα σηµαίνει αυτόµατα προάσπιση της ίδιας της ελευθερίας. 
4. Με την καλλιέργεια του κριτικού πνεύµατος, που θα βοηθήσει τον άνθρωπο να αποκτήσει 
µια πολύπλευρη ενηµέρωση και γνώµη για όλα τα θέµατα.  Με αυτόν τον τρόπο θα 
κατοχυρωθεί η ελευθερία, από τη στιγµή που ο υπεύθυνος πολίτης θα αποδεσµευτεί από τα 
πάθη του και τις προκαταλήψεις, που αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες στην κοινωνική 
πρόοδο και ευηµερία.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Η ελευθερία αποτελεί τη βάση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Συµβάλλει στην 
ατοµική και συλλογική πρόοδο και ανάπτυξη. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
1. Ελευθερία σκέψης και έκφρασης, αναφαίρετο δικαίωµα του ανθρώπου. 
 
2. Ελευθερία και διαφωνία. 
 
3. Πιστεύετε ότι αρκεί η νοµική κατοχύρωση των πολιτικών και ατοµικών δικαιωµάτων, για 
να εξασφαλιστεί στον καθένα η πραγµατική ελευθερία; 
 

6 
ΘΕΜΑ: 

«Απ’ όσα κατάλαβα  στα λίγα χρόνια που ζω, δεν είναι η λευτεριά πέσε πίτα να σε 
φάω. Είναι κάστρο και το παίρνεις µε το σπαθί σου. Όποιος δέχεται από ξένα χέρια τη 
λευτεριά είναι σκλάβος». (Νίκος Καζαντζάκης, από το έργο «Καπετάν Μιχάλης») 

 
ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 

Ελευθερία είναι η ανεξαρτησία από κάθε εξωτερικό και εσωτερικό καταναγκασµό. 
Είναι το αναφαίρετο δικαίωµα του κάθε ανθρώπου να ενεργεί χωρίς περιορισµούς, αφού 
όµως παράλληλα σέβεται τα δικαιώµατα των άλλων και τις επιταγές των νόµων. 
 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: 
ΜΟΡΦΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 
Κύριες µορφές: 

α) Εσωτερική: πρόκειται για αποδέσµευση του ανθρώπου από τα πάθη, τις ορµές, τα 
άσχηµα ένστικτα και τις προκαταλήψεις). 

β) Εξωτερική: είναι η διατήρηση ανεξαρτησίας για ένα κράτος, αλλά και 
ανεξαρτησία ατοµική, όσον αφορά τις καθηµερινές σχέσεις µας µε τους συνανθρώπους µας. 
 

Ο Καζαντζάκης αναφέρεται στο παράθεµα αυτό, κυρίως στην κοινωνική και 
πολιτική ελευθερία. 

Κοινωνική ελευθερία είναι η µορφή ελευθερίας κατά την οποία το άτοµο µπορεί να 
δράσει και να αναπτυχθεί, πραγµατοποιώντας τις επιθυµίες του µέσα στα πλαίσια της 
κοινωνίας. 

Πολιτική ελευθερία είναι η µορφή ελευθερίας κατά την οποία το άτοµο µπορεί να 
πραγµατοποιήσει τις επιθυµίες του, χωρίς να δέχεται περιορισµούς από την πλευρά της 
πολιτείας.  

 
Όλοι οι λαοί τίµησαν περισσότερο από κάθε άλλο αγαθό την ελευθερία. Κάθε κράτος 

έχει να επιδείξει µέσα από την ιστορία του απελευθερωτικούς αγώνες. Και αυτό µας οδηγεί 
στο συµπέρασµα πως η ελευθερία δε δωρίζεται, αλλά κατακτιέται µε αγώνες και θυσίες. 
Ειδικότερα, για το ελληνικό έθνος η έννοια της ελευθερίας συνδέθηκε µε αµέτρητους αγώνες 
και θυσίες για την απόκτηση και τη διατήρηση της εθνικής ανεξαρτησίας. 
 
Ανάλυση των λέξεων – κλειδιών: 
«∆εν είναι η λευτεριά πέσε πίτα να σε φάω»: 
α) Η ελευθερία είναι το πολυτιµότερο αγαθό στον άνθρωπο και δεν προσφέρεται, δε 
δωρίζεται, αλλά κατακτιέται. 
β) Η κατάκτηση της ελευθερίας και η διαφύλαξή της γίνεται µόνο µε συνεχείς αγώνες και 
θυσίες, τόσο στο ατοµικό όσο και στο συλλογικό επίπεδο. 
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γ) Όσο δύσκολο  είναι να κατακτήσει κανείς την ελευθερία, άλλο τόσο είναι και να τη 
διατηρήσει. Γι’ αυτό επιβάλλεται συνεχής επαγρύπνηση και εγρήγορση από τον άνθρωπο. 
δ) «Η ελευθερία είναι αναγκαιότερη και από την ίδια την ύπαρξή του στον άνθρωπο. Γιατί 
αυτή κάνει γλυκιά τη ζωή, αυτή γεννά διαυθεντευτές της πατρίδας, αυτή νοµοθέτες, αυτή 
ενάρετους, αυτή σοφούς, αυτή τεχνίτες και αυτή µόνο τέλος πάντων τιµά την ανθρωπότητα». 
(Ανωνύµου, «Ελληνική Νοµαρχία») 

Μόνο µε τη συνειδητοποίηση της αξίας της ελευθερίας ο άνθρωπος µπορεί να 
αγωνιστεί για να την αποκτήσει. 
 
«Είναι κάστρο και το παίρνεις µε το σπαθί σου»: 
α) Η ελευθερία εδώ παροµοιάζεται µε κάστρο. Αυτό δείχνει πόσο δύσκολος είναι ο αγώνας 
για την απόκτησή της. 
β) «θέλει αρετήν και τόλµην η ελευθερία». Ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι έτοιµος για κάθε 
θυσία, προκειµένου να αποκτήσει την ελευθερία (υλικά αγαθά – ανθρώπινο δυναµικό). Μα 
το κυριότερο, θα πρέπει να έχει πετύχει πρώτα τη δική του εσωτερική ελευθερία. Η εσωτερική 
ελευθερία, η αποδέσµευση από τα πάθη, τα άσχηµα ένστικτα και τις προλήψεις, κατακτείται 
πολύ πιο δύσκολα. Η κατάκτηση της αρετής οδηγεί τον άνθρωπο στην πραγµατική ελευθερία. 
γ)   Η κατάκτηση του κάστρου γίνεται µόνο µε το σπαθί. Και το σπαθί δείχνει, ως πολεµικό 
όργανο, τους αγώνες και τις θυσίες στις οποίες θα πρέπει να υποβληθεί ο άνθρωπος, 
προκειµένου µε την αξία του, µε το αίµα του να κατακτήσει το κάστρο, την ελευθερία. 
 
«Όποιος δέχεται από ξένα χέρια τη λευτεριά είναι σκλάβος»: 

Θα πρέπει να σχολιάσουµε και να αναλύσουµε περισσότερο τη φράση αυτή του 
παραθέµατος. 
α) Η φράση «ξένα χέρια» δε σηµαίνει µόνο τον κατακτητή, το ξένο κράτος κάτω από την 
κυριαρχία του οποίου βρίσκεται ένας λαός. Στην περίπτωση αυτή η ελευθερία καθορίζεται 
από το δυνάστη, δηλαδή το πόσο ελεύθερος θα είναι ένας λαός εξαρτάται από το «χέρι» του 
κατακτητή. 

∆ηλώνει και αυτούς που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την κατάκτηση της 
ελευθερίας. 

Σ’ αυτήν την περίπτωση οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σ’ αυτούς που 
αντιπροσωπεύουν τα «ξένα χέρια» και σ’ αυτούς που παίρνουν από τα χέρια αυτά «έτοιµη» 
την ελευθερία. Σ’ αυτήν την περίπτωση η ελευθερία δεν έχει κανένα νόηµα. Γιατί οι άνθρωποι 
οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν για την ελευθερία δεν µπορούν να συνειδητοποιήσουν την αξία 
της. Είναι ουσιαστικά σκλάβοι και όχι πραγµατικά ελεύθεροι. 
β) Ελεύθερος είναι ο άνθρωπος που έχει αγωνιστεί για την απόκτησή της και έχει πετύχει την 
ηθική του τελείωση. Εκείνος που δέχεται την ελευθερία ως δώρο είναι ουσιαστικά 
ανελεύθερος σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. 
 
«Είναι σκλάβος»: 
α) Ο άνθρωπος, που τον διακρίνει το µίσος, η πλεονεξία και η αδικία, είναι σκλάβος των 
προσωπικών του παθών και συνεπώς ανελεύθερος. 
β) Ο αδρανής, ο άνθρωπος που δεν έχει αγωνιστεί, ο νωθρός δεν µπορεί να συνειδητοποιήσει 
την ελευθερία. 
γ) Αυτός που δέχεται την ελευθερία σα δώρο είναι ουσιαστικά σκλάβος. 
δ) Σκλάβος είναι και αυτός που δέχεται αδιαµαρτύρητα την επιβολή περιορισµών στην 
ελευθερία του. 
ε) Η αξία ενός αγαθού, όπως είναι η ελευθερία, είναι ανάλογη µε την σκληρότητα του αγώνα 
που έχει δώσει κάποιος άνθρωπος για να την κατακτήσει. 
στ) Ο άνθρωπος που δέχεται την ελευθερία από άλλους, είναι µικρόψυχος, άτοµο χωρίς 
προσωπικότητα, αξίες και ιδανικά.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Ο άνθρωπος µπορεί να αποκτήσει και να διαφυλάξει την ελευθερία, µόνο όταν 
συνειδητοποιήσει την αξία και το ρόλο που αυτή παίζει στη διασφάλιση της ευτυχίας και της 
ευηµερίας τόσο του ατόµου ξεχωριστά, όσο και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. 

«Το αληθινό µπόι του ανθρώπου µετριέται µε το µέτρο της λευτεριάς». 
                                                                                    Ρίτσος  
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ΘΕΜΑ: 

Η κοινωνία θεσπίζει τους θεσµούς για την αντιµετώπιση των µόνιµων 
προβληµάτων της, αυτών που ονοµάζουµε συνεχώς επανερχόµενα. Το ειδικό βάρος κάθε 
θεσµού διαφέρει ανάλογα µε τη σηµαντικότητά του για τη λειτουργία της κοινωνίας. 
Σήµερα, µιλάµε για κρίση κάποιων θεσµών ή για την ενίσχυση κάποιων άλλων. 

α) Ποιους θεσµούς θεωρείτε σηµαντικούς για τη λειτουργία της κοινωνίας; 
β) Ποιων θεσµών επιβάλλεται, κατά τη γνώµη σας, η ενίσχυση και γιατί; 

 
ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
Θεσµοί: είναι οι σταθερές κοινωνικές διαδικασίες, µε τις οποίες η κοινωνία επιχειρεί τη λύση 
των µόνιµων προβληµάτων της. 
 
Κατηγορίες θεσµών: οικογενειακοί, κοινωνικοί, πολιτικοί, πολιτιστικοί, οικονοµικοί 
(καλύπτουν όλους τους τοµείς της σύγχρονης ανθρώπινης δραστηριότητας). 
 
Σήµερα: οι θεσµοί δυσλειτουργούν, αµφισβητείται η αναγκαιότητά τους. 
 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: 

Οι θεσµοί προάγουν τον άνθρωπο, συµβάλλουν στην ολοκλήρωσή του: υλική – 
πνευµατική – ηθική –κοινωνική – πολιτική.  
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ:  
α) Η οικογένεια: 1. Εξασφαλίζει την υλική και ηθική προστασία των ατόµων, 2. την 
αναπαραγωγή του είδους, 3. αναλαµβάνει ρόλο διαπαιδαγωγητικό για τους νέους 
ανθρώπους – διαµορφώνεται µέσα στην οικογένεια το θεµέλιο του νεαρού χαρακτήρα, ξεκινά 
η διαδικασία προετοιµασίας του νέου για την ένταξή του σε άλλες µορφές κοινωνικής ζωής, 4. 
ασκεί κοινωνικό έλεγχο  εξασφαλίζεται έτσι η συµπεριφορά εκείνη, που ανέχεται η 
κοινωνία.  
β) Η εκπαίδευση: 1. Αποβλέπει στην πνευµατική – ηθική ολοκλήρωση του ανθρώπου, τη 
διάπλαση και καλλιέργεια των κοινωνικών γνωρισµάτων που συνθέτουν την ανθρώπινη 
ύπαρξη, 2. παρέχει τη θεωρητική κατάρτιση του ανθρώπου και µια στάση ζωής, 3. καλλιεργεί 
το πνεύµα συλλογικότητας, 4. οι παιδαγωγικές µέθοδοι προσδιορίζουν το περιεχόµενο της 
ελευθερίας του ατόµου, υποβάλλουν σε πνεύµα πειθαρχίας, 5. αναλαµβάνει την 
επαγγελµατική προετοιµασία του νέου. 
γ) Η εργασία: 1. αναγκαία για την κάλυψη προσωπικών και κοινωνικών αναγκών, 2. 
απόκτηση ανεξαρτησίας  χειραφέτηση του ανθρώπου και καταξίωσή του, 3. αποτελεί µέσο 
αυτοέκφρασης του ατόµου, 4. βοηθά την οικονοµική δραστηριότητα και συντελεί στην 
οικονοµική αυτοτέλεια της κοινωνίας. 
δ) Το δηµοκρατικό πολίτευµα: 1. Κατοχυρώνει κάθε µορφή ελευθερίας (δηµοκρατική 
διοίκηση, ισονοµία πολιτών, ίσες ευκαιρίες ανάδειξης), 2. ο άνθρωπος είναι πολιτικό ον, 
ενδιαφέρεται για τα κοινά. 
ε) Η θεσµοθέτηση της πληροφόρησης: 1. Είναι αποτέλεσµα της ανάγκης ενίσχυσης των 
δηµοκρατικών θεσµών, 2. ο κοινωνικός διάλογος διευρύνεται, 3. η αρχή της δηµοκρατίας 
προασπίζεται, 4. επιτυγχάνονται οι ρυθµοί πνευµατικής και πολιτιστικής αναβάθµισης (το δ 
και ε συνδέονται). 
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 Υπάρχουν και άλλοι θεσµοί λιγότερο σηµαντικοί, στους οποίους µπορεί να γίνει 
αναφορά π.χ. στη δικαιοσύνη, που εναρµονίζει τις κοινωνικές και τις διαπροσωπικές σχέσεις 
µε τους νόµους.  
 
 Οι θεσµοί αµφισβητούνται, γιατί αδυνατούν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά, να 
ανταποκριθούν στο σύνολο των αναγκών – προβληµάτων του σύγχρονου ανθρώπου. 
 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΣΜΩΝ:  
α) της οικογένειας: 1. Άρνηση από τους νέους να αποδεχτούν την αναγκαιότητά της, 2. 
κοινωνική απόκλιση των νέων και ιδιαίτερα αυτή που αποκτά τη µορφή εγκληµατικότητας, 
3. αυστηρότητα και αυταρχισµός των γονέων  χάσµα γενεών  ανασταλτικός παράγοντας 
η οικογένεια, της ελεύθερης ανάπτυξης της νεανικής προσωπικότητας, 4. λύση: κατανόηση 
των ιδιοµορφιών της νεολαίας, προσαρµογή του θεσµού στο πνεύµα της εποχής µας.  
β)της εκπαίδευσης: 1. ανεπάρκεια στο γνωστικό περιεχόµενο  αδιαφορία για τη γνώση – 
το σχολείο ταυτίζεται µε την πλήξη  επιπτώσεις στις σχέσεις δασκάλων – µαθητών 
(µειώνεται το κύρος του δασκάλου) και στις σχέσεις µαθητών µεταξύ τους (βαθµοθηρική 
συµπεριφορά). 2. είναι άµεσα δεµένη µε την οικονοµική παραγωγική δραστηριότητα µιας 
κοινωνίας, αλλά απουσιάζει απ’  αυτήν η πρακτική  ανούσια θεωρητικολογία, 3. πολιτική 
διαπαιδαγώγηση των νέων – µαθητικές κοινότητες  κοµµατικοποίηση των νέων. 
γ) της εργασίας: 1. ελλιπής κατάρτιση , 2. ανεργία, 3. ειδίκευση – µηχανοποίηση  
τυποποίηση  η εργασία δεν είναι τρόπος αυτοέκφρασης και προσωπικής δηµιουργίας, 4. ο 
θεσµός του συνδικαλισµού χρειάζεται ενίσχυση, γιατί έτσι ενισχύονται οι δηµοκρατικές – 
κοινωνικές διαδικασίες, ενεργοποιείται ο πολίτης, αναπτύσσεται ο κοινωνικός διάλογος.  
δ) του πολιτεύµατος: 1. Ο συγκεντρωτισµός και η γραφειοκρατική πρακτική 
αποδυναµώνουν την αποτελεσµατικότητα της πολιτικής πράξης και της άσκησης κριτικής και 
δηµιουργούν κινδύνους πολιτικής αλλοτρίωσης  ανάγκη ενεργοποίησης του πολίτη, 
ανάληψη ρόλου πολιτικού από τον πολίτη  ενίσχυση του θεσµού της  
ε) πληροφόρησης: αποφυγή ελέγχου του τύπου και της τηλεόρασης, ισότιµη παρουσίαση της 
άποψης της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας, άσκηση κοινωνικού ελέγχου στα Μ.Μ.Ε. 
 
ΘΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ: 
1. Κοινωνικοποιούν τα άτοµα και τα βοηθούν να συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες και τα 
δικαιώµατα που έχουν. 
2. ∆ραστηριοποιούν τους πολίτες, ώστε να συµµετέχουν στις κοινές υποθέσεις.  
3. Καλλιεργούν τη συνεργασία και το οµαδικό πνεύµα. 
4. Θέτουν τις βάσεις πάνω στις οποίες ο άνθρωπος µπορεί να οργανώσει σωστά την 
προσωπική του ζωή. Σωστή οργάνωση της ζωής σηµαίνει δηµιουργία γερού κοινωνικού 
οικοδοµήµατος. 
5. Καθορίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και εκδηλώσεις. 
6. ∆ιασφαλίζουν τα απαραίτητα δικαιώµατα του ανθρώπου (ελευθερία, ζωή, δικαιοσύνη, 
ισότητα, ισονοµία). 
7. Ενισχύουν την κοινωνική συγκρότηση και συνοχή. 
8. Βοηθούν στην παγίωση και διατήρηση ηρεµίας, τάξης, ασφάλειας. 
 
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΕΣΜΩΝ: 
1. Συχνά περιορίζουν, µέσα σε στενά και ασφυκτικά πλαίσια, τη συµπεριφορά των πολιτών. 
2. Περιέχουν, κάποιοι παλιοί κυρίως θεσµοί, συντηρητικά στοιχεία, µε αποτέλεσµα να 
εµποδίζουν την κοινωνική πρόοδο. 
3. Περιορίζουν τους πολίτες  χάνουν την ενεργητικότητα και φαντασία τους. 
4. Τοποθετούν σε αυστηρά «καλούπια» τη συµπεριφορά των νέων που από τη φύση τους είναι 
αυθόρµητοι και γεµάτοι ενεργητικότητα. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Ανακεφαλαίωση των προηγουµένων και εξαγωγή συµπερασµάτων. 
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ΘΕΜΑ: 

«Κάθε νόµος είναι εφεύρεση και δώρο των θεών, κοινή απόφαση φρόνιµων 
ανθρώπων, µέσο επανόρθωσης των σφαλµάτων που γίνονται εκούσια ή ακούσια, κοινή 
συµφωνία της πόλης, σύµφωνα µε την οποία αρµόζει να ζουν όλοι οι πολίτες. Αν 
καταλυθούν οι νόµοι και επιτραπεί στον καθένα να κάνει ό,τι θέλει, όχι µόνο η πολιτεία θα 
καταστραφεί, αλλά και η ζωή µας δε θα διαφέρει από τη ζωή των θηρίων». (∆ηµοσθένης) 

Στο παραπάνω απόσπασµα εξαίρεται η µεγάλη σηµασία των νόµων για την οµαλή 
κοινωνική και ατοµική εξέλιξη. Λαµβάνοντας αυτά υπόψη σας να απαντήσετε στα 
ακόλουθα ερωτήµατα: 

α) Γιατί οι νόµοι θεωρήθηκαν ανέκαθεν απαραίτητοι για την επιβίωση των 
κοινωνιών; 

β) Η πιθανή διαφωνία των πολιτών προς το περιεχόµενο των νόµων επιτρέπει την 
ανυπακοή ως µορφή αντίδρασης; 

γ) Πιστεύετε πως για να πετύχουν καλύτερα το σκοπό τους πρέπει να είναι 
αυστηροί ή επιεικείς και ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για την πιστή εφαρµογή τους 
από τους πολίτες; 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Κάθε κοινωνία αποτελείται από µωσαϊκό ατόµων, ετερόκλιτα στοιχεία που συνιστούν 
την ποιοτική της οµοιογένεια. Για να µπορέσει όµως αυτή η κοινωνία των διαφορετικών 
ατόµων να διατηρηθεί στο ιστορικό «γίγνεσθαι», απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη 
νόµων. 
 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 

Νόµοι είναι κανόνες δικαίου, που αποβλέπουν στην αρµονική συµβίωση των 
κοινωνικών µελών, στην οµαλή διευθέτηση των σχέσεων πολίτη – κράτους και κοινωνιών 
µεταξύ τους. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ: 
Γραπτοί: Σύνταγµα, αστικός, ποινικός κώδικας. ∆ιατηρούν το χαρακτήρα της επιβολής και 
της δέσµευσης και η παραβίασή τους συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις. 
 
Άγραφοι: Εθιµικό δίκαιο, ήθη, έθιµα, παραδόσεις. Απευθύνονται περισσότερο στη συνείδηση 
και αποσκοπούν στην ηθικοποίηση των ατόµων. Η ισχύς τους είναι µεγαλύτερη στις κλειστές 
κοινωνίες και η παραβίασή τους συνεπιφέρει κοινωνική κατακραυγή. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ: 

Το εθιµικό δίκαιο οδήγησε στο γραπτό δίκαιο. Αναφορά στους αρχαίους Έλληνες, 
στο Ρωµαϊκό δίκαιο, στη συµβολή του Βυζαντίου και αναγωγή στη σύγχρονη εποχή. 
 
Α’ ΕΡΩΤΗΜΑ: 
Η σηµασία των νόµων σε όλες τις κοινωνίες: 
1. Ρυθµίζουν τις αντιθέσεις της κοινωνικής ζωής µε τον καθορισµό των υποχρεώσεων και των 
δικαιωµάτων κάθε πολίτη. Έτσι οι νόµοι καθορίζουν τα όρια δράσης κάθε ατόµου, ώστε να 
µη θίγει τους συµπολίτες του. 
2. Επιβάλλουν το σεβασµό της ζωής, της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της τιµής και 
περιουσίας κάθε πολίτη. 
3. Οριοθετούν τις σχέσεις µεταξύ πολιτών και κράτους. 
4. Αποτρέπουν τις αυθαιρεσίες της πολιτικής ηγεσίας, ασκώντας έλεγχο στις πράξεις της 
(Σύνταγµα). 
5. Αντιµάχονται την αδικία, την εκµετάλλευση, τη χρήση βίας και τιµωρούν το έγκληµα. 
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6. Οδηγούν στην κοινωνική ευηµερία και στην πνευµατική και ηθική εξύψωση των πολιτών. 
 
Β’ ΕΡΩΤΗΜΑ: 

Επειδή κάθε κοινωνία αποτελείται από ετερόκλητα στοιχεία δεν είναι δυνατόν οι 
νόµοι να ανταποκρίνονται καθολικά στις απαιτήσεις όλων των πολιτών. Όµως αυτό δε 
δικαιολογεί την απόρριψή τους ή την ανυπακοή προς αυτούς από τους διαφωνούντες, γιατί 
τότε δυναµιτίζονται τα θεµέλια του κοινωνικού οικοδοµήµατος.  

Συνέπειες από την ανυπακοή προς τους νόµους που µπορούν να οδηγήσουν στην 
κατάλυσή τους: 
1. Όταν δεν υπάρχουν νόµοι ή υπάρχουν αλλά δεν είναι σεβαστοί από τους πολίτες, 
επικρατεί αναρχία. Αποχαλινώνονται τα πάθη και ο κάθε πολίτης πράττει ό,τι επιθυµεί. 
2. Αυτή η χωρίς περιορισµούς αυτόβουλη δράση υπονοµεύει την οργάνωση, πράγµα που 
σηµαίνει παρέκκλιση από την εξέλιξη και την πρόοδο και εξανδραποδισµό της ανθρώπινης 
οντότητας, επιστροφή σε πρωτόγονα πρότυπα κοινωνικής συµβίωσης. 
3. Όταν δεν ασκείται έλεγχος για τις πράξεις συγχέονται δικαιώµατα και υποχρεώσεις, 
παγιώνεται ο ανταγωνισµός, το ατοµικό συµφέρον διαχωρίζεται από το κοινωνικό. 
4. Πολλές φορές ο ανταγωνισµός αναδεικνύει οικονοµικά ισχυρούς που καπηλεύονται τα 
ευρύτερα κοινωνικά συµφέροντα και εκµεταλλεύονται κατάλληλα τις καταστάσεις για την 
εξυπηρέτηση των δικών τους προσδοκιών. 
5. Η αταξία δεν προσφέρει πρότυπα πειθαρχίας που ηθικοποιούν. Η συνείδηση νοσεί, οι 
πολίτες δε σέβονται τα δικαιώµατα των άλλων, µε συνέπειες εσωτερικές συγκρούσεις και 
ταραχές. 
6. Επικρατεί µίσος και διχόνοια και χάνεται η ελευθερία των πολιτών. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

Η διαφωνία προς τους νόµους  πρέπει να παίρνει τη µορφή της κριτικής 
διαφοροποίησης µέσα από ασφαλείς µεθόδους. Η ήπια και επίµονη διαµαρτυρία, η 
προσπάθεια συµµετοχής στους φορείς εξουσίας είναι οι πιο υγιείς µορφές της αντίθεσης. Η 
αρνητική αντιπαράθεση είναι δικαιολογηµένη, µόνο όταν οι νόµοι επιβάλλονται 
καταπιεστικά και ανελεύθερα. 
 
Γ’ ΕΡΩΤΗΜΑ: 

Θα πρέπει να παρουσιάσουµε ξεχωριστά και τις δύο πλευρές του ερωτήµατος που µας 
τίθεται (αυστηροί – επιεικείς νόµοι), παραθέτοντας και τα ανάλογα επιχειρήµατα. Στο τέλος, 
θα διατυπώσουµε τη δική µας άποψη, καταλήγοντας σε συµπεράσµατα. 
 
ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΝΟΜΟΙ: 
1. Η αυστηρότητα αποτρέπει τον υποψήφιο παραβάτη. 
2. Οδηγούν στην αναγνώριση της σκοπιµότητας που έχει η εφαρµογή τους και υψώνουν 
ψυχικά τους τιµωρηµένους σε µια βαθύτερη κατανόηση και παραδοχή της κοινωνικής 
νοµοτέλειας. 
3. Έτσι µε την έκτιση της ποινής ο παραβάτης του νόµου συµφιλιώνεται µε την έννοµη τάξη 
που παραβίασε (σωφρονισµός). 
4. Προστατεύουν τους νοµοταγείς πολίτες, τιµωρώντας παραδειγµατικά τους παραβάτες. 
5. ∆ιατηρούν την κοινωνική οργάνωση και εξυψώνουν το κύρος της πολιτείας. 
 
ΕΠΙΕΙΚΕΙΣ ΝΟΜΟΙ: 
1. Η επιείκεια µετριάζει και προλαµβάνει τα αναπόφευκτα λάθη του τυπικού ∆ικαίου, 
φέρνοντας τους κανόνες του πιο κοντά στο ηθικό νόηµα της δικαιοσύνης. 
2.   Οι νόµοι δε θα πρέπει να εκδικούνται, αλλά να σωφρονίζουν και να παραδειγµατίζουν.  
3. Οδηγούν στη συνειδητοποίηση του κοινωνικού καθήκοντος που πρέπει να έχει κάθε 
πολίτης απέναντι στους άλλους. 
4. Η αυστηρότητα πολλές φορές φέρνει αντίθετα αποτελέσµατα, επιβάλλοντας εξοντωτικές 
ποινές στο όνοµα συχνά µιας τυπικής και χωρίς ουσιαστικό ηθικό περιεχόµενο δικαιοσύνης. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

Γενικά, η επιείκεια θα πρέπει να χαρακτηρίζει την εφαρµογή των νόµων. Όµως 
υπάρχουν περιπτώσεις όπου η επίδειξη επιείκειας σε ορισµένα άτοµα ενθαρρύνει την 
επανάληψη της αδικίας και αποθρασύνει τους ηθικά πωρωµένους. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι 
νόµοι είναι ανάγκη να επιδεικνύουν αυστηρότητα. Και οι αυστηροί και οι επιεικείς νόµοι θα 
πρέπει να ανταποκρίνονται σε δύο βασικές επιδιώξεις: 

Πρώτα να ικανοποιούν το «περί δικαίου» αίσθηµα της κοινωνίας, τιµωρώντας κάθε 
αδικία και έπειτα να ασκούν επίδραση σωφρονιστική, που θα αποβλέπει όχι στην εκδίκηση 
αλλά στην βελτίωση των ατόµων. 

Επίσης, η αυστηρότητα και η επιείκεια επιβάλλεται να εφαρµόζονται ανάλογα µε την 
περίπτωση (παραβάτης) και τις συνθήκες από τα όργανα που απονέµουν τη δικαιοσύνη. 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ: 
ΟΙ ΝΟΜΟΙ: 
1. Να επιτρέπουν την αντιπαράθεση και την κριτική διαφοροποίηση των πολιτών προς 
αυτούς, µέσω της προσφυγής στα ανώτατα όργανα του κράτους.  
2. Να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές απαιτήσεις και στις εκάστοτε συνθήκες. 
3. Να διακρίνονται από αµεροληψία και να προσαρµόζονται στην κοινή βούληση και όχι να 
εξυπηρετούν µεµονωµένα συµφέροντα. 
4. Να είναι φορείς αξιών που ενεργοποιούν και ερεθίζουν τη συνείδηση και την πείθουν να 
ακολουθεί βασικές ανθρωπιστικές αρχές, χωρίς την ανάγκη επιβολής. 
 
ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ: 
1. Να αποκτήσουν αγωγή και αυτό θα επιτευχθεί µε τη βοήθεια των θεσµών της παιδείας και 
της οικογένειας. Η µόρφωση λοιπόν των πολιτών (πνευµατική, ηθική, πολιτιστική) είναι 
δυνατό να συµβάλλει στην οµαλή κοινωνικοποίησή τους. 
2. Ακόµα, η ανάπτυξη πολιτικής συνείδησης θα οδηγήσει στη συνειδητοποίηση από το µέρος 
των πολιτών της αναγκαιότητας των νόµων. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Η ύπαρξη νόµων µέσα σε µια κοινωνία κρίνεται απαραίτητη, γιατί αποτελούν τους 
κύριους ρυθµιστικούς παράγοντες, που καθορίζουν την οµαλή εξέλιξη της κοινωνίας. Γι’ 
αυτό απαιτείται η πιστή εφαρµογή τους από όλους τους πολίτες όχι µόνο από διαδικασίες 
εξαναγκασµού, αλλά µε τη συνειδητή αυτόβουλη αποδοχή τους. 
 

9 
ΘΕΜΑ: 
 ∆ιάχυτη είναι η αντίληψη ότι ποτέ ως τώρα ο πολιτισµός δεν είχε γνωρίσει τέτοια 
πρόοδο, τέτοιο βαθµό εξέλιξης σ’  όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δράσης. Ωστόσο, 
πολλοί είναι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι πέρα από τα τόσα επιτεύγµατα ο σύγχρονος 
πολιτισµός κλυδωνίζεται, διέρχεται βαθύτατη κρίση και µάλιστα τέτοια που να προκαλεί 
σοβαρή ανησυχία για την πορεία του ανθρώπινου γένους.  
 Αφού αναλύσετε τις δύο αυτές απόψεις, να εκφράσετε τη δική σας σχετικά µε την 
πορεία του σύγχρονου πολιτισµού. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
 Όταν έχουµε τέτοιου είδους εκφωνήσεις, αναλύουµε ξεχωριστά την κάθε µια άποψη, 
παραθέτοντας ανάλογα επιχειρήµατα και έπειτα εκφέρουµε τη δικά µας. 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 
 Μια γενική αναφορά στη σηµερινή εποχή των ραγδαίων εξελίξεων και της 
τεχνολογικής προόδου και αναγωγή στον τοµέα του πολιτισµού (ένταξή του σηµερινή 
πραγµατικότητα). 
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ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: 
ΟΡΙΣΜΟΣ: Πολιτισµός είναι το σύνολο των επιτευγµάτων του ανθρώπου στον υλικό, 
πνευµατικό και ηθικό τοµέα. Είναι ο συνεχής αγώνας του ανθρώπου να βελτιώσει τις 
συνθήκες διαβίωσής του και να καλλιεργήσει το πνεύµα του. 
 
ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:  
α) ο τεχνικός πολιτισµός (τεχνολογική πρόοδος – οικονοµία). 
β) ο πνευµατικός πολιτισµός (θρησκεία, ηθική, δίκαιο, επιστήµη, τέχνη) 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ Α΄ ΑΠΟΨΗΣ: 
 Ο σύγχρονος πολιτισµός έχει να επιδείξει θαυµαστά επιτεύγµατα. Πιο συγκεκριµένα: 
1. Η επιστήµη και η πρακτική εφαρµογή της, η τεχνολογία, αναπτύχθηκαν σε τέτοιο βαθµό 
που επέλυσαν πολυποίκιλα προβλήµατα. Ο άνθρωπος κατόρθωσε να ερµηνεύσει τα φυσικά 
φαινόµενα, να τα θέσει υπό τον έλεγχό του και να απελευθερώσει, µερικώς, από τη φυσική 
εξάρτηση. 
2.  Η εφεύρεση της µηχανής άνοιξε νέους ορίζοντες στις ανθρώπινες δυνατότητες, αφού πλέον 
ο άνθρωπος ελαχιστοποίησε το µόχθο του, ξέφυγε από την επίπονη εργασία, αύξησε τον 
ελεύθερο χρόνο του. 
3.  Η βιοµηχανία γνωρίζει εκπληκτική ανάπτυξη. Η παραγωγή έχει αυξηθεί µε αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία προϊόντων µε χαµηλό κόστος, έτσι που να µπορούν να τα αποκτήσουν όλοι. 
4. Η πρόοδος της ιατρικής τόσο όσον αφορά τις γνώσεις αλλά και τις τεχνικές µεθόδους, 
περιόρισε τη θνησιµότητα, καταπολέµησε ασθένειες και αύξησε το µέσο όρο ζωής. 
5. Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, η κάλυψη σε 
ικανοποιητικό βαθµό των υλικών αναγκών. 
6. Ταυτόχρονα ο άνθρωπος προήγαγε τη σκέψη του, όξυνε την κρίση του, και διεύρυνε τους 
πνευµατικούς του ορίζοντες. Η γνώση έγινε πλέον δύναµη στα χέρια του ανθρώπου, έπαψε 
να είναι κτήµα µόνο µιας αριθµητικά περιορισµένης µερίδας. 
7. Η κοινωνική συµβίωση επίσης εξελίχτηκε. Σηµαντική κατάκτηση αποτελεί η κατοχύρωση 
των ανθρώπινων δικαιωµάτων, η θεµελίωση της ισότητας. 
8. Ο άνθρωπος, τέλος, ξέφυγε από τα όρια του πλανήτη του, εξερευνά το σύµπαν 
αναζητώντας διαφορετικές µορφές ζωής και επεκτείνοντας εκεί την κυριαρχία του. 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ Β΄ ΑΠΟΨΗΣ: 
 Παρά τις εκθαµβωτικές κατακτήσεις του, ο σύγχρονος πολιτισµός παρουσιάζει κρίση 
γιατί: 
1. Ο άνθρωπος στράφηκε µονοµερώς προς την τεχνολογική ανάπτυξη παραγκωνίζοντας και 
αδιαφορώντας για το πνεύµα του. Ενδιαφέρθηκε για την άνοδο του βιοτικού του επιπέδου, 
αλλά δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει την ποιότητα ζωής. 
2. Η υπέρβαση του µέτρου τον οδήγησε στον καταναλωτισµό, στον υλικό ευδαιµονισµό. 
Σκοπός της ζωής αποτελεί η προσπάθεια για το «έχειν» και όχι για το «είναι». 
3. Η αλόγιστη και κερδοσκοπική επέµβασή του στη φύση προκάλεσε οικολογική καταστροφή, 
γεγονός που πιστοποιείται από την εξάντληση των φυσικών πόρων, αλλά και από τη 
ρύπανση της φύσης. 
4. Ο µονοδιάστατος χαρακτήρας της γνώσης, η εξειδίκευση, επέφερε την πνευµατική 
µονοµέρεια, περιόρισε τον ανθρώπινου νου, σύνθλιψε τη φαντασία. 
5. Οι επιστήµονες µην έχοντας στο ελάχιστο κοινωνική συνείδηση, εφαρµόζουν αρνητικά τις 
ανακαλύψεις και εφευρέσεις τους, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει η ανθρωπότητα από 
ολοσχερή καταστροφή (πυρηνικά όπλα). 
6. Η µηχανοποίηση της εργασίας οδήγησε σε νέα µορφή δουλείας, καθώς αυξήθηκε η ανεργία 
και, το χειρότερο, ο άνθρωπος µετατράπηκε σε χειριστή µηχανών που δεν απολαµβάνει 
πλέον τη χαρά της δηµιουργίας, αλλά ούτε και τον ελεύθερο χρόνο του. 
7. Η παθητική συσσώρευση πληθυσµού στα αστικά κέντρα προκάλεσε αλλοτριωτικά 
φαινόµενα. Ο άνθρωπος αποµακρύνθηκε από το φυσικό περιβάλλον, εγκλωβίστηκε σε 
ακατάλληλες κατοικίες, στερήθηκε την ανθρώπινη επικοινωνία. 
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8. Τα φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας, η βία και η εγκληµατικότητα, αντί να 
περιοριστούν διογκώνονται αλλάζοντας µορφές εκδήλωσης. 
9. Ο άνθρωπος «απογυµνωµένος» από αξίες και ιδανικά, έχοντας ως µοναδικό στόχο τη 
χρηµατοθηρία αναζητά διέξοδο µέσα από υποκατάστατα ευτυχίας: ναρκωτικά, αλκοόλ. 
10. τα ψυχολογικά προβλήµατα, οι νευρώσεις, το άγχος, τα υπαρξιακά αδιέξοδα ήταν το 
τίµηµα της προόδου. 
11. ο σεβασµός στην ανθρώπινη οντότητα ολοένα εξασθενεί. Η καταπάτηση των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων από «πολιτισµένα» κράτη, οι καταστρεπτικοί πόλεµοι, η αδυναµία των κρατών 
να συνυπάρξουν ειρηνικά αµαυρώνουν το σύγχρονο πολιτισµό και καθιστούν το µέλλον 
ζοφερό. 
12. Τέλος, ο άνθρωπος, αποπροσανατολισµένος από τις πραγµατικές του ανάγκες, 
ενταγµένος στο καταναλωτικό σύστηµα µετατρέπεται σε απρόσωπη µονάδα, αδυνατεί νε 
συµµετέχει ενεργά στις αποφάσεις που τον αφορούν, ετεροκαθορίζεται και χειραγωγείται. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 
 Κρίνοντας τις δυο παραπάνω απόψεις καταλήγουµε στα εξής: 
 Ο σύγχρονος πολιτισµός σίγουρα έχει να παρουσιάσει εκπληκτικά επιτεύγµατα. Οι 
εξελίξεις στον επιστηµονικό και τεχνολογικό τοµέα σηµειώνονται µε ραγδαίο ρυθµό. Το 
βιοτικό επίπεδο διαρκώς βελτιώνεται, µε αποτέλεσµα να διασφαλίζεται µία άνετη ζωή. Αυτό 
όµως, δε σηµαίνει ότι ο σύγχρονος άνθρωπος εξασφάλισε και την ποιότητα στη ζωή του. 
 Πλήθος προβλήµατα κατατρύχουν την ανθρωπότητα, προβλήµατα για τα οποία την 
αποκλειστική ευθύνη φέρει ο άνθρωπος, που έχασε την αίσθηση του µέτρου και της αρµονίας. 
Παρασύρθηκε στην ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισµού παραµελώντας ταυτόχρονα τον 
πνευµατικό. Αυτό είναι, άλλωστε το βασικό αίτιο που συνιστά την κρίση. 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: 
 Ο ίδιος ο άνθρωπος πρέπει να δραστηριοποιηθεί. Ειδικότερα απαιτείται: 
1. Σεβασµός στην ανθρώπινη οντότητα. 
2. Προσπάθεια για εξασφάλιση ποιότητας στη ζωή µας. 
3. Το παραπάνω είναι δυνατό να επιτευχθεί µε την ανθρωπιστική παιδεία, την παροχή 
δυνατοτήτων για την ολοκλήρωση της ανθρώπινης προσωπικότητας. 
4. Προστασία της φύσης και των ισορροπιών της. 
5. Απόκτηση κοινωνικής συνείδησης, συλλογικότητα και συνεργασία. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Ανακεφαλαίωση των προηγουµένων και εξαγωγή συµπερασµάτων. 
 

10 
ΘΕΜΑ: 

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η προαγωγή του υλικού και του πνευµατικού 
πολιτισµού οφείλεται στην απόκτηση και επέκταση της γνώσης που έχει ως αποτέλεσµα 
να γίνεται λόγος σήµερα για το θαύµα της επιστήµης. 

α) Ποιες αρετές και ποια εφόδια πρέπει να διαθέτει ο επιστήµονας στη σύγχρονη 
εποχή, για να µπορέσει να φέρει σε πέρας την αποστολή του ως λειτουργός της επιστήµης 
και της κοινωνίας; 

β) Ποιοι παράγοντες συντελούν στην εκτροπή της επιστήµης από τους 
πραγµατικούς της σκοπούς και ποια αποτελέσµατα επιφέρει το γεγονός αυτό; 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Ο άνθρωπος ως φιλοµαθές και φιλοπερίεργο ον διακρινόταν ανέκαθεν από την 
επιθυµία και τη συνεχή προσπάθεια για απόκτηση της γνώσης σε κάθε τοµέα του επιστητού. 
Έτσι, η επέκταση της γνώσης οδήγησε στον πολλαπλασιασµό του γνωστικού υλικού και 
ταυτόχρονα στην ανάγκη για ταξινόµησή του, ώστε να είναι δυνατή η συστηµατική  
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χρησιµοποίησή του. Εποµένως, γεννήθηκε η επιστήµη που γνωρίζοντας µια ραγδαία και 
συνεχή εξέλιξη, οδήγησε στο θαύµα της τεχνολογίας του εικοστού αιώνα. 
 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 

Η έννοια της επιστήµης συνδέεται στενά µε την έννοια της γνώσης. Μ’ άλλα λόγια 
επιστήµη σηµαίνει γνώση. Η λέξη επιστήµη προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήµα 
«επίσταµαι», που σηµαίνει γνωρίζω καλά. Η επιστήµη είναι λοιπόν, η τέλεια, η ακριβής και 
συστηµατική γνώση πάνω σ’ ένα συγκεκριµένο τοµέα του επιστητού, που υπόκειται σε έλεγχο 
και απόδειξη. Στην επιστήµη οι γνώσεις που έχουν αποκτηθεί είναι ταξινοµηµένες, 
συνδέονται µεταξύ τους οργανικά και είναι αποδεκτές από την επιστηµονική κοινότητα ή 
οµάδα που είναι ειδική στο συγκεκριµένο κλάδο της γνώσης. 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

Επιστήµη σηµαίνει αντικειµενική γνώση που οδηγεί στην υλική και πνευµατική 
δύναµη. Στον υλικό τοµέα η επιστήµη επιδρά καταλυτικά στον τρόπο ζωής των ανθρώπων, 
καθιστώντας πιο άνετη την καθηµερινή ζωή µε τη βοήθεια των τεχνολογικών εφαρµογών. 
Επίσης, µε την ευρεία χρησιµοποίηση της µηχανής και την αυτοµατοποίηση της εργασίας 
περιορίζεται ο πόνος και ο µόχθος, µε συνέπεια να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και να 
ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, η πρόοδος της ιατρικής συντελεί στην 
καταπολέµηση των ανίατων ασθενειών και της θνησιµότητας, στη γενικότερη βελτίωση της 
υγείας και στην άνοδο του µέσου όρου ζωής. 

Αντίστοιχα, η επιστήµη επιδρά καταλυτικά και στον τρόπο σκέψης των ανθρώπων. Η 
έγκυρη και αντικειµενική γνώση, η χρησιµοποίηση της λογικής, κριτικής ικανότητας οδηγεί 
στην κυριαρχία του ορθολογισµού. Ταυτόχρονα, η ανθρώπινη σκέψη αποδεσµεύεται από 
προλήψεις, δεισιδαιµονίες και αυθεντίες, µε αποτέλεσµα να διευρύνονται οι πνευµατικοί 
ορίζοντες του ανθρώπου. 
 
Α’ ΕΡΩΤΗΜΑ: 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: 

Υπηρέτης της επιστήµης είναι ο επιστήµονας, ο οποίος ως φορέας της δύναµης – 
απορρέει από τα επιτεύγµατα που κατασκευάζει – και κάτοχος της αλήθειας φέρει ευθύνη 
απέναντι στην κοινωνία και στην εποχή του γενικότερα, για τον τρόπο χρήσης της δύναµης 
που διαθέτει, όπως επίσης και για τη διάδοση της αλήθειας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 
Εποµένως, ο επιστήµονας πρέπει να είναι όχι µόνο φορέας της γνώσης, αλλά και άνθρωπος.  
 
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: 
1. Ο επιστήµονας θα πρέπει να διακρίνεται από υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και να 
ενηµερώνεται συνεχώς για κάθε ανακάλυψη που προκύπτει από την επιστηµονική έρευνα. 
2. Η ερευνητική διάθεση και η διαρκής επιµόρφωση είναι απαραίτητο να συνδυάζονται µε τη 
συστηµατική εργασία και την ορθή χρησιµοποίηση των επιστηµονικών µεθόδων.  
3. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την έρευνα δε θα πρέπει ο επιστήµονας να τα 
δέχεται άκριτα, αλλά να τα υποβάλλει σε βασανιστικό έλεγχο. Έτσι, έχοντας κριτικό και 
ανήσυχο µυαλό, θέτει σε λεπτοµερή και συνεχή έλεγχο τα συµπεράσµατα όχι µόνο των δικών 
του ερευνών, αλλά και των συναδέλφων του. Υποχρέωση του επιστήµονα είναι να 
αναλαµβάνει την ευθύνη ενδεχόµενης αποτυχίας που οφείλεται στον ίδιο. 
4. Έχει χρέος να τηρεί τους κανόνες της επιστηµονικής δεοντολογίας. α) πρέπει να αναφέρει 
τα επιστηµονικά έργα άλλων που τον βοήθησαν, ώστε να δηµιουργήσει το δικό του έργο, β) 
δεν είναι ορθό να διακατέχεται από εµπάθεια, µισαλλοδοξία και φανατισµό, που τον 
εµποδίζουν να δει καθαρά την επιστηµονική αλήθεια. 
5.  Η προκατάληψη, η έλλειψη αντικειµενικότητας, η παραχάραξη της αλήθειας, δεν έχουν 
θέση στην επιστηµονική έρευνα. Θεωρείται αναγκαίο να µην είναι µονοδιάστατος, αλλά 
«ανοιχτός» σε κάθε νέα εξέλιξη στον επιστηµονικό χώρο. 
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ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

Ο επιστήµονας, ως άνθρωπος που εντάσσεται και βιώνει µέσα στην κοινωνία, 
επιβάλλεται, αρχικά, να συνειδητοποιήσει την αποστολή και το χρέος που έχει απέναντι στο 
κοινωνικό σύνολο. 
1. Χρέος του είναι να µην οδηγείται στην πνευµατική µονοµέρεια, αλλά να έχει σφαιρική 
ενηµέρωση για οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέµατα. Άλλωστε, έχει τεράστια 
κοινωνική ευθύνη, αφού µε τις ανακαλύψεις ή τις εφευρέσεις του µπορεί να κλονίσει την 
παγκόσµια ισορροπία. Εποµένως, απαραίτητο εφόδιο πέρα από την επιστηµονική του 
κατάρτιση είναι και η ανθρωπιστική παιδεία, ώστε να είναι φορέας γνώσεων, αλλά και 
ανθρωπιάς. 
2. Επίσης, ο επιστήµονας θεωρείται αναγκαίο να είναι φορέας ηθικών αξιών και να 
διακρίνεται για τις ανθρωπιστικές του αρχές. Με τα επιτεύγµατα που δηµιουργεί επιβάλλεται 
να ανυψώνει την κοινωνία, όχι µόνο υλικά και πνευµατικά, αλλά και ηθικά. Γι’ αυτό είναι 
αναγκαίο να εναρµονίζει την ηθική µε τη γνώση. 
3. Με την απόκτηση της αυτογνωσίας ο επιστήµονας έχει χρέος να καλλιεργεί την κοινωνική 
συνείδηση που θα τον καταστήσει ικανό να αντιλαµβάνεται ότι πάνω από το ατοµικό 
συµφέρον βρίσκεται το κοινωνικό. Έτσι θ’ αφουγκράζεται τον παλµό της κοινωνίας, 
αναπτύσσοντας αισθήµατα αγάπης, συνεργασίας και αλληλεγγύης απέναντι στους 
συνανθρώπους του. 
4. Επιπλέον, ο επιστήµονας θα πρέπει να είναι αρωγός στις προσπάθειες για εκλαΐκευση της 
γνώσης, ώστε να γίνει κτήµα του λαού. Από την άλλη πλευρά είναι απαραίτητη και η 
συµβολή του στην ενηµέρωση και διαφώτιση της κοινής γνώµης για τις αρνητικές συνέπειες 
που προκύπτουν από τη χρησιµοποίηση των επιστηµονικών επιτευγµάτων. 
5. Αποτελώντας «κοµµάτι» της πνευµατικής ηγεσίας κάθε χώρας, είναι αναγκαίο να 
καθοδηγεί το λαό και να καθίσταται µε τη δράση και τη συµπεριφορά του φωτεινό 
παράδειγµα και πρότυπο για µίµηση. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

Εποµένως, ο επιστήµονας ως ανιδιοτέλης υπηρέτης του πολιτισµού και της 
κοινωνίας, θα επιβραβεύεται µόνο όταν διακρίνεται από εσωτερική ελευθερία και ηθικότητα, 
την αφιλοχρηµατία και την έλλειψη φιλαυτίας και εγωισµού, και συνειδητοποιώντας ότι 
επιτελεί λειτούργηµα δε θα «βλέπει» τον επιστηµονικό χώρο µέσα από τα µάτια ενός στυγνού 
επαγγελµατία.   
 
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ: 
1. Ο επιστήµονας δεν ανήκει µόνο στην κοινωνία, αλλά και στην εποχή του γενικότερα. Και 
αυτό γιατί είναι κοινωνικό ον, εποµένως δεν είναι δυνατό να αδιαφορεί για τα κοινωνικά 
ζητήµατα. Αντίθετα, καθήκον του είναι να εντοπίζει τα σύγχρονα προβλήµατα που 
απασχολούν την κοινωνία, να τα ιεραρχεί ανάλογα µε τη σοβαρότητα και την έκτασή τους 
και να προτείνει λύσεις, αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα πρωτοβουλίες για την 
αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους. 
2. Σε διεθνές επίπεδο είναι αναγκαίο να υπάρχει συνεργασία των επιστηµόνων  και 
συντονισµός των ενεργειών τους, ώστε να χρησιµοποιούνται τα επιστηµονικά επιτεύγµατα 
προς όφελος της παγκόσµιας κοινότητας. 
 
Β’ ΕΡΩΤΗΜΑ: 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: 

Η ραγδαία εξέλιξη της επιστήµης στη σηµερινή εποχή την καθιστά ευεργέτισσα της 
ανθρωπότητας, αλλά ταυτόχρονα µπορεί να τη µετατρέψει σε θανάσιµο κίνδυνο. Αυτό 
φυσικά δεν εξαρτάται από την επιστήµη αυτή καθ’ αυτή, αλλά και τους φορείς της, τους 
επιστήµονες. Στο σηµείο αυτό λοιπόν, κρίνεται σκόπιµο ν’ αναζητηθούν τα αίτια που 
οδηγούν στην εκτροπή της επιστήµης από τους πραγµατικούς της σκοπούς. 
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ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ: 
1. Πολλές φορές ο επιστήµονας χρησιµοποιεί τις γνώσεις του και ειδικότερα τα επιτεύγµατα 
που δηµιουργεί για την εξυπηρέτηση προσωπικών φιλοδοξιών. Έτσι, η επιστηµονική γνώση 
χρησιµοποιείται σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, µε συνέπεια να εκτρέπεται από την 
πραγµατική αποστολή της, που είναι η προαγωγή του πολιτισµού και του κοινού καλού. 
Συγκεκριµένα, ο επιστήµονας επιδιώκει, παρασυρόµενος από ατοµιστικά πάθη, να αποκτήσει 
δύναµη και να οδηγηθεί στην προσωπική καταξίωση. Από την άλλη πάλι µεριά, η έντονη 
διάθεση για πλουτισµό, η αλαζονεία, η µαταιοδοξία και ο εγωισµός τον ωθούν σε ένα 
αδιάκοπο κυνήγι της δόξας και της διάκρισης. 
2. Ο επιστήµονας λοιπόν αντιµετωπίζει την επιστήµη ως εµπόρευµα για προσωπικό του 
όφελος κι όχι σαν γνώση στην υπηρεσία του ανθρώπου. Αυτό το φαινόµενο διογκώνεται, 
γιατί ο επιστήµονας έχει αποδεσµευτεί από κάθε ηθική αρχή και αξία που θα έπρεπε να 
διακρίνει τις ενέργειές του και γενικότερα τη στάση του απέναντι στη ζωή και την κοινωνία. 
Ο ηθικός αµοραλισµός του επιστήµονα είναι ιδιαίτερα έντονος στη σηµερινή εποχή µε 
συνέπεια να κυριαρχεί το δόγµα «η επιστήµη για την επιστήµη». 
3. Ο επιστήµονας, εκφράζοντας µέσα από τα δηµιουργήµατά του την εποχή, δεν είναι δυνατό 
να αποδεσµευτεί από αρνητικούς επηρεασµούς, που προέρχονται κυρίως από το χώρο της 
πολιτικής. Αρκετά συχνά αφιερώνει τον εαυτό του και τις γνώσεις του στην υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πολιτικών σκοπιµοτήτων – πολιτική στράτευση του επιστήµονα – µε 
αποτέλεσµα οι επιστηµονικές ανακαλύψεις να χρησιµοποιούνται αρνητικά, µέσα στα 
πλαίσια των κοµµατικών ανταγωνισµών. 
4. Όµως, η παρεκτροπή της επιστήµης από την αποστολή της δεν οφείλεται µόνο στον 
επιστήµονα. Σε µεγάλο βαθµό το φαινόµενο αυτό απορρέει από τις πολιτικές δεσµεύσεις που 
υφίσταται η επιστήµη από τις κυβερνήσεις των κρατών, που ουσιαστικά την καθιστά 
οικονοµικά εξαρτηµένη απ’ αυτές (τα κονδύλια για την επιστηµονική έρευνα εγκρίνονται και 
προέρχονται από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες). Εποµένως, τα επιστηµονικά επιτεύγµατα 
ελέγχονται από τις κυβερνήσεις, που αρκετά συχνά τα χρησιµοποιούν για στρατιωτικούς 
σκοπούς. Μ’ αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να πετύχουν είτε την αµυντική θωράκιση των 
κρατών είτε τη στρατιωτική υπεροχή απέναντι σε άλλα κράτη (µέσα στα πλαίσια του 
ανταγωνισµού των πολεµικών εξοπλισµών). 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: 

Η παρεκτροπή της επιστήµης από τους πραγµατικούς σκοπούς που θα έπρεπε να 
πραγµατώνει επιφέρει αρνητικές συνέπειες σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο και συντείνει 
στη διεύρυνση της κρίσης και της πολύπλευρης αποσταθεροποίησης που χαρακτηρίζει την 
εποχή µας. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: 
1. Η υπέρµετρη ανάπτυξη του υλικού πολιτισµού οδηγεί σε στασιµότητα τον πνευµατικό. 
Έτσι, η πρόοδος του πολιτισµού ταυτίζεται αποκλειστικά και µόνο µε την πρόοδο του 
υλικοτεχνικού σκέλους του, µε συνέπεια να ατροφεί ο ηθικοπνευµατικός τοµέας. Εποµένως, η 
ανισοµερής ανάπτυξη του υλικού και του πνευµατικού πολιτισµού επιφέρει: 
α) Τη µόλυνση και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Ο σηµερινός άνθρωπος 
αντιµετωπίζει όλο και περισσότερο έντονο το πρόβληµα της υγιεινής διαβίωσης, αφού τα 
συνεχή πλήγµατα που υφίσταται το περιβάλλον, µέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται είναι 
ανεπανόρθωτα. 
β) Τον κίνδυνο ενός πυρηνικού πολέµου. Η επιστηµονική γνώση χρησιµοποιείται για την 
τελειοποίηση των όπλων µαζικής καταστροφής, όπως είναι τα πυρηνικά, µε αποτέλεσµα να 
απειλείται η παγκόσµια ειρήνη. 
γ) Την αλλοτρίωση του επιστήµονα όσον αφορά τον εργασιακό του χώρο – απώλεια της 
φαντασίας και της δηµιουργικότητας, αυτοµατοποίηση και µηχανοποίησή του, θεοποίηση 
της λογικής – και τους συνανθρώπους του. 
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2. Όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις, κυριαρχεί η απανθρωποίηση. Στο βωµό της 
προόδου και της εξέλιξης, συχνά θυσιάζονται ανθρώπινες ζωές. Ο άνθρωπος δεν 
αντιµετωπίζεται ως αξία, αλλά θεωρείται απλώς το µέσο για την αξιοποίηση των τεχνικών 
εφαρµογών. 
3. Τέλος, ο τοµέας της επιστήµης και ειδικότερα οι επιστηµονικές ανακαλύψεις 
χρησιµοποιούνται ως µέσο άσκησης πιέσεων στον πολιτικό και κατ’ επέκταση στον 
στρατιωτικό χώρο. Επηρεάζουν λοιπόν άµεσα τη διεθνή πολιτική κατάσταση, µε συνέπεια η 
επιστήµη να µετατρέπεται σε πεδίο, όπου ευδοκιµούν οι ανταγωνισµοί µεταξύ των κρατών 
και κυρίως των υπερδυνάµεων. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Ο µεγαλύτερος όµως κίνδυνος για την ανθρωπότητα προέρχεται από τους 
επιστήµονες εκείνους που συνειδητά προετοιµάζουν την ολοκληρωτική της καταστροφή, που 
έχουν µετατρέψει την επιστήµη σε εχθρό του ανθρωπίνου γένους. Γι’ αυτό θα πρέπει οι 
επιστήµονες να θέσουν τις γνώσεις που κατέχουν και τα επιτεύγµατα που δηµιουργούν στην 
υπηρεσία της ευηµερίας και όχι της φιλοχρηµατίας, της απληστίας και της κοινωνικής 
διάκρισης, στην υπηρεσία των πραγµατικών αναγκών και όχι των πλαστών, κάτω από την 
επίδραση των ανθρωπιστικών αξιών. Μόνο τότε θα υπάρχει επιστήµη που θα καλλιεργεί τους 
οραµατισµούς της ανθρωπότητας και όχι τους φόβους της. Θα θεµελιώνει τη συνεργασία, τη 
φιλία και την αλληλεγγύη µεταξύ των λαών και όχι την ενοχή µέσα στους ανθρώπους. 
 

11 
ΘΕΜΑ: 

«Η αποκλειστική, ολοκληρωτική και στεγνή ειδίκευση µπορεί να προωθεί τον 
τεχνικό πολιτισµό, αλλά δεν προωθεί τον πνευµατικό πολιτισµό. Στρεβλώνει το άτοµο, 
από σφαιρικό άνθρωπο τον κάνει ειδικευµένο εργαλείο. Η ειδίκευση βέβαια είναι 
ανάγκη, αλλά είναι και κίνδυνος. Είναι µια άλλη πρόκληση του βιοµηχανικού πολιτισµού 
κατά της ακεραιότητάς µας». 

                                                                                 (Χρήστος Μαλεβίτσης) 
 
Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω άποψη να απαντήσετε στα ερωτήµατα: 
 
α) Ποιοι λόγοι επέβαλαν την εξειδίκευση  στις µέρες µας και ποια αποτελέσµατα 

συνεπάγεται; 
β) Πιστεύετε ότι η επιστηµονική εξειδίκευση οδηγεί αναγκαστικά στην 

πνευµατική µονοµέρεια και πώς κατά τη γνώµη σας µπορούν να αντιµετωπιστούν οι 
κίνδυνοι της εξειδίκευσης; 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 
Η σύγχρονη µεταβιοµηχανική εποχή διακρίνεται για την εξέλιξη της κοινωνικής 

συµβίωσης, την αύξηση των αναγκών και των απαιτήσεων, τον επιταχυνόµενο ρυθµό 
εξέλιξης της τεχνολογίας και, γενικότερα, για τη συνθετότητα της ζωής. Ένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά της σηµερινής κοινωνίας, που κατέχει πρωταρχική θέση στην οργάνωση των 
προηγµένων χωρών είναι η ειδίκευση. Μέσω αυτής ο άνθρωπος θα µπορέσει να 
παρακολουθήσει το ρυθµό ανάπτυξης και να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του σύγχρονου 
πολιτισµού. Άρα, η ειδίκευση θεωρείται και είναι αναπόφευκτη, ύστερα από τη βιοµηχανική 
επανάσταση. Και ειδικότερα στις µέρες µας. 
 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 

Εξειδίκευση είναι η συστηµατική προσπάθεια του ανθρώπου να εξετάσει έναν τοµέα 
της επιστήµης ή της τεχνικής σε βάθος και πλάτος, µε στόχο να πετύχει την ποσοτική και 
ποιοτική του απόδοση. 
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Στην εποχή µας που τα αγαθά και οι υπηρεσίες πολλαπλασιάζονται µε µεγάλη 

ταχύτητα, οι γνώσεις διογκώνονται, ενώ οι επιστήµες διαιρούνται συνεχώς σε κλάδους, η 
εξειδίκευση κρίνεται απαραίτητη. Εξάλλου, ο καταµερισµός της εργασίας θεωρείται 
αποφασιστικός συντελεστής της εξέλιξης του πολιτισµού. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ: 

Στις πρωτόγονες κοινωνίες, υπάρχει µια υποτυπώδης ειδίκευση στην απασχόληση µε 
βάση την ηλικία, αλλά κυρίως το φύλο. Με την πάροδο του χρόνου όµως, η διαφοροποίηση 
της εργασίας αρχίζει να γίνεται µε βάση τις ικανότητες του ατόµου. Στην τελευταία δεκαετία 
του 19ου αιώνα, η ειδίκευση αρχίζει ν’ αντικαθιστά σε κάθε επιστήµονα τη γενική µόρφωση 
και παιδεία. Ο άνθρωπος – επιστήµονας αυτήν την εποχή κατέχει έναν τοµέα γνώσεων, µία 
µόνο επιστήµη και απ’ αυτήν τον ιδιαίτερο κλάδο της, µε τον οποίο έχει ασχοληθεί. Σήµερα, 
η εξειδικευµένη εργασία έφτασε στο ανώτατο σηµείο εξέλιξης. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Α: 
Α1: ΠΟΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ; 
1. Παρουσιάζεται άνθηση των επιστηµών, αύξηση ποσοτική και ποιοτική των ανθρώπινων 
γνώσεων. Οι ανθρώπινες γνώσεις είναι άπειρες και η ανθρώπινη διάνοια πεπερασµένη. 
Σήµερα, ο τύπος του ολοκληρωµένου σοφού, κατά το πρότυπο του Αριστοτέλη και του 
Γκαίτε, είναι απραγµατοποίητος. Οι επιστήµες αποσχίζονται συνεχώς σε κλάδους. 
2. Στην εποχή µας, µε τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήµης 
παρουσιάζονται νέοι τύποι επαγγελµάτων που σχετίζονται µε τη χρήση µηχανών, ο χειρισµός 
των οποίων απαιτεί ειδικές γνώσεις. 
3. Οι επιστηµονικοί – οικονοµικοί ανταγωνισµοί είναι διεθνείς και επιβάλλουν την 
αναγκαιότητα του υψηλού καταµερισµού της εργασίας. 
4. Ο µεγάλος καταµερισµός της εργασίας οδηγεί στην ολοένα µεγαλύτερη εξειδίκευση. 
5. Η ανάγκη για µεγαλύτερη ποσοτική και καλύτερη ποιοτική απόδοση, που πηγάζει από την 
καταναλωτική τάση των σύγχρονων ανθρώπων, οδηγεί στην ειδίκευση σε µια ορισµένη 
εργασία. 
6. Ο άνθρωπος δεν µπορεί λόγω της πολυπλοκότητας της ζωής του, αλλά και λόγω χρόνου, 
γνώσεων και κλίσεων να κάνει όλες τις εργασίες, γι’ αυτό στρέφεται στην εξειδίκευση. 
 
Α2: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ; 
1. Βελτιώνεται η ποιότητα των προϊόντων. 
2. Πετυχαίνεται ταχύτητα και ακρίβεια στην εργασία. Παράγονται περισσότερα αγαθά σε 
λιγότερο χρόνο. 
3. Αναπτύσσεται η τεχνολογία, γεγονός που οδηγεί στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου του 
συνόλου. Οργανώνεται µεθοδικότερα η επιστηµονική έρευνα. 
4. Βρίσκονται ευκολότερα λύσεις στα προβλήµατα του κάθε κλάδου. 
5. Ο ερευνητής εξετάζει σε βάθος και πλάτος το αντικείµενό του και αποδίδει καλύτερα. 
Αποκτά πλούσια πείρα που βοηθάει στην οικονοµικότερη, µαζικότερη και ανώτερη ποιοτικά 
βιοµηχανική παραγωγή. 
6. Η εξειδίκευση, µειώνοντας το χρόνο εργασίας, αυξάνει τον ελεύθερο χρόνο. Έτσι, 
τονώνεται η έµφυτη κοινωνικότητα των ανθρώπων. 
7. Αυξάνεται η αλληλεξάρτηση των ατόµων. Το ειδικευµένο σ’ ένα έργο άτοµο εξαρτάται από 
τ’ άλλα άτοµα. Το γεγονός αυτό µπορεί να οδηγήσει τα άτοµα στη συνεργασία, την 
αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια. 
 
Α3: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ; 
1. Ο ειδικός εντοπίζει την προσοχή του σε µεµονωµένα αντικείµενα, δηλαδή αποκτά 
µονόπλευρες γνώσεις. 
2. Είναι αδύναµος να κατανοήσει το ρόλο του µέσα στην κοινωνική και πολιτική 
πραγµατικότητα και να προσφέρει στην κοινωνική οµάδα. 
3. Κουράζεται από τη µονοµερή, ανιαρή και τυποποιηµένη εργασία (νευρικό σύστηµα). 
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4. Χάνει τη χαρά της δηµιουργίας, αφού πάντοτε συµµετέχει µόνο σε µια φάση της 
δηµιουργίας του έργου. 
5. Η πνευµατική µονοµέρεια σκοτώνει την ευαισθησία και τη φαντασία ανθρώπου. Επίσης, 
περιορίζει τη δεκτικότητα, στενεύει τους πνευµατικούς ορίζοντες, αµβλύνει την κριτική, 
οδηγεί τον άνθρωπο σε αδυναµία αυτοέκφρασης. 
6. Η ειδίκευση εµποδίζει την ελεύθερη εξωτερίκευση του εσωτερικού κόσµου του ανθρώπου 
και τον οδηγεί σε αντικοινωνική συµπεριφορά. 
7. Προκαλεί τυποποίηση και µηχανοποίηση της εργασίας. Πολλοί δεν αποδίδουν στην 
εργασία, γιατί δεν τους κεντρίζει το ενδιαφέρον. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Β’: 
Β1: Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ∆ΕΝ Ο∆ΗΓΕΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΑ: 
1. Αν ο επιστήµονας έχει πολύπλευρα ενδιαφέροντα και δεν αποµονώνεται από τα 
πνευµατικά – κοινωνικά προβλήµατα της εποχής του. 
2. Αν συνδυάζει την επιστηµονική του εξειδίκευση µε τη γενική µόρφωση. 
3. Αν ενηµερώνεται για τις νεότερες εξελίξεις της επιστήµης του και παράλληλα ενδιαφέρεται 
για τα επιτεύγµατα των άλλων επιστηµονικών κλάδων. 
4. Αν καλλιεργηθεί εσωτερικά µε την ανθρωπιστική παιδεία. 
 
Β2: ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΤΗΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ: 
1. Το άτοµο χρειάζεται µια γενική καλλιέργεια και ανθρωπιστική µόρφωση. ∆εν πρέπει να 
αποκτά µόνο ειδικές γνώσεις, αλλά και γενικές. Η επιστηµονική κατάρτιση δεν είναι αρκετή, 
αλλά ο σύγχρονος άνθρωπος, για να πετύχει στη ζωή του, χρειάζεται πνευµατικά εφόδια. 
2. Η ειδικότητα του κάθε ανθρώπου θα πρέπει να λαµβάνεται ανάλογα µε τις κλίσεις του. 
3. Ο εξειδικευµένος επιστήµονας ή επαγγελµατίας θα πρέπει να φροντίζει τόσο για την 
ατοµική όσο και για την κοινωνική πρόοδο. Να κατανοεί τους συνανθρώπους του. Να βλέπει 
τις επιστηµονικές επιτυχίες χωρίς προκαταλήψεις. Να ελέγχει την τεχνολογία. 
4. Απαιτείται η διεύρυνση και η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.  
5. Είναι απαραίτητο, τέλος, ο άνθρωπος να καλλιεργήσει και εξωεπαγγελµατικά 
ενδιαφέροντα. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Θα πρέπει, ιδιαίτερα στη σηµερινή εποχή, να γεφυρωθεί ο πνευµατικός και ο 
τεχνικός πολιτισµός. Μόνο έτσι το ανθρώπινο γένος θα επιστρέψει στον καθολικό ως προς τη 
δράση άνθρωπο. Όχι όµως αρνούµενο τις κατακτήσεις του, αλλά ολοκληρώνοντάς τες. 

Είναι καλό, λοιπόν, ο καθένας, σ’ όποιο τοµέα κι αν έχει ταχθεί, να συνειδητοποιήσει 
ότι ο ρόλος του δεν είναι να κλείσει την ψυχή του µέσα στα στενά πλαίσια της ερευνητικής 
του αποστολής. Πρέπει, σύµφωνα µε το Σολωµό, να κρατάει πάντοτε ανοιχτά και άγρυπνα 
τα µάτια της ψυχής του, για να είναι σε θέση να συλλαµβάνει τα µεγάλα µηνύµατα του 
καιρού του και να τρέφεται από τους χυµούς των κοινωνικών προβληµατισµών. Τότε µόνο ο 
τεχνίτης, ο πνευµατικός άνθρωπος, ο άνθρωπος καλλιτέχνης, ο εργάτης θα είναι ο 
ευτυχισµένος άνθρωπος. 
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ΘΕΜΑ: 

Ο κοινωνικός ρατσισµός, η ιδιότυπη αυτή µορφή φανατισµού, αποτελεί ένα από 
τα σηµαντικότερα προβλήµατα που καλείται ν’ αντιµετωπίσει ο σηµερινός άνθρωπος σε 
παγκόσµιο επίπεδο. 

Αφού προσδιορίσετε την έννοια του ρατσισµού, ν’ αναφερθείτε στις αιτίες του 
φαινοµένου αυτού και στις κοινωνικές του συνέπειες. Επίσης, να διατυπώσετε τις 
προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν, ώστε να καταπολεµηθεί αποτελεσµατικά. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Αποδοχή του δεδοµένου: µια µορφή φανατισµού είναι ο ρατσισµός απέναντι σε 
άτοµα, οµάδες, φυλές, επαγγέλµατα. 
 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 

Απορρίπτοντας την αρχή της ισότητας, η ιδεολογία του ρατσισµού διακρίνει και 
διαχωρίζει µε τρόπο µεροληπτικό τους ανθρώπους, ανάλογα µε το χρώµα, το φύλο, την 
καταγωγή, το επάγγελµά τους. 

Παραδείγµατα κοινωνικού ρατσισµού έχουµε πολλά, που δεν εµφανίζονται σε στενά 
τοπικά πλαίσια, αλλά χαρακτηρίζουν σχεδόν όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες σε παγκόσµιο 
επίπεδο: απέναντι στις γυναίκες, απέναντι στους νέγρους και σε ανθρώπους άλλων φυλών 
(Εβραίους, Ασιάτες, τσιγγάνους), απέναντι σε άτοµα που µειονεκτούν πνευµατικά ή 
σωµατικά (ψυχικά ασθενείς, σωµατικά ανάπηρους, φορείς του AIDS). 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ: 

Εκδηλώσεις ρατσισµού συναντούµε στην αρχαιότητα µε το διαχωρισµό των 
ανθρώπων σε ελεύθερους και δούλους. Ο ρατσισµός αργότερα κυριάρχησε ως ιδεολογία και 
χαρακτήρισε ολόκληρες εποχές στη µακραίωνη ιστορία του ανθρώπου (αποικιοκρατία – 
ναζιστική Γερµανία). 

Σήµερα, ο ρατσισµός έρχεται να ενισχύσει το γενικότερο κλίµα των αντιθέσεων και 
συγκρούσεων που κυριαρχεί στις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων. 
 
ΑΙΤΙΑ: 
1. Ένα από τα σηµαντικότερα αίτια, που καλλιεργεί και θρέφει το φαινόµενο του ρατσισµού, 
είναι το χαµηλό πνευµατικό και µορφωτικό επίπεδο πολλών ανθρώπων. Η πνευµατική 
ρηχότητα εµποδίζει τον άνθρωπο να προσεγγίσει ηθικά και συναισθηµατικά τους 
συνανθρώπους του µέσα από τις αρχές του ανθρωπισµού και ενισχύει την ανισότητα και την 
κυριαρχία του ισχυρού.  
2. Οι προκαταλήψεις απέναντι σε οµάδες ανθρώπων ενισχύουν την ιδεολογία του ρατσισµού. 
Οι προκαταλήψεις αυτές εξαρτώνται από το πνευµατικό επίπεδο των ατόµων. 
3. Πολλές µορφές κοινωνικού ρατσισµού οφείλονται σε οικονοµικά συµφέροντα. Γι’ αυτό το 
λόγο καλλιεργείται ένα κλίµα εχθρικό εναντίον ατόµων ή οµάδων, µε σκοπό να επιτευχθεί ο 
παραγκωνισµός τους από την κοινωνική και οικονοµική ζωή. 
4. Στη σηµερινή εποχή οι ανταγωνιστικές τάσεις χαρακτηρίζουν τις σχέσεις µεταξύ των 
ανθρώπων και πολύ συχνά οδηγούν στη ζήλια, στο µίσος, γεγονός που βοηθά στην υιοθέτηση 
ρατσιστικών αντιλήψεων. 
5. Η δηµιουργία συµπλεγµάτων κατωτερότητας ή ανωτερότητας αποτελεί µια άλλη 
σηµαντική αιτία ρατσισµού. Ορισµένοι άνθρωποι, προσπαθώντας να καλύψουν δικές τους 
ατέλειες και ελαττώµατα, που οφείλονται στην ασταθή προσωπικότητά τους, υποβιβάζουν 
τους άλλους για να υπερυψωθούν οι ίδιοι.  
6. Η έλλειψη σεβασµού µεταξύ των ανθρώπων και γενικά καλλιέργειας των ανθρωπιστικών 
αξιών, ενισχύει τον κοινωνικό ρατσισµό.  
 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: 
1. Παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις ατοµικές ελευθερίες που υποστήριξαν όλα τα 
φωτισµένα πνεύµατα της ιστορίας. Με αυτόν τον τρόπο προσβάλλει την ανθρώπινη 
προσωπικότητα. 
2. Περιθωριοποιούνται άτοµα και οµάδες, µε αποτέλεσµα να χάνει η κοινωνία ένα ιδιαίτερα 
σηµαντικό και πολλές φορές ικανό δυναµικό, που θα µπορούσε να συµβάλλει στην ανάπτυξη 
και ευηµερία. 
3. Επικρατεί αναξιοκρατία, κοινωνικές ανισότητες, διχόνοια, φαινόµενα που δυναµιτίζουν 
την εύρυθµη λειτουργία της κοινωνίας (απώλεια κοινωνικής συνοχής, οµαλότητας). 
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4. Ξεσπούν συγκρούσεις, εκδηλώνονται ταραχές, κυριαρχεί η βία, που «πληγώνει» την έννοια 
και την αξία του πολιτισµένου ανθρώπου. 
5. ∆ιευρύνεται το χάσµα µεταξύ των πλουσίων και φτωχών. ∆ηµιουργεί άθλιες συνθήκες 
διαβίωσης, και οδηγεί στην ανεργία και το χαµηλό βιοτικό επίπεδο, ένα, µεγάλο τµήµα του 
πληθυσµού. Έτσι πολλοί ωθούνται στην εγκληµατικότητα και τα ναρκωτικά. Οι άνθρωποι 
χωρίζονται σε τάξεις «ισχυρών» και «αδυνάτων», «ανωτέρων» και κατωτέρων ανθρώπων. 
6. Συντελεί στην εκµετάλλευση και την υποδούλωση των ανθρώπων και των λαών. 
7. ∆ηµιουργεί «χωριστή συµβίωση» (Απαρτχάιντ) των κατοίκων ενός κράτους. 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: 
1. Οι γονείς στο στενό περιβάλλον της οικογένειας πρέπει να διαποτίζουν τα παιδιά τους µε 
ανθρωπιστικές αρχές. Έτσι, το άτοµο από τη νεαρή ηλικία θα µαθαίνει να σέβεται το 
συνάνθρωπό του σαν ύπαρξη και σαν προσωπικότητα. 
2. Η ανθρωπιστική παιδεία είναι δυνατό να συµβάλλει στη στενότερη επικοινωνία και 
συνεργασία µεταξύ των ανθρώπων ανεξαρτήτου χρώµατος, φύλου, καταγωγής, 
επαγγέλµατος. Η πνευµατική καλλιέργεια θα µας αποµακρύνει από το φανατισµό και τις 
προκαταλήψεις, βοηθώντας στο να επανατοποθετήσουµε σε σωστότερες και δικαιότερες 
βάσεις τις σχέσεις µε τους συνανθρώπους µας (συνειδητοποίηση της αξίας άνθρωπος). 
3. Απαιτείται η ενεργοποίηση των πνευµατικών ανθρώπων, ώστε να αγωνιστούν για την 
κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων, στις  χώρες που υπάρχουν. 
4. Θα πρέπει να υπάρξει επίσης µια δικαιότερη κοινωνική πολιτική, που δε θα κάνει καµιά 
διάκριση µεταξύ των ανθρώπων, αλλά θα παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες στον τοµέα της 
απασχόλησης, της εφαρµογής των νόµων και γενικά σε κάθε εκδήλωση της ανθρώπινης 
δραστηριότητας που καθορίζεται από τις σχέσεις κράτους – πολίτη.    
5. Ευαισθητοποίηση όλων των κρατών σε παγκόσµια κλίµακα πάνω σε θέµατα σεβασµού των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων (µειονότητες). 
6. Υλική και ηθική βοήθεια στους λαούς που καταπιέζονται από το ρατσισµό. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Επιβάλλεται, κυρίως στη σηµερινή εποχή, οι προσπάθειες για έναν κόσµο δικαιότερο, 
πιο πολιτισµένο, να είναι συνεχείς. Και για την πραγµατοποίηση αυτού του σκοπού θα πρέπει 
να εργαστούµε όλοι σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. Μόνο, λοιπόν, µε την εξάλειψη κάθε 
είδους διάκρισης θα µπορέσει να παγιωθεί η ειρήνη, η συνεργασία και η γόνιµη επικοινωνία 
µεταξύ των ανθρώπων. 
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ΘΕΜΑ: 

Υποστηρίζεται ότι η επιδίωξη του κοινωνικού συµφέροντος δεν περιορίζει το 
ατοµικό, αλλά αντίθετα δηµιουργεί τις καταλληλότερες προϋποθέσεις για την εξασφάλισή 
του. Με ποιους τρόπους νοµίζεται ότι συντελείται καλύτερα η επιδίωξη του κοινωνικού 
συµφέροντος; Ποιες είναι οι επιπτώσεις της επιδίωξης του ατοµικού συµφέροντος; Με 
ποια επιχειρήµατα αποδεικνύεται ότι το κοινωνικό περιβάλλον είναι ο φυσιολογικότερος 
χώρος για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ανθρώπου; 

 
ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Κάθε άτοµο αποτελεί µια αυθύπαρκτη προσωπικότητα, ικανή να καθορίζει χωρίς 
εξωτερικούς εξαναγκασµούς τους στόχους, τις επιδιώξεις και γενικά να οργανώνει και να 
υπερασπίζει τα προσωπικά της συµφέροντα. Ταυτόχρονα όµως είναι και µέλος ενός 
ευρύτερου συνόλου, της κοινωνίας µέσα στην οποία ζει και δρα. Κοινωνία και άτοµο 
βρίσκονται σε µια σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης, η οποία καθορίζεται από την 
ένταξη του ατόµου στο κοινωνικό περιβάλλον. Αυτή η διαδικασία κοινωνικοποίησης  
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συντελείται οµαλά και αρµονικά, όταν γίνεται εποικοδοµητικά για την πρόοδο τόσο του 
ατόµου όσο και του κοινωνικού συνόλου. 
 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: 
Κοινωνία: 

Σύνολο ατόµων που προσδιορίζεται από συγκεκριµένους σκοπούς πολύ συχνά 
διαφορετικούς από τους σκοπούς των µεµονωµένων ατόµων που την απαρτίζουν. 
 
Κοινωνικότητα: 

Η έµφυτη τάση του ανθρώπου να συνάπτει κοινωνία και ν’ αναγνωρίζει τις 
υποχρεώσεις του προς αυτήν. 
 
Κοινωνικό συµφέρον: 

Στον όρο αυτό περιλαµβάνεται κάθε θετική ανάπτυξη, κάθε επίτευγµα και κάθε 
πρόοδος του κοινωνικού συνόλου που είναι αποτέλεσµα των κοινών προσπαθειών και που 
απολαµβάνουν όλα τα µέλη του. 
 
Α’ ΕΡΩΤΗΜΑ: 

Η επιδίωξη του κοινωνικού συµφέροντος συντελείται µε τους ακόλουθους τρόπους: 
1. Καταβολή κοινών, συλλογικών προσπαθειών για τη δηµιουργία κοινών έργων. 
2. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η οµαλή και αρµονική συνεργασία των µελών του 
κοινωνικού συνόλου, καθώς και η οµαδική επίλυση των κοινών προβληµάτων. και αυτό 
µπορεί να επιτευχθεί µε την καλλιέργεια και ανάπτυξη βασικών κοινωνικών αρετών µε τη 
βοήθεια της οικογένειας, του σχολείου, της γενικότερης παιδείας και αγωγής. Οι αρετές αυτές 
είναι η αγάπη, φιλία, οµόνοια, αλτρουισµός, ανιδιοτέλεια, δικαιοσύνη, υπευθυνότητα, 
συνεργασία, διάλογος. 
3. Αρµονική συνεργασία µεταξύ του κράτους και των πολιτών. 
4. Ανάπτυξη και καλλιέργεια της κοινωνικής συνείδησης. Κατανόηση του γεγονότος πως η 
κοινωνία και τα διάφορα µέρη και δοµές που την αποτελούν είναι δηµιούργηµα όλων των 
πολιτών και εποµένως ανήκουν σε όλους. (νόµοι, οικονοµία, παιδεία, διοίκηση κ.τ.λ.). 
5. Κατοχύρωση της ελευθερίας και της δηµοκρατίας. Έτσι το άτοµο συνειδητοποιεί τα 
δικαιώµατά του και τις υποχρεώσεις του. Σε αυτό συµβάλλει ολόκληρο το φάσµα της 
δικαιοσύνης και ειδικότερα η θέσπιση νόµων υγιών (δίκαιων και αξιοκρατικών). 
6. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από το κράτος (παροχή κινήτρων στους πολίτες, µέσω µιας 
δίκαιης κοινωνικής πολιτικής, κοινωνική πρόνοια, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη).  
 
Αποτελέσµατα: 
1. Υγιής εθνική οικονοµία. Πρόοδος και ευηµερία σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, που 
οδηγεί στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. 
2. Κοινωνική ανάπτυξη, ωφέλεια των ατόµων – πολιτών. 
3. Πνευµατική πρόοδος. Η εξυπηρέτηση του κοινωνικού συµφέροντος οδηγεί στην ανύψωση 
του πνευµατικού επιπέδου του λαού (ολοκληρωµένη παιδεία, επιστηµονική ανάπτυξη). 
4. Ηθικοκοινωνική βελτίωση. Τα άτοµα – µέλη του κοινωνικού συνόλου αναπτύσσουν 
ηθικοκοινωνικές αρετές και συµβάλλουν στην εδραίωση του ανθρωπισµού της ειρήνης, της 
αξιοκρατίας. 
 
ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΟΜΙΣΜΟΥ: 
1. Υπερβολική και παθολογική αγάπη του «εγώ». 
2. Καταναλωτική κοινωνία. 
3. Έλλειψη κοινωνικής µόρφωσης, κοινωνικής ευθύνης και κατάλληλης παιδείας. 
4. Αποξένωση. 
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Β’ ΕΡΩΤΗΜΑ: 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: 

Ο άνθρωπος όµως είναι από τη φύση του προσωπικότητα που υποκρύπτει και 
εκδηλώνει αρκετά συχνά το στοιχείο του ατοµικισµού. Έτσι εύκολα παρασύρεται σε 
υπερβολικές ενέργειες στην προσπάθειά του να επιδιώξει το ατοµικό συµφέρον που 
αναπόφευκτα έρχεται σε αντιπαράθεση προς το κοινωνικό. 
 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΙΩΞΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ: 
Για το άτοµο: 
1. Ο άνθρωπος προσκολλάται στο ατοµικό υλικό κέρδος. Έτσι, γίνεται έντονα ωφελιµιστής  
και πολλές φορές χρησιµοποιεί αθέµιτα µέσα, θυσιάζοντας την ατοµική του αξιοπρέπεια και 
τις ανθρωπιστικές αξίες στο βωµό ενός άγονου ατοµικισµού. 
2. Αδιαφορεί για τις υποθέσεις του κράτους, γίνεται άτοµο αδρανές, αµέτοχο των εξελίξεων 
που συντελούνται. 
3. Αδιαφορεί για το συνάνθρωπό του. Κυριαρχεί ο σκληρός και αθέµιτος ανταγωνισµός. 
 
Για την κοινωνία: 
1. Χάνονται τα ηθικοκοινωνικά αγαθά: η ελευθερία µε την επικράτηση της αναρχίας, η 
ευνοµία µε την ανυπακοή και παραβίαση των νόµων, η κοινωνική ειρήνη µε την υιοθέτηση 
εγκληµατικών µεθόδων για την επίτευξη της ατοµικής προόδου. Η κοινωνία έτσι κινδυνεύει 
να µεταβληθεί σε κοινωνία αγέλης, όπου κυριαρχεί το δίκαιο του ισχυρότερου. 
2. ∆ιαταράσσονται οι οµαλές διαπροσωπικές σχέσεις µε αποτέλεσµα να αναστέλλεται η 
κοινωνική πρόοδος. Αυτή η κατάσταση οδηγεί στη γενικότερη υλική, πνευµατική και ηθική 
παρακµή του πολιτισµού. 
 
Γ’ ΕΡΩΤΗΜΑ: 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: 

Το άτοµο που κατορθώνει και συνδέει αρµονικά το ατοµικό συµφέρον µε το 
κοινωνικό προσαρµόζεται οµαλά στο κοινωνικό περιβάλλον και ολοκληρώνει την 
προσωπικότητά του µέσα σ’ αυτό. 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: 
1. Το άτοµο µέσα στο κοινωνικό περιβάλλον εκπληρώνει το λόγο της βιολογικής ύπαρξής 
του, αυτοπροσδιορίζεται σαν οντότητα και αποκτά αυτογνωσία µέσα από την επαφή µε τους 
συνανθρώπους του. 
2. Προσανατολίζεται επαγγελµατικά και εποµένως προοδεύει οικονοµικά, πετυχαίνοντας 
ταυτόχρονα και την κοινωνική του ανάδειξη. 
3. ∆ιευρύνει τους πνευµατικούς του ορίζοντες, προσλαµβάνοντας παιδεία γενική. 
4. Αναπτύσσει εθνική συνείδηση και δέχεται δηµιουργικά τις ευεργετικές επιδράσεις της 
παράδοσης. 
5. Γίνεται µέτοχος των πολιτιστικών εξελίξεων, ικανοποιεί τα ενδιαφέροντά του και αξιοποιεί 
δηµιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του. 
6. Αναπτύσσει κοινωνικές αρετές, όπως συνεργασία, ελευθερία, άµιλλα. Έτσι, εκπληρώνει τις 
φιλοδοξίες του, ενώ ταυτόχρονα αισθάνεται ασφάλεια, γνωρίζοντας πως δέχεται την 
κοινωνική προστασία. 
 

Εποµένως, το κοινωνικό περιβάλλον διαµορφώνει και ολοκληρώνει την 
προσωπικότητα του ατόµου. 

Επισήµανση: ∆εν πρέπει το κοινωνικό περιβάλλον να εξουδετερώνει και να 
αλλοτριώνει την προσωπικότητα του ατόµου και την ατοµικότητά του. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Ο άνθρωπος σαν κοινωνικό ον που είναι από τη φύση του, αυτοπροσδιορίζεται µόνο 
µέσα στο κοινωνικό περιβάλλον. Γι’ αυτό και κάθε πράξη του επηρεάζει και επηρεάζεται από  
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αυτό. Συνεπώς, η µόνη συµφέρουσα διέξοδος για πραγµατική και ολοκληρωµένη πρόοδο για 
τον καθένα είναι η ταύτιση των ατοµικών επιδιώξεων µε τις επιδιώξεις και τους σκοπούς της 
κοινωνίας.  
 
 

14 
ΘΕΜΑ: 

«Ο homo consumens είναι ο άνθρωπος που έχει για βασικό στόχο όχι να κατέχει 
πράγµατα, αλλά να καταναλώνει όλο και περισσότερα, εξισορροπώντας έτσι το εσωτερικό 
του κενό, την παθητικότητα, τη µοναξιά και το άγχος του». 

Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω άποψη του Ε. Φροµ απαντήστε:  
α) Ποια είναι τα αίτια του κοινωνικού φαινοµένου του καταναλωτισµού; 
β) Ποιες οι συνέπειες του κοινωνικού αυτού φαινοµένου;  
γ) Είναι ψυχολογικά ελεύθερος ο σηµερινός άνθρωπος – καταναλωτής; 

 
ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Μια από τις πολλές ιδιαιτερότητες της σύγχρονης µεταβιοµηχανικής κοινωνίας είναι 
η καταναλωτική µανία των µελών της. Ο σύγχρονος άνθρωπος αναζητά την ευτυχία, το 
πραγµατικό περιεχόµενο της ύπαρξής του, στην ικανοποίηση των υλικών του κυρίως 
αναγκών. Σήµερα η ευτυχία, όπως έχει εµπορευµατοποιηθεί και ενσωµατωθεί στα 
διαφηµιστικά µηνύµατα, ταυτίζεται για τους περισσότερους ανθρώπους µε τον 
καταναλωτισµό. 
 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 

Ο όρος καταναλωτισµός σηµαίνει την τάση του ανθρώπου να αγοράζει, να 
καταναλώνει περισσότερα αγαθά απ’ όσα χρειάζεται. Το φαινόµενο αυτό χαρακτηρίζει στην 
εποχή µας, όλες τις ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει 
φτάσει στο σηµείο να µην καταναλώνει για να ζει, αλλά να ζει για να καταναλώνει. Ο Έριχ 
Φροµ αναφέρει ότι οι σύγχρονοι καταναλωτές µπορούν ν’ αναγνωρίσουν τον εαυτό τους στο: 
«είµαι ό,τι έχω και ό,τι καταναλώνω». Στην εποχή µας ο άνθρωπος καταναλώνει τα πάντα: 
υλικά, πνευµατικά, πολιτισµικά αγαθά. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ: 

Οι ρίζες του φαινοµένου πρέπει να αναζητηθούν στη βιοµηχανική επανάσταση, που 
δίνει τη δυνατότητα για µαζική παραγωγή αγαθών. Όµως, το φαινόµενο του 
καταναλωτισµού ξεκινά από την Αµερική, µετά την οικονοµική κρίση των αρχών του 20ου 
αιώνα και παίρνει µεγάλες διαστάσεις µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Εµφανίζεται η άνοδος 
των «δευτερογενών αναγκών» του ανθρώπου, ενώ η τεχνολογία γεµίζει την αγορά µ’ 
επιτεύγµατα που διευκολύνουν τη ζωή του. Παράλληλα, δηµιουργείται ένας νέος 
ψυχολογικός τύπος ανθρώπου, ο «homo consumens», ο οποίος δηµιουργείται από τη 
διαφήµιση και καταναλώνει µαζικά, εξυπηρετώντας έτσι οικονοµικούς σκοπούς. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Α’ : 
1. Όσο ο άνθρωπος αναπτύσσεται πολιτισµικά, έχει πιο εκλεπτυσµένες ανάγκες τόσο στον 
υλικό, όσο και στον πνευµατικό τοµέα. Παράλληλα, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, ιδιαίτερα 
µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, επέτρεψε τη µαζική παραγωγή αγαθών. Η κατανάλωση των 
αγαθών αυτών ήταν απαραίτητη για την κίνηση της αγοράς. Τα προϊόντα ήταν προσιτά στο 
ευρύ κοινό, που ήθελε να ξεχάσει τη στέρηση και την καταστροφή εξαιτίας του πολέµου. 
2. Ανέβηκε το βιοτικό επίπεδο των λαών και ιδιαίτερα των ανεπτυγµένων. Η αύξηση των 
αµοιβών και των κοινωνικών παροχών, επέτρεψαν στους ανθρώπους να ικανοποιήσουν τις 
βιοτικές ανάγκες και στη συνέχεια ν’ ασχοληθούν και µε τις δευτερεύουσες. 
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3. Η καταναλωτική νοοτροπία εδραιώθηκε µε τη βοήθεια των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και 
µε τη διαφήµιση. Η διαφήµιση καλλιεργεί στον άνθρωπο ψεύτικες ανάγκες, εκµεταλλευόµενη 
τις κρυφές του επιθυµίες και τ’ απωθηµένα. 
4. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και η διαφήµιση βοήθησαν στην προβολή και την εδραίωση 
ενός τρόπου ζωής που ταυτίζει το «έχειν» µε το «είναι». Πετυχηµένος είναι αυτός που «έχει» 
να ξοδεύει και να επιδεικνύεται µέσω της κατανάλωσης η κοινωνική θέση του ανθρώπου, άρα 
και η αυτοεκτίµησή του εξαρτάται πλέον από τον αριθµό και την αξία των υπαρχόντων του 
και από το βαθµό που µπορεί να ικανοποιεί τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες του. 
5. Παράλληλα, σ’ έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει και χάνει τις ηθικές του αξίες, χωρίς να τις 
αντικαθιστά από καινούριες, το χρήµα αναδεικνύεται σε µοναδική αξία. Τα καταναλωτικά 
αγαθά συµβολίζουν το µέγεθος της οικονοµικής και κοινωνικής αξίας του ανθρώπου. 
6. Η αυτοµατοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας στέρησε από το σύγχρονο άνθρωπο τη 
χαρά της δηµιουργίας, η εργασία παύει να δίνει περιεχόµενο στη ζωή του εργαζοµένου. 
Αυτήν την έλλειψη χαράς της δηµιουργίας έρχεται να ικανοποιήσει η χαρά του καταναλωτή. 
Καταναλώνοντας ο άνθρωπος πιστεύει ότι θα κατακτήσει την ευτυχία και θα εξασφαλίσει 
ποιότητα ζωής, ενώ παράλληλα διαγράφει ένα από τα σπουδαιότερα κοινωνικά του 
λειτουργήµατα, το δηµιουργικό. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Β’ : 
1. Τα άτοµα καταναλώνουν αλόγιστα, γεγονός που σηµαίνει ότι στην αγορά κυκλοφορούν 
πάρα πολλά αγαθά. Τα αγαθά αυτά παράγονται από τη βιοµηχανία που για να λειτουργήσει 
χρειάζεται ενέργεια και πρώτες ύλες. Αυτό σηµαίνει ότι αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθµός 
παραγωγής και κατανάλωσης θα παρουσιαστεί έλλειψη πρώτων υλών και ενεργειακά 
προβλήµατα µε καταστροφικές συνέπειες στην οικολογική ισορροπία.  
2. Σοβαρά προβλήµατα, επίσης, παρουσιάζει και η οικονοµία των αναπτυσσόµενων χωρών. 
Οι χώρες αυτές δεν είναι βιοµηχανικά ανεπτυγµένες, ταυτόχρονα, το καταναλωτικό κοινό 
«πληροφορείται» µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης για τα νέα προϊόντα. Τα προϊόντα 
αυτά δεν παράγονται στη συγκεκριµένη χώρα – άρα πλήττεται η εγχώρια βιοµηχανία – 
εισάγονται από το εξωτερικό, γεγονός που σηµαίνει τόσο εξαγωγή συναλλάγµατος όσο και 
ύφεση της εγχώριας οικονοµίας. 
3. Παράλληλα, η έντονη ανάγκη για την απόκτηση υλικών αγαθών οδηγεί το άτοµο στην 
αύξηση των ωρών εργασίας του. Μειώνεται έτσι ο ελεύθερος χρόνος, αυξάνεται η σωµατική 
και ψυχική κούραση και εντείνεται το άγχος, τόσο για την απόκτηση υλικών αγαθών όσο και 
για τη διατήρηση τους. 
4. Ο άνθρωπος γίνεται µονοδιάστατος. Ενδιαφέρεται µόνο για την αγορά και την 
κατανάλωση αγαθών. Παραµελεί έτσι την πνευµατική του υπόσταση και αδιαφορεί για την 
ηθική συγκρότηση. ∆ούλος των αντικειµένων φτωχαίνει τη ζωή του αντί να την πλουτίζει. Η 
ευηµερία δε συνοδεύεται από την αντίστοιχη πνευµατική ανάπτυξη. Ο άνθρωπος δε διαβάζει 
βιβλία, δεν απολαµβάνει την τέχνη, δε δέχεται πολιτιστικά ερεθίσµατα. 
5. Ο καταναλωτισµός έχει γίνει τρόπος ζωής του ανθρώπου έτσι, αν ασχολείται µε την τέχνη 
και τα γράµµατα, παραµένει στο επίπεδο της κατανάλωσης. «Καταναλώνει» µόρφωση, 
βιβλία, διαλέξεις και τέχνη, δε συµµετέχει στα ενεργά. 
6. Η πράξη της αγοράς και της κατανάλωσης έχει γίνει αυτοσκοπός, ψευδαίσθηση 
ευχαρίστησης. Αντί όµως για ευχαρίστηση, ο άνθρωπος οδηγείται στο άγχος, τη µοναξιά, την 
αποµόνωση και την αλλοτρίωση. Αλλοτριώνονται οι ανθρώπινες σχέσεις και 
υποβαθµίζονται. Ο καταναλωτισµός προκαλεί συναισθηµατική ρηχότητα. 
7. Παράλληλα, αλλοτριώνεται και ο χαρακτήρας της εργασίας, καθώς παραµερίζεται το 
ενδιαφέρον για πραγµατική δηµιουργία. Η εργασία δεν αποτελεί πλέον εκδήλωση των 
δηµιουργικών τάσεων του ανθρώπου, αλλά είναι απλό µέσο κάλυψης των ολοένα 
αυξανόµενων αναγκών, που προβάλλονται καθηµερινά από τη διαφήµιση. 
8. Κάτω από το συνεχές σφυροκόπηµα των µηνυµάτων της διαφήµισης, οι άνθρωποι χάνουν 
τα ατοµικά τους χαρακτηριστικά και µετατρέπονται σε µάζες καταναλωτών. Έτσι, ο 
άνθρωπος οδηγείται στη µαζοποίηση και τυποποίηση της συµπεριφοράς, συνεπώς παύει να 
σκέφτεται, να επιλέγει και να αποφασίζει ο ίδιος. Γίνεται δηλαδή απολιτικός, αδιαφορεί για 
τα κοινωνικά και πολιτικά δρώµενα, γίνεται ετεροκαθοριζόµενος. 
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9. Ο άνθρωπος, αναζητώντας το χρήµα και ταυτίζοντας το «έχειν» µε το «είναι», στην 
προσπάθειά του να καταξιωθεί κοινωνικά δε θα διστάσει να στραφεί στη βία και το έγκληµα, 
για να αποκτήσει το «διαβατήριο» της κοινωνίας της αφθονίας. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Γ’ : 

Ο καταναλωτισµός λοιπόν σήµερα είναι αυτοσκοπός. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει 
χάσει το νόηµα της ύπαρξής του, έχει πάψει να είναι πραγµατικά ελεύθερος. Αν θεωρηθεί ως 
ελευθερία η κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος σκέπτεται, εκφράζεται και λειτουργεί 
χωρίς εξαναγκασµούς, τότε είναι φανερό ότι ο καταναλωτής είναι εξαρτηµένος ψυχολογικά. 

Με την ψυχολογική ελευθερία – προϋπόθεση κάθε άλλης µορφής ελευθερίας – ο 
άνθρωπος ελευθερώνει τον εαυτό του από τυραννικές επιθυµίες και κερδίζει την ψυχική του 
ισορροπία. Οδηγείται στην αυτοπειθαρχία, στον έλεγχο των αναγκών και επιθυµιών του. Η 
ψυχολογική ελευθερία δηλώνει τη νίκη του πνεύµατος πάνω στην ύλη. Σηµαίνει ότι ο 
άνθρωπος συνειδητοποιεί την αδυναµία πραγµάτωσης κάθε επιθυµίας, καθώς και το γεγονός 
ότι οι υπερβολικές επιθυµίες είναι πηγή άγχους και ανασφάλειας και αναζήτα τη λύση στην 
αυτάρκεια. 

Άρα, ο άνθρωπος – καταναλωτής δεν είναι ψυχολογικά ελεύθερος, αφού εξαρτάται 
από τις συνεχώς αυξανόµενες επιθυµίες του, που τονίζουν τη µηδαµινότητά του. Ο ίδιος 
πιστεύει ότι δεν είναι αυτάρκης, γιατί είναι εξαρτηµένος από τις επιθυµίες του. Είναι 
υποταγµένος λοιπόν στο δυνάστη – εαυτό του. 
 
ΛΥΣΕΙΣ: 

Είναι αναγκαίο να συνειδητοποιήσει το άτοµο ότι τα υλικά αγαθά είναι µέσο 
καλυτέρευσης των βιοτικών αναγκών κι όχι αυτοσκοπός. 
1. Η παιδεία θα βοηθήσει το άτοµο να αξιολογήσει τις ανάγκες του και να κατανοήσει το 
πραγµατικό νόηµα της ζωής. Σκοπός της πρέπει να είναι η δηµιουργία ελεύθερων ατόµων µε 
ευρύτητα σκέψης και υπευθυνότητα. Παράλληλα, αναγκαίο είναι να καλλιεργεί ανθρώπους 
µε αξίες, ενδιαφέροντα, κριτική ικανότητα που θα µπορούν να αντισταθούν στην 
καταναλωτική µανία της εποχής µας. 
2. Το άτοµο είναι σκόπιµο να κατανοήσει ότι ποιότητα ζωής δε σηµαίνει απόκτηση υλικών 
αγαθών, αλλά συνδυασµός µιας άνετης ζωής που συνοδεύεται από πνευµατική και ηθική 
καλλιέργεια. 
3. Η ίδια η πολιτεία θα µπορούσε να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, παρέχοντας 
παιδεία που θα καλλιεργήσει τη δηµιουργικότητα των ατόµων, να βιώνουν δηλαδή τα άτοµα 
τη χαρά που προέρχεται από τη δηµιουργία και όχι την κατανάλωση. Επιπρόσθετα, 
απαιτείται από τη µεριά της η πολιτεία να επιβάλλει στους διαφηµιστές µία δεοντολογία 
τέτοια που θα πληροφορεί και δε θα παραπληροφορεί το κοινό. Σκόπιµη είναι επίσης η 
ενηµέρωση του κοινού για τους κινδύνους του καταναλωτισµού. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Συµπερασµατικά λοιπόν, θα λέγαµε ότι κρίνεται σκόπιµη από το άτοµο η 
συνειδητοποίηση των κινδύνων που ενέχει ο καταναλωτισµός, έτσι ώστε να βγει ο άνθρωπος 
από τον ψευτοπαράδεισο της ύλης και να κατανοήσει την πραγµατική ουσία της ζωής  και 
της ανθρώπινης ευτυχίας. 
 

15 
ΘΕΜΑ: 

Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νέοι είναι η εκλογή 
του επαγγέλµατος. Όλοι δέχονται ότι η σωστή εκλογή του έχει αποφασιστική σηµασία για 
το άτοµο και το κοινωνικό σύνολο. Επίσης, είναι γνωστό ότι πολλές φορές οι νέοι δεν 
προσανατολίζονται σωστά στην εκλογή του επαγγέλµατος. 

α) Ποιοι παράγοντες συντελούν στην εκλογή του επαγγέλµατος; 
β) Πότε νοµίζετε ότι η εκλογή είναι σωστή και γιατί µια τέτοια εκλογή θεωρείται 

αποφασιστική για το άτοµο και την κοινωνία; 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Στη σηµερινή εποχή ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα πάνω στο οποίο καλείται να 
λάβει θέση και να αποφασίσει ο νέος άνθρωπος είναι το επάγγελµα που θα ακολουθήσει. Και 
αποτελεί σηµαντικό θέµα γιατί από τη σωστή ή όχι εκλογή του επαγγέλµατος, εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό η µετέπειτα ζωή του νέου. 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 

Επάγγελµα είναι η ειδική και συγκεκριµένη εργασία µε την οποία ο άνθρωπος 
εξασφαλίζει τους απαραίτητους οικονοµικούς πόρους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες 
της ζωής του. 
 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: 
Με τη σηµερινή τεχνολογική εξέλιξη και πρόοδο, δηµιουργήθηκαν πολλά νέα επαγγέλµατα. 
Ο νέος άνθρωπος βρίσκεται µπροστά στο δίληµµα ποιο επάγγελµα να διαλέξει. Πολλοί 
παράγοντες τον επηρεάζουν, άλλοι θετικά και άλλοι αρνητικά, σε αυτήν την εκλογή. 
 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΘΕΤΙΚΟΙ: 
1. Οι ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντα που έχει ο κάθε νέος άνθρωπος. 
2. Ο επαγγελµατικός προσανατολισµός στο σχολείο. 
3. Οι ικανότητες του κάθε ανθρώπου που συνδέονται στενά µε την αυτογνωσία. 
 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ: 
1. Η καταγωγή του ατόµου. 
2. Η οικογενειακή παράδοση όσον αφορά τον επαγγελµατικό χώρο. 
3. Οι ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες. Η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας. 
4. To φύλο (σε ορισµένες χώρες). 
 
Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ ΟΤΑΝ: 
1. Ανταποκρίνεται στις κλίσεις και στα ενδιαφέροντα του ατόµου. 
2. Στις ικανότητές του (απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αυτογνωσία). 
3. Εξασφαλίζει συνεχή εργασία και αποφεύγεται ο κίνδυνος της ανεργίας. 
4. Παρέχει στο άτοµο τους απαραίτητους οικονοµικούς πόρους που το βοηθούν να ζήσει 
άνετα και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. 
 
Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑΤΙ: 
1. Με την ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυµιών του το άτοµο νιώθει ηθική 
ικανοποίηση και ένα αίσθηµα ασφάλειας. 
2. Έτσι έχει µεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα στο χώρο εργασίας του. Αυτό 
συµβάλλει όχι µόνο στην ατοµική, αλλά και στην κοινωνική πρόοδο.  
3. Ο άνθρωπος αποκτά µε τη βοήθεια του επαγγέλµατός του κοινωνική υπόληψη, 
αξιοπρέπεια και ψυχική ισορροπία. Έτσι, η ζωή του αποκτά νόηµα και περιεχόµενο. 
4. Το άτοµο µε την επαγγελµατική δραστηριότητα εντάσσεται στο κοινωνικό σύνολο και µε 
αυτόν τον τρόπο συµβάλλει στην ευστάθεια και στην πρόοδό του. 
5. Όταν τα άτοµα νιώθουν ικανοποίηση, ασφάλεια και ασκούν µε προθυµία το επάγγελµά 
τους, τότε δηµιουργούνται οµαλές διαπροσωπικές σχέσεις. Έτσι, ο κοινωνικός οργανισµός 
λειτουργεί σωστά και διακρίνεται για τη συνοχή και τη συνεργασία µεταξύ των µελών του. 
6. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσµα να ευτυχεί και να ευηµερεί όχι µόνο το άτοµο 
µεµονωµένο, αλλά και ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Η σωστή εκλογή του επαγγέλµατος έχει αποφασιστική σηµασία όχι µόνο για το 
άτοµο, αλλά και για όλο το κοινωνικό οικοδόµηµα. Γιατί η πρόοδος του πολίτη µε την  
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αποκατάσταση του νέου κυρίως ανθρώπου συνδέεται άρρηκτα µε τη διατήρηση της ενότητας 
και της συνοχής της κοινωνίας. 
 

16 
ΘΕΜΑ: 
 Μια από τις άσχηµες πλευρές του σηµερινού πολιτισµού είναι η εξώθηση των 
νέων προς τους τεχνητούς παραδείσους και συγκεκριµένα τα ναρκωτικά. 
 Με βάση την παραπάνω διαπίστωση να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα: 
 α) Σε ποιους λόγους οφείλεται η ροπή των νέων προς τα ναρκωτικά; 
 β) Ποιες οι συνέπειες για τους ίδιους και για την κοινωνία; 
 γ) Με ποιους τρόπους µπορεί ν’ αντιµετωπιστεί η µάστιγα αυτή του αιώνα µας; 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: 

Η συγκεκριµένη διατύπωση του θέµατος παρέχει ως δεδοµένο την ευρεία χρήση των 
ναρκωτικών ουσιών στην εποχή µας και κατευθύνει τη σκέψη µας σε τρεις άξονες ανάλυσης, 
όπως αυτοί οριοθετούνται µε τα τρία ερωτήµατα του θέµατος: 

α) Αίτια του φαινοµένου. 
β) Συνέπειες της χρήσης των ναρκωτικών. 
γ) Τρόποι αντιµετώπισης του φαινοµένου. 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 
Α. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: 
1. Η χαλάρωση σε µεγάλο βαθµό του οικογενειακού θεσµού στρέφει πολλούς νέους προς τα 
ναρκωτικά. 
2. Η επιδείνωση των σχέσεων ανάµεσα στους νέους και τους µεγαλύτερους δηµιουργεί πολλά 
ψυχολογικά προβλήµατα και ωθεί τους νέους στη χρήση ναρκωτικών ουσιών και σε πλήθος 
άλλων αντικοινωνικών µορφών συµπεριφοράς. 
3. Η ζωή στις σύγχρονες µεγαλουπόλεις (αποξένωση – αλλοτρίωση – ψυχρότητα στις 
ανθρώπινες σχέσεις και αδιαφορία για το συνάνθρωπο). 
4. Η ανεργία είναι βασικός παράγοντας, που ωθεί τους νέους στην αναζήτηση τεχνητών 
παραδείσων. 
5. Η αµφισβήτηση της παράδοσης, η κρίση των αξιών και των θεσµών, η έλλειψη ιδανικών (οι 
νέοι περιφέρονται χωρίς πυξίδα και ηθικό προσανατολισµό). 
6. Η εισροή ξένων προτύπων συµπεριφοράς από τις οικονοµικά αναπτυγµένες χώρες στις 
εξαρτηµένες και υποανάπτυκτες. 
7. Η επίδραση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, µε την προβολή ταινιών µε σκηνές 
εγκληµατικών πράξεων και ηρωοποίηση των ατόµων, που υποδύονται τους χρήστες 
απαγορευµένων ουσιών.  
8. Σηµαντικό ρόλο για τον έφηβο παίζει η φιλική συντροφιά, οι συνήθειες των άλλων µε τους 
οποίους συναναστρέφεται. 
9. Η λανθασµένη πληροφόρηση και η άγνοια για τ’ αποτελέσµατα από τη χρήση των 
ναρκωτικών. 
10. Η δίψα για το εύκολο κέρδος παρακινεί πολλούς στη διακίνηση των ναρκωτικών και στη 
διάδοσή τους στη νεολαία. 
11. Η περιέργεια των νέων για τις νέες εµπειρίες και πρωτόγνωρες απολαύσεις, η λατρεία του 
«απαγορευµένου», η αναζήτηση κάποιας διεξόδου. 
12. Το γεγονός πως τα ναρκωτικά εισχωρούν στο χώρο της νεολαίας ως µόδα και πολλές 
φορές ως τρόπος ζωής. 
13. Ο τουρισµός ασκεί µεγάλη επίδραση στον τρόπο ζωής ενός λαού. Ανάµεσα στους 
τουρίστες, που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη χώρα µας, υπάρχουν πολλοί χρήστες 
ναρκωτικών ουσιών, που συντελούν αναπότρεπτα στη διάδοσή τους. 
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14. Γενικότερα, πολλοί σύγχρονοι διανοητές υποστηρίζουν την άποψη πως η άνοδος του 
υλικού – πνευµατικού – τεχνικού πολιτισµού επιφέρει ανάλογη χαλάρωση των ηθών. 
15. Το άγχος η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια. 
16. Η έλλειψη σωστής ψυχαγωγίας, η αδυναµία δηµιουργικής εκµετάλλευσης του ελεύθερου 
χρόνου των νέων. 
 
Β. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ: 
1. Τοξικοµανείς, επειδή διαθέτουν όλα τους τα χρήµατα, για να προµηθευτούν τα ναρκωτικά, 
δε σιτίζονται κανονικά. 
2. Το σώµα αδυνατεί και η ψυχική ισορροπία του ανθρώπου διαταράσσεται. 
3. Αυξάνεται ο αριθµός των αυτοκτονιών, ιδιαίτερα µεταξύ των ατόµων, που χρησιµοποιούν 
τα λεγόµενα παραισθησιογόνα, λ.χ. το L.S.D. 
4. Έρευνα έδειξε πως ο µέσος όρος ζωής των τοξικοµανών µειώνεται µέρα µε τη µέρα αισθητά. 
Τούτο οφείλεται και στο γεγονός ότι οι έµποροι νοθεύουν τα ναρκωτικά, προκειµένου ν’ 
αυξήσουν τα κέρδη τους, αδιαφορώντας για τις ανθρώπινες ζωές. 
5. Οι τοξικοµανείς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απασχολούνται επαγγελµατικά, µε 
άµεση συνέπεια ν’ αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσχέρειες και να ζουν παρασιτικά εις βάρος 
των άλλων µελών της οικογένειας. 
6. ∆ιάλυση των συζυγικών τους σχέσεων. 
7. Η όξυνση της βίας και της εγκληµατικότητας.  
8. Η περιθωριοποίηση των ναρκωµανών. 
9. Η διατάραξη της νοηµασύνης του ανθρώπου, που προκαλεί βαθιές ψυχώσεις. 
10. Ο άνθρωπος γίνεται παθητικός δέκτης των καταστάσεων και των γεγονότων, καθηλώνεται 
η σκέψη και η κρίση του και γίνεται έρµαιο της βούλησης των ισχυρών. 
11. Γενικότερα, τα ναρκωτικά αποτελούν µέγιστο πλήγµα για την κοινωνία, καθώς 
αυξάνονται τα άτοµα, που δεν ενεργούν και αδυνατούν να εκφράσουν τη θέλησή τους και να 
δηµιουργήσουν. 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: 
1. Επαρκής ενηµέρωση εκ µέρους της Πολιτείας όσον αφορά τους κινδύνους, που 
συνεπάγεται η χρήση των ναρκωτικών µε οµιλίες – διαλέξεις σε δηµόσιους χώρους και στα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 
2. Μέριµνα του κράτους για τους ναρκωµανείς µε τη δηµιουργία υπερσύγχρονων 
επιστηµονικά κέντρων αποτοξίνωσης. 
3. Αυστηρές ποινές για τους λαθρεµπόρους των ναρκωτικών. 
4. Συνεργασία των κρατών πάνω στο ειδικό αυτό θέµα. Ανταλλαγή απόψεων για την 
καταστολή του φαινοµένου – αυστηρότεροι έλεγχοι στηριγµένοι στα σύγχρονα επιστηµονικά 
και υλικοτεχνικά πρότυπα. 
5. Οι γονείς πρέπει να παραβρίσκονται στους εφήβους και να τους επισηµαίνουν τους 
κινδύνους, που τους απειλούν καθηµερινά. 
6. Οι γονείς πρέπει να είναι ειλικρινείς απέναντι στους νέους. Προσπάθεια κατανόησης των 
προβληµάτων και των ανησυχιών τους. 
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ΘΕΜΑ: 

Με τις σηµερινές συνθήκες ζωής, που δεν ευνοούν την ανθρώπινη επικοινωνία, 
συχνά παρατηρείται το φαινόµενο της έλλειψης κατανόησης στις σχέσεις µεταξύ των 
ανθρώπων, µε άµεσο αντίκτυπο κυρίως στους νέους. 

α) Ποιες είναι κατά τη γνώµη σας οι κυριότερες αιτίες του προβλήµατος; 
β) Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις του στη ζωή του ατόµου και της µικρής ή 

µεγάλης οµάδας που ανήκει το άτοµο; 
γ) Με ποιους τρόπους πιστεύεις ότι είναι δυνατό να διαµορφωθούν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις, ώστε να ξεπεραστούν τα σχετικά προβλήµατα; 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Επαναδιαπραγµάτευση του δεδοµένου. 
 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: 
ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: 
1. Η πνευµατική και ιδεολογική κρίση της εποχής µας που περιέχει υποχρεωτικά στοιχεία 
ηθικής κρίσης. 
2. Η ηθική κρίση, που οφείλεται όχι µόνο στις πνευµατικές και ιδεολογικές αναταράξεις του 
καιρού µας, αλλά και σε πολλούς άλλους παράγοντες όπως: η µεσολάβηση των δύο 
παγκοσµίων πολέµων, η κυριαρχία της τεχνικής στη ζωή µας µε όλα τα δυσµενή επακόλουθά 
της. 
3. Η συγκέντρωση µεγάλου πληθυσµού ανθρώπων στα αστικά κέντρα. 
4. Ο ανταγωνισµός που έχει αναπτυχθεί στις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων. 
5. Το κλίµα της υλικής ευηµερίας που επικρατεί σήµερα. 
6. Η ανυποταξία κοινών τρόπων ζωής, γόνιµων ενδιαφερόντων και κοινής και σωστής 
ψυχαγωγίας. 
7. Η αποκοπή από την παράδοση. 
 

Όλα τα παραπάνω προκαλούν την κρίση στις ανθρώπινες σχέσεις και συνθέτουν το 
πρόβληµα της έλλειψης επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων. 
 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ: 
1. Με την έλλειψη επικοινωνίας µένει ανικανοποίητη η ισχυρή ψυχική τάση του ανθρώπου 
για επαφή µε το συνάνθρωπό του και µέσα στο συναισθηµατικό του κενό δηµιουργούνται 
αρρωστηµένες ψυχολογικές καταστάσεις, τα λεγόµενα ψυχολογικά προβλήµατα. 
2. Η έλλειψη συµπαράστασης και αλληλεγγύης µεταξύ των ανθρώπων αυξάνει το αίσθηµα 
της µοναξιάς. 
3. Λείπει η πληρότητα από τη ζωή του ανθρώπου. 
4. Λείπει η πίστη σε ιδέες που την έχει µεγάλη ανάγκη ο ψυχικός κόσµος κυρίως του νέου 
ανθρώπου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα το ψυχικό κενό που νιώθουν πολλοί νέοι άνθρωποι, οι 
οποίοι πολλές φορές παρουσιάζονται ιδεολογικά ανερµάτιστοι (χωρίς προσανατολισµό).  
5. Άµεσες συνέπειες αυτών των προβληµάτων είναι η εσωστρέφεια, η µοναξιά, η µελαγχολία, 
η αναζήτηση ατοµικών λύσεων και όχι συλλογικών, ο ατοµικισµός, οι τάσεις φυγής 
(ναρκωτικά) και οι αρνητικές διέξοδοι και αντιδράσεις. 
 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑ∆Α: 
1. Η απώλεια της συνοχής και της δύναµής της. 
2. Λείπει το πνεύµα συνεργασίας, δεν υπάρχει ο απαιτούµενος συντονισµός και 
επιβραδύνεται ή ανακόπτεται εντελώς η πρόοδος. 
3. Υπάρχει αδιαφορία για τα κοινά. 
4. ∆εν υπάρχει ενιαία έκφραση της οµάδας σε κανένα επίπεδο (πολιτικό, κοινωνικό, 
ιδεολογικό, πολιτιστικό). 
5. ∆εν υπάρχει κοινή και σταθερή πορεία, αντίθετα τυχαία και αλλοπρόσαλλη. 
6. ∆ιατρέχει ανά πάσα στιγµή τον κίνδυνο της εξαφάνισής της ή της διάλυσή της. 
7. Ανακόπτεται από την παράδοση. 
8. ∆εν µπορεί να προσφέρει πλούτο και πληρότητα ζωής στα µέλη της. 
9. ∆εν υπάρχουν κοινές ιδέες και αντιλήψεις ούτε κοινή πολιτιστική ζωή. 
 

Μερικές από τις παραπάνω επιπτώσεις αποτελούν συγχρόνως και αίτια αποσύνθεσης 
της οµάδας. 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ: 
1. Με την αλλαγή των συνθηκών ζωής. 
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2. Με την αλλαγή των κοινωνικών δοµών (οικογένεια, παιδεία, εκκλησία) και των 
οικογενειακών σχέσεων. 
3. Με την αποκέντρωση του πληθυσµού και της εξουσίας και τη δηµιουργία µικρότερων 
αυτόνοµων κοινωνικών οµάδων. 
4. Με την αλλαγή των σχέσεων µεταξύ εξουσίας και λαού. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Ανακεφαλαίωση των προηγουµένων και εξαγωγή συµπερασµάτων. 
 

18 
ΘΕΜΑ: 

Φτάσαµε σ’ ένα σηµείο της ιστορίας που είναι απαραίτητο να κατευθύνουµε τις 
ενέργειές µας σ’ όλο τον κόσµο µε περισσότερη προσοχή και φροντίδα για τις συνέπειες 
που αυτές προκαλούν στο περιβάλλον. Η άγνοια και η αδιαφορία µπορούν να επιφέρουν 
εκτεταµένες και ανεπανόρθωτες ζηµιές στο γήινο περιβάλλον από το οποίο εξαρτάται η 
ζωή µας και η ευηµερία µας» (∆ιακήρυξη των Ενωµένων Εθνών για το ανθρώπινο 
περιβάλλον). 

Στο παραπάνω απόσπασµα θίγεται ένα από τα βασικότερα προβλήµατα της 
εποχής µας, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. 

α) Αναφερθείτε στα αίτια που προκαλούν τη διατάραξη της οικολογικής 
ισορροπίας και στις συνέπειες που αυτή επιφέρει. 

β) Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι µπορεί να αναχαιτιστεί η καταστροφή της 
φύσης; 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Με τη µέθοδο της επαναδιαπραγµάτευσης. Αναφερόµαστε στη ρύπανση του 
περιβάλλοντος, την εξάντληση των πρώτων υλών, τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας. 
 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 

Με τον όρο «φύση» εννοούµε τον οργανικό και ανόργανο κόσµο που περιβάλλει τον 
άνθρωπο, τη βιόσφαιρα που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να επιζήσει. 

Στη φύση τίποτα δεν είναι τυχαίο, τα πάντα βρίσκονται σε σχέση άµεσης ή έµµεσης 
αναγκαιότητας. Η φύση λειτουργεί καθοριστικά και αποφασιστικά για κάθε τοµέα της 
ανθρώπινης ζωής. Ο άνθρωπος είναι αναπόσπαστα δεµένος µαζί της, απ’ αυτήν αντλεί τις 
πρώτες ύλες για την τροφή, την ενδυµασία, την κατοικία και την υγεία του. Πέρα απ’ αυτό η 
φύση στήριξε τη ζωή του ανθρώπου, µε αποτέλεσµα ν’ αποτελέσει και αφετηρία στοχασµού. 

 
Λέγοντας καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος εννοούµε την εξάντληση των 

φυσικών πόρων, καθώς και τη ρύπανση της φύσης από τον άνθρωπο. Υπεύθυνος γι’ αυτή την 
καταστροφή είναι αποκλειστικά ο άνθρωπος, ο οποίος µε τη στάση του και τις ενέργειές του 
προκάλεσε τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας. 
 
Α1 ΑΙΤΙΕΣ: 
1. Η βιοµηχανική ανάπτυξη και η τεχνολογική πρόοδος αποτελούν τις βασικότερες αιτίες της 
καταστροφής. Η κατάσταση επιδεινώθηκε σε επικίνδυνο βαθµό µετά το Β’ παγκόσµιο πόλεµο. 
2. Ο καταναλωτικός χαρακτήρας της σύγχρονης ζωής και η τάση για υλικό ευδαιµονισµό 
επιτάσσουν την αλόγιστη εκµετάλλευση και «αφαίµαξη» της φύσης. 
3. Η άρνηση λήψης ουσιαστικών προστατευτικών µέτρων (φίλτρα στις βιοµηχανικές 
µονάδες). Η εγκληµατική αυτή ενέργεια στηρίζεται στην αισχροκέρδεια, επειδή τα 
προστατευτικά φίλτρα κοστίζουν ιδιαίτερα ακριβά και µειώνουν των παραγωγή. 
4. Τα διάφορα χηµικά παρασκευάσµατα, οι συνθετικές ύλες και τα γεωργικά φάρµακα 
αποτελούν σοβαρές αιτίες ρύπανσης, αφού δεν αποικοδοµούνται στη φύση. 
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5. Τα βιοµηχανικά απόβλητα και τα λύµατα των εργοστασίων διοχετεύονται αυτούσια στη 
φύση, χωρίς προηγουµένως να έχουν υποστεί βιολογικό καθαρισµό. 
6. Η υπερβολική και απρογραµµάτιστη συγκέντρωση πληθυσµού στα αστικά κέντρα. 
7. Η έκλυση ραδιενέργειας από πυρηνικά ατυχήµατα (Τσερνοµπίλ) και οι πυρηνικές δοκιµές. 
8. Οι πετρελαιοκηλίδες που καταλήγουν στη θάλασσα από ατυχήµατα ή ναυάγια. 
9. Οι πυρκαγιές και οι εµπρησµοί µε σκοπό την οικοπεδοποίηση. 
10. Γενικότερα, η απουσία κρατικής µέριµνας και η αδιαφορία των πολιτών. 
 
Α2 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: 

Οι συνέπειες της καταστροφικής επέµβασης του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον 
αφορούν τόσο τη φύση όσο και τον ίδιο. 
1. Πρώτα απ’ όλα καταστρέφονται στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη ζωή (οξυγόνο, 
υδρογόνο, άζωτο…). 
2. Η συνεχής «αφαίµαξη» της φύσης οδήγησε στην εξάντληση των φυσικών πόρων 
(πετρέλαιο, µέταλλο, δάση). 
3. Ο αέρας, το νερό, το έδαφος µολύνονται µε ανεπανόρθωτες συνέπειες για τα ζώα και τον 
άνθρωπο. 
4. Όλα τα παραπάνω ευθύνονται για τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας, καθώς 
σπάνια είδη ζώων εξαφανίζονται, επειδή δεν µπορούν να επιζήσουν στις νέες συνθήκες. 
5. Πολλοί επιστήµονες πιστεύουν ότι η αλλαγή στις κλιµατολογικές συνθήκες ορισµένων 
περιοχών (ιδιαίτερα των αστικών) είναι απόρροια της επέµβασης του ανθρώπου στη φύση. 
6. Επίσης, αναφέρουµε την καταστροφή του ενάλιου πλούτου (ψάρια, θαλάσσια φυτά…). 
7. Σηµαντική φθορά υφίστανται και τα αρχαιολογικά µνηµεία. Απειλείται έτσι η πολιτιστική 
µας κληρονοµιά, που διατηρήθηκε για αιώνες. 
8. Το φυσικό τοπίο έχει υποστεί ανεπανόρθωτη παραµόρφωση (κτίρια – µεγαθήρια, 
απρογραµµάτιστη δόµηση, αφισοκολλήσεις, λατοµεία…). 
9. Τα καυσαέρια, η ηχορύπανση, το νέφος αποτελούν πια χαρακτηριστικά των σύγχρονων 
µεγαλουπόλεων. 

Η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας πλήττει ιδιαίτερα τον άνθρωπο, αφού κι 
αυτός αποτελεί µέρος της φύσης. Η ψυχοπνευµατική του υπόσταση συνδέεται άρρηκτα µε 
αυτή, γιατί η φύση αποτελεί πηγή µάθησης και έµπνευσης. Εκτός όµως από τον κλονισµό του 
ψυχοπνευµατικού κόσµου του ανθρώπου, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος 
προκάλεσε µια σειρά από προβλήµατα υγείας όπως: αύξηση των καρδιοπαθειών και των 
θανάτων από καρκίνο, διάφορες ασθένειες που προέρχονται από νευροπάθειες, εκνευρισµός  
και συστηµατική φθορά της ψυχικής υγείας. 
 
Β’ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: 

Θα ήταν ουτοπία η πραγµάτωση του ισχυρισµού ότι µπορούµε να επαναφέρουµε τη 
φύση στην αρχική της κατάσταση. ∆υστυχώς, η φθορά είναι ανεπανόρθωτη. Τα παρακάτω 
µέτρα έχουν σκοπό την αναχαίτιση της καταστροφής. 
1. Η περιβαλλοντική αγωγή απαραίτητη και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για τη 
διαµόρφωση της προσωπικότητας του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος θα πρέπει να 
διακρίνεται για την ευαισθησία του και την υπεύθυνη συµπεριφορά του προς το προς το 
φυσικό περιβάλλον. 
2. Προγραµµατισµένη βιοµηχανική ανάπτυξη, χρήση προστατευτικών φίλτρων από τις 
βιοµηχανίες και θέσπιση αυστηρών ποινών για τους παραβάτες. 
3. Ειδική προστασία των φυσικών πηγών. 
4. Αξιοποίηση ενέργειας που προέρχεται από τη φύση (αιολική, ηλιακή). 
5. Βιολογικός καθαρισµός των αποβλήτων, ανακύκλωση.  
6. Πρέπει να ενδιαφερθεί και η πολιτεία και τα µεµονωµένα άτοµα.  
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Συµπερασµατικά, αναφέρουµε πως ο σύγχρονος άνθρωπος θα πρέπει να 
συνειδητοποιήσει την ανάγκη επιστροφής στη φύση. Πρέπει να αλλάξει η αντίληψη για τη 
ζωή. Κάτι τέτοιο δε σηµαίνει ότι θα απορρίψουµε το σύγχρονο πολιτισµό, αλλά ότι θα  
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εκλογικεύσουµε τις απαιτήσεις µας, ώστε να δώσουµε τη δυνατότητα στη φύση να έχει πάντα 
αποθέµατα και να διατηρεί την ισορροπία της.    
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ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ: 
Περιβάλλον είναι το σύνολο των γεωγραφικών, φυσικών, κοινωνικών και 

οικογενειακών µαζί συνθηκών µέσα τις οποίες ζει και αναπτύσσεται ο άνθρωπος. 
Χωρίζεται σε φυσικό και κοινωνικό. 
Η λέξη φύση είναι πολυσήµαντη: αρχικά νοείται το σύµπαν του υλικού κόσµου, 

δηλαδή το σύνολο των όντων που υπάρχουν ανεξάρτητα από τον άνθρωπο και υπακούουν 
σε µια παγκόσµια τάξη. Ακόµα φύση θεωρείται καθετί το έµφυτο και αυθόρµητο και 
αντιδιαστέλλεται προς κάθε τεχνητό ή επίκτητο στοιχείο. 

Χρησιµοποιούµε τον όρο φυσικό περιβάλλον για να δηλώσουµε τον οργανικό και 
ανόργανο κόσµο που περιβάλλει τον άνθρωπο, τη βιόσφαιρα που έχει ανάγκη ο άνθρωπος 
για να επιζήσει. 

Στην έννοια του φυσικού περιβάλλοντος εντάσσουµε: 
- το χώρο µε την εδαφική του µορφολογία. 
- τη γεωγραφική θέση που κατέχει ο χώρος. 
- το κλίµα 
- την υδατογραφία 
- την πανίδα και τη χλωρίδα 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ: 
 Η σχέση ανθρώπου – φύσης αποτελείται από φάσεις αρµονίας – δυσαρµονίας. 
Αρχικά ο πρωτόγονος άνθρωπος βρίσκεται σε άµεση εξάρτηση από τις φυσικές συνθήκες. 
Είναι δούλος της φύσης. Μετά το συλλεκτικό στάδιο µε την καλλιέργεια της γης, τη µόνιµη 
εγκατάσταση σιγά σιγά χειραφετείται και ανεξαρτητοποιείται ως ένα βαθµό ιδιαίτερα µετά 
τις πρώτες ανακαλύψεις στο χώρο των επιστηµών. Με την πολιτισµική ανάπτυξη ο άνθρωπος 
κατανοεί και εκµεταλλεύεται τα φυσικά στοιχεία και πετυχαίνει τον έλεγχο της φύσης. Στη 
νεότερη περίοδο µε τη βιοµηχανική επανάσταση και την τεχνολογική εξέλιξη η παρουσία του 
ανθρώπου µέσα στο φυσικό περιβάλλον είναι κυριαρχική. 
 
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ: 
Βιολογικές: επιδρά στη σωµατική διάπλαση του ανθρώπου, του παρέχει τα φυσικά  αγαθά, 
όπως είναι ο ατµοσφαιρικός αέρας, το νερό, η ακτινοβολία του ήλιου, που επηρεάζουν τις 
οργανικές του λειτουργίες. 
Πρακτικές: τροφοδοτεί το άτοµο µε υλικά αγαθά, καλύπτει τις βασικές ανάγκες του σε 
πρώτες ύλες, τροφή, ενδυµασία, κατοικία. Παρέχει δυνατότητες για ανάπτυξη της 
οικονοµίας, αποτελεί την υποδοµή και κάθε οικονοµική δραστηριότητα (αγροτική, 
βιοµηχανική). 
Κοινωνικές: ο εκτοπισµός της νοµοτέλειας που διέπει τη φύση οδηγεί και σε ανάλογα 
συµπεράσµατα για τη συγκρότηση ορθά δοµηµένων κοινωνιών. Με την κοινωνική οργάνωση 
ο άνθρωπος καθιερώνει την ευταξία την ευταξία και την ισορροπία που κυριαρχούν στη 
φύση. Η ανάγκη για οµαλή συµβίωση µε το συνάνθρωπο ξεκινά από τη θεώρηση την 
αρµονίας που επικρατεί στο περιβάλλον. 
Πνευµατικές: τα φυσικά φαινόµενα ερεθίζουν την ορµή του ανθρώπου για έρευνα, 
αποτελούν πηγή γνώσεων, χώρο µελέτης, πηγή έµπνευσης και προβληµατισµού. Έτσι ο 
άνθρωπος γίνεται δηµιουργός των φυσικών επιστηµών, της αστρονοµίας, της γεωλογίας, της 
γεωγραφίας. 
Ηθικές: η ενατένιση των φαινοµένων της φύσης, η οµορφιά της, η αρµονία, η τάξη οδηγούν 
στην πίστη προς το θεό. Το άτοµο συνειδητοποιώντας την ασηµαντότητά του µέσα στο  
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µεγαλεία της φύσης διαµορφώνει υψηλή ηθική συµπεριφορά. Καλλιεργεί την ανθρωπιά και 
καταγίνεται µε την αυτοκριτική µε σκοπό να ανακαλύψει τον εαυτό του. 
Ψυχικές: συµβάλλει στην ψυχική ισορροπία του ατόµου. Η επαφή µαζί της απαλλάσσει από 
το άγχος, γαληνεύει την ψυχή, ηρεµεί. Η φύση δεν προσποιείται και παρουσιάζεται στον 
καθένα όπως πραγµατικά είναι, αποτελώντας λαµπρό παράδειγµα για µίµηση. 
Καλλιτεχνικές: καλλιεργεί την αίσθηση του ωραίου. Απ’  αυτήν ξεκινούν όλες οι τέχνες οι 
οποίες όµως δεν την ξεπερνούν σύµφωνα  µε το Μάρκο Αυρήλιο. Εκλεπτύνει την ψυχή του 
ανθρώπου. Με τη φυσική οµορφιά, την τάξη της, την αρµονία της, τη νοµοτέλειά της και 
δίνει έναυσµα για καλλιτεχνική δηµιουργία. 
 Οδηγεί τον άνθρωπο στη δηµιουργία, αφού τον εµπνέει µε τη δηµιουργικότητά της. 
Συντελεί στην απόκτηση ποιότητας ζωής και της συνακόλουθης ευτυχίας. 
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ΘΕΜΑ:

Στη σηµερινή εποχή, κυρίως µετά τις τελευταίες εξελίξεις, µεταβολές και 
ανακατατάξεις που σηµειώθηκαν στον ευρύτερο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσµιο χώρο, 
παρατηρείται µια ιδιαίτερα έντονη έξαρση του φαινοµένου του εθνικισµού. 

Αφού ορίσετε την έννοια του εθνικισµού, να επισηµάνετε: 
α) Τις αιτίες που γεννούν αυτό το φαινόµενο, καθώς επίσης τα θετικά και τα 

αρνητικά στοιχεία του. 
β) Ποιοι πιστεύετε πως είναι οι κίνδυνοι από τη µεγάλη έξαρση του εθνικισµού 

στις µέρες µας σε παγκόσµιο επίπεδο και µε ποιους τρόπους µπορούν ν’  αντιµετωπιστούν 
έγκαιρα; 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 
 Προσέγγιση της έννοιας του εθνικισµού µέσα στα πλαίσια της σηµερινής 
πραγµατικότητας. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ: 
 Ο εθνικισµός απαντάται τον προηγούµενο αιώνα, τότε που όλα σχεδόν τα έθνη 
προσπαθούσαν να µορφοποιηθούν σε κράτη, διασφαλίζοντας το ζωτικό τους χώρο. 
Αποτέλεσµα του εθνικιστικού αυτού κλίµατος που επικράτησε ήταν οι συγκρούσεις µεταξύ 
των κρατών, µε αποκορύφωµα τους δύο παγκόσµιους πολέµους. 
 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: 
 Σήµερα συντελούνται σηµαντικές αλλαγές τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον 
παγκόσµιο χώρο. Αυτές οι αλλαγές, µεταβολές και ανακατατάξεις έχουν ως θετική συνέπεια 
την επικοινωνία και τη συνεργασία µεταξύ των λαών. Όµως, από την άλλη πλευρά οδηγούν 
και σε προστριβές που παίρνουν τη µορφή ένοπλων συγκρούσεων. Έτσι έχει δηµιουργηθεί 
στις µέρες µας το πρόσφορο κλίµα για την ανάδυση του εθνικισµού. 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 
 Λέγοντας εθνικισµό εννοούµε την υπερβολική προσήλωση στο έθνος, στα εθνικά 
ιδανικά, που χαρακτηρίζεται από τάση για εκµετάλλευση, για υποδούλωση των ατόµων στο 
κράτος και πολλές φορές για επικράτηση σε βάρος άλλων εθνών. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Α: 
ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: 
1. Η δηµιουργία πολυεθνικών κρατών για λόγους εξυπηρέτησης πολιτικών σκοπιµοτήτων. 
πολλές φορές λαοί διαφορετικοί µεταξύ τους αναγκάστηκαν µε Την άσκηση βίας ν’  
αποτελέσουν ένα κράτος, γεγονός που είχε δυσάρεστες συνέπειες όπως αναδεικνύεται από τη 
σηµερινή πραγµατικότητα. 
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2. Η ύπαρξη µειονοτήτων, φαινόµενο στενά συνδεδεµένο µε τη δηµιουργία πολυεθνικών 
κρατών. Η συχνή καταπάτηση των δικαιωµάτων των µειονοτήτων αυτών οδήγησε στην 
έξαρση του εθνικισµού, µέσω του οποίου επιδιώκεται αυτοδιάθεση, δηµιουργία ανεξάρτητων 
κρατών ή ένωση µε κάποιο γειτονικό κράτος οµοεθνές. 
3. Η κοινωνική ανισότητα, η αδικία, η καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων 
εξαπατούν το εθνικιστικό πνεύµα και καταρρίπτουν το όραµα των ανθρώπων για τη 
δηµιουργία ενός κόσµου δικαιοσύνης, ειρήνης, συνεργασίας. 
4. Ο χωρισµός του κόσµου σε ανεπτυγµένες και υπανάπτυκτα κράτη καθώς και η πολιτική 
εκµετάλλευσης των οικονοµικά αδύνατων χωρών συντελεί στην καλλιέργεια του φαινοµένου 
του εθνικισµού. 
5. Η εµφάνιση σε πολλές χώρες στη σηµερινή εποχή ιδεολογιών που στρέφονται εναντίον 
άλλων ανθρώπων και λαών όπως του ρατσισµού, ενισχύουν τον εθνικισµό µε τη µορφή του 
σοβινισµού. 
6. Συµφέροντα πολιτικά, οικονοµικά, στρατιωτικά υποθάλπουν την κατάσταση αυτή και 
καλλιεργούν έντεχνα το εθνικιστικό πνεύµα. 
7. Μια τελευταία αιτία θα πρέπει να την αναζητήσουµε στο ιστορικό φαινόµενο της 
αποικιοκρατίας, που σήµερα εκφράζεται µε την οικονοµική διείσδυση και έλεγχο των χωρών, 
κυρίως του τρίτου κόσµου. 
8. µετανάστευση, εγκληµατικότητα, ανασφάλεια. 
9. Η πολιτεία προσπαθεί κάποιες φορές να αποπροσανατολίσει τους πολίτες από 
ουσιαστικότερα κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα. 
 
ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ: 
1. Βοηθά στην αναβίωση της παράδοσης, των εθνικών αξιών και αρετών. Καλλιεργεί την 
εθνική γλώσσα, τονίζει τη σηµασία της γνωριµίας και της γνώσης της ιστορίας του κάθε λαού. 
2. Θωρακίζει εσωτερικά το κάθε κράτος ενισχύοντας την ικανότητα αντίστασης του απέναντι 
σε εξωτερικούς εχθρούς. 
3. Στρέφει το ενδιαφέρον των ανθρώπων στην εθνική ανάπτυξη και ευηµερία, 
αποµακρύνοντάς τους από το στοιχείο της ξενοµανίας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το φαινόµενο του εθνικισµού οδηγεί σε θετικά αποτελέσµατα, µόνο όταν 
συµβάλλει στην καλλιέργεια της φιλοπατρίας χωρίς να αποκτά τη µορφή του σοβινισµού και 
να στρέφεται, χρησιµοποιώντας βία, εναντίον άλλων κρατών. 
 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ: 
1. Προκαλεί πάθη, φανατισµό και µίση µεταξύ των κρατών, που συχνά οδηγούν σε 
συγκρούσεις. 
2. Όταν ο εθνικισµός είναι άκρατος, υπερεκτιµά το συγκεκριµένο έθνος τις εθνικές αξίες και 
αρετές, ενώ υποτιµά τις αξίες των άλλων εθνών. 
3. Πολλές φορές στοχεύει στην υποδούλωση των άλλων κρατών, εκδηλώνοντας έτσι το 
στοιχείο του µεγαλοϊδεατισµού και τις επέκτασης που υποκρύπτει µέσα του. 
4. ∆εν επιτυγχάνεται η ανταλλαγή πολιτισµικών στοιχείων. 
5. Απορρίπτει τη δυνατότητα ευνοϊκής αντιµετώπισης των διεθνιστικών προβληµάτων. 
6. Αποµόνωση 

Γενικά δυναµιτίζει τις αρµονικές σχέσεις µεταξύ ανθρώπων και κρατών, καθιστώντας 
εύθραυστη την παγκόσµια ειρήνη. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Β: 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ: 

Ο εθνικισµός, κατά γενική οµολογία, στη σηµερινή εποχή έχει γνωρίσει µεγάλη 
έξαρση που εκδηλώνεται µε τη µορφή, κυρίως, πολεµικών συγκρούσεων. 

Ήδη σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και ειδικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο ο εθνικισµός 
έχει επιφέρει µεγάλη αναστάτωση και επικρατεί µια επικίνδυνη ρευστότητα, όσον αφορά την 
εξέλιξη των γεγονότων. Το κλίµα αυτό της αποσταθεροποίησης µπορεί να οδηγήσει σε µια 
γενική ανάφλεξη, ξεκινώντας από περιοχές ιδιαίτερα ευαίσθητες και µε πολλές 
ιδιαιτερότητες. Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο παράδειγµα του πολέµου στο Ιράκ. Όπως  
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γίνεται λοιπόν κατανοητό οι κίνδυνοι είναι πολλοί τόσο για τη διατήρηση της συνεργασίας, 
της επικοινωνίας και της αλληλεγγύης µεταξύ των ανθρώπων όσο και για την αρµονική και 
ειρηνική συνύπαρξή τους. 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
1. Θα πρέπει να καλλιεργηθεί η έννοια της εθνότητας ως έκφραση της φιλοπατρίας, της 
συνειδητοποίησης και γνώσης της εθνικής ταυτότητας, καταγωγής και πολιτιστικής 
παράδοσης. 
2. Ταυτόχρονα πρέπει να καλλιεργηθούν και οι έννοιες του διεθνισµού, της ανταλλαγής σε 
όλους τους τοµείς που µπορούν  να φέρουν σε επαφή τους ανθρώπους και να τους οδηγήσουν 
σε συνεργασία. 
3. Θα πρέπει να επικρατήσει ο διάλογος σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο ως µοναδικό µέσο 
επίλυσης όλων των διαφορών. 
4. Επιβάλλεται να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι πως οι επεκτατικές βλέψεις σε βάρος 
άλλων κρατών, οι πολεµικές συγκρούσεις και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση του εθνικισµού δε 
συµβάλλουν στην πρόοδο και στην ευηµερία. ∆εν αποτελούν το σωστό τρόπο επίτευξης 
κανενός σκοπού, αλλά δηµιουργούν «πληγές» στο σώµα του παγκόσµιου οργανισµού. 
5. Απαιτείται, κυρίως στη σηµερινή εποχή, να γίνονται σεβαστά από όλους τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και γενικά να καλλιεργηθούν οι αρχές του ανθρωπισµού. 
6. Η παιδεία και οι πνευµατικοί άνθρωποι µπορούν να βοηθήσουν στην αποκλιµάκωση του 
φαινοµένου του εθνικισµού. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 
 Επιτακτική ανάγκη αποτελεί στη σηµερινή πραγµατικότητα η αντιµετώπιση του 
φαινοµένου του εθνικισµού για την εδραίωση της παγκόσµιας ειρήνης.  
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ΘΕΜΑ: 

Στη σηµερινή εποχή, σε παγκόσµιο επίπεδο, τα διάφορα κράτη προτιµούν να 
επιλύουν τις διαφορές που δηµιουργούνται µεταξύ τους µε τη δύναµη των όπλων, µε 
αποτέλεσµα να εµφανίζονται συνεχώς καινούριες εστίες πολέµου. Αυτή η κατάσταση 
καθιστά εύθραυστη την παγκόσµια ειρήνη, παρ’ όλο που τα τελευταία χρόνια γίνονται 
µεγάλες προσπάθειες για τη µείωση των πολεµικών εξοπλισµών ή την ολοκληρωτική 
κατάργησή τους. Αφού προσεγγίσετε την έννοια της ειρήνης και το ρόλο που αυτή παίζει 
σε παγκόσµιο επίπεδο να αναφερθείτε στους λόγους που κάνουν  την ειρήνη σήµερα 
επικεφαλή και να επισηµάνετε τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να παγιωθεί. 
Πιστεύετε πως θα µπορούσε να γίνει πραγµατικότητα το όραµα µιας παγκόσµιας ειρήνης; 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ: 
Ειρήνη: είναι η κατάσταση φιλίας, αµοιβαίας κατανόησης, αρµονικής συνύπαρξης 
ανθρώπων ή λαών, µε σκοπό την πορεία προς την πρόοδο και την ευηµερία, βασισµένη στο 
διάλογο και στις αξίες του ανθρωπισµού. 
Πόλεµος: είναι η βίαιη και παράλογη επίλυση των διαφορών, που δηµιουργούνται µεταξύ 
των ανθρώπων και των κρατών,  µε τη δύναµη των όπλων. Αυτός ο τρόπος επίλυσης των 
διαφορών οδηγεί αναπόφευκτα στη φρίκη, στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
και στην αναστολή της προόδου σε κάθε τοµέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ: 

Αναφορά στη µεγάλη συµβολή της ειρήνης στην εξέλιξη και πρόοδο των ανθρωπίνων 
κοινωνιών σε όλα τα χρονικά στάδια από τα οποία πέρασαν. Η ειρήνη αποτέλεσε το σταθερό 
θεµέλιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η δηµιουργική προσπάθεια όλων των λαών. Στη 
σύγχρονη εποχή ο ξέφρενος ανταγωνισµός των εξοπλισµών από όλα σχεδόν τα κράτη  
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καθιστά εύθραυστη την παγκόσµια ειρήνη και αποτελεί σοβαρή απειλή για την επιβίωση της 
ανθρωπότητας.  
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΙ: 
1. Αποτελεί το σπουδαιότερο κρίκο συνοχής µεταξύ των ανθρώπων. 
2. Παρακινεί τους ανθρώπους σε ειρηνικά έργα που συµβάλλουν στην πρόοδο και ευηµερία 
της ανθρώπινης παγκόσµιας κοινότητας. 
3. Φέρνει σε επαφή τους λαούς όλης της γης και καλλιεργεί το διάλογο ως µοναδικό µέσο 
επίλυσης των διαφορών τους. 
4. Ολοκληρώνει την ανθρώπινη προσωπικότητα καλλιεργώντας τα ανθρωπιστικά ιδεώδη. 
5. ∆ίνει νόηµα και περιεχόµενο στη ζωή του ανθρώπου. 
6. ∆ηµιουργεί το απαραίτητο κλίµα αγάπης και ασφάλειας, µέσα στο οποίο ο άνθρωπος 
µπορεί να γευτεί τους καρπούς της εργασίας του. 
 
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΗΜΕΡΑ: 
1. Η κρίση όλων των αξιών που είναι πολύ έντονη στη σηµερινή εποχή. 
2. Ο φανατισµός σε οποιαδήποτε µορφή που δυναµιτίζει και δηλητηριάζει τις ανθρώπινες 
σχέσεις. 
3. Οι ιµπεριαλιστικές και µιλιταριστικές τάσεις πολλών κρατών. 
4. Οι στρατιωτικοί ανταγωνισµοί και η τελειοποίηση των όπλων µαζικής καταστροφής, που 
απορροφούν µεγάλα χρηµατικά κονδύλια. 
5. Η εµφάνιση συνεχώς καινούριων εστιών πολέµου σε πολλά µέρη του κόσµου, που 
υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία και την παγκόσµια ισορροπία, µεγαλώνοντας τον 
κίνδυνο µιας παγκόσµιας πολεµικής σύρραξης. 
6. Η έλλειψη του διαλόγου και η µη αναγνώριση από όλους τους ανθρώπους της µεγάλης 
αξίας του ως µοναδικού µέσου επίλυσης των διαφορών µεταξύ των κρατών. 
7. Ο µεγάλος κίνδυνος ενός πυρηνικού ολοκαυτώµατος που θα σηµάνει και το τέλος της 
ανθρωπότητας. 
8. Η µεγάλη διαφορά στην κατανοµή του πλούτου µεταξύ των κρατών και των ανθρώπων. 
Αυτή η κατάσταση δηµιουργεί κοινωνικές ανισότητες και γενικά πολλά προβλήµατα. 
9. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση και ειδικότερα η ενεργειακή κρίση, η οποία µπορεί να 
ανατρέψει την παγκόσµια ειρήνη. 
10. Η γενικότερη κρίση που εµφανίζεται σε όλους τους τοµείς του σύγχρονου πολιτισµού. 
11. Οικονοµικά συµφέροντα. 
 
ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΓΙΩΘΕΙ Η ΕΙΡΗΝΗ: 
1. Με τη συνειδητοποίηση κάθε ανθρώπου ξεχωριστά της µεγάλης αξίας και σηµασίας της 
ειρήνης για την παγκόσµια ανάπτυξη και πρόοδο. 
2. Με τη χρησιµοποίηση του διαλόγου ως µοναδικού µέσου επίλυσης των διαφορών µεταξύ 
των ανθρώπων στις καθηµερινές τους σχέσεις και των κρατών γενικότερα. 
3. Με τη συµµετοχή σε φιλειρηνικά κινήµατα και οργανώσεις που έχουν τη δυνατότητα να 
ασκήσουν πίεση στις πολιτικές ηγεσίες όλων των κρατών που λαµβάνουν τις σηµαντικές 
αποφάσεις. 
4. Με την ενίσχυση των πολιτικών εκείνων, οι οποίοι θα εργαστούν για να υπάρξει 
συνεργασία µεταξύ των κρατών και για να αποτραπεί ο εφιάλτης του πολέµου. 
5. Με τη συµβολή των επιστηµόνων, των πνευµατικών ανθρώπων και γενικά όλων εκείνων 
που µπορούν να ενηµερώσουν και να προβληµατίσουν τους ανθρώπους για τους κινδύνους 
που διατρέχει η παγκόσµια ειρήνη. 
6. Με την αφύπνιση των νέων που, αποτελώντας το µέλλον της ανθρωπότητας, θα πρέπει να 
αγωνιστούν, για να δηµιουργηθεί µια κοινωνία στην οποία δε θα υπάρχουν οι σηµερινές 
ανισότητες που αποτελούν κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
7. Με τη µείωση των πυρηνικών όπλων και τη σταδιακή κατάργησή τους (ύφεση, 
αφοπλισµός). 
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8. Με την παροχή χρηµάτων για την επίλυση των προβληµάτων που αποτελούν πληγές του 
σύγχρονου πολιτισµού (φτώχεια, πείνα κυρίως στο λεγόµενο τρίτο κόσµο κ.τ.λ.) και όχι για 
την κατασκευή όπλων που µπορούν να φέρουν την καταστροφή. 
 
9. Με την ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των κρατών µέσα από πολιτιστικές  και αθλητικές 
εκδηλώσεις. 
10. Με την παιδεία. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Στο χέρι των ανθρώπων είναι το όραµα της παγκόσµιας ειρήνης να γίνει 
πραγµατικότητα. Αν παραµείνει απλώς όραµα και ενδόµυχος πόθος, µπορεί να ξηµερώσει 
κάποτε για την ανθρωπότητα η «επόµενη µέρα» 
 
ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ: 

«Κανείς δεν είναι τόσο ανόητος, ώστε να προτιµά τον πόλεµο από την ειρήνη. Γιατί 
στην ειρήνη τα παιδιά θάβουν τους γονείς, ενώ στον πόλεµο οι γονείς τα παιδιά». 

                                                                                                          Ηρόδοτος 
 

«Ο παιδαγωγός πρέπει να µαθαίνει στο νέο ν’ αγαπά δύο πράγµατα, την ειρήνη και 
την εργασία, και να µισεί ένα, τον πόλεµο». 

                                                                                                     Ανατόλ Φρανς    
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ΕΙΡΗΝΗ 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ: 
Ειρήνη είναι η κατάσταση φιλία αµοιβαίας κατανόησης, αρµονικής συνύπαρξης 

ανθρώπων ή λαών, µε σκοπό την πορεία προς την πρόοδο και την ευηµερία, βασισµένη στο 
διάλογο και τις αξίες του ανθρωπισµού. 

Σύµφωνα µε τον Έριχ Φροµ η λέξη ειρήνη χρησιµοποιείται µε διττή σηµασία: από τη 
µία µε την έννοια του µη πολέµου ή της µη χρήσης βίας για την επίτευξη ορισµένων στόχων, 
αυτό θα ήταν ο αρνητικός της ορισµός, ενώ, αντίθετα, σύµφωνα µε το θετικό της ορισµό, η 
ειρήνη είναι η κατάσταση της αδελφικής αρµονίας όλων των ανθρώπων. Όταν σήµερα 
γίνεται λόγος για την ειρήνη γενικά, κανείς δε σκέφτεται την αρµονική αλληλεγγύη των 
ανθρώπων ούτε την πλήρη εξέλιξη του ανθρώπου από ψυχολογική άποψη, αλλά το µη 
πόλεµο.   
 
ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΡΗΝΗΣ: 
α) Ατοµική: ψυχική γαλήνη και ηρεµία. 
β) Οικογενειακή: αρµονικές και φιλικές διαπροσωπικές σχέσεις µέσα στην οικογένεια. 
γ) Εθνική: οµοψυχία, αλληλεγγύη µεταξύ των οµοεθνών. 
δ) Παγκόσµια: φιλία µεταξύ των λαών, πραγµατική αρµονία. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ: 

Αρχαία Ελλάδα: η ειρήνη επικεντρώνεται τόσο στις σχέσεις ανάµεσα στους πολίτες 
µιας πόλης όσο και στις σχέσεις ανάµεσα στις ελληνικές πόλεις. Κίνητρο της φιλειρηνικής 
σκέψης είναι η ενδυνάµωση του ελληνικού κόσµου στον αέναο αγώνα του κατά των 
βαρβάρων που έρχονταν κυρίως από την ανατολή. 

Ρωµαϊκή εποχή: η Pax Romana ταύτιζε την αιώνια ειρήνη µε την απεριόριστη, 
χρονικά και χωρικά, ρωµαϊκή κυριαρχία στο γνωστό κόσµο. 

Μεσαίωνας: η Pax Christi είναι η σύµβαση ανάµεσα στο Θεό και τους χριστιανικούς 
λαούς. Ο Θεός παραχωρεί µέσω του ηγεµόνα, την ειρηνική συµβίωση µε αντάλλαγµα το 
σεβασµό και την υποταγή στο θεϊκό νόµο.  
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Νεότερη εποχή: την ιδέα της ειρήνης υπό το πρίσµα της εσωτερικής κρατικής πολιτιστικής 
ταυτότητας και του εξωτερικού περίγυρου, δέχονται ως δεδοµένη οι κυριότεροι πολιτικοί 
φιλόσοφοι (Χοµπς, Ρουσσώ, Καντ κ.α.). 
 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ: 
Α. Για το άτοµο: 
- Ολοκληρώνει την ανθρώπινη προσωπικότητα, καλλιεργώντας τα ανθρωπιστικά ιδεώδη. 
- ∆ίνει νόηµα και περιεχόµενο στη ζωή του ανθρώπου. 
- ∆ηµιουργεί το απαραίτητο κλίµα αγάπης και ασφάλειας µέσα στο οποίο ο άνθρωπος µπορεί 
να γευτεί τους καρπούς της εργασίας του και τα αγαθά του πολιτισµού. 
- Οδηγεί τον άνθρωπο στην επιδίωξη της πνευµατικής και ηθικής του εξύψωσης. 
- Απαλλάσσει το άτοµο από το φόβο του βίαιου θανάτου, την ανασφάλεια. Ο άνθρωπος 
διακατέχεται από αισθήµατα ηρεµίας, ασφάλειας, αισιοδοξίας για το µέλλον. 
 
Β. Για την κοινωνία: 
- Αποτελεί τον βασικότερο κρίκο συνοχής των ανθρώπων. 
- Παρακινεί σε ειρηνικά έργα που συµβάλλουν στην πρόοδο και την ευηµερία της 
παγκόσµιας κοινότητας. 
- Φέρνει σε επαφή τους λαούς όλης της γης, προωθείται η συνεργασία. 
- Καλλιεργεί το διάλογο ως µοναδικό µέσο επίλυσης των διαφορών. 
- Αναπτύσσεται η οικονοµική ζωή, ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο των λαών. 
- Προωθούνται τα γράµµατα, οι τέχνες, οι επιστήµες. 
- Καλλιεργείται ο σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
 
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ: 
- Η παγκόσµια οικονοµική κρίση και ειδικότερα η ενεργειακή κρίση. 
- Οι οικονοµικοί ανταγωνισµοί για την προώθηση των προϊόντων στις διεθνείς αγορές. 
- Τα συµφέροντα των µεγάλων πολεµικών βιοµηχανιών που αναζητούν αγορές και 
δηµιουργούν τεχνητές κρίσεις. 
- Οι ιµπεριαλιστικές και µιλιταριστικές αντιλήψεις και η αρρωστηµένη φιλοδοξία κάποιων 
ηγετών. 
- Οι στρατιωτικοί ανταγωνισµοί και η τελειοποίηση των όπλων µαζικής καταστροφής, ο 
κίνδυνος ενός πυρηνικού ολοκαυτώµατος που θα σηµάνει το τέλος της ανθρωπότητας. 
- Η εµφάνιση συνεχώς καινούριων εστιών πολέµου σε πολλά µέρη του κόσµου που 
υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία και την παγκόσµια ισορροπία. 
- Οι πολιτικές σκοπιµότητες, καπηλεία των ειρηνιστικών κινηµάτων. 
- Οι αποικιοκρατικές τάσεις, τα διπλωµατικά παρασκήνια, η διεθνής κατασκοπεία, ο 
αποκλεισµός του διαλόγου, η αδιαλλαξία των πολιτικών ηγετών. 
- Η κρίση όλων των αξιών, η αµφισβήτηση των ειδώλων, των ιδανικών. 
- Ο φανατισµός σε οποιαδήποτε, το τοπικιστικό πνεύµα, ο εθνικισµός, ο ρατσισµός. 
- Η µεγάλη διαφορά στην κατανοµή του πλούτου µεταξύ των λαών. 
- Τα επιθετικά, βίαια ένστικτα του ανθρώπου, η απληστία, η δίψα για κυριαρχία. 
- Η µισαλλοδοξία, οι θρησκευτικές έριδες. 
- Η έλλειψη κριτικής στάσης, η ευπιστία, η ορµητικότητα. 
- Το ατοµικό συµφέρον, η πλεονεξία και η φιλοξενία. 
- Η αποχή των πνευµατικών µας ηγετών που δεν καθοδηγούν και ευαισθητοποιούν τον 
άνθρωπο. 
 
ΤΡΟΠΟΙ Ε∆ΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ: 
- Ενηµέρωση σε πλατιά βάση, συνειδητοποίηση κάθε ανθρώπου ξεχωριστά της µεγάλης αξίας 
και σηµασίας της ειρήνης. Αφύπνιση κυρίως των νέων. 
- Ανθρωπιστική παιδεία για την κατανόηση των αγαθών της ειρήνης. 
- Συµβολή των επιστηµόνων και των πνευµατικών ανθρώπων που µπορούν να ενηµερώσουν 
και να προβληµατίσουν τους ανθρώπους. 
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- Ενίσχυση των πολιτικών που θα εργαστούν για την ύπαρξη συνεργασίας µεταξύ των 
κρατών, εκδηµοκρατισµός στην πολιτική ζωή των κρατών. 
- Χρησιµοποίηση του διαλόγου ως µοναδικού µέσου επίλυσης των διαφορών. 
- Μείωση των πυρηνικών όπλων και σταδιακή κατάργησή τους (ύφεση, αφοπλισµός). 
- Ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των κρατών µέσα από πολιτιστικές και αθλητικές 
εκδηλώσεις, ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων. 
- Συµµετοχή σε φιλειρηνικά κινήµατα και οργανώσεις που έχουν τη δυνατότητα να 
ασκήσουν πίεση στις πολιτικές ηγεσίες. 
- ∆ιεθνοποίηση, µαζικοποίηση του ειρηνιστικού κινήµατος. 
- Οι διεθνείς οργανισµοί είναι αναγκαίο να αποκτήσουν πραγµατική ισχύ, ώστε οι αποφάσεις 
τους να µην παραµένουν απλά προσδοκίες. 
- Ίσες ευκαιρίες για κοινωνική ανάδειξη και ατοµική ευηµερία. 
 
ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ: 

«Κανείς δεν είναι τόσο ανόητος, ώστε να προτιµά τον πόλεµο από την ειρήνη. Γιατί 
στην ειρήνη τα παιδιά θάβουν τους γονείς, ενώ στον πόλεµο οι γονείς τα παιδιά» 

                                                                                                      Ηρόδοτος 
 
«Αν γίνει τρίτος παγκόσµιος πόλεµος, ο τέταρτος θα γίνει µε πέτρες και µε ρόπαλα». 
                                                                                                      Αϊνστάιν 
 
«Ο παιδαγωγός πρέπει να µαθαίνει στο νέο ν’ αγαπά δύο πράγµατα, την ειρήνη και 

την εργασία και να µισεί ένα, τον πόλεµο» 
                                                                                                 Ανατόλ Φρανς   
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ΠΟΛΕΜΟΣ 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 

Πόλεµος είναι η βίαιη και παράλογη επίλυση των διαφορών που δηµιουργούνται 
µεταξύ ανθρώπων ή λαών, µε τη δύναµη των όπλων. Αυτός ο τρόπος επίλυσης των διαφορών 
οδηγεί αναπόφευκτα στη φρίκη, την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την 
αναστολή της προόδου. 
 
ΕΙ∆Η ΠΟΛΕΜΟΥ: 
α) Αµυντικοί. 
 
β) Επιθετικοί. 
 
γ) Απελευθερωτικοί. 
 
ΜΕΣΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΕΜΟΥ: 
α) Συµβατικά όπλα. 
 
β) Χηµικά όπλα. 
 
γ) Πυρηνικά όπλα. 
 

Ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος γράφει πως ο πόλεµος άρχισε να χάνει ένα µέρος από την 
οµορφιά που είχε σε παλαιότερες εποχές (την ψυχική ευγένεια των αντιπάλων, την  
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εντιµότητα των ηρώων και των ιπποτών), όταν ο άνθρωπος χρησιµοποίησε τα εκηβόλα όπλα. 
Οι ακήρυχτοι πόλεµοι, οι πόλεµοι της ενέδρας, οι αιφνιδιασµοί, η συντριβή του ηθικού των 
αντιπάλων, χτυπώντας τον άµαχο πληθυσµό, είναι έξω από τους κανόνες του αιµατηρού 
παιχνιδιού που είναι ο πόλεµος. 
 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: 
- Απώλειες σε έµψυχο υλικό, αναρίθµητα θύµατα, κυρίως νεαρής ηλικίας, στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, γενοκτονίες, αναπηρίες, επιδηµίες  µείωση του πληθυσµού. 
- Καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, µόλυνση της ατµόσφαιρας, του εδάφους, όξινη 
βροχή, καταστροφή του όζοντος, ραδιενέργεια, κίνδυνος εξαφάνισης κάποιων φυτών και 
ζώων. 
- Παράλυση της οικονοµίας: αδρανοποιούνται οι διάφοροι τοµείς παραγωγής εκτός από 
εκείνον της παραγωγής οπλικών συστηµάτων, εγκαταλείπεται η καλλιέργεια της γης, 
αυξάνεται ο πληθωρισµός, τα αγαθά είναι δυσεύρετα, προωθείται η «µαύρη αγορά» και η 
αισχροκέρδεια, µειώνεται το βιοτικό επίπεδο. 
- Καταστροφή οικιστικού περιβάλλοντος. Ισοπεδώνονται οικοδοµήµατα, αρχαιολογικοί 
χώροι, µνηµεία τέχνης, όλα γενικά τα αγαθά του πολιτισµού που δηµιούργησαν οι άνθρωποι 
ανά τους αιώνες. 
- Πνευµατική στασιµότητα, οπισθοδρόµηση των γραµµάτων, των τεχνών και των επιστηµών, 
αµάθεια, αναλφαβητισµός  ηθική διαφθορά: καταπατούνται οι αξίες, τα ιδανικά, 
κλονίζονται οι κοινωνικοί θεσµοί, αυξάνεται η βία και η εγκληµατικότητα, οι άνθρωποι 
δρουν βασισµένοι στα ένστικτα και τα πάθη. 
- Αύξηση ψυχολογικών προβληµάτων, αβεβαιότητα, ανασφάλεια για το αύριο, πληγές που δε 
γιατρεύονται ποτέ. 
- Επικρατεί σκληρότητα, απανθρωπιά, εκµετάλλευση, έλλειψη αλληλεγγύης προς το 
συνάνθρωπο, ατοµισµός, µίσος, τρόµος, φρίκη. 
- Αν ο πόλεµος είναι πυρηνικός, η εικόνα του δε θα είναι στιγµιαία, γιατί ένας τέτοιος 
πόλεµος θα είναι και ο τελευταίος. 
 
ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ: 

Οι αµυντικοί και απελευθερωτικοί πόλεµοι θεωρούνται δίκαιοι, σε αντίθεση µε τους 
επιθετικούς, και καλλιεργούν την εθνική συνείδηση, την αλληλεγγύη, την αγωνιστικότητα, 
τον ηρωισµό. Οι περισσότεροι άνθρωποι δικαιολογούν αυτές τις µορφές πολέµου και 
µάχονται ενάντια σε κάθε επεκτατικό και άδικο πόλεµο. Από την αρχαία εποχή η 
συντριπτική πλειοψηφία των ιστορικών και φιλοσόφων, µην παραβλέποντας το αγαθό της 
ειρήνης, δικαίωνε και σ’ ένα ποσοστό δικαιολογούσε τον πόλεµο σαν αναγκαιότητα 
πολλαπλής µορφής (Ηρόδοτος, ∆αρβίνος, Μαρξ, Νίτσε κ.α.). 

Υπάρχουν και φιλοπόλεµοι που εφαρµόζουν τη ρήση των Ρωµαίων «αν θέλεις ειρήνη 
παρασκεύαζε πόλεµο» και θεωρούν τον πόλεµο πηγή έµπνευσης στις τέχνες και τα γράµµατα, 
πηγή δηµιουργίας στις επιστήµες, αναγκαίο συστατικό εκτόνωσης και ψυχικής ισορροπίας, 
αναγκαιότητα, µέσο διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας.  
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ΘΕΜΑ: 

«Κι όσο αγαπώ την πατρίδα µου δεν αγαπώ άλλο τίποτας. Να’ ρθει ένας να µου 
πει ότι θα πάγει οµπρός η πατρίδα, στρέγοµαι να µου βγάλει και τα δυο µου µάτια. Ότι 
είµαι στραβός, και η πατρίδα µου αχαµνά, δέκα µάτια να’ χω, στραβός θα να είµαι». 

Να σχολιάσετε το παραπάνω παράθεµα από τα «Αποµνηµονεύµατα» του 
Μακρυγιάννη. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑ: 
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«Κι όσο αγαπώ την πατρίδα µου δεν αγαπώ άλλο τίποτας»: ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ. 
 
«Να’ ρθει ένας…δυο µου µάτια»: ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ 
ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ – ΥΠΕΡΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ. 
 
«Ότι αν είµαι στραβός…στραβός θα να είµαι»: ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΤΙΣ ∆ΥΟ ΕΝΝΟΙΕΣ. Επιχειρηµατολογεί, για να αποδείξει πως πάνω απ’ όλα, ακόµα και 
από το ατοµικό του συµφέρον τοποθετεί την πατρίδα του. 
 
Α. ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ: 
1. ΟΡΙΣΜΟΙ: 

Πατρίδα είναι ένας συγκεκριµένος γεωγραφικός χώρος, µέσα στον οποίο οι κάτοικοι 
συνδέονται µε κοινούς οικονοµικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, γλωσσικούς και πολιτιστικούς 
δεσµούς. Μέσα σε αυτόν το χώρο οι άνθρωποι αγωνίζονται για να δηµιουργήσουν και να 
προοδεύσουν βασιζόµενοι στις κοινές επιδιώξεις, στην κοινή παράδοση, στους κοινούς 
αγώνες του παρελθόντος. Και το οικοδόµηµα της πατρίδας στηρίζεται ακριβώς στην κοινή 
πολιτιστική κληρονοµιά των κατοίκων. 

 
Ο κάθε άνθρωπος – κάτοικος της πατρίδας του νιώθει γι’ αυτήν αγάπη, που πολλές 

φορές αποδεικνύεται έµπρακτα µε την προσωπική θυσία. Αυτή ακριβώς η θυσία που ο κάθε 
άνθρωπος είναι έτοιµος να κάνει για να προστατέψει την πατρίδα του από εξωτερικούς και 
εσωτερικούς εχθρούς ονοµάζεται φιλοπατρία. 

Φιλοπατρία είναι η αγάπη για την πατρίδα που φτάνει να εκφραστεί ακόµα και µε 
την προσωπική θυσία. 

 
Οι δύο έννοιες: φιλοπατρία – θυσία του ατοµικού συµφέροντος προς όφελος του 

κοινωνικού, συνδέονται µεταξύ τους µε µια σχέση αλληλεξάρτησης. 
 
2. ΠΩΣ ΕΚ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ Η ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ: 
α) Σε περίοδο πολεµικών συγκρούσεων. 
β) Σε ειρηνικές περιόδους. 

Στην πρώτη περίπτωση οι εχθροί είναι εξωτερικοί, ενώ στη δεύτερη οι εχθροί είναι 
εσωτερικοί. Και ακριβώς οι εσωτερικοί εχθροί π.χ. η κακή άσκηση της εξουσίας, η πρόταξη 
ατοµικού  συµφέροντος σε βάρους του κοινωνικού, η παθητικοποίηση, η αδράνεια οδηγούν 
σε µαρασµό την κοινωνία και υποσκάπτουν τα θεµέλια της πατρίδας περισσότερο από ότι οι 
εξωτερικοί εχθροί. Σε περίπτωση που νικήσουν οι εσωτερικοί εχθροί τότε η πατρίδα οδηγείται 
σε µαρασµό και η φιλοπατρία παραµένει µια έννοια µη εφαρµόσιµη. 

 
Σύµφωνα λοιπόν µε το Μακρυγιάννη δεν έχει καµιά αν προοδεύουµε εµείς οι ίδιοι 

σαν άτοµα, ενώ η πατρίδα µας παρακµάζει και καταστρέφεται. Γιατί, αν καταστραφεί η 
πατρίδα, θα καταστραφούµε κι εµείς. Ενώ αν συµβάλλουµε στην πρόοδο της κοινωνίας 
θυσιάζοντας το ατοµικό µας συµφέρον προς όφελος του κοινωνικού, τότε αναπόφευκτα θα 
προοδεύσουµε και σαν άτοµα, αφού θα ανήκουµε σε ένα σύνολο υγιές που θα ευηµερεί 
(πατρίδα). 
 
Β. ΥΠΕΡΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ: 
1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ: 

Η πρόοδος ενός κοινωνικού συνόλου βασίζεται στη συνεργασία µεταξύ των πολιτών 
και στην υπέρβαση από το «εγώ» στο «εµείς». Χωρίς τη δηµιουργία υπερατοµικής συνείδησης 
η κοινωνική συνεργασία είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει. Στο παράθεµα ο 
Μακρυγιάννης πάνω από το ατοµικό συµφέρον τοποθετεί το κοινωνικό. 
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2. ΠΩΣ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ: 

Η υπερατοµική συνείδηση εκφράζεται εδώ µε τη θυσία των µατιών. Για το 
Μακρυγιάννη τα µάτια ως τα αξιολογότερα όργανα του ανθρώπινου σώµατος εκφράζουν 
εδώ όλο τον κόσµο των αγαθών που µπορεί να απολαµβάνει κανείς. Θυσιάζοντας τα µάτια 
του, θυσιάζει το ατοµικό του συµφέρον για την πρόοδο και προκοπή της πατρίδας του. Αυτή 
η θυσία δεν αποβαίνει άκαρπη, αφού από τη στιγµή που εντάσσεται µέσα σε ένα κοινωνικό 
οργανισµό που προοδεύει, επακόλουθο θα είναι να προοδεύει και αυτός σαν άτοµο: «ότι αν 
είµαι στραβός και η πατρίδα µου είναι καλά, µε θρέφει». Και πρόοδος της πατρίδας σηµαίνει 
ελευθερία, αυτοτέλεια, ισονοµία και ισοπολιτεία. 
 
3. Η ΠΡΟΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ: 

Όµως, όταν ο κάθε άνθρωπος επιδιώκει µόνο το προσωπικό του όφελος και την 
ατοµική του πρόοδο, αυτό αποβαίνει σε βάρος της συλλογικής προσπάθειας για ανάπτυξη. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η πατρίδα να µαραζώνει και να παρακµάζει. Και η καταστροφή 
της πατρίδας θα παρασύρει και τα άτοµα που εντάσσονται µέσα στους κόλπους της. 
 
4. ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥ∆ΑΙΜΟΝΙΑ: 

Ο Μακρυγιάννης αναφέρει πως δεν έχει καµιά αξία η ατοµική πρόοδος και 
ευηµερία, όταν ταυτόχρονα η πατρίδα δυστυχεί. Γιατί µόνο µέσα σε µια ελεύθερη και 
ευνοµούµενη πατρίδα ο πολίτης ολοκληρώνεται σαν προσωπικότητα, αφού σαρκικά τρέφεται 
και µεγαλώνει ακόµα και στη δουλεία. Αλλά στη δουλωµένη και δύστυχη πατρίδα και δέκα 
µάτια να’ χει τυφλός θα’ ναι. 
 
Θέµα προς συζήτηση: 

Πόσοι άραγε πατριώτες θα µπορούσαν να κάνουν σήµερα την ίδια δήλωση µε το 
Μακρυγιάννη; (Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας). 
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∆ΙΕΘΝΙΣΜΟΣ 
(Σαν αντίποδας του εθνικισµού εµφανίστηκε ο διεθνισµός) 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 

∆ιεθνισµός είναι η θεωρία, σύµφωνα µε την οποία κάθε κράτος είναι δυνατό να 
ενταχθεί σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο, στο οποίο θα επικρατεί η κοινή επιθυµία και η κοινή 
προσπάθεια για την επικράτηση παγκόσµιων αρχών. Ιδιαίτερα, ο όρος αναφέρεται στη 
διεθνή συνεργασία για την επίλυση προβληµάτων µε επιστηµονικό, πολιτικό, κοινωνικό και 
οικονοµικό περιεχόµενο. Ως κίνηµα ο διεθνισµός δε σχετίζεται, αναγκαστικά, µε ορισµένη 
πολιτική παράταξη ή ιδεολογία. Εµφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα.  
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
- Γνωριµία των λαών, εφόσον τα σύνορα έχουν καταργηθεί. 
- Ελεύθερες εµπορικές συναλλαγές, ελευθερία στην παραγωγή προϊόντων. 
- Κοινή οικονοµική πολιτική (π.χ. ευρωπαϊκή κοινότητα), παγκόσµια οικονοµία, διεθνείς 
τράπεζες και διεθνικοποίηση του νοµίσµατος. 
- Ανταλλαγές πολιτικών ιδεολογιών που οδηγούν σε πολιτικές ζυµώσεις και αλληλεπιδράσεις 
τα διοικητικά συστήµατα των διαφόρων κρατών. 
- Οι επιστήµες, οι τέχνες, τα γράµµατα προσπαθούν να λύσουν τα προβλήµατα που 
απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο σε διεθνές επίπεδο, οργανώνοντας παγκόσµια συνέδρια, 
προβάλλοντας απόψεις και προτείνοντας λύσεις. 
- Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε την αµεσότητα της πληροφόρησης και την ενηµέρωση για 
τις εξελίξεις σε όλο τον κόσµο φέρνουν σε επαφή τους λαούς. 
- Σµίκρυνση των αποστάσεων που οδηγεί στην άµεση επικοινωνία (µεγάλη εξέλιξη στα µέσα 
µαζικής µεταφοράς). 
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- Ύπαρξη παγκόσµιων οργανισµών (Ο.Η.Ε., UNESCO, ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης). 
- Επιρροή στον τρόπο ζωής, άµβλυνση των αντιθέσεων λόγω της ανταλλαγής των ιδεών που 
συντελείται µέσω της άµεσης επικοινωνίας των λαών. 
- Ευρύτατη διάδοση της εκµάθησης ξένων γλωσσών. 
 
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: 
- Προσέγγιση και αλληλογνωριµία των λαών που δηµιουργεί κλίµα κατανόησης, 
εµπιστοσύνης, φιλίας και συνεργασίας. 
- Παραµερισµός του σωβινισµού και του ρατσισµού. 
- Άµβλυνση των διαφορών, µείωση της πιθανότητας πολεµικών συγκρούσεων, προώθηση του 
διαλόγου ως µέσου επίλυσης των διαφωνιών, θεµελίωση της παγκόσµιας ειρήνης, συµβολή 
στην αρµονική κοινωνική συµβίωση. 
- ∆ιάδοση της γνώσης σε όλα τα επίπεδα (οικονοµικό, κοινωνικό, επιστηµονικό). 
- Ανάπτυξη των επιστηµών, των τεχνών και των γραµµάτων. 
- Ο πολιτισµός γίνεται κοινό κτήµα όλης της ανθρωπότητας, καθώς µέσα από ζυµώσεις 
εµπλουτίζεται µε στοιχεία από διάφορους λαούς. 
- Εκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας 
(συντελεί στην ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και των υπηρεσιών) και κατά συνέπεια 
άνοδος του βιοτικού επιπέδου. 
- Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
- Ενηµέρωση των εθνών πάνω στα καυτά κοινωνικά και πολιτικά προβλήµατα που 
απασχολούν όλη την ανθρωπότητα που οδηγεί στο «ξύπνηµα» των συνειδήσεων. 
- Υπεράσπιση της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της δικαιοσύνης. 
 
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: 
- Επικράτηση κλίµατος ανταγωνισµού σε κάθε επίπεδο της ζωής, ύπαρξη επιφανειακά 
φιλικών σχέσεων που στηρίζονται πάνω σε συµφέροντα πολιτικά, στρατιωτικά και 
οικονοµικά (π.χ. οι οικονοµικοί ανταγωνισµοί που οδηγούν σε εκµετάλλευση των αδύνατων 
λαών, σε διεθνείς κρίσεις και αστάθεια). 
- Καλλιέργεια στους οικονοµικά και πολιτιστικά αδύναµους λαούς της ξενοµανίας και της 
δουλικής µίµησης, µε αποτέλεσµα οι λαοί αυτοί να περιφρονούν τα δικά τους προϊόντα, να 
ακολουθούν άκριτα ξένα πρότυπα συµπεριφοράς, να νοθεύουν τα ήθη και τα έθιµα, να 
αισθάνονται κατώτεροι.  
- Κίνδυνος πολιτιστικής και πνευµατικής υποδούλωσης, απώλεια της εθνικής ταυτότητας, της 
πολιτιστικής παράδοσης, της ιδιαιτερότητας κάθε έθνους, έλλειψη πρωτοβουλίας και 
πρωτοτυπίας. 
- Κίνδυνος ακόµη και υποτέλειας ενός αδύναµου κράτους σε κάποιο ισχυρό. 
- ∆ιάδοση και των προβληµάτων που σήµερα απειλούν όλη την ανθρωπότητα, όπως της βίας, 
της εγκληµατικότητας, της ανεργίας, του άγχους, της έλλειψης ηθικών αξιών, ποιότητας ζωής, 
πνευµατικότητας. 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ: 
- Σωστή ενηµέρωση και διαφώτιση των ανθρώπων για τα πλεονεκτήµατα της διεθνιστικής 
άποψης για τη ζωή (µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µε βιβλία, µε την εκπαίδευση, µε την 
οργάνωση διεθνών συναντήσεων). 
- Προσπάθεια µέσα από µια ανθρωποκεντρική παιδεία της καλλιέργειας ενός 
πανανθρώπινου πνεύµατος. 
- Ύπαρξη ψυχικής και πνευµατικής ωριµότητας των ανθρώπων και των λαών που θα 
οδηγήσει σε µείωση των εξοπλισµών, ειλικρινή φιλία και συνεργασία, σεβασµό της ιδιαίτερης 
φυσιογνωµίας κάθε λαού. 
- Σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και επικράτηση των ανθρωπιστικών αξιών. 
- Σεβασµός των εθνικών παραδόσεων και ιδιαιτεροτήτων κάθε έθνους. 
- Αξιοποίηση του διαλόγου, της διαλλακτικότητας, της ανθρωπιάς. 
- Γενικότερα αντίσταση σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ: 

«∆εν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές µεταξύ των ανθρώπων και των λαών. Οι λαοί 
δε διαφέρουν παρ’ όλο που οι χάρτες και οι άτλαντες δείχνουν τις χώρες µε διαφορετικά 
χρώµατα». 

                                                                                             Παντίτ Νεχρού 
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ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ: 
Ανθρωπισµός είναι η αντίληψη εκείνη που θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι ή πρέπει να 

είναι το κέντρο κάθε δραστηριότητας του ίδιου του ανθρώπου και της κοινωνίας. 
Αντικείµενό του είναι ο σεβασµός και η ανύψωση της ανθρώπινης υπόστασης και 
αξιοπρέπειας. 
 
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: 
1. Κλασικός ανθρωπισµός: αναπτύχθηκε στην αρχαία Ελλάδα από τον 5ο και µετά π.Χ. 
αιώνα. Απέβλεπε στην ολόπλευρη καλλιέργεια κι ανάπτυξη των σωµατικών και πνευµατικών 
δυνατοτήτων του ανθρώπου και στην καλλιέργεια της πολιτικής του συνείδησης. Πρότυπό 
του στάθηκε ο «καλός καγαθός» πολίτης. 
2. Αναγέννηση: ο ανθρωπισµός ως πνευµατικό κίνηµα πια, µε την ονοµασία ουµανισµός 
(humanismus), παρουσιάζεται το 16ο αιώνα στην Ιταλία και εξαπλώνεται και στις υπόλοιπές 
ευρωπαϊκές χώρες. Προήλθε από την επαφή του ευρωπαϊκού πνεύµατος µε τα κλασικά 
γράµµατα. Στόχος του η αποδέσµευση του ανθρώπου από το µεσαιωνικό σκοταδισµό και η 
ανάπτυξη των ικανοτήτων του, σωµατικών και πνευµατικών, µέσω της κλασικής παιδείας. 
3. Ευρωπαϊκός ∆ιαφωτισµός: το 18ο αιώνα στα πλαίσια του πολύµορφου αυτού κινήµατος 
που αγκαλιάζει όλη την Ευρώπη παρουσιάζεται µια στροφή προς τον ορθολογισµό. Ο 
άνθρωπος αποτελεί το κέντρο όλων των επιστηµονικών θεωριών και της τέχνης. 
 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ: 

Σήµερα ο όρος ανθρωπισµός χρησιµοποιεί για να τονίσει την αντίληψη εκείνη, 
σύµφωνα µε την οποία ο άνθρωπος αποτελεί «αξία καθ’ εαυτή» κι εποµένως πρέπει να 
αντιµετωπίζεται όχι ως «µέσο» αλλά ως «σκοπός». 
 
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ: 
1. Κοινωνικός ή ηθικός ανθρωπισµός: είναι η πίστη στην αξία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ως 
ανώτερο πνευµατικά ον έχει δικαίωµα να ζήσει, να µορφωθεί και να δηµιουργήσει, ζώντας 
µέσασε µια κοινωνία που στηρίζεται στις αρχές τις δικαιοσύνης και της ελευθερίας. Με τον 
ίδιο όρο δηλώνεται η αγάπη και ο σεβασµός προς την ανθρώπινη αξία, αυτό που ονοµάζουµε 
ανθρωπιά.  
2. Εκπαιδευτικός ανθρωπισµός: τονίζει την αξία της κλασικής παιδείας και της 
ηθικοπλαστικής της δύναµης. Αποβλέπει στην προαγωγή και βελτίωση του ανθρώπου και στη 
διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης προσωπικότητας.  
3. Επιστηµονικός ανθρωπισµός: θεωρεί πως η επιστήµη πρέπει να έχει ως κέντρο της τον 
άνθρωπο. Ο επιστήµονας κρίνεται αναγκαίο να διαπνέεται από ανθρωπιστικές αρχές. 
 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ Ι∆ΕΩ∆Η: 

Ως ανθρωπιστικά ιδεώδη νοούνται οι ανώτερες επιδιώξεις του ανθρώπου µέσα στα 
πλαίσια της ηθικής: 
- Πίστη στον άνθρωπο. 
- Αγάπη. 
- ∆ικαιοσύνη. 
- Ελευθερία. (εσωτερική και εξωτερική). 
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- Ισότητα. 
- Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αυτοθυσία για το συνάνθρωπο. 
- Σεβασµός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
- Αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
- Φιλία. 
 
Ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ: 

Ο σηµερινός άνθρωπος παραβιάζει τις ανθρωπιστικές αξίες τόσο σε ατοµικό όσο και 
σε συλλογικό επίπεδο. Στη σηµερινή πραγµατικότητα επικρατούν: 
- Ανταγωνισµός στις ανθρώπινες σχέσεις, υπολογιστική φρόνηση, χρησιµοθηρία. 
- Ατοµισµός που οδηγεί στη µοναξιά. 
- Επικράτηση του υλικού πολιτισµού σε βάρος του πνευµατικού. 
- Έλλειψη εµπιστοσύνης στο συνάνθρωπο που οδηγεί σε φόβο και ανασφάλεια. 
- Έλλειψη ποιοτικής ζωής: αποµάκρυνση του ανθρώπου από τη φύση, τους συνανθρώπους, 
έλλειψη πνευµατικότητας κ.τ.λ. 
- Αύξηση των φαινοµένων κοινωνικής παθογένειας.  
- Κρίση των θεσµών, των ηθικών αξιών, έλλειψη ανώτερων ιδανικών. 
- Απειλή της παγκόσµιας ειρήνης, πολεµικοί εξοπλισµοί, καταστροφικά όπλα. 
- Οικονοµικοί ανταγωνισµοί, χάσµα µεταξύ προηγµένων λαών και µη. 
- Καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωµάτων, πείνα και αθλιότητα των φτωχών χωρών. 
- Επιστηµονικά επιτεύγµατα που έχουν στραφεί εναντίον του ανθρώπου. 
- Εξειδίκευση, τυποποίηση της εργασίας που οδηγούν σε πνευµατική µονοµέρεια. 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ: 
- Καλλιεργεί, µορφώνει και εξηµερώνει τον άνθρωπο. 
- Εφοδιάζει το άτοµο µε αρετές, όπως η ανθρωπιά, δικαιοσύνη, η αγάπη και οδηγεί στην 
ατοµική και κοινωνική πρόοδο.  
- Καλλιεργούνται οι ανθρωπιστικές αξίες: ελευθερία, αγάπη, δικαιοσύνη, αλήθεια, ειρήνη, 
µόρφωση, δηµοκρατία, αξιοπρέπεια, ακεραιότητα, υπευθυνότητα. 
- Επικρατεί αξιοκρατία. 
- ∆ηµιουργεί συνθήκες ατοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και οδηγεί σ ε ευηµερία. 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ Ι∆ΕΩ∆ΩΝ: 
1. ΑΤΟΜΟ: 
- Τοποθέτηση των ανθρωπιστικών αξιών υπεράνω των υλικών. 
- Προσπάθεια απαλλαγής από τα πάθη και τα ένστικτα. 
- Ψυχική και πνευµατική καλλιέργεια, µελέτη κλασικών συγγραφέων. 
- Βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων µέσα στα πλαίσια της οικογένειας, του φιλικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος. 
- Καλλιέργεια δικαιοσύνης, αγάπης, αλληλεγγύης, συντροφικότητας στις σχέσεις µε τους 
συνανθρώπους του. 
 
2. ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
- Παροχή ανθρωπιστικής παιδείας. 
- Περιφρούρηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε νόµους. 
- Καλλιέργεια πνευµατικών αρχών µέσα από τα πνευµατικά κέντρα. 
- Ενηµέρωση του κόσµου για τα διάφορα διεθνή προβλήµατα. 
- Πίστη στην αξία της δηµοκρατίας και υποστήριξη των θεσµών της δικαιοσύνης, της 
ισότητας, της αξιοκρατίας. 
- Επιστηµονική συνεργασία, καθώς η επιστήµη θα τεθεί στην υπηρεσία του ανθρώπινου 
παράγοντα. 
- Προστασία και συντήρηση της φύσης που αποτελεί πηγή έµπνευσης και δηµιουργίας. 
- Πολιτική και οικονοµική συνεργασία σε διεθνές επίπεδο. 
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- ∆ιεθνής συνεργασία για την επικράτηση των ανθρωπιστικών αξιών: διαφύλαξη της ειρήνης, 
συµπαράσταση στους λαούς που καταπιέζονται, σεβασµός στην πολιτιστική παράδοση κάθε 
έθνους µέσω διεθνών οργανισµών (Ο.Η.Ε., UNESCO, ∆ικαστήριο της Χάγης, ∆ιεθνές ∆ίκαιο, 
UNISEF). 
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ΘΕΜΑ: 

«Είναι φανερό πως µε την εξέλιξη και των υλικών και των πνευµατικών 
συνθηκών της ζωής µας η Ελλάδα ολοένα παύει πια να είναι µια καθυστερηµένη 
επαρχιακή γωνιά της Ευρώπης στα σύνορα της ανατολίτικης βραδυπορίας προς το 
σύγχρονο πολιτισµό. Οι µεγάλοι οικονοµικοί και κοινωνικοπολιτικοί ανταγωνισµοί του 
ευρωπαϊκού κόσµου έχουν άµεσο αντίκτυπο στη ζωή µας, τα προβλήµατα της ευρωπαϊκής 
ζωής είναι και προβλήµατα δικά µας, όλο το πνευµατικό και οικονοµικό υπόστρωµά µας 
επηρεάζεται γοργά και άµεσα από τις ροπές, τις µεταπτώσεις, τους ανταγωνισµούς που 
συγκλονίζουν και καθορίζουν και διαµορφώνουν τη σύγχρονη ζωή». 

Αφού εκθέσετε τις απόψεις σας σχετικά µε τις παραπάνω σκέψεις, να αναφέρετε: 
α) Ποιους επηρεασµούς δέχεται η χώρα µας από την Ευρώπη; 
β) Πιστεύετε πως η Ελλάδα µπορεί να παίξει ενεργό ρόλο στις ευρωπαϊκές 

εξελίξεις και µε ποιον τρόπο; 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Η Ευρώπη των µεταπολεµικών χρόνων χαρακτηρίζεται από την κοινή προσπάθεια 
όλων των κρατών για πρόοδο και ευηµερία που θα βασίζεται σε ένα πνεύµα συνεργασίας και 
αλληλεγγύης. Μέσα σε αυτόν τον ευρωπαϊκό χώρο ιδιαίτερη θέση κατέχει η Ελλάδα κυρίως 
γιατί αποτελεί το σύνορο µεταξύ της ∆ύσης και του κόσµου της Ανατολής. Ειδικότερα, µετά 
την ένταξη της πατρίδας µας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, οι σχέσεις της µε τα 
άλλα ευρωπαϊκά κράτη έγιναν ακόµη στενότερες, µε αποτέλεσµα όλες οι εξελίξεις και οι 
µεταβολές που σηµειώνονται στα κράτη αυτά να επηρεάζουν άµεσα και την Ελλάδα. 
 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: 
Αναφορά στην Ελλάδα: 
1. Βελτίωση των υλικών και πνευµατικών συνθηκών τα τελευταία χρόνια. 
2. Άνοδος του βιοτικού και µορφωτικού επιπέδου. 
3. Ένταξη στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα. 
 
Αναφορά στη γενικότερη κατάσταση της Ευρώπης: 
1. Μεγάλη τεχνολογική πρόοδος. 
2. Οικονοµικοπολιτικοί ανταγωνισµοί. 
3. Οξύτατα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα. 
4. Νέοι τρόποι ζωής. 
5. Αναθεώρηση πολλών ιδεών και αξιών. 
 

Η Ελλάδα, σαν κοµµάτι της υπόλοιπης Ευρώπης και κυρίως µέσα από την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, επηρεάζεται θετικά και αρνητικά σε όλους τους τοµείς 
της ζωής από τις εξελίξεις που σηµειώνονται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.  
 
ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΙ: 
ΘΕΤΙΚΟΙ: 
1. Πολιτική ζωή: βελτίωση των πολιτικών δοµών µέσα στα πλαίσια της Ευρώπης (νόµος – 
δίκαιο κ.τ.λ.). 
2. Οικονοµία: άνοδος του οικονοµικού επιπέδου µε τη βοήθεια των ευρωπαϊκών 
κατακτήσεων στο χώρο αυτό. 
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3. Πολιτισµός: πολιτιστική συνεργασία και ανανέωση µε τη βοήθεια καινούριων 
πολιτιστικών και φιλοσοφικών ρευµάτων της Ευρώπης. 
4. Κοινωνική οργάνωση. 
 
ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ: 
1. Τα µεγάλα προβλήµατα της Ευρώπης έχουν άµεσο αντίκτυπο στην Ελλάδα: ανεργία – 
πληθωρισµός – ευρύτερες κοινωνικές ανισότητες – κυρίως οικονοµικά προβλήµατα. 
2. Κίνδυνος εθνικής και πολιτιστικής αφοµοίωσης: απώλεια της εθνικής ταυτότητας και της 
πολιτιστικής ιδιαιτερότητάς µας. 
 
ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ Η ΕΛΛΑ∆Α ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΕΝΕΡΓΟ ΡΟΛΟ ΣΤΙΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: 
1. Με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό. 
2. Με το σύγχρονο ελληνικό πολιτισµό. 
3. Με τις πολιτικές παραδόσεις της που χαρακτηρίζονται από την προσήλωση της χώρας µας 
στους δηµοκρατικούς θεσµούς. 
4. Με ορισµένους τοµείς της οικονοµικής ζωής που παρουσιάζουν ιδιαίτερη άνθιση π.χ. 
γεωργία – ναυτιλία – εµπόριο – τουρισµός. 
 

28 
 

ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ 
 
 Η ευρωπαϊκή κοινότητα οικοδοµήθηκε πάνω στα ερείπια του ∆ευτέρου Παγκοσµίου 
Πολέµου και έχει ως στόχο να προσφέρει στους πολίτες ειρήνη και ευηµερία. Η διαδικασία 
της ένωσης είναι σταδιακή και έχει οικονοµικές , πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις. Η 
Συνθήκη του Μάαστριχ (1992), προσδιορίζοντας ως βασικό της στόχο την ολοένα στενότερη 
ένωση των λαών, µέσα από την οποία θα διέλθει, σε µεταγενέστερα στάδια, η ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, υπογραµµίζει την ιστορική σηµασία του τερµατισµού της διαίρεσης της 
ευρωπαϊκής ηπείρου και επιδιώκει να δηµιουργήσει σταθερές βάσεις για τη µελλοντική 
οικοδόµηση της Ευρώπης. Συγκεκριµένα εγγυάται: 
 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: 
- την ελεύθερη διακίνηση προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου στα πλαίσια της 
Ευρώπης. 
- τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης για τους ανέργους και τον 
καθορισµό των ελάχιστων προδιαγραφών για τις συνθήκες εργασίας. 
- την ελεύθερη επιλογή των υπηκόων όσον αφορά τη χώρα εργασίας τους και τη δυνατότητα 
µεταφοράς της κοινωνικής ασφάλισης και των συνταξιοδοτικών τους δικαιωµάτων σε αυτή. 
- τη σύγκλιση των οικονοµιών µε την οικονοµική και νοµισµατική ένωση που θα 
περιλαµβάνει ένα ενιαίο και σταθερό νόµισµα. 
 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: 
- το σεβασµό στις αρχές της ελευθερίας και της δηµοκρατίας και την κατοχύρωση των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων. 
- τη θέσπιση κοινής ευρωπαϊκής ιθαγένειας για τους υπηκόους κάθε κράτους – µέλους 
- τη δηµοκρατική και αποτελεσµατική λειτουργία των οργάνων (Συµβουλίου των Υπουργών, 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου) µέσα σε ένα 
ενιαίο θεσµικό πλαίσιο. 
- τη δηµιουργία βαθύτερων σχέσεων αλληλεγγύης µεταξύ των λαών της Ευρώπης. 
- την εφαρµογή µιας κοινής εξωτερικής πολιτικής, για την προαγωγή της ειρήνης και της 
ασφάλειας στην Ευρώπη και στην υφήλιο. 
 
 



ΒΒΒΟΟΟΗΗΗΘΘΘΗΗΗΜΜΜΑΑΑ    ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ    ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ    ΕΕΕΚΚΚΘΘΘΕΕΕΣΣΣΗΗΗ    ΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΩΩΩΝΝΝ    ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ    ΕΕΕΝΝΝΙΙΙΑΑΑΙΙΙΟΟΟΥΥΥ    ΛΛΛΥΥΥΚΚΚΕΕΕΙΙΙΟΟΟΥΥΥ  
ΗΗΗ    ΣΣΣΤΤΤΡΡΡΑΑΑΤΤΤΗΗΗΓΓΓΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ    ΕΕΕΚΚΚΘΘΘΕΕΕΣΣΣΗΗΗΣΣΣ    &&&   ΣΣΣΧΧΧΕΕΕ∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ    ΒΒΒΑΑΑΣΣΣΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ    ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ    

ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΜΜΜΕΕΕΛΛΛΕΕΕΙΙΙΑΑΑ :::    ΑΑΑλλλέέέξξξααανννδδδρρροοοςςς    ΓΓΓ ...    ΑΑΑλλλεεεξξξααανννδδδρρρίίίδδδηηηςςς    

ΟΟΟ∆∆∆ΗΗΗΓΓΓΟΟΟΣΣΣ    ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ    ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ    ΕΕΕΚΚΚΘΘΘΕΕΕΣΣΣΗΗΗ    ΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΩΩΩΝΝΝ    ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ    ΕΕΕΝΝΝΙΙΙΑΑΑΙΙΙΟΟΟΥΥΥ    ΛΛΛΥΥΥΚΚΚΕΕΕΙΙΙΟΟΟΥΥΥ    
ΘΘΘΕΕΕΣΣΣΣΣΣΑΑΑΛΛΛΟΟΟΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    222000000333    

 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: 
- το σεβασµό της ιστορίας, των παραδόσεων και του πολιτισµού των λαών της Ευρώπης. 
Τέλος, εγγυάται ότι η οικονοµική και πολιτική ολοκλήρωση Κοινότητας δε θα λειτουργήσει 
σε βάρος της εθνικής φυσιογνωµίας των κρατών – µελών. Η Κοινότητα, χωρίς να περιορίζει 
την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλοµορφία των λαών της, τους παρέχει κοινή ταυτότητα 
και τους εξασφαλίζει µεγαλύτερη αλληλεγγύη και αµοιβαία υποστήριξη. 
 
ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: 
- Η Ελλάδα µπορεί να επωφεληθεί από την πολιτική οικονοµικής σύγκλισης που εφαρµόζει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, µε σκοπό την εξασφάλιση ενός σύµµετρου επιπέδου διαβίωσης για όλες 
τις χώρες. 
- Η οικονοµική µας ανάπτυξη θα επιταχυνθεί µε τη µεταφορά τεχνογνωσίας και τη 
δηµιουργία υλικοτεχνικής υποδοµής στον τόπο µας, µε τη µεταφορά οικονοµικών πόρων, 
µέσω των διαρθρωτικών ταµείων και τη δηµιουργία κοινωνικών προγραµµάτων. 
- Η διευρυµένη πανευρωπαϊκή αγορά των τριακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων καταναλωτών 
προσφέρει µια µοναδική προοπτική για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων.  
 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: 
- Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλώς ενισχύει τους δηµοκρατικούς θεσµούς σε κάθε χώρα και 
κατοχυρώνει τα πολιτικά δικαιώµατα των υπηκόων κάθε κράτους – µέλους. 
- Η παρουσία της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει το κύρος της διεθνώς και 
αναδεικνύει την παρουσία της σε επίπεδο διακρατικών σχέσεων. 
- Γενικότερα, η ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοεί και την ειρήνη και την ασφάλεια 
της Ελλάδας και εγγυάται για την εδαφική της ακεραιότητα. 
 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: 
- Αναµένεται η επιτάχυνση των ρυθµών εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας και η γεφύρωση 
της απόστασης που τις χωρίζει από τις περισσότερο αναπτυγµένες κοινωνίες. 
- Παρουσιάζονται πολλές ευκαιρίες για τη διάδοση του ελληνικού τρόπου ζωής, των αξιών 
του, αλλά και της Ιστορίας µας και του νεοελληνικού λαϊκού πολιτισµού µας. 
- Μέσα από τις πολιτιστικές ανταλλαγές εµπλουτίζεται και ενδυναµώνεται η νεοελληνική 
πολιτιστική ταυτότητα. 
 
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: 
 Είναι πιθανή η εξάρτηση της ελληνικής οικονοµίας από ξένα κέντρα, καθώς ο 
ανταγωνισµός θα είναι ιδιαίτερα οξύς. Είναι γνωστός ο φόβος για την προοπτική µις 
«Ευρώπης δύο ταχυτήτων». Προβλήµατα όπως η ανεργία, η καθήλωση της βιοµηχανικής µας 
ανάπτυξης και η µονόπλευρη εξάρτηση της ελληνικής οικονοµίας από τον τουρισµό δεν είναι 
άσχετα µε την ένταξη της χώρας µας στην Ευρώπη. 
 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚO ΤΟΜΕΑ: 
 Μακροπρόθεσµα, µια υπερσυγκεντρωτική πανευρωπαϊκή εξουσία µε έδρα την 
κεντρική Ευρώπη θα αφαιρούσε από τα κράτη της περιφέρειας (µεταξύ των οποίων βρίσκεται 
και η Ελλάδα) την εθνική κυριαρχία. Ακόµη, η χώρα µας, καθώς έχει χαρακτηριστεί «Πύλη 
της Ευρώπης», θα υποστεί την πίεση ενός πιθανού κύµατος µετανάστευσης από τα κράτη του 
τρίτου κόσµου προς την ευρωπαϊκή ήπειρο. 
 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: 
 Ελλοχεύει ο κίνδυνος διαµόρφωσης µιας απρόσωπης και µαζικής «πανευρωπαϊκής» 
κουλτούρα που θα ισοπεδώσει τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες κάθε ξεχωριστού λαού 
(ιδιαίτερα ο ελληνικός πολιτισµός θεωρείται προνοµιακός λόγω της ποικιλίας των 
πολιτιστικών του στοιχείων). 
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Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: 
- Η χώρα µας κατέχει προνοµιακή θέση, αφού µπορεί να λειτουργήσει σα γέφυρα ενώνοντας 
τα κράτη της Ευρώπης µε του λαούς της ανατολικής Μεσογείου και Αραβικού κόσµου. Η 
Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα των Βαλκανίων που είναι ενταγµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
- Η προσφορά µας στη Ευρώπη πρέπει να αξιολογηθεί, κατά κύριο λόγο, µέσα από όρους 
πνευµατικούς. Η χώρα µας διαθέτει έναν αξιόλογο πνευµατικό πολιτισµό (Γράµµατα, Τέχνες, 
Επιστήµες), όπως αποδεικνύουν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις των εργατών του πνεύµατος 
(βραβεία λογοτεχνίας, µουσικής, κινηµατογράφου, επιστηµονικό δυναµικό που διαπρέπει 
στο εξωτερικό κτλ.). 
- Ο ελληνικός τρόπος ζωής και οι αξίες του, όπως προκύπτουν από τη µελέτη της 
νεοελληνικής ιστορίας, µπορούν να προσφέρουν πολλά στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς 
λαούς αντισταθµίζοντας το δυτικοευρωπαϊκό πνεύµα του πιεστικού ορθολογισµού µε την 
αµεσότητα και τον αυθορµητισµό που προβάλλει η δική µας πολιτιστική ταυτότητα. Ακόµη η 
παρουσία της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα λειτουργεί και ως ιδεολογικό σύµβολο 
που συνδέει το σύγχρονο ευρωπαϊκό µε τον αρχαία ελληνικό πολιτισµό. 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: 
 Η επικείµενη ενοποίηση της Ευρώπης στηρίζεται ασφαλώς στην κοινή ιστορία, τις 
κοινές εµπειρίες και τις συγγενείς πολιτιστικές ταυτότητες των ευρωπαϊκών λαών. Ποια η 
συµβολή του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού στη σταδιακή διαµόρφωση αυτής της κοινής 
ευρωπαϊκής ταυτότητας. 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ:  

« ∆εν υπάρχει «ευρωπαϊκός λαός» αλλά οι λαοί της Ευρώπης κι ένα κοινό ευρωπαϊκό 
πεπρωµένο, το οποίο µπορούµε να δούµε από την επιθυµία όλων αυτών των χωρών που 
θέλουν να ανήκουν στην Ευρώπη για πολύ βαθύτερους λόγους από ό,τι η ευηµερία ή το 
βιοτικό επίπεδο. Οι λόγοι αυτοί αντέχουν στη δοκιµασία του χρόνου.» 
 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: 
  Η συµβολή του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού στη διαµόρφωση µιας κοινής 
ευρωπαϊκής ταυτότητας αποδεικνύεται µε πολλούς τρόπους: 
α) Η ίδια η λέξη «Ευρώπη» είναι ελληνική. 
β) Οι έλληνες χάραξαν τα γεωγραφικά όρια µεταξύ Ευρώπης και Ασίας (Μηδικού πόλεµοι). 
γ) Οι Έλληνες γέννησαν πολιτικά την Ευρώπη (δηµοκρατία). 
δ)  Οι Έλληνες γέννησαν πολιτιστικά την Ευρώπη (φιλοσοφία, τέχνη, πολιτισµός κτλ.) 
 Γενικότερα η Αρχαιοελληνική παιδεία κληροδοτήθηκε στους δυτικοευρωπαϊκούς 
λαούς µέσω ορισµένων διαχρονικών στοιχείων που προκύπτουν από τα πνευµατικά της 
επιτεύγµατα. Η αρχαιοελληνική παιδεία οικοδοµήθηκε πάνω στην έννοια του ΜΕΤΡΟΥ, η 
οποία ενυπάρχει στις βασικότερες συλλήψεις – κατακτήσεις της κλασικής σκέψης. Αυτές 
είναι: ανθρωπιστική αντίληψη για τη ζωή (ανάπτυξη του πολιτισµού µε κέντρο τον 
Άνθρωπο), δηµοκρατία (ισορροπία δικαιωµάτων και υποχρεώσεων), ελευθερία (εναρµόνιση 
ατοµικών και κοινωνικών επιδιώξεων), καλαισθησία (συµµετρία, ισορροπία µορφής και 
περιεχοµένου), ορθολογισµός (διαλεκτική προσέγγιση της πραγµατικότητας), αθλητικό 
ιδεώδες (ισορροπία σώµατος και πνεύµατος). 
 Το πνευµατικό αυτό οικοδόµηµα µεταφέρθηκε προς τη ∆ύση µέσω ορισµένων 
ιστορικών σταθµών που είναι α) ο Αρχαιοελληνικός αποικισµός, β) η Ρωµαϊκή 
αυτοκρατορία, γ) το Βυζαντινό κράτος και δ) µετά την κατάρρευση του Βυζαντίου, οι 
Έλληνες λόγιοι στη ∆ύση. Στη συνέχεια η περίοδος της Αναγέννησης σηµατοδότησε το 
ξεκίνηµα του ευρωπαϊκού πολιτισµού, όπως τον γνωρίζουµε σήµερα. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 
- Οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως ιστορική και πνευµατική τους µήτρα: «Είµαστε 
όλοι Έλληνες» (Shelley). 
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29 
ΘΕΜΑ: Ο φανατισµός είναι ένα γνώρισµα των ανθρώπων όλων των εποχών 

α) Ποια νοµίζετε ότι είναι τα αίτια που τον δηµιουργούν; 
β) Ποιες οι συνέπειες του για τα άτοµα και τις οµάδες; 
γ) Πώς νοµίζετε ότι µπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση; 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Σχολιασµός του φαινοµένου του φανατισµού σαν ένα µελανό χαρακτηριστικό της 
σύγχρονης κοινωνίας. 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 
 Φανατισµός είναι η µέχρι πάθους προσήλωση σε κάποια ιδέα, θρησκεία, πολιτικό 
σύστηµα, κόµµα, αθλητική οµάδα, που εξωθεί σε έχθρα ή και βιαιότητα κατά των 
αντιφρονούντων. Τον χαρακτηρίζει γενικά ο εγωισµός, η αυταρχικότητα, η εµπάθεια, η 
αδιαλλαξία και η µισαλλοδοξία. 
 Ο αυταρχισµός κάθε µορφής στην ιστορία του ανθρώπου για να επιβληθεί 
κατασκευάζει το δόγµα, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές δοξασίες που δεν επιδέχονται 
αµφισβήτηση του κύρους τους. Το δόγµα για να επικρατήσει κατασκευάζει τους φανατικούς, 
που κινούνται µέσα στις προλήψεις και συχνά µέσα σε ουτοπίες. 
 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: 
 Ο φανατισµός είναι προϊόν τεχνικής προπαγάνδας. 
 Ο φανατικός άνθρωπος  έχει τη δική του  λογική που δε συµφωνεί µε την κοινή 
λογική. 
 Χωρίς να ανέχεται την κριτική δύναµη της διαλεκτικής, αποκρούει το διάλογο, 
αρνείται τα γεγονότα και χαρακτηρίζει τις αντίθετες απόψεις κακόβουλες ή επικίνδυνες. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ:  

Η ιστορία είναι γεµάτη µε σελίδες φανατισµού (θρησκευτικού, πολιτικού, φυλετικού, 
εθνικού, ιδεολογικού, αθλητικού) µε αποκορύφωµα το θρησκευτικό (Σταυροφορίες – Ιερά 
εξέταση) και πολιτικό (φασισµός – ναζισµός - Χίτλερ). 
 
ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: 
1. Ο άνθρωπος από τη φύση του δηµιουργεί ιδέες και λατρεύει τις ιδέες (ελευθερία, θεός, 
δικαιοσύνη). Μερικές φορές όµως γίνεται αιχµάλωτος των ιδεών, των διανοητικών 
προϊόντων του. Έτσι γίνεται φανατικός και δογµατικός. 
2. Το υπόβαθρο του φανατισµού είναι η αυθεντία. Στη συνείδηση των φανατικών δηλαδή 
υπάρχει µία πίστη ή αφοσίωση ή αγάπη προς ένα πρόσωπο ή θεσµό ή κατάσταση. 
3. Πολλοί φανατικοί είναι άνθρωποι µε ψυχολογικά προβλήµατα και δύσκολη προσαρµογή 
στην κοινωνία. Αποτυχηµένοι, φτωχοί, απροσάρµοστοι, αµαρτωλοί, ένοχοι, εγωιστές που  
λόγω εξωτερικών εµποδίων ή κληρονοµικών ελαττωµάτων έχασαν την αυτοπεποίθησή τους  
και στράφηκαν προς κάποια λατρεία. (εµπαθής υποστήριξη ιδεολογίας). 
4. Σε ρατσισµό οδηγεί και «η πλύση εγκεφάλου» των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 
5. Συχνά ο δογµατισµός – φανατισµός ξεκινά από µια επιστηµονική θεωρία. Ιδρύεται µια 
«σχολή» στην οποία οι µαθητές λατρεύουν το δάσκαλο και η σχολή µετατρέπεται σε 
θρησκεία. 
6. Η βία γεννά φανατισµό και ο φανατισµός βία (εµφύλιες διαµάχες, δικτατορίες, 
τροµοκρατία). 
7. Σε περιόδους κρίσεων, σεισµών, επιδηµιών, οικονοµικών πιέσεων και πολέµων όλοι 
ενεργούµε συλλογικά, είµαστε ίσως αποτυχηµένοι και απογοητευµένοι και πρόθυµα 
υποτασσόµαστε σε έναν αρχηγό. Η υπακοή είναι το µοναδικό στέρεο σηµείο στο χάος που 
επικρατεί. Ο άνθρωπος είναι ευάλωτος και επιρρεπής στην προπαγάνδα. 
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Γενικά σε οµαδικό επίπεδο η πνευµατική καθυστέρηση, η ανωτερότητα, κάποιες 

προκαταλήψεις µαζί µε κάποια πιεστικά προβλήµατα µπορεί να δηµιουργήσουν 
φανατισµούς µε καταστρεπτικές συνέπειες, γιατί εκεί η προπαγάνδα βρίσκει πρόσφορο 
έδαφος. 
 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: 
 Το άτοµο: Χάνει την αυτονοµία και την προσωπικότητά του και µετατρέπεται σε ένα 
ανώνυµο άτοµο, χωρίς δική του βούληση και γνώµη. Η αλλαγή αυτή γίνεται µέσα σε µια 
ατµόσφαιρα φορτωµένη µε πάθη, χωρίς αυτοκυριαρχία και αυτοπεποίθηση. Ο άνθρωπος 
γίνεται στενόµυαλος και στενόκαρδος. Το οπτικό του πεδίο είναι περιορισµένο και η θέλησή 
του να δει ανύπαρκτη, το πείσµα του όµως απάνθρωπο. Γίνεται ωµός, τραχύς, ακαλλιέργητος, 
αποθηριώνεται. ∆ηµιουργεί καταστάσεις µίσους και εµπάθειας ακόµη και εγκληµατικότητας 
(Μεσαίωνας). Περιορίζεται η κριτική του ικανότητα. Πιστεύει ότι κατέχει την ανώτατη 
γνώση. Αρνείται το διάλογο. 
 Στην κοινωνία: Επιβάλλεται το δίκαιο του ισχυρότερου στις κοινωνικές σχέσεις. 
Προξενούνται κοινωνικές ταραχές, εξάπτονται τα πάθη. Προκαλούνται εκρήξεις µεταξύ των 
λαών ή εµφύλιες διαµάχες ή ακόµη και διεθνείς συγκρούσεις. Πολλές φορές υπονοµεύεται η 
δηµοκρατία και η κοινωνία οδηγείται στη δικτατορία. Επίσης ο ρατσισµός είναι αποτέλεσµα 
του φανατισµού. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: 
- Η παιδεία λυτρώνει τον άνθρωπο από το φανατισµό, γιατί τον αναγκάζει να αναρωτηθεί 
για πολλά και να απαιτήσει πιεστικές απαντήσεις. Μεταρρυθµιστές, φιλόσοφοι 
αναρωτήθηκαν, αµφισβήτησαν, απελευθερώθηκαν. 
- Ο δηµοκρατικός διάλογος στηρίζει τη δηµοκρατία και ανατρέπει το δογµατικό και 
φανατικό µονόλογο. 
- Ο αλληλοσεβασµός και αλληλοκατανόηση διαµορφώνουν καλές ανθρώπινες σχέσεις που 
δεν υπονοµεύονται από φανατικές οµάδες. 
- Να προσπαθήσουµε µε φιλοσοφηµένη επιχειρηµατολογία να βοηθήσουµε και στην 
αφύπνιση των άλλων. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 
 Ο φανατισµός είναι όπως φάνηκε βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου. ∆ύσκολα ο 
άνθρωπος µπορεί να λυτρωθεί απ’  αυτόν. Στην εποχή µας µε την περισσότερη µόρφωση και 
αµφισβήτηση θα περίµενε κανείς λιγότερο φανατισµό. Φαίνεται όµως η τροµερή 
προπαγάνδα, και προπαντός τα ψυχολογικά άγχη και τα αδιέξοδα της εποχής µας, κάνουν 
καλά τη δουλειά τους. Άτοµα µε αυτοπεποίθηση συνήθως δε ρέπουν προς το φανατισµό. 
 Η βελτίωση της ηθικής στάθµης της κοινωνίας και τα υψηλότερα ιδανικά θα 
µειώσουν τη ροπή των νέων προς κάθε είδους φανατισµό, θα ισχυροποιήσουν τις αντιστάσεις 
τους, έτσι ώστε να µη γίνονται λεία των επιτήδειων εµπόρων της προπαγάνδας. 
 
Ντιντερό: «∆εν υπάρχει παρά ένα βήµα που χωρίζει το φανατισµό από τη βαρβαρότητα». 
Παναγιωτόπουλος: «Ο πνευµατικός άνθρωπος δεν µπορεί να είναι φανατικός » 
  

30 
ΘΕΜΑ: 

Είναι γεγονός πως η γυναίκα για να µπορέσει να  καταξιωθεί κοινωνικά πέρασε 
από ένα στάδιο συνεχών αγώνων. Όµως και η ανθρωπότητα για να τη δεχτεί σαν ένα 
άτοµο ισότιµο µε τον άνδρα, χρειάστηκε να ωριµάσει πνευµατικά. 

Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω άποψη, απαντήστε στα ακόλουθα 
ερωτήµατα. 

α) Ποια είναι η θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία; 
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β) Πιστεύετε ότι το πρόβληµα της ισότητας των δύο φίλων εξακολουθεί να 

υφίσταται στη χώρα µας σήµερα, παρά τις µεγάλες προόδους που κατά γενική οµολογία 
έχουν σηµειωθεί προς αυτήν την κατεύθυνση; 

γ) Με ποιους τρόπους είναι δυνατόν να επιτευχθεί η γυναικεία χειραφέτηση και 
απελευθέρωση που θα οδηγήσει στην ουσιαστική εξίσωση των φύλων; 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:  
Επαναδιαπραγµάτευση του δεδοµένου. Παρουσίαση της ισότητας της γυναίκας µε 

τον άνδρα στη σύγχρονη εποχή ως µία από τις πιο µεγάλες κατακτήσεις του φεµινιστικού 
κινήµατος. 
 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ: 

Αναµφισβήτητα, η θέση της γυναίκας στην κοινωνία δεν ήταν η ίδια στους 
διάφορους λαούς κι ακόµα παρουσίαζε διαφορές κατά την εξέλιξη των κοινωνιών µέσα από 
τους αιώνες. 

Αν ανατρέξει κανείς στην ιστορία των λαών, θα διαπιστώσει πως η θέση της γυναίκας 
παλαιότερα υπήρξε µειονεκτική σε σχέση µε εκείνη του άνδρα και βρισκόταν σε πλήρη 
εξάρτηση απ’ αυτόν. Παραδείγµατα τα οποία αποδεικνύουν ότι η γυναίκα ήταν κοινωνικά 
υποδεέστερη και δεν απολάµβανε κανένα δικαίωµα, µπορούµε να αντλήσουµε από διάφορες 
ιστορικές περιόδους όπως την Αρχαία εποχή, το Βυζάντιο, το Μεσαίωνα. Με τη διδασκαλία 
του Χριστιανισµού εξυψώθηκε η θέση της και µετά το δέκατο όγδοο αιώνα ξεκινά µια 
περίοδος συνεχών αγώνων που οδήγησαν στην πολιτική και κοινωνική χειραφέτησή της. 
Όµως η γυναίκα πέρα από τις όποιες δυσκολίες, είχε ν’ αντιµετωπίσει και κοινωνικούς 
φραγµούς. Χρειάστηκε λοιπόν ν’ απαλλαγεί η ανθρωπότητα από δεισιδαιµονίες, 
προκαταλήψεις και να ωριµάσει πνευµατικά, ώστε να δεχτεί την ισοτιµία της γυναίκας, αφού 
προηγούµενα την είχε καταξιώσει συνειδησιακά. 
 
Α’ ΕΡΩΤΗΜΑ: 

Στη δική µας εποχή, που ο άνθρωπος έχει φτάσει στις ψηλότερες βαθµίδες της 
πνευµατικής πυραµίδας, η γυναίκα έχει µια έντονη παρουσία και η δραστηριότητά της έχει 
επεκταθεί σ’ όλα τα επίπεδα ζωής. Σ’ αυτό συντέλεσε: 
1. Η νοµική εξίσωση των δύο φύλων αποτέλεσε τη µεγαλύτερη επιβράβευση των αγώνων της 
γυναίκας. Τώρα πλέον, σύµφωνα µε το Σύνταγµα, έχει ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε 
τον άνδρα. 
2. Αναγνωρίστηκε στη γυναίκα το δικαίωµα για εργασία και καθορίστηκε ίση αµοιβή για ίση 
προσφορά εργασίας. Έτσι, σήµερα της δόθηκε η ευκαιρία να διεισδύσει ακόµα και στα 
θεωρούµενα ως αντρικά επαγγέλµατα. 
3. Απόκτησε το δικαίωµα να µορφώνεται µε αποτέλεσµα η γυναίκα να διακρίνεται ιδιαίτερα 
στον επιστηµονικό χώρο και να χαρακτηρίζεται από το υψηλό επίπεδο πνευµατικής της 
καλλιέργειας. 
4. Κατέκτησε το δικαίωµα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι», γεγονός που της επιτρέπει να 
σταδιοδροµήσει στον πολιτικό χώρο, καταλαµβάνοντας οποιαδήποτε θέση στην πυραµίδα 
των πολιτικών αξιωµάτων. 
5. Απελευθερώθηκε από πολλούς κοινωνικούς φραγµούς (προκαταλήψεις) που περιόριζαν το 
πεδίο δράσης της µέσα στα πλαίσια της κοινωνίας, αποκτώντας περισσότερη ελευθερία 
κινήσεων. 
6. Η εξίσωση των δύο φύλων επιτεύχθηκε ουσιαστικά στη σηµερινή εποχή µε την κατάργηση 
του θεσµού της προίκας. 
 
Συµπέρασµα: Η γυναίκα στη σύγχρονη εποχή είναι φορέας πολλών κοινωνικών ρόλων 
(σύζυγος – µητέρα – εργαζόµενη – νοικοκυρά – ερωµένη). 
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Β’ ΕΡΩΤΗΜΑ: 

Στη χώρα µας το πρόβληµα της ισότητας των δύο φύλων εξακολουθεί να υφίσταται 
κυρίως στις αγροτικές περιοχές, όπου οι κοινωνικοί φραγµοί εµποδίζουν τη γυναίκα να 
καταλάβει τη θέση που της ανήκει. Βέβαια, δεν παρατηρείται µε την ίδια ένταση, όπως 
παλαιότερα, και αυτό οφείλεται στις σηµαντικές προόδους που έχουν σηµειωθεί τα τελευταία 
χρόνια (αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου). 
 
ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΙΩΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ: 
1. Ακόµη και σήµερα η γυναίκα δεν αντιµετωπίζεται όπως αρµόζει σε έναν άνθρωπο, αλλά σε 
σχέση µε το φύλο. Αυτό οφείλεται στον κοινωνικό ρατσισµό πολλών ανθρώπων, ακόµα και 
µορφωµένων, οι οποίοι εξακολουθούν να κρίνουν ανάλογα µε το φύλο. 
2. Πολλοί άνδρες αντιµετωπίζουν µε προκατάληψη τις γυναίκες, θεωρώντας πως θα πρέπει 
αυτές να ασχολούνται αποκλειστικά µε τις δουλειές του σπιτιού. Έτσι οι γυναίκες είτε 
στερούνται τη δυνατότητα µιας επαγγελµατικής καριέρας είτε αναγκάζονται να τη 
θυσιάσουν και να αφοσιωθούν στο ρόλο της συζύγου – µητέρας – νοικοκυράς. 
3. Προκαταλήψεις υπάρχουν και στην περίπτωση που οι γυναίκες καταφέρουν να 
ενασχοληθούν µε κάποιο επάγγελµα, κυρίως όταν αυτό θεωρείται ως αντρικό. 
4. Πολλές φορές δεν υπάρχει ο απαιτούµενος σεβασµός απέναντι στη γυναίκα η οποία 
γίνεται αντικείµενο πολλαπλής εκµετάλλευσης. Συχνές είναι οι περιπτώσεις σήµερα κατά τις 
οποίες η γυναίκα πέφτει θύµα ψυχολογικής αλλά και σωµατικής βίας. 
5. Ιδιαίτερα προσβλητικός είναι ο τρόπος µε τον οποίο προβάλλεται η γυναίκα από τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης και κυρίως µέσα από τη διαφήµιση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να 
υποβιβάζεται και να εξευτελίζεται η προσωπικότητά της. Επίσης, χρησιµοποιείται ως µέσο για 
την προβολή καταναλωτικών αγαθών. 
 
Γ’ ΕΡΩΤΗΜΑ: 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: 

Η ίση κοινωνική θέση των ανθρώπων ανεξάρτητα από το φύλο, η δυνατότητα 
συµµετοχής σ’ όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες δίνουν το περιεχόµενο των όρων 
«χειραφέτηση» και «απελευθέρωση». Για ν’ αποκτήσει λοιπόν η γυναίκα τη θέση που 
δικαιωµατικά της ανήκει µέσα στην κοινωνία, θα πρέπει να επανατοποθετηθούν οι 
ανθρώπινες σχέσεις σε σωστότερες βάσεις και το κυριότερο να καταπολεµηθούν οι 
προκαταλήψεις που υπάρχουν σε σχέση µε τη γυναίκα. Μόνο µε τη βοήθεια της 
ανθρωπιστικής και καθολικής παιδείας είναι δυνατό να αναθεωρηθούν και να 
αντικατασταθούν µε σεβασµό, αναγνώριση, εξύψωση της γυναίκας στο κοινωνικό βάθρο. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Πριν όµως η γυναίκα ζητήσει την κοινωνική της αποδοχή, πρέπει προηγούµενα η 
ίδια να συνειδητοποιηθεί και ενεργοποιηθεί σ’ όλα τα επίπεδα, διεκδικώντας την έκφραση, τη 
δικαίωση, την αυτοπραγµάτωσή της. 

Κοινωνίες που στηρίζονται στην ισοµερή µεταχείριση των δύο φύλων και παρέχουν 
ίσες ευκαιρίες διάκρισης στη γυναίκα δηµιουργούν τις προοπτικές για µια ανθρωπότητα 
πραγµατικά ελεύθερη, πραγµατικά ανθρώπινη.    

 

31 
ΘΕΜΑ: 

«Φυσικά υπήρχαν και υπάρχουν πάµπολλοι που ισχυρίζονται πως η Τέχνη είναι 
αυτοσκοπός. Χρειάζεται τάχα να πούµε πως η θέση αυτή αφυδατώνει και ευνουχίζει την 
Τέχνη σαν κοινωνικό φαινόµενο, την υποβαθµίζει σε προσωπική υπόθεση του 
δηµιουργού, αποκοµµένου από την κοινωνία όπου ζει και που αυτή τον δηµιούργησε;» 

                                                                            (Μάριος Πλωρίτης) 
Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω άποψη να απαντήσετε στα ερωτήµατα: 
α) Τι είναι κατά τη γνώµη σας Τέχνη και ποια η λειτουργία της; 
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β) Πιστεύετε ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να επηρεάζεται από τις κοινωνικοπολιτικές 

συνθήκες της εποχής του; 
γ) Τι είναι στρατευµένη τέχνη; 

 
ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Η τέχνη είναι ανθρώπινο δηµιούργηµα, που έχει σκοπούς και δράση κοινωνικούς, 
υπόκειται σε µια ορισµένη αλλά ακατάπαυστα εξελισσόµενη τεχνική και δέχεται κρίση αξίας 
ανάλογα µε ένα ορισµένο κάθε τόσο ιδανικό του ωραίου, που αλλάζει κατά καιρούς και κατά 
τόπους. Είναι µια πραγµατικότητα που συνθέτει ο καλλιτέχνης, ο δηµιουργός, µε στοιχεία 
που δανείζεται τις περισσότερες φορές από τη φύση, τα περνάει όµως µέσα από τη δική του 
προσωπικότητα, µεταγγίζοντάς τους τα δικά του χαρακτηριστικά. 
 
Α. ΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: 
1. Θεώρησαν την τέχνη έκφραση του θρησκευτικού συναισθήµατος, έναν τρόπο για να 
καταλαγιάσει ο αρχέγονος  τρόµος µπροστά στο άγνωστο της φύσης. Γιατί η τέχνη µετατρέπει 
τον τρόµο σε ρυθµό. Είπαν πως δεν είναι τίποτε άλλο παρά απεικόνιση της φύσης και των 
πραγµάτων ή ένα όργανο επικοινωνίας και έκφρασης των συναισθηµάτων και ιδεών του 
ανθρώπου, έκφραση µιας ανάγκης να νικηθεί η µοναξιά. Την ταύτισαν ακόµη µε το όνειρο, 
τη µέθη, το παραλήρηµα και τη σύγκριναν µε το παιχνίδι. 
 
2. Η ετυµολογία της λέξης, από το ρήµα «τίκτω», που σηµαίνει «γεννώ», φανερώνει την 
προέλευσή της. Είναι η ικανότητα δηµιουργίας έργων, που προκαλούν αισθητική απόλαυση, 
και συνιστούν την έκφραση και ερµηνεία του ωραίου. 
 
3. Τέχνη είναι η ικανότητα του ανθρώπου µε τα διάφορα δηµιουργήµατά του, να εκφράζει το 
ιδεώδες του καλού και του ωραίου. 
 
4. Τέχνη είναι το µέσο που φέρνει τον άνθρωπο σε ισορροπία µε το περιβάλλον του. Είναι ένα 
απαραίτητο µέσο αυτής της συγχώνευσης του ξεχωριστού ατόµου µε το σύνολο της άπειρης 
κοινωνικοποίησής του, της συµµετοχής του στα βιώµατα, στις εµπειρίες και στις ιδέες 
ολόκληρου του ανθρώπινου γένους.  
 
5. Η Τέχνη είναι µια λειτουργία που και για τον ίδιο τον καλλιτέχνη και για όσους 
επικοινωνούν µε το έργο του, αποτέλεσµα έχει τον ψυχικό καθαρµό. Καθαίρει ψυχικά µε το 
νόηµα ότι όχι µόνο πλουτίζει αλλά και εξαγνίζει, εντείνει και συνάµα ανατείνει τη 
συγκινησιακή ζωή του ανθρώπου.  
 

                                                                         Ευάγγελος Παπανούτσος  
                                                                      «Αισθητική» 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ: 

Η καλλιτεχνική λειτουργία υπήρχε στον πρωτόγονο άνθρωπο και ήταν 
αναπόσπαστα δεµένη µε το σύνολο της ψυχικής του ζωής. Οι πρώτες ενδείξεις τέχνης 
συντροφεύουν τα πρώτα κιόλας βήµατα του ανθρώπου µέσα στον κοινωνικό του περίγυρο, 
αλλά εξυπηρετούν τις σκληρές ανάγκες µιας σκληρής ζωής ή αποτελούν µέρος της 
θρησκευτικής οικονοµίας.  

Στην κλασική Ελλάδα η τέχνη είναι µέσο ηθικοποίησης, γνώσης και παιδαγωγικής. Ο 
Σωκράτης έλεγε ότι η τέχνη οδηγεί τον άνθρωπο στο αγαθό. Ο Πλάτωνας στην αλήθεια. 

Στο Μεσαίωνα, σαν έκφραση του ωραίου, η τέχνη ονοµάστηκε «χαρούµενη 
επιστήµη». Μετά από τις διάφορες ερµηνείες της τέχνης, που κατά καιρούς επιχείρησαν 
µεγάλοι διανοητές και την καθαρά ιδεαλιστική και ανεδαφική, η σύγχρονη τέχνη έχει ριχθεί 
σε µια προσπάθεια «καθαρµού»κι αναγέννησης αντλώντας δυνάµεις και ζωτικότητα στις 
απαρχές της. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: 
1. Η τέχνη έχει κέντρο τον άνθρωπο. Τη ζωή του µέσα στη φύση και στην κοινωνία. Τον 
αγώνα του να γνωρίσει τον εαυτό του και τους άλλους. Να γνωρίσει τις ιδέες, τους πόθους και 
τα πάθη του. 
2. Η τέχνη συλλαµβάνει τη ζωή και τη φύση, αλλά δεν τις µιµείται. Τις κατακτά πνευµατικά. 
3. Ο καλλιτέχνης συλλαµβάνει την εσωτερική νοµοτέλεια των µορφών ή των φαινοµένων, 
που τον ενδιαφέρουν και τα µετατρέπει σε µορφές – σύµβολα, που αποπνέουν τη δική του 
αποκλειστικά πνευµατικότητα. 
4. Το έργο τέχνης έχει δοµή και εσωτερική νοµοτέλεια, ακόµη και στην πιο αφηρηµένη 
τεχνοτροπία. Για το λόγο αυτό είναι σύνθεση και όχι κατασκεύασµα. 
5. Η τέχνη δεν ενδιαφέρεται να µεταδώσει γνώσεις. Αντίθετα, βλέπει τον κόσµο µε µάτια 
πάντα καινούρια και αναζητά νέες οπτικές γωνίες, νέα επίπεδα και νέες διαστάσεις του 
πνεύµατος, που θα µπορούσαν ν’ αποδώσουν την ιδέα του καλλιτέχνη µε µεγαλύτερη 
συνέπεια. 
6. Η τέχνη ενώνει τους ανθρώπους. Προϋποθέτει µια βαθιά σχέση ανάµεσα στο δηµιουργό 
και σ’ εκείνους που βλέπουν ή ακούνε το έργο. 
7. Η τέχνη απολυτρώνει τον άνθρωπο από τη µηχανιστική καθηµερινότητα, τον ευχαριστεί 
και τον κοινωνικοποιεί, αφού τον ενώνει σ’ ένα κοινό αγώνα για την υπερπήδηση φυσικών 
και κοινωνικών εµποδίων. 
8. Η τέχνη συντελεί στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας και οδηγεί τον άνθρωπο σε µια 
πληρότητα ζωής. 
9. Ενώνει το περιορισµένο του «εγώ» σε µια κοινοτική ύπαρξη, κοινωνικοποιεί την 
ατοµικότητά του. 
 
Β’ ΕΡΩΤΗΜΑ: 

«Η τέχνη για την τέχνη»: Πολλοί υποστηρίζουν ότι µοναδική αποστολή της τέχνης 
είναι η έκφραση του ωραίου, άρα οι καλλιτέχνες δηµιουργούν µε µοναδικό σκοπό τους ν’ 
αγγίξουν την τελειότητα. Κάτι τέτοιο όµως προϋποθέτει ότι ο καλλιτέχνης θα ζει 
αποκοµµένος από το περιβάλλον του, πέρα και έξω από την εποχή του. 

 
Ο αληθινός καλλιτέχνης όµως είναι γέννηµα και εκφραστής της εποχής του. ∆εν 

µπορεί παρά να συγκινείται και να επηρεάζεται από τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Ο 
καλλιτέχνης είναι ο σεισµογράφος της εποχής του. Φορτίζεται, εµπνέεται, σιτίζεται 
πνευµατικά από το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζει και δηµιουργεί. 

 
«Ο µεγάλος καλλιτέχνης δεν είναι της εποχής του, είναι η εποχή του». 

                                    Γιώργος Σεφέρης 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
1. Η προσωπικότητα του καλλιτέχνη, οι τάσεις, οι ευαισθησίες, τα ενδιαφέροντά του 
εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από το ευρύτερο περιβάλλον. 
2. Ο καλλιτέχνης δηµιουργεί για να εκφραστεί, αλλά και για να επικοινωνήσει µε τους 
συνανθρώπους του. Η επικοινωνία όµως απαιτεί σηµεία επαφής ανάµεσα στο δέκτη και τον 
ποµπό. 
3. Γνήσια και µεγάλη είναι µόνο η Τέχνη που εκφράζει την εποχή της, τις αισθητικές 
αντιλήψεις, αλλά και τα κοινωνικοπολιτικά προβλήµατα που την προσδιορίζουν. 
4. Ο καλλιτέχνης χάρη στην ευαισθησία του συλλαµβάνει και κατανοεί τα µεγάλα 
προβλήµατα πριν από τους άλλους. Είναι λοιπόν υποχρεωµένος να τους διαφωτίσει και να 
προτείνει λύσεις. Σήµερα ειδικά, που η µοναξιά και το άγχος στιγµατίζουν τον άνθρωπο, που 
το συναίσθηµα έχει κηρυχθεί έκπτωτο, οι αξίες αµφισβητούνται και απορρίπτονται, οι 
πυρηνικοί εξοπλισµοί πληθαίνουν, η µαζοποίηση, ο συγκεντρωτισµός της εξουσίας και ο 
άκρατος καταναλωτισµός αφαιρούν από τον άνθρωπο την ελευθερία και τον αυτοσεβασµό 
του, ο αληθινός δηµιουργός έχει χρέος, µέσα από το έργο του, να επισηµάνει τα λάθη και να 
προτείνει δρόµους διαφυγής από τα αδιέξοδα. 
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5. Ο καλλιτέχνης που αποκόβεται από το κοινωνικό «γίγνεσθαι» υποβιβάζει την τέχνη σε 
εφαρµογή αισθητικών κανόνων και αντιλήψεων. 
 

«Προορισµός του ποιητή, όπως και του επιστήµονα, είναι να κατανοήσει και στη 
συνέχεια να µεταδώσει στους άλλους τα φλέγοντα και τα αιώνια προβλήµατα της εποχής του 
και της κοινωνίας του» 

                                                                  Ίψεν 
 

«Η τέχνη δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά κάτι µια κοινωνική λειτουργία που έχει 
προορισµό να βοηθήσει τον άνθρωπο, να τον χειραγωγήσει, ώστε να ξεπεράσει τα 
προβλήµατά του, και να τον ενισχύσει στον αγώνα του για την πρόοδο από κάθε πλευρά». 

                                        
                                                                 Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος   

 
Γ’ ΕΡΩΤΗΜΑ: 
ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΗ: 

Με τον όρο «στράτευση» οι περισσότεροι εννοούν την πολιτικοποίηση του 
καλλιτέχνη. Σύµφωνα µ’ αυτήν την άποψη «στρατευµένος» καλλιτέχνης είναι κατά κανόνα 
αυτός που τα έργα του έχουν κοινωνικό ή πολιτικό περιεχόµενο. Η µερίδα των ατόµων που 
εναντιώνονται στη «στρατευµένη» τέχνη ταυτίζουν τον όρο «στράτευση» µε την 
πολιτικοποίηση. Αναγκαίο λοιπόν είναι να ξεκαθαρίσουµε τον όρο «στράτευση». 

Στρατευµένη είναι η τέχνη που αναφέρεται γενικότερα στα κοινωνικά (και όχι µόνο 
στα πολιτικά) φαινόµενα και παίρνει µια στάση απέναντί τους. Είναι η τέχνη που εκφράζει 
µια ιδεολογία πολιτική, φιλοσοφική, θρησκευτική. 

Όµως η στράτευση αυτού του είδους, όταν δεν είναι επιβεβληµένη από τα έξω, αλλά 
είναι κάτι που βγαίνει µέσα από τον καλλιτέχνη, σαν εσωτερική του ανάγκη και µε τον 
απαραίτητο όρο ότι καταξιώνεται αισθητικά, τότε η στράτευση αυτή δεν αφορά την ταύτισή 
της µε την πολιτικοποίηση, διότι ο καλλιτέχνης σ’ αυτή την περίπτωση εκπληρώνει τους 
όρους της τέχνης. Το ερώτηµα  που τίθεται είναι το εξής: πότε και ως ποιο σηµείο η 
«στράτευση» είναι αποτυχηµένη, γιατί σκοτώνει την τέχνη και καταντά φθηνό κήρυγµα; 

Η «στράτευση» καταντά αποτυχία όταν απ’ έξω επιτάσσεται στον καλλιτέχνη να 
παίρνει πολιτικές θέσεις µε το έργο του και να υπηρετεί µια σκοπιµότητα, χωρίς να βγαίνει 
φυσιολογικά και αυθόρµητα απ’ τον ίδιο σαν δική του εσωτερική ανάγκη και κυρίως χωρίς 
να καταξιώνεται αισθητικά. Η πολιτική πρέπει να αποτελεί και να λειτουργεί σαν ένα 
ερέθισµα που έρχεται απ’ έξω και προκαλεί µια συγκίνηση στον καλλιτέχνη. 

Στην άλλη περίπτωση µε το να αφορίζεται ολοκληρωτικά η πολιτική µέσα στην 
τέχνη, σαφώς υπηρετείται µια πολιτική σκοπιµότητα που δε θέλει να θίγονται τα κακώς 
κείµενα. Σε εποχές  όµως οριακών κρίσεων (π.χ. δικτατορία) τι πρέπει να κάνει ο καλλιτέχνης; 
Τότε ο καλλιτέχνης δεν µπορεί να µείνει ασυγκίνητος κι αδιάφορος ή ν’ αποτολµά να 
υποστηρίζει δηµόσια ότι όλα αυτά είναι έξω από το χώρο της τέχνης και τις αρµοδιότητές της, 
γιατί δήθεν γι’ αυτή στόχος και περιεχόµενο είναι η οµορφιά. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Ο καλλιτέχνης είναι αυτός που κατανοεί και συλλαµβάνει την αιωνιότητα και την 
πολυτιµότητα του ωραίου και το µορφοποιεί διερµηνεύοντάς το από τη δική του οπτική. 
Καλλιτέχνης και εποχή δένονται άρρηκτα µε µια σχέση αλληλεπίδρασης και 
αλληλεξάρτησης. Ο καλλιτέχνης συντελεί στη διάπλαση συνειδήσεων, στην αφύπνιση των 
ναρκωµένων, γιατί δεν είναι µονάχα χρωστήρας ή πέννα, είναι και στάση ζωής. Ζώντας 
συνειδητά στο κοινωνικό πλαίσιο της εποχής του και όχι ξεκοµµένος απ’ αυτήν, επηρεάζει 
και επηρεάζεται από τις κοινωνικοπολιτικές και πολιτιστικές αναδιπλώσεις του καιρού του. 

Χρέος του όµως, όπως και της τέχνης, είναι να λειτουργήσει αυτόνοµος, ακέραιος, 
απαραβίαστος από σκοπιµότητες, καιροσκοπισµούς και περιορισµούς, για να µπορεί κάθε 
φορά να ξεπερνά τα πλαίσια της αισθητικής αρχής και να υπηρετεί την κοινωνική 
πραγµατικότητα και µόνο. Γιατί η τέχνη παράγεται µε συνεργασία αντικειµένου και  
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υποκειµένου και µε τη συµµετοχή του θεατή δηµιουργείται η αισθητική συγκίνηση, αυτή η 
αµοιβαία κατανόηση, η συµφωνία µε τη φύση. 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ: 
«Σύµφωνα µε µια άποψη, οι Τέχνες και ο πολιτισµός γενικότερα µπορούν ν’  

ανθίσουν πραγµατικά µόνο σ’ ευηµερούσες κοινωνίες». Σχολιάστε το ρόλο του 
οικονοµικού επιπέδου της κοινωνίας στην ανάπτυξη γραµµάτων, τεχνών, 
προβληµατισµών κ.τ.λ. 
 
A. Η άποψη αυτή έχει πολλούς υποστηρικτές: 
1. Οι τέχνες και τα γράµµατα προϋποθέτουν υψηλής ποιότητας παιδεία, που µπορεί να 
προσφέρει κυρίως µια ευηµερούσα κοινωνία. 
2. Άλλωστε, µονάχα όταν έχουν λυθεί ζωτικά προβλήµατα επιβίωσης, είναι δυνατό το πνεύµα 
να στραφεί στην απρόσκοπτη έρευνα και καλλιέργεια των επιστηµών και τεχνών.  
3. Προϋπόθεση δηλαδή ύπαρξης και ανάπτυξης των επιστηµών και των τεχνών είναι τα 
οικονοµικά µέσα και η άνεση, ο ελεύθερος χρόνος, η απερίσπαστη σκέψη κ.τ.λ. 
4. Σύµφωνα µε ορισµένες απόψεις, άλλη σηµαντική προϋπόθεση για διακίνηση των ιδεών, 
ανάπτυξη και έκφραση των προβληµατισµών είναι το ελεύθερο και δηµοκρατικό πολίτευµα, 
το οποίο όµως πάλι προϋποθέτει ικανού βαθµού οικονοµική άνεση και ανάλογη παιδεία. 
 
Β’  
1. Παρ’ όλα αυτά η αναδίφηση στο παρελθόν παρουσιάζει πάρα πολλές περιπτώσεις 
κοινωνιών, που ανέπτυξαν γράµµατα και τέχνες, πριν φθάσουν σε κατάσταση γενικής 
ευηµερίας. 
2. Άλλωστε βασικές πηγές έµπνευσης επιστηµών & τεχνών υπήρξαν πάντα µέχρι τώρα ο 
πόλεµος, η δυστυχία και η οδύνη. 
 
Γ’  

Εποµένως, µπορούµε να τοποθετηθούµε απέναντι στο πρόβληµα ως εξής: Οι 
κοινωνίες των ανθρώπων, αντιδρώντας σε διάφορες κρίσεις (έλλειψη αγαθών, πολέµους, 
κοινωνικές αναστατώσεις κ.τ.λ.) αναπτύσσουν έντονη δραστηριότητα που βαίνει παράλληλα 
στον οικονοµικό, επιστηµονικό, καλλιτεχνικό χώρο κ.τ.λ. ∆ραστηριότητα η οποία τελικά τις 
οδηγεί αργά ή γρήγορα σε µια ευηµερούσα κατάσταση. Πιο αλήθεια θα ήταν να πούµε ότι οι 
Τέχνες και ο Πολιτισµός βαίνουν παράλληλα µε την ευηµερία, παρά το ότι το ένα είναι 
προϋπόθεση του άλλου. 
 

32 
ΘΕΜΑ: 

Η σηµασία της παιδείας στη σηµερινή εποχή είναι τεράστια, γιατί αποτελεί έναν 
από τους σηµαντικότερους θεσµούς ανάπτυξης και ολοκλήρωσης του ανθρώπου µε 
πρωταρχική λειτουργία τη µεταβίβαση στους νέους της υλικής, πνευµατικής, ηθικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. Με βάση τα παραπάνω να απαντήσετε στα ακόλουθα 
ερωτήµατα: 

α) Πιστεύετε ότι η παιδεία που δέχεται σήµερα το άτοµο είναι η πλέον κατάλληλη; 
Ποιους στόχους νοµίζετε ότι πρέπει να έχει προκειµένου να διαµορφώσει 
προσωπικότητες άξιες να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις των καιρών; 

β) Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι φορείς της παιδείας; Κατά τη γνώµη σας 
εκπληρώνουν σήµερα το ρόλο τους ή έχουν αποµακρυνθεί απ’ αυτόν; 
 

 
ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Η παιδεία έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διαµόρφωση της προσωπικότητας του 
ανθρώπου και τη µετάδοση όλων εκείνων των στοιχείων που θεωρούνται απαραίτητα για την  
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ατοµική και κοινωνική πρόοδο. Κυρίως, σήµερα, που ο πολιτισµός έχει αποκτήσει ένα 
µονοµερή προσανατολισµό και ο άνθρωπος έχει στρέψει το ενδιαφέρον του προς την ύλη, 
έχει γίνει «µονοδιάστατος», η παιδεία αποκτά πρωταρχική σηµασία και θεωρείται ο 
κινητήριος µοχλός κάθε δραστηριότητας, καθώς επίσης και το τελευταίο καταφύγιο για το 
σύγχρονο άνθρωπο. 
 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 

Παιδεία είναι η σκληρή και επίπονη προσπάθεια του ανθρώπου, που αρχίζει από τη 
νηπιακή ηλικία και τελειώνει µε το θάνατό του και έχει ως σκοπό την καλλιέργεια των 
σωµατικών, των πνευµατικών του ικανοτήτων και την ολοκλήρωση της ηθικής του 
προσωπικότητας. 

Σύµφωνα µε τον Ε. Π. Παπανούτσο: «Η παιδεία είναι το κληροδοτούµενο από γενιά 
σε γενιά κεφάλαιο των πνευµατικών αγαθών, που σχηµατίζεται µέσα στην ιστορία και από 
την ιστορία, µε τον ατοµικό και συλλογικό µόχθο των ανθρώπων». 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ: 

∆ιαχρονική εξέταση και παρουσίαση της έννοιας της παιδείας από την αρχαία εποχή 
µέχρι σήµερα. 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: 
 
Α’ ΕΡΩΤΗΜΑ: 
Α’ 1 

Η παιδεία, ως πρωταρχικός θεσµός, αντανακλά όλες τις µεταβολές που σηµειώνονται 
µέσα σε µια κοινωνία. Εποµένως, µια κοινωνία σε κρίση, όπως είναι η σηµερινή, δεν είναι 
δυνατό να µην επηρεάζει το χαρακτήρα της σύγχρονης παιδείας. Η παρεχόµενη παιδεία 
λοιπόν διαστρεβλώνεται και αλλοιώνεται, όταν η κοινωνία από την οποία παράγεται, νοσεί. 

Η παιδεία που παρέχεται στη σηµερινή εποχή στους νέους ανθρώπους έχει 
περισσότερο χρησιµοθηρικό χαρακτήρα παρά παιδευτικό. Παρέχονται «στείρες» 
αναφοµοίωτες γνώσεις που βοηθούν στην επαγγελµατική αποκατάσταση των ατόµων, µε 
σκοπό να εκπληρώσουν µε επιτυχία τους στόχους της παραγωγικής διαδικασίας. Με τον 
τρόπο όµως αυτό ο θεσµός της παιδείας οδηγείται σε αδιέξοδο, γιατί βασική επιδίωξη δε θα 
πρέπει να είναι η δηµιουργία εξειδικευµένων επιστηµόνων και τεχνικών, χωρίς να έχει 
επιτευχθεί ταυτόχρονα και η ολόπλευρη καλλιέργεια του πνεύµατός τους. 

∆εν έχουν ουσιαστική αξία οι γνώσεις, όταν αυτές δε συνοδεύονται από τη σωστή 
διάπλαση του ανθρώπινου ήθους και της ανθρώπινης συµπεριφοράς. 

Εποµένως η παιδεία, ακολουθώντας τις επικρατούσες τάσεις της σύγχρονης εποχής, 
κρίνεται αναποτελεσµατική και ανεπαρκής σε ό,τι αφορά την ουσιαστική βοήθεια που θα 
πρέπει να παρέχει στον άνθρωπο. 
 
Α’ 2 

Η παιδεία για να µπορέσει πραγµατικά να διαµορφώσει ανθρώπους 
ολοκληρωµένους πρέπει να πληρεί µια σειρά από προϋποθέσεις: 
1. Στροφή προς τον ανθρωπισµό (ανθρωπιστική ή ουµανιστική παιδεία). Ο άνθρωπος θα 
πρέπει να διακρίνεται από ορισµένα ιδανικά και αξίες που διασώζουν την ανθρωπιά του και 
καλλιεργούν τον εσωτερικό του κόσµο. Αυτές είναι οι αξίες της αγάπης, δικαιοσύνης, 
αλληλεγγύης, εντιµότητας, αλληλοβοήθειας, αυτοθυσίας για το συνάνθρωπο, ελευθερίας, 
αξιοπρέπειας και ευθύνης για την πρόοδο του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. 
 
 
2. Καλλιέργεια της λογικής, κριτικής ικανότητας και του προβληµατισµού πάνω σε 
σηµαντικά σύγχρονα προβλήµατα. Ο άνθρωπος σήµερα, πέρα από την αναµφισβήτητη 
επιστηµονική πρόοδο, είναι επιρρεπής – όπως και σε παλαιότερες εποχές – στο φανατισµό, 
στο δογµατισµό και στην παθητική υιοθέτηση µηνυµάτων, χωρίς να έχει προηγηθεί η κριτική 
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επεξεργασία τους. Η παιδεία λοιπόν, θα πρέπει να δώσει στον άνθρωπο τις 
κατάλληλες γνώσεις – εφόδια, ώστε να γίνει πραγµατικά ελεύθερος και ανεξάρτητος. Μόνο µε 
την καλλιέργεια του ορθού λόγου, της κριτικής ικανότητας και του προβληµατισµού είναι 
δυνατόν ο άνθρωπος ν’ απαλλαγεί από προκαταλήψεις και δεισιδαιµονίες που οδηγούν σε 
πνευµατικό λήθαργο.       
3. Ευαισθητοποίηση των ανθρώπων. Στη σηµερινή εποχή, εποχή έντονης τυποποίησης και 
µηχανοποίησης, επιβάλλεται η ευαισθητοποίηση του ατόµου. Η ηθική καλλιέργεια µπορεί ν’ 
αποτελέσει τρόπο αντιµετώπισης της ανηθικότητας που διαποτίζει όλους τους τοµείς της 
κοινωνίας. 
4. ∆ηµιουργία ανθρώπων µε ήθος, µε συνέπεια, µε υπευθυνότητα, των οποίων ο τρόπος ζωής 
θα βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία µε τον τρόπο σκέψης. 
5. Μετάδοση ουσιαστικών γνώσεων που θα βοηθήσουν το άτοµο όχι µόνο στο επιστηµονικό ή 
επαγγελµατικό έργο του, αλλά και στους υπόλοιπους τοµείς της ζωής του. 
6. Συµβολή στην οµαλή κοινωνικοποίηση των ατόµων και ιδιαίτερα των νέων. Χρέος της 
παιδείας, λοιπόν, είναι η καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης. Η κοινωνικοποίηση των 
ατόµων πραγµατοποιείται µε την: α) ένταξή τους στις οικονοµικές διαδικασίες, β) στις 
πολιτικές διαδικασίες, γ) στις πολιτιστικές διαδικασίες. 
 
Β’ ΕΡΩΤΗΜΑ: 
Β’ 1 

Οι σηµαντικότεροι φορείς της παιδείας είναι οι εξής: 
α) Η οικογένεια. 
β) Το σχολείο. 
γ) Οι κοινωνικές συναναστροφές. 
δ) Η εποχή που ζει το άτοµο. 
ε) Το φυσικό περιβάλλον µέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται το άτοµο. 
στ) Το ίδιο το άτοµο αποτελεί φορέα παιδείας. 
ζ) Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.). 

 
∆ε θα πρέπει απλώς να αναφέρουµε ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι φορείς της 

παιδείας, αλλά και να εξηγήσουµε πως αυτοί συµβάλλουν στην δηµιουργία της. 
 
Β’ 2 

Οι φορείς της παιδείας σήµερα αντανακλούν την κρίση της σύγχρονης κοινωνίας. 
Εποµένως, δεν εκπληρώνουν το ρόλο τους, αλλά τείνουν ν’ αποµακρυνθούν ολοένα και 
περισσότερο απ’ αυτόν.  

Συγκεκριµένα: 
1. Η οικογένεια διέρχεται µια βαθιά κρίση µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να µεταδώσει τις 
αναγκαίες αξίες που κρίνονται απαραίτητες για την αντιµετώπιση των κινδύνων και 
προβληµάτων που υποκρύπτει η σύγχρονη κοινωνία. 
2. Το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστηµα που αυτό εκπροσωπεί χωλαίνει, άµεση συνέπεια 
των κοινωνικών συνθηκών µέσα στις οποίες επιτελεί το έργο του. Πολλές φορές παρέχει 
«ξερές», γενικές και αναφοµοίωτες γνώσεις. ∆εν προβληµατίζει και δεν κεντρίζει τα 
ενδιαφέροντα των νέων, µε αποτέλεσµα να αλλοιώνεται ο στόχος και ο σκοπός λειτουργίας 
των διαφόρων βαθµίδων της εκπαίδευσης. 
3. Οι κοινωνικές συναναστροφές χαρακτηρίζονται από την απουσία δεσµών φιλίας, 
αλληλεγγύης και αγάπης. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι τυπικές, απρόσωπες, επιφανειακές. Ο 
άνθρωπος αποξενώνεται από τους συνανθρώπους του, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται 
έντονες ανταγωνιστικές τάσεις και να καλλιεργούνται πρότυπα ατοµικισµού. 
4. Η εποχή που ζει το άτοµο χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του καταναλωτισµού, του 
ανταγωνισµού, της εξειδίκευσης, της τυποποίησης, µηχανοποίησης και µαζοποίησης της  
 
ζωής. Αυτά τα στοιχεία συνθέτουν το κλίµα της εποχής και επιβεβαιώνουν την απουσία 
προτύπων συµπεριφοράς. 
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5. Ο άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή έχει αλλοτριωθεί όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον και 
τον εαυτό του, µε αποτέλεσµα οι φορείς αυτοί να επιδρούν αρνητικά στην ολοκλήρωση της 
προσωπικότητάς του. 
6. Τέλος, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης πολλές φορές παραπληροφορούν και διαστρεβλώνουν 
την κοινωνική πραγµατικότητα, µετατρέποντας τους ανθρώπους σε παθητικούς δέκτες 
µηνυµάτων µε απώτερους σκοπούς την ιδεολογική καθοδήγηση και την κατανάλωση υλικών 
αγαθών. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Περισσότερο από κάθε εποχή, η δική µας χρειάζεται την παιδεία. Και αυτό γιατί η 
εποχή µας µαστίζεται από πλήθος προβληµάτων. Η βία, η απανθρωποίηση, η απόλυτη 
εξειδίκευση, οι φανατισµοί και οι πυρηνικοί εξοπλισµοί αποτελούν νοσηρά φαινόµενα. Μόνο 
µέσω µιας παιδείας ανθρωπιστικής, καθολικής είναι δυνατό να αντιµετωπιστούν και να 
ξεπεραστούν. 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ (1): 
ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ:  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: 
∆ίνει στο παιδί τις απαραίτητες βάσεις, τις πρώτες γνώσεις, καλλιεργεί την κρίση του 

και του παρέχει πρότυπα συµπεριφοράς. Μέσα στο περιβάλλον της οικογένειας το παιδί θα 
κάνει τις πρώτες προσπάθειες να συνειδητοποιήσει το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον που 
το περιβάλλει. Η οικογένεια λοιπόν, σηµαδεύει το παιδί όσον αφορά την καλλιέργεια της 
προσωπικότητάς του. Εδώ βρίσκεται και η υποχρέωση των γονέων να δηµιουργήσουν το 
απαραίτητο κλίµα γύρω από το παιδί, το οποίο θα λειτουργήσει θετικά, όχι µόνο για τα 
πρώτα παιδευτικά βήµατά του, αλλά και για τη µετέπειτα ζωή του. 
 
ΣΧΟΛΕΙΟ: 

Είναι ο πρώτος κοινωνικός χώρος του παιδιού έξω από το γνωστό οικογενειακό του 
περιβάλλον. Το σχολείο µε τη συστηµατική αγωγή και τη µετάδοση γνώσεων είναι δυνατό να 
οδηγήσει το παιδί στην πνευµατική και ηθική του ολοκλήρωση. Μέσα στο σχολείο το νεαρό 
άτοµο µαθαίνει τους κανόνες του οµαδικού «παιχνιδιού». Με άλλα λόγια µαθαίνει να ζει µ’ 
άλλα άτοµα και γενικά να λειτουργεί ως µέλος ενός ευρύτερου συνόλου. Από την άλλη 
πλευρά το σχολείο συντελεί στον επαγγελµατικό προσανατολισµό του παιδιού. Άρα, αποτελεί 
ένα σηµαντικό φορέα κοινωνικοποίησης, συντελώντας στην ανάπτυξη του ανθρώπου και ως 
µέλους της κοινωνίας. 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ: 

Πέρα από το σχολείο και την οικογένεια, σηµαντικό ρόλο στην πορεία του ανθρώπου 
προς την πνευµατική του ολοκλήρωση, παίζουν και οι κοινωνικές συναναστροφές. Σήµερα, ο 
νέος άνθρωπος έχει πολλές δυνατότητες να αναπτύξει σχέσεις φιλίας µέσα από διάφορους 
φορείς και θεσµούς, όπως είναι το σχολείο, τα κέντρα νεότητας, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, ο 
εργασιακός χώρος. Οι συναναστροφές παρέχουν στον άνθρωπο πρότυπα συµπεριφοράς που 
βοηθούν στη διαµόρφωση του χαρακτήρα και στην οργάνωση του πνευµατικού κόσµου. 
 
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ: 

Είναι δυνατό να µεταβιβάσει στο νέο άτοµο πρότυπα, αξίες και ιδανικά µε βάση τα 
οποία µπορεί να οργανώσει τη ζωή του. 
 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

Το φυσικό περιβάλλον επιδρά στην οµαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
ανθρώπου. 
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ΤΟ Ι∆ΙΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ: 

Φέρει κληρονοµικές καταβολές, έµφυτα χαρακτηριστικά, προδιαθέσεις που µε τα 
κατάλληλα ερεθίσµατα µπορούν να βοηθήσουν στην οργάνωση της προσωπικότητας  του 
ατόµου. Εποµένως, το ίδιο το άτοµο φέρει έµφυτα κάποια γνωρίσµατα τα οποία η παιδεία 
αργότερα καλλιεργεί. 
 
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 

Επηρεάζουν την ιδεολογία και γενικά τον τρόπο ζωής, κυρίως των νέων ανθρώπων, 
παρέχοντας ερεθίσµατα. Το γεγονός αυτό διευκολύνεται και λόγω της αµεσότητας που 
διακρίνει τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Φυσικά, ο θετικός ή αρνητικός προσανατολισµός του 
νέου εξαρτάται από την πολυφωνία και την ελευθεροτυπία που θα πρέπει να διακρίνει τα 
µέσα ηλεκτρονικής και γραπτής ενηµέρωσης. 
 
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ: 

Βοηθάει στη διάπλαση του χαρακτήρα και στον εξευγενισµό της ψυχής. Εξυψώνει 
τον άνθρωπο ηθικά. 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ (2): 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: 

α) ∆ιαµόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου: 
∆ιαµόρφωση πεποιθήσεων, στάσεων, αξιών, οργάνωση της ζωής του ανθρώπου. Αυτό 

πετυχαίνεται µε την πνευµατική καλλιέργεια, που σηµαίνει την κατάρτιση του ανθρώπου 
από άποψη γνώσεων. 

Οι γνώσεις αυτές αφορούν:  
1. Τον εσωτερικό κόσµο του ανθρώπου (αυτογνωσία). Με την αυτογνωσία ο 

άνθρωπος συνειδητοποιεί και µέσα από την αυτοκριτική τις δυνάµεις και τις αδυναµίες του, 
τα προτερήµατα και τα ελαττώµατα. Έτσι, αποµακρύνεται από την αλαζονεία και τον 
εγωκεντρισµό, ενώ αντίθετα αποκτά αυτοέλεγχο, αυτοπειθαρχία και αυτοκυριαρχία. Με 
αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει την πνευµατική ολοκλήρωση και ηθική τελείωσή του.  

2. Το εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο διακρίνεται σε φυσικό και κοινωνικό. Ο 
άνθρωπος αποκτώντας γνώσεις για το φυσικό περιβάλλον το αποµυθοποιεί και το βλέπει µε 
τις πραγµατικές του διαστάσεις. Από την άλλη πλευρά εξοικειώνεται µε τον κοινωνικό χώρο, 
µαθαίνει τους µηχανισµούς λειτουργίας των κοινωνικών δοµών, τις σχέσεις που διέπουν τους 
ανθρώπους µεταξύ τους και µε αυτό τον τρόπο εντάσσεται οµαλά µέσα σ’ αυτόν. 

Γενικά, θα λέγαµε πως η παιδεία δίνει µια σαφή εικόνα στο άτοµο του υποκειµενικού 
και αντικειµενικού χώρου µε τη βοήθεια των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών. 
 
β) Καλλιέργεια της λογικής, της κριτικής ικανότητας και του προβληµατισµού: 

Με τη βοήθεια της παιδείας ο άνθρωπος µαθαίνει να χρησιµοποιεί τη λογική του και 
εποµένως αποµακρύνεται από το µύθο, την πλάνη και την προκατάληψη. Αντίθετα, 
οδηγείται στον ορθό λόγο, στην επιστηµονική γνώση, στην αλήθεια και αντικειµενικότητα. 
Έτσι αποφεύγει τον κίνδυνο να µετατραπεί σε ετερόφωτη προσωπικότητα. Απεναντίας 
µεταβάλλεται σε υπεύθυνη, συνειδητοποιηµένη ύπαρξη, που έχει άµεση αντίληψη των 
κοινωνικών καταστάσεων και υποβάλλει σε βασανιστικό έλεγχο τις αποφάσεις του. Το 
γεγονός αυτό είναι δυνατόν να τον οδηγήσει στην εσωτερική απελευθέρωση. 

Επίσης, η δηµοκρατική παιδεία µπορεί να προβληµατίσει τους ανθρώπους και να 
τους ευαισθητοποιήσει. 

Με την καλλιέργεια του διαλόγου βοηθά τους ανθρώπους να διευρύνουν τους 
πνευµατικούς τους ορίζοντες και να τους αποµακρύνουν από το φανατισµό και το 
δογµατισµό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό κυρίως στη σηµερινή εποχή όπου επικρατεί µια 
σύγχυση ιδεολογική σε όλα τα επίπεδα και κυριαρχεί ο φανατισµός. 
 
γ) Ευαισθητοποίηση του ανθρώπου: (είναι απαραίτητη, λόγω της τυποποίησης και 
µηχανοποίησης της σύγχρονης εποχής). 
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Η παιδεία βοηθά στον εξευγενισµό της ψυχής του ανθρώπου. Οδηγεί στη σύλληψη 

και γεύση της οµορφιάς της ζωής. Καλλιεργεί και µέσω της τέχνης το ωραίο, το ιδεώδες, το 
υψηλό και οδηγεί στην ολοκλήρωση της πνευµατικής καλλιέργειας και στην καθολική 
αντίληψη της ζωής. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνεται ο ψυχικός εξευγενισµός του ανθρώπου 
και ταυτόχρονα έρχεται σε επαφή µε αιώνιες και αναλλοίωτες αξίες, όπως η εσωτερική 
ελευθερία, η εντιµότητα, η αλληλεγγύη, η αγάπη, ο αλτρουισµός και η αλληλοβοήθεια. Έτσι, 
ο άνθρωπος είναι σε θέση να επιλέξει ανάµεσα στο δίκαιο και στο άδικο, στην οµορφιά και 
στην ασχήµια, στην αλήθεια και στο ψέµα και να οδηγηθεί σε µια συνειδητοποιηµένη ηθική 
πράξη. Σε αντίθετη περίπτωση οδηγείται στη µονοµέρεια, στη µονοδιαστατικότητα και στον 
παρωπιδισµό.   
 
δ) Κοινωνικοποίηση του ανθρώπου: 

Ο άνθρωπος µε τη βοήθεια της παιδείας εντάσσεται στην κοινωνία. Με λίγα λόγια 
εντάσσεται στις οικονοµικές διαδικασίες, στις πολιτικές διαδικασίες και στις πολιτιστικές 
διαδικασίες. 

Η ένταξη του ατόµου στις οικονοµικές διαδικασίες πετυχαίνεται µε τον ορθολογικό 
επαγγελµατικό προσανατολισµό και την ειδική κατάρτιση. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος 
πετυχαίνει την οικονοµική του χειραφέτηση και έτσι, αργότερα δεν είναι αναγκασµένος στη 
ζωή του να κάνει συµβιβασµούς και παραχωρήσεις σε βάρος της συνείδησης και 
αξιοπρέπειάς του. 

Η ένταξη του ατόµου στις πολιτικές διαδικασίες σηµαίνει ταυτόχρονα και 
πολιτικοποίησή του, όχι όµως κοµµατικοποίησή του. Ξεπερνώντας τον ατοµικισµό του, 
συµµετέχει στις «κοινές» υποθέσεις του κράτους και συνεργάζεται στενά µε τους 
συνανθρώπους του για την επίλυση των προβληµάτων που ανακύπτουν. 

Τέλος, ο άνθρωπος µε την ένταξή του στις πολιτιστικές διαδικασίες, γίνεται µέτοχος 
των εξελίξεων στο χώρο των γραµµάτων, των τεχνών και των επιστηµών. Έτσι, γίνεται δέκτης 
κουλτούρας και µπορεί να αναλάβει τη µεταλαµπάδευση της πολιτιστικής κληρονοµιάς στη 
νέα γενιά. 
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ΘΕΜΑ: 

Ένα από τα χαρακτηριστικά της εποχής µας είναι η συνεχής επέκταση των 
πόλεων και η αύξηση του αστικού πληθυσµού σε βάρος του αγροτικού. 

Ποιοι λόγοι πιστεύετε πως συντέλεσαν στην εµφάνιση αυτού του δηµογραφικού 
φαινοµένου; 

Πιστεύετε ότι οι µεγαλουπόλεις εκπληρώνουν µε τη µορφή που έχουν σήµερα, τα 
όνειρα των ανθρώπων για µια καλύτερη ζωή; 

Ποια µέτρα προτείνετε, ώστε να αναβαθµιστεί η ποιότητα ζωής στις πόλεις αλλά 
και στην ύπαιθρο; 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ:  

Επαναδιαπραγµάτευση του δεδοµένου στη βάση της αστικοποίησης, σαν ένα οξύτατο 
πρόβληµα της σύγχρονης κοινωνικής πραγµατικότητας. 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 
Αστικοποίηση: είναι η διαδικασία συγκέντρωσης του πληθυσµού σε πόλεις ή «αστικά 
κέντρα» (κέντρα συγκέντρωσης αστικού πληθυσµού) που προχωράει µε δύο διαφορετικούς 
τρόπους: α) µε την αύξηση του αριθµού των αστικών κέντρων, β) µε την αύξηση του 
πληθυσµού που διαµένει σε αστικά κέντρα. 
Αστυφιλία: είναι η τάση των ανθρώπων που µένουν στην ύπαιθρο να φύγουν και να 
εγκατασταθούν στα αστικά κέντρα. 
Χαρακτηριστικά της σύγχρονης πόλης: απέραντη έκταση, αποκρουστική όψη, τεράστιος 
πληθυσµός. 
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ΑΙΤΙΑ: 
1. Η βιοµηχανική επανάσταση. 
2. Καλύτερες συνθήκες εργασίας στην πόλη. 
3. Τα αστικά κέντρα παρέχουν καλύτερη µόρφωση και ψυχαγωγία. 
4. Οι πόλεις προσφέρουν καλύτερη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. 
5. Στις πόλεις ο κοινωνικός έλεγχος είναι µικρότερος σε σύγκριση µε τα χωριά, πράγµα που 
επηρεάζει ιδιαίτερα τους νέους των αγροτικών περιοχών. 
 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΙΣ: 
1. Στις µέρες µας όλες σχεδόν οι πόλεις πάσχουν από υπερπληθυσµό. 
2. Υπάρχει σοβαρό πρόβληµα απασχόλησης. Ο αριθµός των ανέργων αυξάνεται ραγδαία. 
3. Οι µεγαλουπόλεις αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα ρύπανσης του περιβάλλοντος. 
4. Ο ρυθµός της ζωής είναι πολύ συχνά γρήγορος και εξοντωτικός. 
5. Οι άνθρωποι έχουν άγχος και συχνά σοβαρά ψυχολογικά προβλήµατα. 
6. Επιδεινώνονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχει πολλές φορές αδιαφορία, σκληρότητα, 
καχυποψία και ανταγωνιστικές τάσεις ανάµεσα στους ανθρώπους. 
7. Κλιµακώνονται τα φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας (κοινωνική παθογένεια: αυξάνεται 
η βία και η εγκληµατικότητα, πολλαπλασιάζονται οι τοξικοµανείς και γενικά τα άτοµα που 
παρουσιάζουν αποκλίνουσα συµπεριφορά). 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 
1. Αποσυµφόρηση των πόλεων µε την αποκέντρωση, η οποία µπορεί να λειτουργήσει µόνο µε 
τη δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων στις αγροτικές περιοχές. 
2. ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας στην επαρχία και παροχή οικονοµικών κινήτρων. 
3. Αποκέντρωση δηµοσίων οργανισµών και υπουργείων. 
4. Ίδρυση εργοστασίων και εκσυγχρονισµός των καλλιεργειών. 
5. Παροχή ικανοποιητικής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Ίδρυση σχολείων µε σύγχρονο 
εξοπλισµό και πολιτιστικών κέντρων. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Συνειδητοποίηση πως η ζωή βρίσκεται έξω από την πόλη, στη γνήσια µορφή της και 
πως υπάρχουν θεµέλια για να χτίσουµε και εκτός πόλεων ανάλογη αν όχι ανωτέρου επιπέδου 
ζωή για το µέλλον. 
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ΘΕΜΑ: 

Η αµφισβήτηση είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο που φορείς του έχει τους 
σύγχρονους νέους και που επιδρά σ’ όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Με βάση αυτό 
το δεδοµένο να απαντήσετε στα ακόλουθα: 

α) Ποια κατά τη γνώµη σας είναι τα αίτια του φαινοµένου; 
β) Ποιες οι συνέπειές του για την κοινωνία; 
γ) Προτάσεις αντιµετώπισης του προβλήµατος. 

 
ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Αναφορά στο κοινωνικό φαινόµενο της αµφισβήτησης και ένταξή του στη σύγχρονη 
εποχή. Ιστορική αναδροµή µέσα από την οποία θα γίνει η αναγωγή από το «χθες» στη 
σύγχρονη πραγµατικότητα. 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 

Η άρνηση του κύρους µιας γνώµης, ενός πράγµατος ή γεγονότος, ενός θεσµού, της 
παράδοσης, των αξιών του παρελθόντος. 
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ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: 
ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ: 
α) Οι ταχύτατες οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές  προκαλούν ιδεολογικές 
διαφοροποιήσεις στον τρόπο σκέψης των ατόµων (κοινωνικές και οικονοµικές αδικίες, 
ανισότητες). 
β) Πολλοί θεσµοί, νόµοι και πρότυπα συµπεριφοράς δεν ανταποκρίνονται στις ιδέες και τις 
ανάγκες των νέων. 
γ) Νέοι άνθρωποι  είναι ενθουσιώδεις, αγνοί, ιδεαλιστές, ανιδιοτελείς  γι’ αυτό 
αµφισβητούν ό,τι αντιπροσωπεύει την υποκρισία, την αναξιοκρατία και τη διαφθορά. 
δ) Οι σηµερινοί νέοι µορφώνονται (παιδεία):  
- Αποκτούν αυξηµένη κρίση και µια ολοκληρωµένη εικόνα για όλα τα θέµατα.  
- ∆έχονται πολλά ερεθίσµατα.  
- Μπορούν να διατυπώσουν άφοβα τη γνώµη τους και δε διστάζουν να διεκδικήσουν τα 
δικαιώµατα τους και να διατυπώσουν απόψεις.  
ε) Παλαιότερα κυρίως, οι γονείς πολύ σπάνια συζητούσαν µε τα παιδιά τους και ζητούσαν τη 
γνώµη τους  γι’ αυτό το λόγο αποµακρύνθηκαν συναισθηµατικά από τις παλαιότερες 
γενιές, ένιωσαν παραγκωνισµένοι και αντέδρασαν. 
 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (θετικές και αρνητικές): 
ΘΕΤΙΚΕΣ: 
α) Παραµερίζονται τα ταµπού και οι προκαταλήψεις  αυτό έχει δύο αποτελέσµατα για την 
κοινωνία:  
1. Γίνεται πλουραλιστική. 
2. Κατοχυρώνονται οι θεσµοί και οι νόµοι.  
β) Εκσυγχρονίζονται οι θεσµοί  εξοµαλύνεται η κοινωνική ζωή. 
γ) Ανανεώνεται η κουλτούρα  νέα ρεύµατα στη λογοτεχνία, κινηµατογράφο, θέατρο, 
µουσική, ζωγραφική, γλυπτική. 
δ) Μέσα από την αµφισβήτηση επιτυγχάνεται η συναισθηµατική προσέγγιση, η αµοιβαία 
κατανόηση και η αποκατάσταση της επικοινωνίας µεταξύ των νέων και των µεγαλυτέρων. 
Αυτό συµβαίνει, γιατί οι µεγαλύτεροι αναγκάζονται να αντιµετωπίσουν τους νέους ως 
ισότιµους. 
 
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ: 
α) Αδυναµία, µέσα από την αµφισβήτηση, να αλλάξει η µορφή της κοινωνίας. Πολλοί νέοι 
απογοητεύονται και περιθωριοποιούνται. Κάνουν στροφή στα ναρκωτικά, την πορνεία και 
το έγκληµα. Η κοινωνία χάνει τη ζωτικότητα και τον ενθουσιασµό της. 
β) Βίαιη αντίδραση µιας µερίδας των νέων  ταραχές  κατασταλτικά µέτρα και νόµοι  
περιορίζουν τις ελευθερίες όλων των πολιτών. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΘΕΤΙΚΑ Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ: 
Η κοινωνία θα πρέπει να εξασφαλίσει: 
α) Ελευθερία λόγου και σκέψης. 
β) Τη δηµοκρατία και το διάλογο. Να αποκλείεται ο µονόλογος, έτσι ώστε να µην 
περιθωριοποιούνται οι αµφισβητίες. 
γ) ∆ιασφάλιση των φυσικών και απαράβατων δικαιωµάτων του ανθρώπου. 
δ) ∆ιασφάλιση ισονοµίας και ισορροπίας. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Ανακεφαλαίωση όλων των προηγουµένων και εξαγωγή γενικών συµπερασµάτων. 
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ΘΕΜΑ: 
Ο Ε. Παπανούτσος, προσπαθώντας να εντοπίσει την ουσία του διαλόγου, 

υποστηρίζει: «∆ιάλογος είναι να παραδεχτείς ότι η αλήθεια είναι πολλαπλή. Ότι είναι 
ανέφικτη η πλήρης αλήθεια. Και πρέπει να φωτιστεί από πολλές πλευρές για να τη 
συλλάβει κανείς. Εποµένως, έχει ανάγκη από τον έλεγχο του άλλου, από τη δοκιµασία του 
άλλου, και τον χρειάζεται τον άλλο η αλήθεια». 

α) Λαµβάνοντας υπόψη σας τα παραπάνω αποσπάσµατα, να διευκρινίσετε την 
έννοια του διαλόγου και να αναφέρετε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε να είναι 
εποικοδοµητικός. 

β) Ποια είναι η αποτελεσµατικότητα του διαλόγου για το άτοµο και την κοινωνία 
ευρύτερα;  
  

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Η λειτουργικότητα µιας κοινωνίας εξυπηρετείται από τη συνειδητοποίηση κάθε 
µέλους της των υποχρεώσεών του και  των δικαιωµάτων του µε προοπτική την επιδίωξη της 
εναρµόνισης του ατοµικού συµφέροντος µε το κοινωνικό. Η διαλεκτική σχέση του µε τους 
συνανθρώπους του αποτελεί καθοριστικό παράγοντα κοινωνικής αρµονίας και ένας από τους 
οµαλότερους τρόπους µε τους οποίους αυτή συντελείται είναι ο διάλογος. 
 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: 
ΕΝΝΟΙΑ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ: 
1. ∆ιάλογος είναι µορφή επικοινωνίας και πραγµατώνεται µε: 
α) Την αντιπαράθεση των απόψεων. Βασικό συστατικό στοιχείο του διαλόγου είναι η 
διαφωνία, που τον διακρίνει από την απλή συνοµιλία. 
β) Την εναλλαγή των απόψεων. Τα διαλεγόµενα µέρη αναλαµβάνουν το ρόλο ποµπού και 
δέκτη, που αντικαθιστούν αµοιβαία ο ένας τον άλλον κατά τη συζήτηση. 
2. Από τα παραπάνω συνεπάγονται αντίστοιχα τα εξής: 
α) Στόχος της αντίθεσης που εκφράζεται µε το διάλογο είναι η εξέταση της ορθότητας των 
πραγµάτων, η διαµόρφωση µιας άποψης που θα στηρίζεται στη σύζευξη των 
αντιπαρατιθέµενων γνωµών, η αναζήτηση της αλήθειας («την αλήθεια που την έδειξαν οι 
θεοί απ’ την αρχή στον άνθρωπο, αλλά µε το πέρασµα του χρόνου να την αναζητούν και να 
τη βρίσκουν όρισαν») – (Ξενοφάνης). 
β) Επιβάλλεται πάντα η ύπαρξη κανόνων και προϋποθέσεων, που πρέπει να ακολουθούν οι 
διαλεγόµενοι, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος του µονολόγου ή της λογοµαχίας. 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΙΚΟ ∆ΙΑΛΟΓΟ: 
1. Η σαφής γνώση του αντικειµένου της συζήτησης, αλλά και η ευρύτερη πνευµατική 
καλλιέργεια εξασφαλίζουν την αλληλουχία των απόψεων και τη δυνατότητα πειθούς. 
2. Η ετοιµότητα και η ευστροφία είναι χαρακτηριστικά που δυναµώνουν πάντα τη θέση του 
οµιλητή και του επιτρέπουν να προβάλλει εύστοχη επιχειρηµατολογία. 
3. Αναγκαίος όρος για µια γόνιµη συζήτηση είναι η ελευθερία της έκφρασης. Είναι 
επιβαλλόµενο οι διαλεγόµενοι να αντιµετωπίζονται ισότιµα και να εκφράζουν αδέσµευτα 
όσα πρεσβεύουν. 
4. Απαιτείται ωριµότητα από την πλευρά του ατόµου, ώστε να γίνονται αποδεκτά τα λάθη 
του και µην εκλαµβάνεται η ορθότητα της άλλης όψης ως αµφισβήτηση της αξιοπρέπειάς του. 
5. Από τα δύο παραπάνω στοιχεία συνεπάγεται ότι η κατάρριψη του εγωισµού είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση, που εξασφαλίζει την αυτοσυγκράτηση και δε µετατρέπει το διάλογο 
σε προσωπική αναµέτρηση. 
6. Στόχος του διαλόγου είναι η αναζήτηση της αλήθειας και όχι η εξυπηρέτηση επιµέρους 
σκοπιµοτήτων ή η επίδειξη των ικανοτήτων του ατόµου. 
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7. Οι αποφάσεις του διαλόγου πρέπει να µετουσιώνονται σε πράξη, διαφορετικά 
επιτυγχάνεται µόνο η θεωρητική ικανοποίηση των ανησυχιών. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ: 
Α. ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ: 
1. Ο διάλογος βοηθά το άτοµο να εµπεδώσει τις γνώσεις που έχει ήδη αποκτήσει, ενώ 
παράλληλα συντελεί στη διεύρυνση των γνωστικών του οριζόντων. Εκτός απ’ αυτό συµβάλλει 
στον απεγκλωβισµό από λανθασµένες αντιλήψεις ή αυθαίρετα συµπεράσµατα. 
2. Ταυτόχρονα επιτρέπει την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας, αφού το άτοµο είναι 
υποχρεωµένο να αναπτύξει τις οποιεσδήποτε απόψεις του στηριζόµενος σε λογικά 
επιχειρήµατα ή να προβάλλει αντίθετες απόψεις, βοηθάει το άτοµο στο να αντιµετωπίζει 
πολύπλευρα την πραγµατικότητα και να αποκτήσει µια διευρυµένη και σφαιρική αντίληψη 
γύρω από τα πράγµατα και τα φαινόµενα. Το άτοµο γίνεται αντικειµενικό. 
3. Το άτοµο µαθαίνει να ελέγχει τα συναισθήµατά του, να κυριαρχεί σ’ αυτά µε την ορθή 
σκέψη και τη δύναµη του λόγου. Άλλοτε πάλι, εκφράζει συναισθήµατα, εξωτερικεύεται, 
αποβάλλει την εσωστρέφεια, υποτάσσει τον εγωισµό του. 
4. Καλλιεργούνται τα ηθικά στοιχεία της προσωπικότητας. Τονίζεται ο σεβασµός, 
εκδηλώνεται η φιλία, η άµιλλα, γίνεται αντιληπτή η αξία της οµαδικότητας και η ανάγκη της 
συνεργασίας. 
5. Ο διάλογος αποτελεί ερέθισµα για αυτοκριτική, όταν το άτοµο ανακαλύπτει µέσα απ’ 
αυτόν τις αδυναµίες του χαρακτήρα του και την ένδεια του πνεύµατός του. 
6. Συµπερασµατικά, γίνεται κατανοητό ότι ο διάλογος καλλιεργεί και αναπτύσσει την 
προσωπικότητα του ατόµου, συµβάλλοντας θετικά προς την κατεύθυνση της 
ηθικοπνευµατικής του ολοκλήρωσης. 
 
Β. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
1. Οι αποφάσεις που απορρέουν από το διάλογο – αποφάσεις κοινής αποδοχής και λογικά 
επεξεργασµένες – χαρακτηρίζονται από την ορθότητα και προάγουν την ασφαλέστερη 
αντιµετώπιση των προβληµάτων. 
2. Η αντίθεση – ουσιαστικό στοιχείο του διαλόγου – αµφισβητεί κάθε κατεστηµένη τάξη 
πραγµάτων, καταρρίπτει οτιδήποτε προβάλλει ως απόλυτο, µε αποτέλεσµα τη δυναµική και 
δηµιουργική εξέλιξη της κοινωνίας. 
3. Ο διάλογος θεµελιώνει τη δηµοκρατία, αφού επιλύει οµαλά τις αντιθέσεις και επιτρέπει τον 
κριτικό έλεγχο των αποφάσεων που λαµβάνονται στον πολιτικό χώρο. 
4. Τίθενται σωστά πρότυπα κοινωνικής συµβίωσης, παραµερίζονται οι αψιµαχίες, η βία και 
οι αντιδικίες που καλλιεργούνται από το φανατισµό. 
5. Συναφές µε το παραπάνω είναι και το εξής: η αµοιβαία υποχώρηση των 
αντιπαρατιθέµενων που προϋποθέτει ο διάλογος εξασφαλίζει την ειρηνική διευθέτηση των 
διαφορών και σε παγκόσµιο επίπεδο. 
6. Ο διάλογος δίνει εναύσµατα για ουσιαστική επικοινωνία µεταξύ των ατόµων, πράγµα 
ιδιαίτερα σηµαντικό σήµερα που οι συγκρούσεις και ο ανταγωνισµός κλονίζουν τις 
ανθρώπινες σχέσεις και αποξενώνουν. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Ο διάλογος, τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό και σε διεθνές επίπεδο αποτελεί 
το βασικότερο παράγοντα της αρµονικής συνύπαρξης ατόµων και λαών και τον 
αποτελεσµατικότερο κοινωνικό καταλύτη που συναιρεί τις δυνάµεις των ανθρώπων σε µια 
κοινή συνισταµένη για την κοινή τους πρόοδο. 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ: 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ Σ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ: 

1. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ: 
Ο διάλογος εξυπηρετεί όλους τους τοµείς της. Με την ανταλλαγή απόψεων στον 

παραγωγικό τοµέα βελτιώνονται οι διαδικασίες της οικονοµικής δράσης και αυξάνεται η  
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παραγωγικότητα. Σ’ αυτό συντελεί και ο διάλογος εργαζοµένων και εργοδοτών για το 
συντονισµό των προσπαθειών τους στον κοινό σκοπό. Οι εµπορικές συναλλαγές 
προωθούνται και βελτιώνονται µε το διάλογο. 
 
2. ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ: 

Ο διάλογος διδασκόντων και διδασκοµένων και των µαθητών µεταξύ τους βοηθά στη 
σφαιρική εξέταση όλων των ζητηµάτων της παιδείας, στη δηµιουργική αφοµοίωση των 
γνώσεων, καλλιεργεί την κριτική ικανότητα του µαθητή και οδηγεί στη διαµόρφωση 
δηµοκρατικών συνειδήσεων. 
 
3. ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: 

Ο διάλογος µεταξύ των επιστηµόνων οδηγεί στην επιστηµονική πρόοδο, γιατί µ’ 
αυτόν γίνεται διασταύρωση των γνώσεων και προσέγγιση στην όσο γίνεται 
αντικειµενικότερη αλήθεια. Παράλληλα, αποφεύγεται η πνευµατική µονοµέρεια εξαιτίας της 
µεγάλης επιστηµονικής εξειδίκευσης και συνειδητοποιεί κάθε επιστήµονας την κοινωνική του 
ευθύνη. 
 
4. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: 

Ο διάλογος βοηθά στη σωστή διαπαιδαγώγηση των νέων και στην οµαλή 
κοινωνικοποίησή τους. Παράλληλα, ενισχύει το θεσµό της οικογένειας, αφού εξασφαλίζει την 
οµαλή, αλλά και γόνιµη συµβίωση των µελών της µέσα σ’ αυτήν. Τέλος, λειτουργεί ως 
παράγοντας άρσης του χάσµατος των γενεών, αφού καλλιεργεί κλίµα αλληλοσεβασµού, 
συνεργασίας για την επίλυση των κοινών προβληµάτων και αλληλοκατανόησης. 
 
5. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ: 

Στις καθηµερινές συναναστροφές ο διάλογος συµβάλλει αποφασιστικά στη στενότερη 
επαφή και επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων, στην καταπολέµηση της µοναξιάς που 
αισθάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος, µε αποτέλεσµα να ενισχύεται η έννοια της φιλίας. 
 
6. ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ: 
α) Ο διάλογος µεταξύ των πολιτικών ανδρών και κοµµάτων είναι αποφασιστικός 
παράγοντας για την οµαλή λειτουργία του πολιτεύµατος και γενικότερα για την 
εγκαθίδρυση της ελευθερίας και της δηµοκρατίας, κοινωνικοπολιτικών αξιών που δεν 
µπορούν να πραγµατωθούν χωρίς το διάλογο.  
β) Ο διάλογος πολίτη – κράτους βοηθά στη δηµιουργία κλίµατος πολιτικής σταθερότητας, 
στη σωστή λειτουργία του κρατικού – διοικητικού µηχανισµού, ώστε να εξυπηρετεί τις 
ανάγκες των πολιτών και ταυτόχρονα συµβάλλει στην οµαλή κοινωνικοποίηση των νέων. 
γ) Σε διεθνές επίπεδο, ο διάλογος µεταξύ των λαών συντελεί στην ανάπτυξη της διεθνούς 
συνεργασίας και εξοµαλύνει τις διεθνείς διαφορές. Έτσι, βοηθά στην ειρηνική επίλυση των 
προβληµάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, συντελώντας στη διαφύλαξη της 
διεθνούς τάξης και στην παγίωση της παγκόσµιας ειρήνης. 
 

36 
ΘΕΜΑ: 

Ο ουσιαστικός διάλογος εξαρτάται από ορισµένες προϋποθέσεις, τόσο κοινωνικές, 
όπως για παράδειγµα η ελευθερία λόγου, το µη αυταρχικό κλίµα, η λειτουργία των 
δηµοκρατικών θεσµών, όσο και ατοµικές, όπως η προσωπικότητα και η συµπεριφορά των 
συνοµιλητών. 

Να αναλύσετε τις προϋποθέσεις αυτές και να δείξετε πως συµβάλλουν στην 
επιτυχία του διαλόγου. 

(Θέµα Πανελλαδικών Εξετάσεων 1994) 
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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 

Οι προτάσεις για ανάπτυξη του θέµατος που ακολουθούν δεν είναι, φυσικά, οι µόνες 
δυνατές. Και αυτό γιατί η έκθεση αποτελεί προσωπικό δηµιούργηµα και δεν πρέπει να 
υποτάσσεται σε τυποποιηµένα σχήµατα και προκαθορισµένες απαντήσεις. 

 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
Η εισαγωγική τοποθέτηση µπορεί να έχει ως αφετηρία ένα συσχετισµό ανάµεσα στην 

εύρυθµη και οµαλή λειτουργία της δηµοκρατίας και την ποιότητα της κοινωνικής ζωής, που 
αυτή συνεπάγεται και το γόνιµο και δηµιουργικό διάλογο.  

Μπορεί, επίσης, να ξεκινήσουµε και µε αναφορά στο «έλλογο» του ανθρώπου, 
δηλαδή στην ικανότητα σκέψης και λόγο ή µε ορισµό του διαλόγου. ∆ιάλογος είναι η 
ανταλλαγή απόψεων µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων. Ο διάλογος προϋποθέτει τη 
διαφωνία και αποκλείει το µονόλογο. Στηρίζεται στην επιθυµία για προσέγγιση της αλήθειας 
και αρµόζει στη φύση του ανθρώπου ως έλλογου όντος. 
 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: 

Εδώ χρειάζεται να αναφερθούν οι χώροι εκδήλωσης του διαλόγου: Πολιτική 
(∆ηµοκρατία) – Επιστήµη – Τέχνη – Παιδεία – ∆ιαπροσωπικές σχέσεις κ.α. 

Μπορούµε στη συνέχεια να προχωρήσουµε σε ιστορική αναφορά στη δηµοκρατική 
Αθήνα του 5ου π.χ. αιώνα, που ανήγαγε το διάλογο σε αξία ζωής, σε στοιχείο ήθους και µέσο 
εξέλιξης των πολιτών και της κοινωνίας. 
 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: 

Οι προϋποθέσεις του γόνιµου διαλόγου χωρίζονται σε κοινωνικές ή αντικειµενικές 
και ατοµικές ή υποκειµενικές. 
Επισήµανση: 

Η διάκριση των προϋποθέσεων σε κοινωνικές και ατοµικές γίνεται για λόγους 
µεθοδολογικούς, αφού δεν µπορούν να νοηθούν ανεξάρτητα οι µεν από τις δε, αλλά 
αντιθέτως συνδέονται µε διαλεκτική σχέση. 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 
α) Κοινωνικές: 

Αυτές πρέπει ν’ αναλυθούν σε µεγαλύτερη σχετικά έκταση από τις ατοµικές, καθώς η 
επιτυχία του διαλόγου εξαρτάται περισσότερο από τη δοµή, την οργάνωση, τη λειτουργία και 
τα χαρακτηριστικά των κοινωνιών. 

Τέτοιες είναι: 
1. Η ποιότητα της δηµοκρατίας, η εύρυθµη και οµαλή λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών, 
που εκφράζεται µε τον πλουραλισµό, τη διάκριση των εξουσιών σε νοµοθετική, εκτελεστική, 
δικαστική, την ισορροπία ατοµικού και κοινωνικού συµφέροντος, τη λειτουργία των 
πολιτικών κοµµάτων, την ελευθερία λόγου – έκφρασης, την αξιοκρατία… 
2. Η ισονοµία που εξασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, την έλλειψη αδικιών και 
ανισοτήτων, όπως και την κοινωνική συνοχή. 
3. Η σωστή λειτουργία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης που πρέπει να εξασφαλίζουν την 
πολυφωνία και να γίνονται βήµατα δηµοκρατικού διαλόγου και αντιπαράθεσης ιδεών. 
4. Η καλλιέργεια των ηθικοκοινωνικών αξιών, όπως η συνεργασία, η συλλογικότητα, η 
οµόνοια, η ενότητα, το πνεύµα αλληλεγγύης… 
5. Η πλατιά και ολοκληρωµένη Παιδεία, που διαµορφώνει προσωπικότητες ελεύθερες και 
αυτοδύναµες και καλλιεργεί το πνεύµα του διαλόγου και το πάθος για την αναζήτηση της 
αλήθειας. 
6. Ειδικότερα: η ελευθερία του λόγου εκφράζεται µε την παρρησία (ελευθεροστοµία), την 
εκδήλωση της δηµιουργικότητας, την άσκηση κριτικής, την αµφισβήτηση των κοινωνικών 
δεδοµένων, την πρωτοβουλία κάθε ατόµου να εκφράζει ελεύθερα τις όποιες ιδέες του και το 
µη αυταρχικό κλίµα εκφράζεται µε πνεύµα φιλελευθερισµού, τη µη προσκόλληση σε 
δόγµατα, τη συναίνεση των κοινωνικών δυνάµεων, την εµπιστοσύνη στον πολίτη και στις  
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δυνατότητές του, το σεβασµό στην προσωπικότητά του και στη γνώµη του, την απουσία του 
φόβου και ελέγχου από το καθεστώς, την απουσία λογοκρισίας, την αποκέντρωση σε όλα τα 
κοινωνικά επίπεδα. 
 
β) Ατοµικές:  

Εδώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις λέξεις  «προσωπικότητα», που αναφέρεται 
στα ιδιαίτερα πνευµατικά και ηθικοψυχικά γνωρίσµατα του ατόµου και «συµπεριφορά», που 
συνδέεται µε τον τρόπο εκδήλωσης αυτών των γνωρισµάτων στις σχέσεις του µε τους άλλους. 

Τέτοιες είναι: 
1. Η πνευµατική καλλιέργεια, η γνωστική κατάρτιση, η ευρυµάθεια, η ειδική γνώση, η λογική 
και η κριτική ικανότητα στα ορθά αξιολογικά κριτήρια, η σαφής ιεράρχηση των αξιών, η 
ευαισθησία και η δηκτικότητα των συνοµιλητών… 
2. Επιχειρηµατολογία, τεκµηρίωση απόψεων, οργάνωση των σκέψεων σε λογικά 
επιχειρήµατα, πειθώ, ικανότητα ορθολογικής  αντιµετώπισης της πραγµατικότητας. 
3. Το ήθος των συνοµιλητών, η ποιότητα του χαρακτήρα, καλή πίστη, διάθεση κατανόησης, 
λεπτότητα, ψυχραιµία, υποµονή. 
4. Ο σεβασµός της άποψης του άλλου, η παρουσία κοινωνικής συνείδησης, η αµεροληψία, το 
ανοιχτό πνεύµα, η διαλλακτικότητα, η πνευµατική ανεκτικότητα («∆ιαφωνώ µε όσα λες, αλλά 
θα υποστηρίζω µέχρι θανάτου το δικαίωµά σου να τα λες») – Βολταίρος.  
5. Η µελέτη και η αντικειµενική έρευνα των δεδοµένων και η αντίσταση στην αποδοχή 
έτοιµων σχηµάτων, στην υπερβολή, στην προπαγάνδα, στο λαϊκισµό, στη δηµαγωγία και 
στον ατοµοκεντρισµό.  
 
ΠΩΣ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ: 
Κοινωνικές: 
- Προσφέρουν αίσθηµα ασφάλειας και εµπιστοσύνης. 
- ∆ιασφαλίζουν την άνετη διακίνηση των ιδεών. 
- Προτείνουν λύσεις γενικότερα αποδεκτές (µια ιδέα αξιολογείται ανάλογα µε την απήχησή 
της στην οµάδα). 
- Οδηγούν σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα που προέρχονται από µια διαλλακτική 
προσέγγιση των προβληµάτων. 
- ∆ιατηρούν την αξιοπιστία των συνοµιλητών, εξουδετερώνοντας τον κίνδυνο της 
υποβάθµισης της προσωπικότητάς τους. 
- Φανερώνουν διάθεση πειθούς και όχι επιβολής ατεκµηρίωτων απόψεων (που συνεπάγεται 
φόρτιση, αγανάκτηση, επιθυµία αντεκδίκησης). 
- ∆ηλώνουν την έµπρακτη εφαρµογή των δηµοκρατικών αρχών. 
- Γεφυρώνουν τις αντιθέσεις ανάµεσα στους λαούς και καλλιεργούν πνεύµα συναδέλφωσης. 
- Υποκινούν τη συνδυαστική διαδικασία στη σκέψη, οδηγώντας στη συνειδητοποίηση ότι «η 
σκέψη δεν είναι ένα τελειωµένο γεγονός, αλλά ένα διαρκώς τελειούµενο γίγνεσθαι µε 
αλλεπάλληλες προσβάσεις από τη θέση στην άρνηση και ξανά σε µια καινούρια θέση (Ε. 
Παπανούτσος).  
 
Ατοµικές: 
- Η ηθική και ισχυρή προσωπικότητα αποτελεί εγγύηση για το διάλογο (π.χ. διεθνείς 
µεσολαβητές). 
- Η δηµοκρατική συµπεριφορά και το ήθος επιβεβαιώνουν τις αρχές του διαλόγου. 
 
ΕΞ’ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ: 

Για να ενισχύσουµε την άποψή µας για τη συµβολή των παραπάνω προϋποθέσεων 
στην επιτυχία του διαλόγου, µπορούµε να αναφερθούµε, σε σχετικά περιορισµένη έκταση, 
στην έλλειψή τους και στις επιπτώσεις  που αυτή προκαλεί. Εδώ µπορούµε ν’ αναφέρουµε 
παράγοντες όπως: η δυσλειτουργία της δηµοκρατίας, η υποβάθµιση της ποιότητας της 
πολιτικής ζωής, η αλλοτρίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, ο δογµατισµός και η  
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µονοµέρεια, ο φανατισµός, οι προκαταλήψεις και το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, η 
ισχυρογνωµοσύνη και ο εγωισµός κ.τ.λ.  

Μπορούµε να επισηµάνουµε την ύπαρξη τέτοιων αρνητικών φαινοµένων στη 
σύγχρονη ζωή, που δυσχεραίνουν την επίλυση µεγάλων προβληµάτων και που οδηγούν στην 
υποβάθµιση του πολιτιστικού επιπέδου, στη διαµόρφωση προσωπικοτήτων µονοδιάστατων 
και ανελεύθερων. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Η ύπαρξη ουσιαστικών προϋποθέσεων, τόσο κοινωνικών όσο και ατοµικών 
διαµορφώνει το έδαφος για την επιτυχία, δηλαδή την ευδοκίµηση του διαλόγου, αφού 
συµβάλλει στην εξέλιξη ατόµων και κοινωνιών. Η συνειδητοποίηση αυτής της αναγκαιότητας 
αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη βελτίωση των όρων της ανθρώπινης ύπαρξης 
και την κατάκτηση του αριστοτελικού «εὖ ζῆν». 

Ο διάλογος είναι τέχνη, έχει συγκεκριµένους κανόνες και ωφελεί τους συνοµιλητές, 
ακόµη και όταν δεν καταλήγει σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα.  
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Ανάµεσα στα εκπληκτικά επιτεύγµατα της εποχής µας ιδιαίτερη θέση κατέχουν 
αυτά που αναφέρονται στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Ποια είναι τα θετικά και ποια τα 
αρνητικά στοιχεία της πληροφόρησης που παρέχουν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης; Πώς 
κατά τη γνώµη σας µπορεί να αναβαθµιστεί η λειτουργία τους; 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 
 Σήµερα την οποιαδήποτε δραστηριότητα των κοινωνιών καλύπτουν σε παγκόσµιο 
επίπεδο τα Μ.Μ.Ε. µε την αµεσότητα που τα χαρακτηρίζει εκµηδενίζουν το χρόνο και τις 
αποστάσεις. 
 Είδη Μ.Μ.Ε.: ραδιόφωνο, τηλεόραση, τύπος (εφηµερίδες, περιοδικά, βιβλία). 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 
 Είναι τα µέσα για τη µετάδοση ειδήσεων και γνωµών, που απευθύνονται στη µάζα 
και όχι στο µεµονωµένο άτοµο. Μέσα απ΄ αυτά οι άνθρωποι πληροφορούνται αυτά που 
συµβαίνουν στις διάφορες εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής καθώς και τα παγκόσµια 
γεγονότα. 
 
ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε.: 
- Ενηµερώνουν το σύγχρονο άνθρωπο γρήγορα για ό,τι γίνεται και στην πιο αποµακρυσµένη 
περιοχή του κόσµου. 
- Μεταβιβάζουν απευθείας στο ακροατήριό τους (οπτικά - ακουστικά) διάφορα µηνύµατα. Η 
πληροφόρηση είναι άµεση. Εκµηδενίζουν τις χιλιοµετρικές αποστάσεις. 
- Ενηµερώνουν γύρω από γεγονότα και εξελίξεις τοπικού, εθνικού, παγκόσµιου χαρακτήρα. 
- Παρέχουν γνώσεις εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα ή γνώσεις πάνω σε ένα συγκεκριµένο 
επιστηµονικό τοµέα, εκλαϊκευµένες. 
- Φέρνουν τους ανθρώπους σε επαφή µε ήθη, έθιµα και παραδόσεις άλλων λαών. Με αυτό τον 
τρόπο διαδίδεται ο πολιτισµός κάθε χώρας και το πνευµατικό επίπεδο των λαών 
αναβαθµίζεται. 
- Βοηθούν τους ανθρώπους να απολαύσουν όλα τα υλικά και πνευµατικά επιτεύγµατα του 
σύγχρονου πολιτισµού. 
- Με τη διαφήµιση υποβοηθούν την ανάπτυξη της οικονοµίας. 
- Ενηµερώνουν, µορφώνουν, ψυχαγωγούν, προβληµατίζουν ειδικά τους νέους και τους 
βοηθούν στην οµαλή κοινωνικοποίησή τους. 
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ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε.: 
- Καταργούν τη συζήτηση και την επικοινωνία µέσα στο σπίτι και αποξενώνουν τα µέλη της 
οικογένειας µεταξύ τους. 
- Μονοπωλούν τον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων και περιορίζουν τις κοινωνικές επαφές. 
- Βοµβαρδίζουν το σύγχρονο άνθρωπο µε πράξεις βίας και εγκληµατικότητας. 
Εθίζουν στην επιθυµία υλικών αγαθών και διαµορφώνουν καταναλωτικές τάσεις. 
- Το παιδί γίνεται παθητικός και ανυπεράσπιστος δέκτης µηνυµάτων της τηλεόρασης. 
Αχρηστεύεται η φαντασία του. Αν οι γονείς του ικανοποιούν τις επιθυµίες, που δηµιουργεί η 
τηλεόραση, είναι ευχαριστηµένο, ενώ, αν δεν τις ικανοποιούν γίνεται νευρικό, 
ανικανοποίητο και αντικοινωνικό. 
Εκδηλώνεται µέσα από τα Μ.Μ.Ε. ένας οξύτατος και αθέµιτος ανταγωνισµός και µια 
εµπορευµατοποίηση που διαστρεβλώνει την αλήθεια. Προβάλλουν πρότυπα, ιδέες, πρόσωπα, 
κόµµατα και καταβάλλουν προσπάθεια να τροποποιήσουν την κοινή γνώµη. Κάνουν 
προπαγάνδα και παραπληροφορούν το κοινό. 
- ∆ιαστρεβλώνουν την κοινωνική πραγµατικότητα. 
- Οδηγούν στην τυποποίηση, µαζοποίηση και οµοιοµορφία της ζωής.(συµπεριφορά, 
ενδυµασία, κατοικία, διασκέδαση, αντιλήψεις κ.λ.π) 
  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε.: 
- Να µην είναι «στρατευµένα» σε κοµµατικές ιδεολογίες και συµφέροντα. Να µην 
αποπροσανατολίζουν τους πολίτες από «καυτά» κοινωνικά ή ατοµικά προβλήµατα. Να µη 
διαστρεβλώνουν την αλήθεια. 
- Να διαπαιδαγωγούν και όχι να σκανδαλίζουν τις ευρύτερες µάζες και ιδιαίτερα τους νέους. 
Να µην προβάλλουν σκηνές βίας. 
- Να προσφέρουν ενηµέρωση πλουραλιστική και αντικειµενική. 
- Χρησιµοποίηση της κριτικής ικανότητας από τους ανθρώπους. ∆ιασταύρωση των 
πληροφοριών που προέρχονται από διάφορες πηγές, για να κάνουν συγκρίσεις. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 
 Αναβάθµιση της λειτουργίας των Μ.Μ.Ε. σηµαίνει ταυτόχρονα και αναβάθµιση της 
ζωής.  
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Εξέχουσα θέση στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης κατέχει ο Τύπος. Η 
δυνατότητά του να καλύπτει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων και ενδιαφερόντων και να 
ικανοποιεί τις πολλαπλές απαιτήσεις των ατόµων, τον ανάγει σε έναν από τους 
βασικότερους παράγοντες της πληροφόρησης. Αφού αναφερθείτε στα σηµεία εκείνα που 
αποδεικνύουν την ορθότητα της παραπάνω άποψης και τη σηµασία του Τύπου στη 
σύγχρονη εποχή να απαντήσετε στα εξής: 

α) Γιατί ο Τύπος χαρακτηρίζεται ως Τέταρτη Εξουσία; 
β) Ποιο περιεχόµενο αποδίδεται στον όρο Κίτρινος Τύπος; 
γ) Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για την αδέσµευτη πληροφόρηση και τη 

δηµοκρατική λειτουργία του Τύπου; 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ:  

Στον αιώνα της τεχνολογίας και της ταχύτητας πολλά πράγµατα µεταβάλλονται, όχι 
µόνο όσον αφορά τη µορφή τους, αλλά και τη σηµασία που αυτά κατέχουν. Παλιές µέθοδοι 
εγκαταλείπονται, νέες εγκαινιάζονται σε µια αδιάκοπη πορεία προόδου και εξέλιξης. Έτσι 
σήµερα, την οποιαδήποτε δραστηριότητα των κοινωνιών, καλύπτουν σε παγκόσµιο επίπεδο 
τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης, που µε την αµεσότητα που τα χαρακτηρίζει εκµηδενίζουν 
το χρόνο και τις αποστάσεις. Ωστόσο µε τα καινούρια µέσα συνυπάρχουν και τα παλιά και  
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µερικά µάλιστα, όπως ο τύπος που «µονοπωλούσε» την πληροφόρηση επί αιώνες 
ολόκληρους, διεκδικούν σηµαντική θέση στον τοµέα της ενηµέρωσης και πληροφόρησης.  
 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 

Τύπος είναι κάθε είδους έντυπα που αποσκοπούν στην ειδησεογραφία και τη 
πληροφόρηση. Ειδικότερα, τον διακρίνουµε σε ηµερήσιο (εφηµερίδες) και περιοδικό τύπο 
(περιοδικά, εβδοµαδιαίες, µηνιαίες εφηµερίδες). Το περιεχόµενό του είναι ποικίλο και αφορά 
θέµατα κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστηµονικά, εθνικά. 

Οι συνηθέστερες µορφές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η πληροφόρηση καλύπτουν ένα 
ευρύτατο φάσµα: άρθρα, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, έρευνα, ντοκουµέντα. 

 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: 
ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: 
- Ενηµερώνει, πληροφορεί για όσα συµβαίνουν καθηµερινά στον κόσµο. Η ποικιλία των 
θεµάτων που προβάλλονται, αλλά και η πολλαπλή ερµηνεία τους, προβληµατίζουν, 
διεγείρουν τη σκέψη. 
- ∆ίνει τη δυνατότητα επιλογής σχετικά µε το θέµα που θα διαβάσει ο αναγνώστης. 
- Χρησιµοποιεί το γραπτό λόγο που δίνει τη δυνατότητα µεγαλύτερης και πληρέστερης 
ανάλυσης των γεγονότων. Στον έντυπο λόγο ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να 
ξαναδιαβάσει την πληροφορία, να την κριτικάρει και να την αφοµοιώσει καλύτερα. 
- Παρουσιάζει ευρύτερες γνώσεις που διευρύνουν την καλλιέργεια και το πνευµατικό επίπεδο 
του ατόµου. Αυτό επιτυγχάνεται ιδιαίτερα µε τη γνωστοποίηση θεµάτων επιστηµονικού 
χαρακτήρα σε απλουστευµένη µορφή και προσιτή στο ευρύ αναγνωστικό κοινό. 
- Εντοπίζει τα κοινωνικά προβλήµατα και προτείνει τρόπους αντιµετώπισης. 
- ∆ιακηρύττει τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
- Καθοδηγεί τις µάζες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κοινωνικών ανακατατάξεων. 
- Γίνεται µέσο διαµαρτυρίας για τυχόν αυθαιρεσίες απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. 
Στηλιτεύει την παρανοµία και την εκµετάλλευση, περιφρουρεί το δίκαιο, προστατεύει την 
ελευθερία.  
- Υποβοηθάει την οικονοµία. Με τη διαφήµιση και τις µικρές αγγελίες διευκολύνει εργοδότες 
και εργαζόµενους στην εργασία τους. 
- Αποτελεί µαρτυρία για το παρελθόν, ιστορική πηγή. 
 
Ο ΤΥΠΟΣ ΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ: 

Θεωρείται ότι –µετά τη Νοµοθετική, ∆ικαιοσύνη, Εκτελεστική εξουσία – ο Τύπος 
αποτελεί το βασικότερο παράγοντα για τη σύσταση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, την 
περιφρούρηση της κοινής βούλησης και έκφρασης. Η δυνατότητά του αναδεικνύεται από τα 
παρακάτω: 
- ∆ιαµορφώνει την κοινή γνώµη, τη στάση των ατόµων για τα γεγονότα της κοινωνικής 
πραγµατικότητας. 
- Ελέγχει την εξουσία. 
- Αντιστέκεται σε πολιτικές αποφάσεις που αποπροσανατολίζουν το λαό ή υποθάλπουν τα 
συµφέροντά του. 
- Ερεθίζει το ενδιαφέρον για τα κοινά και την πολιτική ζωή. Προτρέπει στην ενεργό 
συµµετοχή. ∆ιαµορφώνει πολιτική συνείδηση. 
- Γενικότερα, συµβάλλει στο χαρακτήρα της πολιτικής ζωής, ελέγχει τους ιθύνοντες, καταλύει 
πολιτικές «αυθεντίες». 
 
ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ: 

Έτσι χαρακτηρίζονται έντυπα και εφηµερίδες που επιδιώκουν την εξυπηρέτηση 
σκοπιµοτήτων και την εσκεµµένη προπαγάνδα ιδεών και προσώπων. Ξεφεύγουν από τα 
πλαίσια της αντικειµενικής πληροφόρησης και παρουσιάζουν σκάνδαλα, βία, ερωτικές 
σκηνές, διογκωµένες ειδήσεις προσπαθώντας να αυξήσουν την κυκλοφορία τους. 
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Ο κίνδυνος γίνεται µεγαλύτερος, όταν ο τύπος περιέχεται στα χέρια οικονοµικών 
συγκροτηµάτων, που µοναδικός σκοπός τους είναι η απόκτηση των µεγαλύτερων δυνατών 
κερδών. 

Πιο συγκεκριµένα µιλούµε για «κιτρινισµό», όταν ο τύπος: 
- ∆ιαστρεβλώνει την αλήθεια, µεγιστοποιεί καταστάσεις και γεγονότα ή τα αποκρύπτει. 
- ∆υσφηµεί συκοφαντικά, χωρίς να λαµβάνει υπόψη του τους κανόνες της δηµοσιογραφικής 
δεοντολογίας.       
 

39 
ΘΕΜΑ: 

Η διαφήµιση χαρακτηριστική µορφή επικοινωνίας στις σύγχρονες 
καταναλωτικές κοινωνίες, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής µας.  

α) Αφού αναφερθείτε στους λόγους που συντέλεσαν στην ευρύτατη διάδοσή της, 
να επισηµάνετε τις θετικές λειτουργίες που αυτή επιτελεί. 

β) Να εντοπίσετε τις αρνητικές συνέπειες που καταλογίζονται στη διαφήµιση 
προτείνοντας ανάλογα µέτρα αντιµετώπισης. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 
 Η διαφήµιση ως κοινωνικό φαινόµενο πλατιάς εµβέλειας χαρακτηρίζει την εποχή 
µας, εποχή ανόδου των παραγωγικών δυνατοτήτων και µαζικής παραγωγής των αγαθών. 
Όταν κάνουµε λόγο για διαφήµιση εννοούµε τη µορφή εκείνη της επικοινωνίας µε την οποία 
προβάλλεται στο ευρύ κοινό ένα µήνυµα αναφερόµενο στη γνωστοποίηση των 
πλεονεκτηµάτων ενός προϊόντος, µιας υπηρεσίας, ενός ατόµου, µιας οµάδας, µε σκοπό την 
κατανάλωσή τους. Όµως η δύναµή της κυρίως βρίσκεται στο γεγονός πως µπορεί να 
καθορίζει τη δική µας στάση απέναντι στη ζωή σύµφωνα µε την ιδεολογία και τα πρότυπα 
της ζωής που υπηρετεί. 
 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: 
ΕΡΩΤΗΜΑ Α’: 
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: 
1. Η διάδοση της διαφήµισης βρίσκεται σε άµεση εξάρτηση µε το καταναλωτικό πνεύµα των 
σύγχρονων βιοµηχανικών κοινωνιών, το οποίο και εξυπηρετεί. Οι αυξηµένες παραγωγικές 
δυνατότητες καθιστούν τη διαφήµιση αναγκαία για την προώθηση και κατανάλωση των 
προϊόντων. 
2. Ο οξύς ανταγωνισµός που παρατηρείται σήµερα σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας του 
ανθρώπου. 
3. Στη σηµερινή εποχή τα πορίσµατα της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και άλλων 
επιστηµών θεµελίωσαν σε επιστηµονική βάση τη διαφήµιση. 
4. Η τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει τη µετάδοση των διαφηµιστικών µηνυµάτων σε ευρεία 
κλίµακα µε πολυποίκιλα µέσα (ραδιόφωνο, τηλεόραση, φωτεινές επιγραφές). 
 
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: 
1. Η διαφήµιση έχει, πρώτα απ΄ όλα ενηµερωτικό – πληροφορικό χαρακτήρα για τα 
παραγόµενα βιοµηχανικά προϊόντα, τα άτοµα και τις προσφερόµενες υπηρεσίες που 
προβάλλει. 
2. Βοηθά τον καταναλωτή να καταλήξει σε συγκεκριµένες επιλογές χωρίς ιδιαίτερο κόπο και 
εξοικονοµώντας χρόνο. 
3. Συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της οικονοµίας. 
4. Οι αυξηµένες παραγωγικές ανάγκες που απορρέουν από τη διαφήµιση, αλλά και η ίδια η 
διαφήµιση, ως παραγωγικό αποτέλεσµα, επιβάλλουν περισσότερες και νέες θέσεις εργασίας. 
5. Τα διαφηµιστικά µηνύµατα αποτελούν τον κύριο πλουτοπαραγωγικό πόρο των µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης. 
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6. Συµβάλλει στην ποιοτική αναβάθµιση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, αφού κυριαρχεί ο 
ελεύθερος συναγωνισµός µεταξύ των εµπορικών κύκλων. 
7. Μπορεί να αφυπνίσει συνειδήσεις, επιθυµίες, συνήθειες, ανάγκες, να προβληµατίσει, να 
ωθήσει στη διάδοση του πολιτισµού, στην προσπάθεια για πνευµατική και αισθητική 
αναβάθµιση.  
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Β’ : 
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: 
1. Ωθεί τα άτοµα στην υπερκατανάλωση προβάλλοντας συστηµατικά τα υλικά αγαθά. 
2. Άµεσο αποτέλεσµα είναι η µονοµερής καλλιέργεια ενδιαφερόντων µόνο στις υλικές 
ανάγκες, στις ατοµικές και η απόκτησή τους. 
3. ∆ηµιουργείται έτσι άγχος στον καταναλωτή, που προσπαθεί µε κάθε τρόπο να αποκτήσει 
τα προβαλλόµενα αγαθά. Αναλώνεται στην επίπονη εργασία, πολλές φορές σε δεύτερη, 
θυσιάζοντας τον ελεύθερο χρόνο του. 
4. Όταν το άτοµο συνειδητοποιήσει ότι αδυνατεί οικονοµικά να αποκτήσει τα αγαθά, επιζητά 
τρόπους για την ικανοποίηση τους. Έτσι όσα άτοµα δεν καταφεύγουν στην εργασία, 
ακολουθούν τον εύκολο δρόµο της βίας και εγκληµατικότητας ή της καταφυγής στο εύκολο 
κέρδος π.χ. στα ναρκωτικά. 
5. Η διαφήµιση λοιπόν ευθύνεται για τον προσανατολισµό των ανθρώπων µόνο στις ατοµικές 
του ανάγκες, αδιαφορώντας για το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. 
6. Η συνεχής προβολή διαφηµίσεων εξασθενεί την κρίση, παθητικοποιεί τον άνθρωπο, 
προσβάλλει τον ψυχικό του κόσµο. Εθίζει το άτοµο στην αποδοχή µηνυµάτων πρώτα 
διαφηµιστικών, ύστερα πολιτικών, µε αποτέλεσµα τη χειραγώγησή του και τη µετατροπή του 
σε άβουλο άτοµο. 
7. Συχνά οι διαφηµίσεις δε σέβονται στο µέτρο που θα έπρεπε την ανθρώπινη προσωπικότητα 
εξευτελίζοντάς την. 
8. Επίσης ταυτίζουν ανθρώπινες ιδιότητες και συναισθήµατα µε την κατανάλωση 
συγκεκριµένων προϊόντων, γεγονός καταστρεπτικό ιδιαίτερα για τα παιδιά. 
9. ∆εν είναι λίγες οι φορές που η υπερβολική µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων εκνευρίζει 
το δέκτη, οι περιπτώσεις όπου παρατηρείται αισθητική ρύπανση από τις διαφηµιστικές 
αφίσες, τις φωτεινές επιγραφές καθώς και η ηχορύπανση. 
10. Προβάλλει πρότυπα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, τυποποιεί την 
ανθρώπινη συµπεριφορά, αφαιρεί από τον άνθρωπο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 
 Οι παραπάνω αρνητικές συνέπειες εντοπίζονται µόνο όταν η διαφήµιση δεν πληροί 
ορισµένες προϋποθέσεις που διασφαλίζουν τη σωστή προβολή της και όταν οι δέκτες δεν 
έχουν αναπτύξει την κριτική τους σκέψη, δεν µπορούν να αποκωδικοποιήσουν ορθά το 
µήνυµα. 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: 
1. Για να βοηθηθεί ο σύγχρονος δέκτης να ερµηνεύσει, να κρίνει τα διαφηµιστικά µηνύµατα, 
απαιτείται καλλιέργεια της κριτικής του ικανότητας, του ορθού τρόπου σκέψης. 
2. Το παραπάνω µπορεί να επιτευχθεί µε την παιδεία και τη σωστή αγωγή. Το άτοµο πρέπει 
να µάθει από µικρό να συγκρίνει, να σκέφτεται και να αντιστέκεται αν χρειάζεται στα 
προβαλλόµενα διαφηµιστικά µηνύµατα. 
3. Αλλά και οι ίδιοι οι διαφηµιστές θα πρέπει να σέβονται το δέκτη, το διαφηµιζόµενο προϊόν 
ή τις υπηρεσίες και να προβάλλουν µε σωστό τρόπο χωρίς να προσβάλλουν την πνευµατική 
µας υπόσταση, αλλά ούτε και τους ανταγωνιστές τους. 
4. Ένας ουσιαστικός έλεγχος και παρέµβαση της πολιτείας στη χρήση και στο περιεχόµενο της 
διαφήµισης – χωρίς αυτό να αποτελεί λογοκρισία – ίσως να επέφερε θετικά αποτελέσµατα. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 
 Η διαφήµιση µε της µορφή που έχει πάρει στη σηµερινή εποχή και τη σηµασία που 
έχει αποκτήσει είναι δυνατό να λειτουργήσει σωστά και δηµιουργική. Αυτό φυσικά εξαρτάται 
αποκλειστικά από τους ανθρώπους και τον τρόπο µε τον οποίο θα τη χρησιµοποιήσουν. 
Επιβάλλεται λοιπόν η διαφήµιση να µην αποτελεί παράγοντα αντιπαλότητας, προώθησης 
και εξυπηρέτησης ατοµικών και κυρίως ιδιοτελών συµφερόντων, αλλά µια µορφή 
επικοινωνίας ουσιαστικής µεταξύ των ατόµων και των λαών που θα βοηθήσει στην ανέλιξη 
του πολιτισµού. 
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ΘΕΜΑ: 
Ο αθλητισµός πέρα από τη συµβολή του στην ανάπτυξη του σώµατος και στη διαµόρφωση 
της ανθρώπινης προσωπικότητας, εκφράζει µέσω της Ολυµπιακής Ιδέας διαχρονικές 
ιδέες και προβάλλει την ανάγκη για ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Σήµερα, όµως, 
αδυνατεί να εκπληρώσει αυτούς τους στόχους, γίνεται εµπορεύσιµο είδος στο βωµό 
οικονοµικών συµφερόντων, αλλοτριώνεται. Σχολιάστε την παραπάνω θέση προτείνοντας 
ανάλογα µέτρα για τη διάσωση του αθλητικού πνεύµατος. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 
 Η ατοµική και κατ΄ επέκταση η κοινωνική δραστηριότητα απλώνεται σε πολλούς 
τοµείς και καλύπτει πολλαπλά ενδιαφέροντα. Συνήθως και κατά κανόνα οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες έχουν σαν αφετηρία τους την κάλυψη αντικειµενικών υλικών αναγκών, µε 
την έννοια των βιοποριστικών, που αποτελούν απαιτήσεις των ανθρώπινων κοινωνιών. Ο 
αθλητισµός που αποτέλεσε πρακτική των ατόµων και των κοινωνιών σε χρονικό σηµείο που 
απέχει από µας πολλές χιλιάδες χρόνια, εµφανίστηκε σα µη αναγκαία µε την παραπάνω 
έννοια ενασχόληση. Βέβαια, καλύπτει και ο αθλητισµός αντικειµενικές ανάγκες αλλά δεν 
είναι άµεσες και δε θεωρούνται επιτακτικά αναγκαίες αν και ουσιαστικά συµβαίνει ακριβώς 
το αντίθετο. 
 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 
 Αθλητισµός είναι η καταβολή προσπάθειας από τον άνθρωπο που σκοπό έχει την 
εξάσκηση του σώµατος και την απόκτηση ή τελειοποίηση ικανοτήτων, για την 
πραγµατοποίηση επιδόσεων, που στηρίζεται στην ευγενική άµιλλα µε τους άλλους ενώ 
ταυτόχρονα καλλιεργεί και την ψυχοπνευµατική του υγεία. 
 Όπως αναφέρθηκε, η αφετηρία του αθλητισµού χάνεται στα βάθη των αιώνων, 
µορφοποιήθηκε όµως µε την έναρξη των Ολυµπιακών αγώνων και γρήγορα µετατράπηκε σε 
έκφραση των κοινωνιών σε παγκόσµια κλίµακα. 
 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: 
Τα κύρια σηµεία στα οποία θα εστιάσουµε την προσοχή µας είναι: 
α) συµβολή του αθλητισµού στη διαµόρφωση της προσωπικότητας. 
β) προσδιορισµός της Ολυµπιακής Ιδέας και σηµασίας της. 
γ) αλλοτρίωση του σύγχρονου αθλητισµού. 
δ) µέτρα αντιµετώπισης. 
 
Α. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
1. Η συµβολή του αθλητισµού στην ανάπτυξη του σώµατος είναι καθοριστική, αφού µε την 
άθληση ο άνθρωπος αποκτά φυσικές ικανότητες, δηµιουργεί εύρωστο κορµί και διασφαλίζει 
την υγεία. 
2. Επίσης προβάλλει τη σωµατική αρµονία και το κάλλος. 
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3. Η άσκηση του σώµατος βοηθά στην καλύτερη λειτουργία των νοητικών στοιχείων της 
ανθρώπινης προσωπικότητας, αναπτύσσει τις νοητικές δυνάµεις του ανθρώπου. 
4. Χαρίζει και προκαλεί έντονη συγκινησιακή φόρτιση, ο ψυχικός κόσµος του ανθρώπου 
βρίσκεται σε εγρήγορση, βιώνει ποικίλα συναισθήµατα προσπαθώντας να επιτύχει το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, η διάκριση. 
5. Καλλιεργεί ηθικές αξίες όπως υποµονή, εργατικότητα, φιλία, συνεργασία κ.λ.π. 
6. Προτρέπει στον καθορισµό στόχων και υποδεικνύει τρόπους για την κατάκτησή τους. 
 
Β. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Ι∆ΕΑΣ: 
 Η προσφορά του αθλητισµού στην αρµονική ανάπτυξη της ανθρώπινης 
προσωπικότητας είχε γίνει αντιληπτή από τους αρχαίους Έλληνες, γι΄ αυτό και ο αθλητισµός 
απέκτησε κοινωνικό χαρακτήρα µε τη µορφή πανελλήνιων αγώνων που συγκέντρωσαν το 
ενδιαφέρον των πόλεων – κρατών. Το πνεύµα αυτό της συναδέλφωσης, της κοινής 
προσπάθειας, της άµιλλας εκφράζεται µε την Ολυµπιακή Ιδέα, κατάλοιπα από τους 
Ολυµπιακούς αγώνες της αρχαιότητας. 
Ειδικότερα η Ολυµπιακή Ιδέα δηλώνει: 
1. Τον κοινωνικό χαρακτήρα του αθλητισµού µέσα από διακρατικές αθλητικές συναντήσεις. 
2. Προβάλλει διαχρονικές αξίες που κοσµούν την ανθρώπινη οντότητα και δεν αναφέρονται 
σε στενά τοπικιστικά πλαίσια, αλλά αποκτούν επίκαιρη σηµασία σε κάθε εποχή. 
3. Συµβάλλει στην επαφή των λαών, στη γνωριµία µεταξύ τους και στην άρση των όποιων 
προκαταλήψεων. 
4. ∆ιακηρύσσει την ειρήνη και την αρµονική συµβίωση των λαών. 
 
Γ. ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 
 Ο σύγχρονος αθλητισµός αµαυρώνεται από αρνητικά στοιχεία που απέχουν πολύ 
από τα ιδεώδη και τις αξίες του: 
1. ∆εν αποτελεί πλέον ερασιτεχνική απασχόληση, αλλά επάγγελµα ιδιαίτερα προσοδοφόρα. 
Οι αθλητές παύουν, λοιπόν, να αγωνίζονται αποκλειστικά για τη δόξα, αλλά περισσότερο για 
το κέρδος. 
2. Η εισβολή της διαφήµισης στους αθλητικούς χώρους µετέτρεψε την αγνή προσπάθεια σε 
προσοδοφόρα επιχείρηση, οι αθλητές γίνονται πηγή εκµετάλλευσης. 
3. Ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας του σύγχρονου αθλητισµού οδήγησε αθλητές, οµάδες, 
παράγοντες στον άγονο ανταγωνισµό, στο φθόνο, στις αντιζηλίες. 
4. Κύρια επιδίωξη αποτελεί το θέαµα και όχι η επιβράβευση της ανθρώπινης προσπάθειας. 
5. Ο θεατής µετατρέπεται σε φανατισµένο οπαδό που δε δικαιολογεί την ήττα, δεν εκτιµά την 
ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά εκδηλώνει το θαυµασµό του, την αγάπη του και τα 
συναισθήµατά του µε βίαιες ενέργειες. 
6. Οι αθλητές φροντίζουν να βρίσκονται στην κορυφή. Καταφεύγουν, λοιπόν, στη λήψη 
χηµικών ουσιών, των γνωστών αναβολικών που, πίσω από τις εκπληκτικές επιδόσεις που 
επιφέρουν, καταστρέφουν τον ανθρώπινο οργανισµό, καταργούν την άµιλλα και 
καταρρίπτουν τα αθλητικά ιδεώδη. 
7. Οι πολιτικές σκοπιµότητες έχουν εισβάλει και στον αθλητικό χώρο. 
Ειδικότερα: 
α) Ανελεύθερα καθεστώτα χρησιµοποιούν τον αθλητισµό σαν µέσο αποπροσανατολισµού του 
λαού από τα ουσιαστικά προβλήµατα. 
β) Αποβαίνει µέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής, αφού η αποχή κρατών από διεθνείς αγώνες 
λειτουργεί ως ένδειξη διαµαρτυρίας για την πολιτική άλλων κοινωνιών στο διεθνή χώρο. 
γ) Αποτελεί µέσο πολιτικής προπαγάνδας για επίδειξη καθεστώτων και πολιτικής κυριαρχίας. 
 
∆. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: 
 Ο σύγχρονος αθλητισµός αδυνατεί να προσανατολίσει τους στόχους του στην 
ανάπτυξη της προσωπικότητας και στη σύσφιξη των ανθρώπινων σχέσεων. Έχει αλλοτριωθεί 
στο βωµό των οικονοµικών συµφερόντων αποβαίνοντας είδος µαζικής κατανάλωσης.  
Γι΄ αυτό απαιτείται: 
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1. Παιδεία, πνευµατική καλλιέργεια, έµφαση στην άµιλλα και στα ιδανικά που προωθεί ο 
αθλητισµός τόσο στους αθλητές όσο και στους θεατές. 
2. Ήθος, αξιοπρέπεια στους αθλητικούς χώρους. 
3. Αποµάκρυνση των στοιχείων εκείνων που προσβάλλουν το αθλητικό ιδεώδες, εξυγίανση 
των αθλητικών χωρών. 
4. Αυστηρές ποινές σε όσους από τους αθλητές και θεατές παραβιάζουν τον κώδικα 
δεοντολογίας. 
5. Αποδέσµευση του αθλητισµού από πολιτικά συµφέροντα και σκοπιµότητες.   
Γενικά επανατοποθέτηση του αθλητισµού σε σωστές και υγιείς βάσεις.  
  
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Ανακεφαλαίωση των προηγουµένων και εξαγωγή συµπερασµάτων. 
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ΗΘΙΚΗ 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ: 
ΕΘΟΣ: έθιµο, συνήθεια, άγραφος κανόνας δικαίου, συλλογικές εκδηλώσεις των µελών µιας 
κοινωνίας µε τις οποίες ρυθµίζεται η κοινωνική και θρησκευτική ζωή. 
ΗΘΟΣ: Το σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων του ανθρώπου, ο χαρακτήρας του, ο τρόπος κατά 
τον οποίο ζει και φέρεται ένα άτοµο στον κοινωνικό βίο. 
ΗΘΙΚΟΤΗΤΑ: Η ιδιότητα του ηθικού ανθρώπου, η χρηστότητα, η τιµιότητα. 
ΗΘΙΚΗ: Το σύνολο των άγραφων κανόνων που ρυθµίζουν τη συµπεριφορά του ανθρώπου 
προς τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του σε όλους, χωρίς εξαίρεση, τους τοµείς της 
κοινωνικής ζωής. Στην ηθική η κοινωνική αναγκαιότητα, τα αιτήµατα, τα συµφέροντα της 
κοινωνίας εκφράζονται µε τη µορφή εντολών(κανονισµών) και εκτιµήσεων που είναι γενικά 
αναγνωρισµένες, διαµορφωµένες αυθόρµητα και ενισχυµένες µε τη δύναµη του µαζικού 
παραδείγµατος, της συνήθειας της κοινής γνώµης. Ειδικότερα η ηθική: 
- ως κλάδος της Φιλοσοφίας εξετάζει τους κανόνες που διέπουν τις ανθρώπινες σχέσεις µέσα 
στην κοινωνία. 
- στην περιοχή της θρησκείας είναι ένα σύνολο κανόνων προς τους οποίους πρέπει να 
συµµορφώνονται οι πιστοί. 
- στο χώρο της κοινωνιολογίας είναι ένα σύστηµα πάγιων και κοινά αποδεκτών αξιών, από 
τις οποίες απορρέουν οι καθιερωµένες αρετές. Είναι δηλ. το σύνολο ηθών – εθίµων. 
- ως στάση ζωής µπορεί να είναι µια από τις γνωστές βιοθεωρίες (στωικισµός, ρασιοναλισµός - 
ορθολογισµός, µηδενισµός). 
ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ: Πηγάζουν από την πανανθρώπινη ηθική συνείδηση και θεωρούνται 
σταθερές, αντικειµενικές και καθολικές. Τέτοιος είναι: ο Θεός, ο ίδιος ο άνθρωπος, η 
οικογένεια, η κοινωνία, το έθνος. Οι ατοµικές ηθικές αξίες είναι: η αγάπη, η φιλία, η 
ειλικρίνεια, η µετριοφροσύνη, η φιλαλήθεια, η αλληλεγγύη, η εγκράτεια, η αυτοκυριαρχία, η 
αυτογνωσία, η ευγένεια, η συνεργατικότητα, η υπευθυνότητα, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η 
οµόνοια, η θρησκεία, η πειθαρχία, ο αυτοσεβασµός, η εντιµότητα. 
ΗΘΙΚΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ: ο εσωτερικός έλεγχος και το κριτήριο. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ: 
Η ηθική (= αρετή):  - για τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους (σοφιστές, Σωκράτη, 

 Πλάτωνα, Αριστοτέλη). 
- για το Χριστιανισµό 
- για του υλιστές φιλοσόφους κ.λ.π. 

 
Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΒΙΟΥ: 
- προσφέρει σωστή εκτίµηση της ζωής, δίνει σκοπό στη ζωή του ανθρώπου. 
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- εξασφαλίζει την ηθική, πνευµατική, πολιτιστική εξύψωση του ατόµου πάνω από τις υλικές 
αξίες, οριοθετεί κανόνες ηθικής συµπεριφοράς που επιτρέπουν στο άτοµο να θέσει υψηλούς 
στόχους. 
- προσδιορίζει την αξία του ανθρώπου, δηµιουργεί πρότυπο προς µίµηση. 
- συµβάλλει στην αυτογνωσία. 
- κατοχυρώνει την ελευθερία. 
- αποτελεί βασικό παράγοντα πετυχηµένος εξέλιξης και επαγγελµατικής σταδιοδροµίας. 
- χαρίζει ειλικρίνεια, δικαιοσύνη, αλήθεια στις διαπροσωπικές σχέσεις.   
- οδηγεί στην πρόοδο, στην ευηµερία, προάγει την κοινωνική ζωή. 
- δηµιουργεί ειρηνική και ανεξάρτητη κοινωνία. 
 
ΗΘΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: 
ΑΙΤΙΕΣ: 
- το έντονο υλοκρατικό πνεύµα της εποχής, η τάση για εύκολο πλουτισµό και η κυριαρχία του 
ατοµικού συµφέροντος. 
- η καταστρατήγηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, οι ρατσιστικές αντιλήψεις, οι πόλεµοι, η 
πείνα, η ανεργία, η εκµετάλλευση, οι πυρηνικοί εξοπλισµοί, η βία, η τροµοκρατία, τα 
ναρκωτικά. 
- η επιτυχία, η άνοδος, η καταξίωση αποτελούν «εσχατολογική προσδοκία» και συνδέονται µε 
τη χρήση αθέµιτων µέσων. 
- οι αλλοτριωµένες διαπροσωπικές σχέσεις, η χρησιµοθηρία, η δυσπιστία και η καχυποψία. 
- η κρίση των θεσµών και η απουσία υγιών προτύπων και ιδανικών. 
- η αποµάκρυνση από το Θεό, η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης παντοδυναµίας, απόρροια της 
τεχνολογικής υπερανάπτυξης και της απελευθέρωσης από την κυριαρχία της φύσης. 
- το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο. 
- η τάση των νέων ανθρώπων για διαφοροποίηση. 
 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: 
- περιφρόνηση της ανθρώπινης αξίας, µεταλλαγή του πανάρχαιου θεσµού της δουλείας σε 
δουλεία των ανίσχυρων στους κάθε λογής ισχυρούς. 
- αδιαφορία για το συνάνθρωπο στα όρια του κυνισµού, εχθρότητα. 
- επικράτηση του υλισµού   πνευµατικός – πολιτιστικός µαρασµός. 
- κυριαρχία των ένστικτων που καθορίζουν τις επιλογές και τις πράξεις. 
- επικράτηση αντί – ανθρωπιστικών αξιών. 
- συµµόρφωση σε «τυπικά σχήµατα» κοινωνικής συµπεριφοράς που καθιστούν τους 
ανθρώπους εσωτερικά κενούς, υποκριτές, καιροσκόπους. 
- έλλειψη κοινωνικής συνοχής, οπισθοδρόµηση – φραγµός στην πρόοδο. 
- αναρχία. 
- ατοµικός ευδαιµονισµός, αριβισµός, ηθικός µηδενισµός, ηθικός υλισµός. 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: 
- σωστή αγωγή από την οικογένεια, το σχολείο, την εκκλησία, το κοινωνικό περιβάλλον, 
ηθικοπνευµατική ολοκλήρωση της προσωπικότητας. 
- συνειδητοποίηση της αξίας του ηθικού χαρακτήρα για το άτοµο και την κοινωνία. 
- βίωση των αρχών της δικαιοσύνης και του σεβασµού προς τον άνθρωπο. 
- απόκτηση κοινωνικής συνείδησης που θα αποµακρύνει τον ατοµικισµό. 
- ανθρωποκεντρική στροφή του πολιτισµού, άνθρωπος όχι µέσο αλλά τελικός σκοπός. 
- προβολή παραδειγµάτων ή προτύπων για µίµηση. 
- προσωπικός αγώνας, επίπονη προσπάθεια και διαρκής άσκησης της αρετής. 
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Ζούµε στην εποχή της πληροφόρησης. Η πληροφόρηση έχει όλο και µεγαλύτερη 
σηµασία για τη ζωή µας: συµβάλλει στη διακίνηση γνώσεων και ιδεών, µας βοηθάει στη  
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λήψη αποφάσεων και όµως, µπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, ιδιαίτερα όταν προκαλεί 
σύγχυση και αποπροσανατολισµό. 
 Να σχολιάσετε τις διαπιστώσεις αυτές, τεκµηριώνοντας τις απόψεις σας. 
 

 ∆εν υπάρχει εµφανής διαχωρισµός του θέµατος σε δεδοµένα –  ζητούµενα. Ζητείται να 
τεκµηριωθούν οι θετικές και αρνητικές συνέπειες της πληροφόρησης.   
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ:  
 Αναφορά στους φορείς της πληροφόρησης (Τύπος – τηλεόραση - ραδιόφωνο), που 
αποτελούν το σήµα κατατεθέν της εποχής, αφού ασκούν τέτοια καταλυτική επίδραση στον 
άνθρωπο, ώστε  να λέγεται ότι αυτή η πληροφοριακή «κοσµογονία» τον έκανε πιο ελεύθερο  
 
και ευτυχισµένο, αλλά ταυτόχρονα και πιο ανελεύθερο και δυστυχισµένο. Επισήµανση ότι η 
µαζική πληροφόρηση αρθρώθηκε σταδιακά µέσα στη βιοµηχανική κοινωνία. 
 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ 
Α. ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: 
1. Η πληροφόρηση αποτελεί σηµαντικό µέσο παιδείας, γιατί γνωστοποιεί ευρέως τις 
κατακτήσεις στον επιστηµονικό και τεχνολογικό τοµέα και προβάλλει τα επιτεύγµατα στο 
χώρο του πνεύµατος και της τέχνης, καθώς και τους δηµιουργούς της, που µε τη σειρά τους 
λειτουργούν ως πρότυπα. 
2. Με την πληροφόρηση δηµοσιοποιούνται και κρίνονται τα γεγονότα στο χώρο της 
παγκόσµιας πολιτικής και οι πρωταγωνιστές τους. Έτσι, το πολιτικό γίγνεσθαι γίνεται 
αντικείµενο επεξεργασίας από τους παράγοντες εξουσίας για τη βελτίωση της κοινωνίας και 
συντελείται εξυγίανση του πολιτικοκοινωνικού βίου. 
3. Οι αγώνες για τη διαφύλαξη της παγκόσµιας ειρήνης και τη διάσωση του φυσικού 
περιβάλλοντος προβάλλονται, αποδεικνύοντας ότι ο άνθρωπος εξακολουθεί να είναι 
δηµιουργός της µοίρας του. 
4. Οι αποµονωµένες και αποµακρυσµένες χώρες ενιαιοποιούνται και δηµιουργούν στους 
πολίτες τους την αίσθηση της ενότητας και της ταύτισης µε τους συνανθρώπους τους. 
5. Συντελεί στην κατοχύρωση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος µε το να προβάλλει και να 
υποστηρίζει τα αιτήµατα της δηµοκρατίας. 
6. Με την προβολή θετικών προτύπων, ενισχύεται η προσπάθεια για τη διατήρηση των 
παραδοσιακών αξιών και θεσµών. 
7. Τα µηνύµατα για την αναγκαιότητα της εδραίωσης της δικαιοσύνης και της αδελφότητας 
οπλίζουν τους ανθρώπους µε θάρρος και ελπίδα για την καταπολέµηση της αδικίας και το 
σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων και ανοίγουν δρόµο για δράση και δηµιουργία. 
Ταυτόχρονα, τον αποµακρύνουν από την αµάθεια, το δογµατισµό και τις προκαταλήψεις. 
8. Αποτελεί κύριο µοχλό για την πολιτική ωρίµανση των νέων και συντελεί στην οµαλή 
κοινωνικοποίησή τους µε την εκµάθηση κανόνων κοινωνικής συµπεριφοράς. 
9. Συµβάλλει στην αντιµετώπιση καυτών κοινωνικών προβληµάτων της σύγχρονης 
πραγµατικότητας, όπως βία, ναρκωτικά, ρατσισµός, ανεργία κ.ά. 
10. Καλλιεργεί τις νοητικές ικανότητες του ανθρώπου και ιδιαίτερα την κριτική. 
 
Β. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: 
1. Η υπερπληροφόρηση (η χωρίς µέτρο διάδοση πληροφοριών) αποδυναµώνει την κριτική 
ικανότητα του ανθρώπου, αφού αυτός υποχρεώνεται να αφοµοιώνει καθηµερινά τεράστιο 
όγκο γνώσεων και γεγονότων, που είναι αδύνατο να ταξινοµήσει και να ιεραρχήσει. 
2. Η πολιτική εξουσία προσπαθεί να χειραγωγήσει την πολιτική βούληση του ανθρώπου µε 
ψευδείς ειδήσεις, στην προσπάθειά της να διατηρήσει τα κεκτηµένα (στρατευµένη 
πληροφόρηση - προπαγάνδα). 
3. Ο καθηµερινός και άκριτος βοµβαρδισµός των πολιτών από διαφηµίσεις συντελεί στη 
δηµιουργία τεχνητών αναγκών, που οδηγούν στον καταναλωτισµό και τον εσωτερικό 
καταναγκασµό. 
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4. Η προβολή αρνητικών προτύπων σε συνδυασµό µε την έλλειψη ηθικής και ο 
παραγκωνισµός πνευµατικών ανθρώπων από τη δηµόσια ζωή. 
5. Η αλήθεια θυσιάζεται στο όνοµα της εµπορικής σκοπιµότητας και της ικανοποίησης της 
νοσηρής περιέργειας του κοινού. 
6. Αποµυθοποίηση υψηλών εννοιών, όπως η δικαιοσύνη, η φιλαλληλία και ο σεβασµός. 
7. ∆ηµιουργία ηθικής αναλγησίας από την πληθώρα σκηνών βίας και εξοικείωση µε το 
έγκληµα και την παρανοµία. 
8. Ένταση του επικοινωνιακού χάσµατος. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 
 Η πληροφόρηση πρέπει να προασπίζεται τη δηµοκρατία και τις ελευθερίες των 
ανθρώπων, να έχει παιδευτικούς στόχους, να µην εξυπηρετεί άνοµα συµφέροντα και να 
εξυπηρετεί την αρχή της πολυφωνίας µε αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης. 
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Αιώνες πριν, ο Ισοκράτης ανέφερε: «Σύµφωνα µε την αξία του πρέπει να πράττει 
και να τιµάται ο κάθε άνθρωπος». Στις µέρες µας, όµως, δεν είναι λίγες οι φορές που 
ακούγεται πικρόχολα ότι είµαστε «η χώρα των αξιοποιηµένων αναξιοτήτων και των 
αναξιοποίητων αξιών». Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, να απαντήσετε στα παρακάτω 
ερωτήµατα:  

α) Πώς αντιλαµβάνεστε την έννοια της αξιοκρατίας και ποια είναι η σηµασία της 
σε µια σύγχρονη δηµοκρατική και ευνοµούµενη πολιτεία;  

β) Πού οφείλεται η απουσία της στη σύγχρονη κοινωνική ζωή και ποιες συνέπειες 
επιφέρει η απουσία αυτή; 
 

Η συγκεκριµένη εκφώνηση συνίσταται σε ένα δεδοµένο και τέσσερα, ουσιαστικά, 
ζητούµενα, που θ’ αναλυθούν σε αντίστοιχες ενότητες. 
 
Α. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ: 

Ο όρος αξιοκρατία δηλώνει την αρχή σύµφωνα µε την οποία η ανάληψη αξιωµάτων 
και θέσεων δηµοσίων ή µη, η αναγνώριση και η επιβράβευση προσπαθειών γίνονται µε βάση  
την προσωπική αξία του καθενός, χωρίς να παρεµποδίζονται απ’ την καταγωγή, τον πλούτο, 
την πολιτική ιδεολογία ή την κοινωνική του θέση. 

Αντίθετες έννοιες είναι: η αναξιοκρατία, η ευνοιοκρατία, το ρουσφέτι, ο νεποτισµός, 
ο φαβοριτισµός.  
 
Β. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ: 

Η αξιοκρατία ορθά χαρακτηρίστηκε βασικό θεµέλιο κάθε δηµοκρατικής και 
ευνοµούµενης κοινωνίας και ουσιαστικός παράγοντας για την πρόοδο των ατόµων και τη 
σωστή λειτουργία των κοινωνιών. Ειδικότερα: 
 
Α) ΑΤΟΜΟ: 
1. Επιβεβαιώνει και καταξιώνει το άτοµο. 
2. Το άτοµο αποκτά κύρος, θάρρος, αυτοπεποίθηση, εµπιστοσύνη στις προσωπικές του 
δυνάµεις και διαµορφώνει τις φιλοδοξίες του, που αγωνίζεται για να πραγµατοποιήσει µε 
βάση τις δυνάµεις αυτές. 
3. Παράλληλα, οδηγείται στην αυτογνωσία και στην επίγνωση των πραγµατικών αδυναµιών, 
τις οποίες προσπαθεί ν’ αποβάλλει, αλλά και των ικανοτήτων του που τις επιστρατεύει για 
την επίτευξη του στόχου του. 
4. Το άτοµο ηθικοποιείται και ολοκληρώνει την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του µε 
βάση τις αξίες που προβάλλονται (υπευθυνότητα, συνέπεια, ήθος, ευσυνειδησία, εντιµότητα). 
5. Η αξιοκρατία οδηγεί στη συναισθηµατική πλήρωση και στην προσωπική ικανοποίηση, 
εφόσον το άτοµο δικαιώνεται απέναντι στον εαυτό του και αναγνωρίζεται κοινωνικά 
ανάλογα µε τις προσπάθειες που κατέβαλε. 
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6. Προσδίδει αίσθηµα ασφάλειας για το µέλλον του, για µια σταδιοδροµία που µπορεί να την 
οργανώσει και να την προγραµµατίσει. 
7. Συνιστά κίνητρο για ενεργοποίηση των δυνάµεων, µεγαλύτερη προσπάθεια, ανάληψη 
πρωτοβουλιών και αύξηση της αποδοτικότητας του ατόµου. Εγείρει τη αγωνιστικότητά του, 
µε την οποία αντιµάχεται κάθε εµπόδιο για την πραγµάτωση των στόχων του.    
 
Β) ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
1. Αναπτύσσεται η ευγενής άµιλλα µεταξύ των µελών της κοινωνίας. 
2. Καλλιεργείται η κοινωνική συνείδηση, τα άτοµα κοινωνικοποιούνται οµαλά και 
αισθάνονται οργανικά δεµένα µε το κοινωνικό σύνολο, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσεται η 
συνεργασία και η αλληλεγγύη και να προάγεται η κοινωνική συµβίωση. 
3. Εξασφαλίζεται η κοινωνική ισορροπία και η δικαιοσύνη, ενώ, παράλληλα, µειώνονται οι 
κοινωνικές και ταξικές ανισότητες και οι οικονοµικές διαφορές µεταξύ των πολιτών. 
4. Αξιολογούνται οι πολίτες µε δίκαια και αντικειµενικά κριτήρια, ικανοποιείται το δηµόσιο 
περί δικαίου αίσθηµα και αναπτύσσεται εµπιστοσύνη στους κοινωνικούς θεσµούς και 
πολιτειακούς νόµους. 
5. Τοποθετούνται στην κρατική µηχανή οι άξιοι και ικανοί πολίτες, οργανώνεται η πολιτεία 
και επαληθεύεται το γνωµικό «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση», µε 
αποτέλεσµα την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και την άριστη λειτουργία της 
πολιτείας. 
6. ∆ηµιουργούνται πρότυπα ήθους και εργατικότητας προς µίµηση, αφού όλοι γνωρίζουν ότι 
µόνο αυτά παίζουν ρόλο για την ανάληψη κάποιου αξιώµατος. 
7. Η αξιοκρατία στηρίζει τη δηµοκρατία, διαµορφώνει το δηµοκρατικό ήθος των πολιτών, 
διασφαλίζει τους δηµοκρατικούς θεσµούς, αναβαθµίζει την πολιτική ζωή, αφού οι άριστοι 
των πολιτών ασκούν την εξουσία προς όφελος του συνόλου. 
8. Γενικότερα, η κοινωνία ευδοκιµεί και προοδεύει σ’ όλους τους τοµείς (ανάπτυξη της 
παιδείας, της επιστήµης, των τεχνών, της πολιτικής, της οικονοµίας, του βιοτικού επιπέδου). 
 
Γ. ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ: 
 1. Στη νοοτροπία των σύγχρονων Νεοελλήνων, σύµφωνα µε την οποία το ρουσφέτι – 
κατάλοιπο της περιόδου της τουρκοκρατίας – αποτελεί κλειδί για την ανάδειξη και την 
καταξίωση. 
2. Στην έλλειψη παιδείας αλλά και αληθινής κοινωνικής αγωγής και κοινωνικής συνείδησης, 
που ευνοούν τον ατοµικισµό και την ικανοποίηση των προσωπικών στόχων και 
συµφερόντων, ανεξάρτητα από το κοινωνικό όφελος. 
3. Το παραπάνω ενισχύεται από τον αστικό τρόπο ζωής, που ενισχύει την ανωνυµία, ευνοεί 
την έλλειψη κοινωνικού ελέγχου και υπηρετεί την αυθαιρεσία και την εκµετάλλευση. 
4. Η επικράτηση ευδαιµονιστικού και ωφελιµιστικού πνεύµατος, η προσήλωση στην ύλη και η 
θεοποίηση του χρήµατος ερµηνεύουν προσπάθειες για επιτυχία του επιδιωκόµενου στόχου µε 
θεµιτό ή αθέµιτο µέσο. 
5. Ο αθέµιτος ανταγωνισµός και η ανεργία τροφοδοτούν την επιζήτηση της σταδιοδροµίας 
του ατόµου µε κάθε µέσο. 
6. Τα ανθρώπινα πάθη και οι αδυναµίες, όπως ο εγωισµός, η αυτοπροβολή, η φιλαυτία και η 
φιλαρχία υπερνικούν τις ηθικές αξίες. 
7. Οι διάφοροι πολιτικοί και οικονοµικοί κύκλοι που µε παρασκηνιακές δραστηριότητες 
προωθούν τους «δικούς» τους ανθρώπους, προκειµένου να εξασφαλίσουν τα συµφέροντα και 
τις επιδιώξεις τους. 
 
∆. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ: 
1. Καλλιεργούνται τα ανθρώπινα πάθη και ένστικτα, νοθεύεται το πνεύµα και η ψυχή, 
υποβαθµίζεται η προσωπικότητα. 
2. Εκπίπτουν οι ηθικές αξίες, τα ιδανικά και ευνοούνται η ανηθικότητα, ο εξευτελισµός , η 
συναλλαγή των συνειδήσεων. 
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3. Μειώνεται η αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα και οι πρωτοβουλίες των ικανών ατόµων, 
απογοητεύονται και, κατά συνέπεια, παθητικοποιούνται, αφού στερούνται φιλοδοξιών. 
4. Επικρατεί ανασφάλεια και πνεύµα απαισιοδοξίας για το µέλλον. 
5. Αίρεται η εµπιστοσύνη, η συνεργασία ανάµεσα στα άτοµα, επιβάλλεται ο αθέµιτος 
ανταγωνισµός και το δίκαιο του ισχυρότερου. 
6. Οξύνονται οι κοινωνικές ανισότητες και διαφορές, προκαλείται το δηµόσιο περί δικαίου 
αίσθηµα µε κίνδυνο συνεχών αναταραχών και εξεγέρσεων. 
7. Καταλύονται οι θεσµοί και οι νόµοι, εκτραχηλίζεται η κοινωνική και πολιτική ζωή. 
 
8. Υπονοµεύεται η δηµοκρατία, αφού αναδεικνύονται συµφέροντα που αντιστρατεύονται το 
γενικό κοινωνικό συµφέρον. 
9. ∆ηµιουργούνται δύσκολα προβλήµατα για την κοινωνία (οικονοµικά, κοινωνικά, 
πολιτικά) που αδυνατούν να επιλυθούν, αφού τα χειρίζονται ανάξια άτοµα. 
10. Ανακόπτεται ο πολιτισµός, η ατοµική και κοινωνική πρόοδος. 
 

44 
ΘΕΜΑ: 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι, απορροφηµένοι από τον αγώνα 
τους για οικονοµική επιτυχία αποξενώνονται από τον εαυτό τους και δεν έχουν 
εσωτερικό διάλογο. Έτσι όµως στερούνται ένα από τα σηµαντικότερα εφόδια για τον 
αγώνα τους αυτό, την αυτογνωσία. 

Με βάση τα παραπάνω, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα: 
α) Για ποιους λόγους είναι αναγκαίο η αυτογνωσία για την πρόοδο του σύγχρονου 

ανθρώπου; 
β) Ποιος ο ρόλος της µε την έννοια της εθνικής αυτογνωσίας; 

 
ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ: 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 

Με τον όρο αυτογνωσία εννοούµε την ακριβή γνώση των σωµατικών, πνευµατικών 
και ηθικοπνευµατικών ικανοτήτων και αδυναµιών του εαυτού µας. 
 
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ: 
 Η λέξη προέρχεται από την αντωνυµία αυτός και το ουσιαστικό γνώση (γιγνώσκω) 
και σηµαίνει: η γνώση του εαυτού µας. 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ: 
α) Η παιδεία µε τη σηµασία της γενικότερης µόρφωσης, 
β) Το σχολείο, 
γ) Η οικογένεια, 
ε) Το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, 
στ) ο συνεχής αυτοέλεγχος και αυτοκριτική, 
ζ) Η έλλειψη εγωισµού, 
η) ο προσωπικός αγώνας και προσπάθεια. 
 
ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ: 
 Βασικός συντελεστής της προόδου σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο είναι η 
ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Αυτή πραγµατοποιείται µε 
τον περιορισµό και την εξαφάνιση των αρνητικών στοιχείων και την καλλιέργεια αυτών που 
συµβάλλουν στην επιτυχία. Για να επισηµανθούν, όµως, αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητο 
να έχει επιτευχθεί πρώτα η αυτογνωσία από το κάθε άτοµο. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
 Στο σηµείο αυτό µπορεί να δοθεί ο ορισµός της έννοιας αυτογνωσία. 
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ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: 
 Προτού απαντήσουµε στα ερωτήµατα που µας θέτει το θέµα, είναι αναγκαίο να 
προσδιορίσουµε τη σύγχρονη πραγµατικότητα, ώστε να επισηµάνουµε την αναγκαιότητα, 
κυρίως σήµερα, της αυτογνωσίας και στη συνέχεια να περάσουµε στην απάντηση του πρώτου 
ερωτήµατος, αναζητώντας τους λόγους που επιβάλλουν την ύπαρξή της. 
 Ο πολιτισµός των σηµερινών κοινωνιών χαρακτηρίζεται ως µονοδιάστατος. Ο 
άνθρωπος έχει επιδοθεί σε ένα συνεχές κυνήγι απόκτησης αγαθών για την προσωπική του 
ευηµερία. Όµως, εξαιτίας της προσπάθειάς του αυτής έχει αποµακρυνθεί όχι µόνο από τους  
 
συνανθρώπους του, αλλά και από τον ίδιο τον εαυτό του. Γι΄ αυτό το λόγο νιώθει µόνος όσον 
αφορά τον κοινωνικό του περίγυρο και τον εσωτερικό του κόσµο, γεγονός που αποτελεί 
βασικό ανασταλτικό παράγοντα οικονοµικής και κοινωνικής ανάδειξης. 
 Εποµένως, η σύγχρονη εποχή µέσα από τις αλλοτριωτικές επιδράσεις που ασκεί στον 
άνθρωπο, επιβάλλει την αυτογνωσία ως το βασικότερο παράγοντα µε τη βοήθεια του οποίου, 
αντιµετωπίζοντας την εσωτερική του µοναξιά θα µπορέσει να προοδεύσει σε όλους τους 
τοµείς. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: 
Η ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΓΙΑΤΙ: 
α) Συντελεί στην εξερεύνηση και επισήµανση όλων των σωµατικών, ηθικών και 
ψυχοπνευµατικών του δυνατοτήτων. Με αυτό τον τρόπο γνωρίζει τις δυνάµεις του και 
ανάλογα µε αυτές καθορίζει τους τοµείς δράσης του µέσα στην κοινωνία. 
β) Οδηγεί στην ανακάλυψη, καλλιέργεια και αξιοποίηση των θετικών στοιχείων της 
προσωπικότητάς του (αρετές). Τα αποτελέσµατα είναι θετικά κυρίως σε ότι αφορά το σωστό 
επαγγελµατικό προσανατολισµό του. 
γ) Αντίστοιχα, οδηγεί στην ανακάλυψη και αποδοχή των αδυναµιών και γενικά όλων των 
ελαττωµάτων του (άσχηµα ένστικτα, κακία, εγωισµός κ.τ.λ.). έτσι, µε τη διαρκή προσπάθεια 
και επιµονή βελτιώνει το χαρακτήρα του και ολοκληρώνει την προσωπικότητά του, 
απαραίτητη προϋπόθεση προόδου. 
δ) Γνωρίζοντας τις δυνάµεις του δεν προβαίνει στην υπερβολική εκτίµησή τους. Αυτό οδηγεί 
στην απόκτηση κοινωνικών αρετών όπως ο αυτοέλεγχος, η σύνεση και η µετριοφροσύνη. Από 
την άλλη πλευρά καταπολεµά τον εγωισµό, τη φιλαυτία και τα πάθη του. Εποµένως, κάνει 
πάντα τις σωστές επιλογές και επιτυγχάνει όχι µόνο την ατοµική πρόοδό του αλλά , µέσα από 
τη συνεργασία µε τους συνανθρώπους του, και την κοινωνική. 
ε) Επιπλέον, δεν προβαίνει και στην υποτίµηση των δυνατοτήτων του και άρα του εαυτού 
του. Αντίθετα, αποκτά θάρρος, αυτοπεποίθηση και πίστη για την ευόδωση των αγώνων του. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τις δυσκολίες και θέτοντας 
στόχους να προσπαθεί να τους πραγµατοποιήσει. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: 
 Η αυτογνωσία συνδέεται άρρηκτα µε την έννοια της εθνικής αυτογνωσίας. Όταν τα 
µέλη ενός έθνους έχουν αυτοέλεγχο και επιδιώκουν πάντοτε την ολοκλήρωση της 
προσωπικότητάς τους, τότε συνεργάζονται για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού 
συµφέροντος, του εθνικού καλού. 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟ∆Ο ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ: 
α) Εθνική αυτογνωσία σηµαίνει απόκτηση ιστορικής µνήµης. Με τη βοήθεια της ιστορικής 
µνήµης οι πολίτες γνωρίζουν την εθνική τους ιστορία, κατανοούν την κοινή καταγωγή τους, 
τους κοινούς αγώνες και θυσίες του παρελθόντος. Έτσι, συνεργάζονται στενά και 
καταβάλλουν κοινές προσπάθειες για την επίτευξη κοινών έργων (εθνική αυτογνωσία  
εθνική συνείδηση). 
β) Η εθνική αυτογνωσία οδηγεί στη γνώση της παράδοσης και στην προσπάθεια για τη 
διατήρησή της. Όταν λοιπόν διαφυλάσσεται η παράδοση, ταυτόχρονα διαφυλάσσεται και η  
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εθνική φυσιογνωµία, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση και πρόοδο 
του έθνους. 
γ) Επίσης, η εθνική αυτογνωσία βοηθά στην επισήµανση και αποφυγή των αδυναµιών και 
µειονεκτηµάτων σε εθνικό επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνονται τα µεµονωµένα άτοµα 
και εποµένως επέρχεται βελτίωση στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 
δ) Συµπερασµατικά, η εθνική αυτογνωσία καλλιεργεί τις κοινωνικές αρετές (κυρίως το 
θάρρος, την αυτοθυσία, τον ηρωισµό) και οδηγεί στην ατοµική και εθνική ανέλιξη. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στο σηµείο αυτό, πριν από τον επίλογο θα µπορούσε να εφαρµοστεί η 
µέθοδος της εξ΄ αντιστρόφου απόδειξης. Να αναφέρουµε, σε µία παράγραφο, τις αρνητικές 
συνέπειες που προκύπτουν, όταν δεν υπάρχει αυτογνωσία σε ατοµικό και εθνικό επίπεδο.      
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

 [Μπορεί να έχει τη µορφή ενός γενικού συµπεράσµατος, που προκύπτει από τη συνολική ανάπτυξη της 
έκθεσης]. 
  Η αυτογνωσία λοιπόν συµβάλλει αποφασιστικά στην ολοκλήρωση και ευτυχία του 
ατόµου, αλλά και στην πρόοδο ολόκληρου του έθνους.  
 

Επιµέλεια: 
Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης – Όλγα Γ. Παλαιοχωρινού 
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