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Ειςαγωγό  
 
 
 

Σα Κείμενα για τθν Περίλθψθ [1],  αποτελοφν το πρϊτο μζροσ μιασ ςειράσ 
κειμζνων που ζχουν ςκοπό να μασ προςφζρουν –ςτθν κακθγιτρια ι ςτον 
κακθγθτι– δοκιμαςμζνο και ζτοιμο υλικό, προκειμζνου να το αξιοποιιςουμε 
κατά τθ διδαςκαλία μασ ςτθ Βϋ ι ςτθν Γϋ Λυκείου.  

Σα κείμενα αυτοφ του βιβλίου ζχουν υποςτεί τθν κατάλλθλθ επεξεργαςία, ϊςτε 
να μθν απαιτοφν περεταίρω ςυντομεφςεισ ι διευκζτθςθ των παραγράφων που 
τα ςυγκροτοφν. το τζλοσ, μάλιςτα, κάκε κειμζνου παρατίκεται ςε αγκφλθ (* +) ο 
αρικμόσ των λζξεων, ϊςτε να επιλζξουμε εφκολα τον αρικμό των λζξεων τθσ 
περίλθψθσ που κα ηθτιςουμε από τουσ μακθτζσ μασ.  

Πρόκειται για διαφορετικά είδθ κειμζνων που χαρακτθρίηονται από 
ποικιλότροπθ οργάνωςθ των παραγράφων και λεξιλόγιο ανάλογο του 
κειμενικοφ είδουσ ςτο οποίο ανικουν.  

Ακολουκϊντασ τα διεκνι πρότυπα, επιλζξαμε τθ γραμματοςειρά Times New 

Roman 12 ΄΄  για να αποτυπϊςουμε τα κείμενα, ϊςτε να είναι ευανάγνωςτα 
τόςο για τουσ μακθτζσ, όςο και τουσ κακθγθτζσ.  

Επιπλζον, για να ζχουμε εφκολθ πρόςβαςθ ςτα 40 κείμενα, παρατίκεται ζνασ 
πίνακασ τθσ Ταυτότθτασ κάκε κειμζνου, ςτον οποίο παρουςιάηονται ο αρικμόσ 
του κειμζνου, το είδοσ και το κζμα του. Οπότε, μποροφμε να προςαρμόςουμε 
τα κείμενα ςτθ διδαςκαλία μασ και τθσ απαιτιςεισ τθσ.  

Για να εντοπίςουμε ευκολότερα τα κείμενα, μποροφμε να διαβάςουμε τα 
περιεχόμενα –ςτα οποία υπάρχουν ενεργοί δεςμοί– και ςτθ ςυνζχεια τθν 
Σαυτότθτά τουσ.  

 
www.arisgiavris.gr 
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Ταυτότητα των κειμϋνων 
 
 

Κείμενο Είδοσ  Θζμα  

1 Άρκρο  Επικυμία, καταναλωτιςμόσ 

2 Άρκρο  Νζοι, μνιμθ, ιςτορία 

3 Άρκρο  Ανκρωπιά, αλλθλεγγφθ  

4 Άρκρο  Σθλεόραςθ, κακοδιγθςθ 

5 Άρκρο Ηλικιωμζνοι, νεοκρατία  

6 Άρκρο Ελλάδα, οικογζνεια, κοινωνικι ςυνοχι 

7 Άρκρο Παιδιά, μαγικόσ κόςμοσ, φανταςία 

8 Δοκίμιο Ρατςιςμόσ, πρότυπα ομορφιάσ 

9 Άρκρο Σθλεόραςθ και ανάγνωςθ 

10 Άρκρο Κακθμερινότθτα, προβλιματα 

11 Άρκρο Νζοι, ψθφιακι τεχνολογία 

12 Άρκρο  Σρομοκρατία 

13 Άρκρο  Άνκρωποσ, μζλλον 

14 Δοκίμιο  Σθλεόραςθ, διαπαιδαγϊγθςθ 

15 Άρκρο Βία 

16 Άρκρο Σζχνθ, μουςικι, κεραπεία  

17 Άρκρο Νζοι, αξίεσ 

18 Μανιφζςτο / δοκίμιο   Ιςλάμ, οικουμενικι ςυνείδθςθ 

19 Επιςτθμονικό κείμενο Σι είναι ηωι 

20 Ομιλία / δοκίμιο  Ανκρωπιά, ρατςιςμόσ 

21 Άρκρο  Ηλεκτρονικά παιχνίδια, αποβλάκωςθ 

22 υνζντευξθ  Βαρβαρότθτα, ανεκτικότθτα 

23 Άρκρο  Βιβλίο, ανάγνωςθ 

24 Άρκρο / δοκιμιακζσ παράγραφοι  Ιςτορία, τζχνθ, μυκοπλαςία 

25 Άρκρο Νζοι, άγνοια τθσ ιςτορίασ 

26 Άρκρο Ζρωτασ, ελευκερία 

27 Δοκίμιο Πολιτικοί, ΜΜΕ, ιδιωτικι ηωι 

28 Δοκίμιο Αλλοτρίωςθ 

29 Άρκρο Αναλφαβθτιςμόσ  

30 Άρκρο Μελζτθ κλαςικϊν ςυγγραφζων 

31 Άρκρο / δοκιμιακζσ παράγραφοι Ιςτορία, κακθμερινι ηωι, αδιαφορία 

32 Άρκρο Πολιτικι  

33 Άρκρο Διαδίκτυο, επιπτϊςεισ ςτθν όραςθ 

34 Δοκίμιο Διαφιμιςθ, τθλεόραςθ, παιδικι θλικία 

35 Δοκίμιο Διαφιμιςθ, αξίεσ 

36 Άρκρο Ανκρϊπινα δικαιϊματα, φτϊχεια 

37 Δοκίμιο Εκνικιςμόσ 

38 Άρκρο Ιςτορικόσ αναλφαβθτιςμόσ  

39 Άρκρο Δικαιϊματα, επιτιρθςθ, ελευκερία 

40 Άρκρο  Αργόσ ρυκμόσ ηωισ  
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Κεύμενο 1  

 

H εταιρεύα που «πουλϊει» όνειρα...  
 
Θέιεηε λα πάηε ζηελ επφκελε απνλνκή Γθξάκη ή Οζθαξ; ην γθξαλ πξη ηνπ 

Μνλαθφ; Πψο ζα ζαο θαηλφηαλ λα αθηεξψλαηε ζηελ αγαπεκέλε ζαο κηα 

παξάζηαζε ζην Μπξφληγνπετ θαη λα είλαη φινη, εζνπνηνί, ζεαηέο, κνπζηθνί ζην 

θφιπν; Οινη καο νλεηξεπφκαζηε θάπνηεο αθξαίεο απνιαχζεηο. πσο θαη ε Σδίλα 

Πειίλη, ε θπξία πνπ ήζειε λα νξγαλψζεη θάηη καγηθφ γηα ηα γελέζιηα ηνπ ζπδχγνπ 

ηεο θαη απνθάζηζε λα ηειεθσλήζεη ζε κηα εηαηξεία πνπ αλαιακβάλεη ζεφηξειεο 

εθπιήμεηο. Με ην αδεκίσην θπζηθά. 

 

Ζ πνιπηειήο εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ θέξεη ηνλ... θσδηθφ Bluefish κε 

πειάηεο εχπνξνπο, δηάζεκνπο θαη πξνπαληφο αλήζπρνπο κε δηάζεζε γηα 

πεξηπέηεηα. Ο ζχδπγνο ηεο θ. Πειίλη ζα κπνξνχζε λα επηβηβαζηεί ζε έλα 

ππεξερεηηθφ αεξνζθάθνο θαη λα ηαμηδέςεη πάλσ απφ ηα βνπλά θαη ηηο αθηέο ηνπ 

Κέηπ Σάνπλ ή, αθφκε θαιχηεξα, λα πάξεη έλα MIG–25 απφ ηε Ρσζία θαη λα 

θηάζεη ζηα φξηα ηεο αηκφζθαηξαο, ηαμηδεχνληαο δπφκηζη θνξέο πην γξήγνξα απφ 

ηελ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ. Θα κπνξνχζε φκσο λα θάλεη θαη ην πξψην ηνπ κάζεκα 

πινήγεζεο κε έλαλ επαγγεικαηία πηιφην πνιεκηθνχ αεξνζθάθνπο. Γηα θαιή ηνπ 

ηχρε, ε ζχδπγφο ηνπ δηάιεμε ην ηειεπηαίν. Έρνπλ πεξάζεη ηξεηο βδνκάδεο απφ ηελ 

εκέξα ησλ γελεζιίσλ ηνπ θη εθείλνο ζπλερίδεη λα αθεγείηαη ηελ απίζηεπηε 

εκπεηξία ηνπ. «Πάληα ήζειε λα θάλεη θάηη ζαλ θη απηφ, αιιά δελ είρα ηδέα πψο ζα 

κπνξνχζα λα ην νξγαλψζσ. Μνπ είπε φηη δελ έρεη μαλαληψζεη ηφζν ππέξνρα...». 

 

Ζ εηαηξεία αλαιακβάλεη λα εθπιεξψζεη θαη ηελ πην ηξειή επηζπκία. Αθφκε θη αλ 

ν πειάηεο δελ έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ζην κπαιφ ηνπ, νη ππεχζπλνη 

αλαιακβάλνπλ λα ηε ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ. Ο ηδηνθηήηεο ηεο Bluefish, ηηβ 

ηκο, κε ηελ νκάδα ηνπ, κπνξνχλ λα ζαο θιείζνπλ ζέζε ζε έλα ππνβξχρην 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληήζεηε ηνλ Σηηαληθφ ή λα θάλεηε θαηάδπζε θάησ απφ ηνλ 

πάγν ζε ιίκλε ηεο Απζηξίαο. Θα πξνηηκήζνπκε κάιινλ λα καο θιείζνπλ κηα ζέζε 

ζηελ απνλνκή ησλ ζθαξ, εθεί φπνπ θξνληίδνπλ νη ίδηνη θαη γηα ηελ εκθάληζή 

καο ζην θφθθηλν ραιί κε έλα θφξεκα πςειήο ξαπηηθήο θαη έλα θνζηνχκη 

ζρεδηαζηή γηα ηνλ ζπλνδφ καο! 

 

ξηα ζηηο επηζπκίεο δελ ππάξρνπλ. «Σα έρνπκε θάλεη φια ηφζν πνιιέο θνξέο πνπ 

δελ θνβφκαζηε ηίπνηα, αξθεί λα είλαη λφκηκν», ιέεη ν ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο, 

πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηε Φιφξηληα θαη 18 παξαξηήκαηα ζε νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν. Ο ίδηνο κηιάεη γηα ηελ θάζε εμφξκεζε κε ηφζν ελζνπζηαζκφ ζαλ λα έρεη 

πάεη ν ίδηνο θη αο πξσηνμεθίλεζε ηε δνπιεηά –αηχπσο αξρηθά– πξηλ απφ 11 

1 
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ρξφληα. Γηα ηνλ παηέξα πνπ θαλφληζε λα πεξπαηήζεη ε θφξε ηνπ ζηελ παζαξέια 

καδί κε επαγγεικαηίεο κνληέια ή γηα ηελ 37ρξνλε γπλαίθα πνπ νλεηξεπφηαλ απφ 

παηδί λα κείλεη ζε έλα έξεκν λεζί, κε ηνλ αξξαβσληαζηηθφ ηεο... 

 

Πφζν θνζηίδεη θάζε... επηζπκία; Δμαξηάηαη. Αλ ζέιεηε λα γίλεηε Σδέηκο Μπνλη γηα 

κία εβδνκάδα, νη ηηκέο μεθηλνχλ απφ 75.000 δνιάξηα. Σν πνζφ ζα αλέβεη αξθεηά 

αλ πξνζηεζεί θαη ην γηνη απφ ηελ ηαηλία «Octopussy»... κσο πξνζνρή. πσο 

δηαβάδνπκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο δελ ζα πξέπεη λα γίλεη θακία 

παξαλφεζε... «αο παξαθαινχκε λα κε καο ηειεθσλείηε γηα λα πάξνπκε ηα 

ξνχρα ζαο απφ ην θαζαξηζηήξην. Γελ είλαη απηφ πνπ θάλνπκε. Αλη’ απηνχ 

πξνζθέξνπκε ηελ πςειφηεξε κνξθή ππεξεζηψλ γηα ηαμίδηα θηηαγκέλα ζηα κέηξα 

ζαο, κεηαθνξέο θαη ςπραγσγία γηα ζηειέρε, δηαζεκφηεηεο, αζιεηέο θαη φινπο 

φζνη ζέινπλ λα δνπλ φζν θαιχηεξα κπνξνχλ». Γηαηί, φπσο ιέεη θαη ν «θίινο» 

Σδέηκο Μπνλη, δεηο κνλάρα δπν θνξέο. [512] Άξεο Γηαβξήο  

 
άληπ Σζαληάθε, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 15/10/2005 

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 2  
 
 

Αντιρρηςύεσ μνόμησ  
 
«Ση έκαζεο ζήκεξα ζην ζρνιείν, Κσζηάθε;» Ο κηθξφο Κσζηάθεο μέξεη 

εθαηνληάδεο νλφκαηα δηαζηεκηθψλ εξψσλ θαη ηεξάησλ, πξντφλησλ, αζιεηηθψλ 

παπνπηζηψλ θαη ζπλζεηηθψλ ρπκψλ, φκσο νχηε απηφο νχηε νη γνλείο ηνπ δελ 

μέξνπλ –θαη δελ ζέινπλ λα κάζνπλ– πψο ιέλε ην ρσξηφ ηεο θνπέιαο απφ ηε 

Μνιδαβία πνπ θαζαξίδεη ην ζπίηη ή ην γξαθείν, πνηα είλαη ε ηζηνξία ηνπ ρσξηνχ 

θαη ηεο ρψξαο ηεο, δελ μέξνπλ θαλ ην επψλπκφ ηεο. Αξθεί ην κηθξφ ηεο φλνκα, 

ζπλήζσο δηζχιιαβν γηα εχθνιε απνκλεκφλεπζε, αθνχ νη μέλνη πνπ δνπιεχνπλ 

γχξσ καο δελ έρνπλ επψλπκν, δελ ην ρξεηάδνληαη, φπσο δελ ην ρξεηάδνληαη θαη ηα 

ζθπιηά καο. Άξεο Γηαβξήο 

 

Οη γνλείο ηνπ Κσζηάθε μέξνπλ απέμσ ηνλ αξηζκφ ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο, ην 

ΑΦΜ, ην ΡΗΝ ηνπ θηλεηνχ θαη ηεο cashcard (ή θαζθαξδίηζαο) ηνπο, μέξνπλ λα 

δηνηθνχλ έλα κηθξφ ζηξαηφ απφ ηειεθνληξφι θαη ζπζθεπέο. Γελ μέξνπλ απφ πνχ 

θξαηάεη ε ζθνχθηα ησλ γεηηφλσλ ηνπο, φκσο θαζεκεξηλά καζαίλνπλ θαηλνχξγηα 

νλφκαηα: πνδνζθαηξηζηψλ, κνληέισλ, ηειεζηάξ, πξαθηφξσλ θαη πξαθηνξίζθσλ, 

κεηξνπνιηηψλ, «επίνξθσλ» δηθαζηψλ θαη δεκνζηνγξάθσλ θηι. Θέινληαο θαη κε, 

καζαίλνπλ ηνπο ζηίρνπο αλφεησλ ηξαγνπδηψλ, ελψ φιν θαη ζακπψλνπλ ηα ιηγνζηά 

πνηήκαηα ηεο πξψηεο ληφηεο ηνπο. 

 

Ζ απνκλεκφλεπζε δελ είλαη κηα ρακέλε ηέρλε· απιψο αιιάδεη ν θαηάινγνο ησλ 

πξαγκάησλ πνπ αλαγθαδφκαζηε λα ζπκφκαζηε. Αλάινγα κε ην εηζφδεκά καο, 

μέξνπκε πφζν πάεη ην θηιφ ην ςσκί ή πφζεο ζεξκίδεο έρεη έλα κήιν, πφζν 

ζηνηρίδνπλ ην γάια, ην γηανχξηη, ε ζαξδέια θαη ην κπφηνμ, ην εηζηηήξην ηνπ 

ιεσθνξείνπ θαη ηνπ ζηλεκά, ηα δίδαθηξα ζην θξνληηζηήξην, πφζα γπξεχνπλ ν 

νξζνδνληηθφο θαη ν θνπξέαο, πφζν θάλεη ην αεξνπνξηθφ εηζηηήξην γηα ηε 

Θεζζαινλίθε, ζηα πφζα επξψ γεκίδεη ν εζσηεξηθφο θνπβάο ζην απηνθίλεην. Σν 

ζρήκα ησλ βνπλψλ θαη ησλ αζηεξηζκψλ ρξεζηκεχεη κφλν ζηνπο βνζθνχο θαη 

ζηνπο παιηνχο ζαιαζζνπφξνπο, άιιεο είλαη νη ππμίδεο πνπ ζήκεξα καο νδεγνχλ. 

 

Σν ζέκα δελ είλαη ην πφζν ρξεζηηθά ή άρξεζηα είλαη ηα νλφκαηα πνπ καζαίλνπκε, 

αιιά ην πφζν ζηεγλέο θαη κάηαηεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απηά θνπβαινχλ θαη 

ηηο ζπζζσξεχνπκε ρσξίο λα ηηο δηαιέγνπκε. Απηέο καο δηαιέγνπλ, καο 

πνιηνξθνχλ θαη καο θπξηεχνπλ. Άζηαηε θαη επηιεθηηθή ε κλήκε, αιιά ε 

επηιεθηηθφηεηά ηεο δελ είλαη πάληα ζπλεηδεηή. 

 

Μπαίλεη θαλείο ζηνλ πεηξαζκφ λα γίλεη αληηξξεζίαο κλήκεο. Να γπξίζεη ηελ 

πιάηε ζηελ άραξε επηθαηξφηεηα, λα κελ θξαηήζεη ηίπνηα, κφλν ηνλ αξηζκφ ησλ 

παηδηψλ πνπ πεζαίλνπλ θάζε κέξα, φια καδί θαη ιίγν ιίγν. Να δξαπεηεχζεη απφ ην 

ζχκπαλ ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηερλεηήο ειηζηφηεηαο, λα κάζεη ηα 

αιεζηλά, ηα πιήξε νλφκαηα ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ επνρψλ. 
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’ απηή ηελ εθπιεθηηθή επνρή πνπ δνχκε –ηε κηθξφςπρε θαη θαηαξακέλε, ηελ 

ειπηδνθφξα θαη ζθνηεηλή, ηελ εξσηθή θαη ζαζηηζκέλε–, ίζσο καο αμίδεη λα 

καζαίλνπκε θαη λα ζπκφκαζηε πην φκνξθα νλφκαηα, πην γνεηεπηηθά ζεσξήκαηα. 

[436] Άξεο Γηαβξήο 

 
Mαξηάλλα Tδηάληδε, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 17/4/2005 

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 3 
 
 

Πατώντασ ϋνα κουμπύ...  
 

Γελ ζπκάκαη πνηνο απφ ηνπο κεγάινπο καο επζπκνγξάθνπο έγξαςε πξηλ απφ 

αξθεηά ρξφληα έλα ρξνλνγξάθεκα, κε ην νπνίν έζεηε ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ην 

εμήο εξψηεκα: Αλ, ρσξίο λα ην γλσξίδεη θαη λα ην κάζεη θαλείο, κπνξνχζεο κε ηελ 

πίεζε ελφο θνπκπηνχ λα γίλεηο ν πινπζηφηεξνο άλζξσπνο ηεο Γεο, πξνθαιψληαο, 

φκσο, ηαπηφρξνλα θη έλα κεγάιν ζεηζκφ ζηελ Κίλα, κε άγλσζην αξηζκφ ζπκάησλ, 

ζα ην παηνχζεο; Καη ν επζπκνγξάθνο καο πεξηέγξαθε ζηε ζπλέρεηα ηηο 

αηέιεησηεο ψξεο ακθηηαιαληεχζεσο θαη αγσλίαο πνπ πεξλνχζε ζηα φλεηξά ηνπ ν 

πξνβιεκαηηδφκελνο, έρνληαο κπξνζηά ηνπ ην αδπζψπεην δίιεκκα. Σν θνπκπί ηεο 

επηπρίαο γηα ηνλ ίδην· ηνπ ρακνχ θαη ηεο δπζηπρίαο γηα ηνπο «αγλψζηνπο» 

ζπλαλζξψπνπο ηνπ ηεο «καθξηλήο» Κίλαο. Σηο εκέξεο απηέο έλα άιιν θνπκπί κάο 

πξνθάιεζε ηα εληειψο αληίζεηα ζπλαηζζήκαηα. Έρνπλ θαηαινγηζζεί ηα κχξηα 

φζα ζηελ ηειεφξαζε, δηεζλψο αιιά θαη επηρσξίσο. Καη φρη κφλν γηα ηελ πνηφηεηα 

ηεο ελεκεξψζεσο θαη ηεο ςπραγσγίαο πνπ παξέρεη κε βαζηθφ γλψκνλα ηε κεγάιε 

ζεακαηηθφηεηα, ε νπνία, δπζηπρψο, βαζίδεηαη ζην ζπκηθφ θαη φρη ζηελ ςχρξαηκε 

θξίζε ηνπ θνηλνχ. Οη θαηαινγηζκνί είλαη θαη γεληθφηεξνη. πσο π.ρ. φηη ε 

ηειεφξαζε βιάπηεη ζνβαξψο ηελ πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή πγεία, πξνθαιψληαο 

λσζξφηεηα, θαρεμία, απνραχλσζε, αθξηζία. Άξεο Γηαβξήο 

 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε ηειεφξαζε, ακέζσο κεηά ηελ εκθάληζή ηεο σο 

ΜΜΔ, ζεσξήζεθε σο έληνλα αληαγσληζηηθή ησλ εθεκεξίδσλ θαη ηεο γξαπηήο 

δεκνζηνγξαθίαο, απφ ηελ νπνία δέρζεθε θαη δέρεηαη ηηο δξηκχηεξεο επηθξίζεηο. 

Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ν ππνγξάθσλ αηζζάλεηαη ζήκεξα ηελ αλάγθε λα 

παξαδερζεί φηη κφλνλ ε ηειεφξαζε κπνξνχζε θαη θαηφξζσζε λα πξνθαιέζεη 

απηήλ ηελ παγθφζκηα έθξεμε ζπγθηλήζεσο, αιιειεγγχεο θαη ζπλδξνκήο ζηα 

ζχκαηα ηνπ ζεηζκνχ θαη ησλ ηζνπλάκη ηεο N.A. Αζίαο. Οπδείο δηάζεκνο 

ζπγγξαθεχο, θαλέλαο κεγάινο δεκνζηνγξάθνο δελ ζα κπνξνχζε λα ζπλεγείξεη θαη 

λα κεηαδψζεη αλά ηελ Τθήιην απηά ηα ζπλαηζζήκαηα αλζξσπηάο, πνπ πξνθάιεζε 

ε ηειενπηηθή εηθφλα. Άιισζηε, απηή ε αδηακθηζβήηεηε ππεξνρή ηεο 

ηειενξάζεσο έλαληη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ δελ θαηαδείρζεθε ζε επίπεδν 

νξγαλψζεσο, εηνηκφηεηνο, επηδεμηφηεηνο. Οη ζπγθινληζηηθφηεξεο ζηηγκέο ηεο 

ηξαγσδίαο, απαζαλαηίζζεθαλ απφ εξαζηηερληθέο θάκεξεο, πνπ ηπραία βξέζεθαλ 

εθεί γηα λα θαηαγξάςνπλ απιέο νηθνγελεηαθέο ζθελέο δηαθνπψλ, ραξάο θαη 

ακεξηκλεζίαο. Δηθφλεο, ρσξίο δαθξχβξερηεο πεξηγξαθέο, πνπ ζπλνδεχνληαλ 

κφλνλ απφ επηθσλήκαηα εθπιήμεσο, απφ θξαπγέο αγσλίαο, απφ εθθιήζεηο γηα 

βνήζεηα. Πιάλα πνπ αλεβνθαηέβαηλαλ ζπαζκσδηθά θαη ράλνληαλ μαθληθά, θαζψο 

ην θχκα ζπκπαξέζπξε ηνλ αλχπνπην εηθνλνιήπηε. 

 

Σηο ζηηγκέο απηέο ε εηθφλα έπαςε λα είλαη μέλε θαη απφκαθξε. Γελ ήηαλ 

αλάξκνζηνο ειιελνθεληξηζκφο ην φηη αγσληνχζακε ζην ελδερφκελν απψιεηαο 

ειαρίζησλ ζπκπαηξησηψλ καο, κέζα ζηηο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ησλ ζπλαλζξψπσλ 

3 
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καο πνπ βιέπακε κηζνζακκέλνπο ζηελ άκκν. Οχηε αλεμήγεηνο ν θφβνο πνπ καο 

θπξίεπζε γηα ηελ απίζαλε πεξίπησζε λα ζπκβεί ην ίδην θαηλφκελν ζηηο ειιεληθέο 

αθηέο. Αληηδξάζακε, έηζη, γηαηί ζπλεηδεηνπνηήζακε φηη κηα ηέηνηα ζενκελία 

θαζηζηά φινπο ηνπο αλζξψπνπο ην ίδην αλήκπνξνπο θαη κνηξφγξαθηνπο κπξνζηά 

ζην αηθλίδην, ην βίαην, ην καξηπξηθφ ηέινο. Γηαηί ε δχλακε ηεο εηθφλαο κάο 

κεηέηξεςε απφ ζεαηέο ηεο ηξαγσδίαο, ζε ζπκκεηέρνληεο, ζε ζπκπάζρνληεο, ζε 

νκνηνπαζείο. [448] Άξεο Γηαβξήο 

 
ηάκνο Ενχιαο, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 5/1/2005 

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 4 
 
 

Η τηλεοπτικό καθοδόγηςη των ςυνειδόςεων 
 

χκθσλα κε ηνλ Απζηξηαθφ θηιφζνθν Karl Popper, ε ηειεφξαζε ελζηαιάδεη ηε 

βία ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλσλίαο. Μάιηζηα ν Popper ηε ζπγθξίλεη κε ηνλ πφιεκν, 

ιέγνληαο άηη θαη ην έλα θαη ην άιιν κέζσ δηαθνξεηηθψλ νδψλ επηθέξνπλ 

θαηαζηξνθηθέο δηαηαξάμεηο ζην θπζηνινγηθφ ξπζκφ ηεο θνηλσληθήο δσήο. 

Πξνθαινχλ ηελ «απψιεηα ησλ θπζηνινγηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ είλαη 

απνηέιεζκα ελφο νξζά δηεπζεηεκέλνπ θφζκνπ, απηνχ ζηνλ νπνίνλ ην έγθιεκα δελ 

είλαη παξά κηα αμηνζεκείσηε εμαίξεζε». Άξεο Γηαβξήο 

  

Σφζν ν πφιεκνο φζν θαη ε ηειεφξαζε θάλνπλ ην έγθιεκα λα κνηάδεη ζπλήζεο 

πξάμε. Καζεκεξηλή. Με ζνθαξηζηηθή. πλεπψο ην κέζνλ απνθηά αλεμέιεγθηε 

εμνπζία, ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα αληίθεηηαη ζηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο.  

  

Έρεηε ζθεθηεί πνηέ πσο ζηελ ηειεφξαζε, ν βαζκφο εζηθφηεηαο κηαο πξάμεο 

εμαξηάηαη απφ ην πνηνο ηελ θάλεη; Μηα πξάμε θξίλεηαη εζηθή ή αλήζηθε αλάινγα 

κε ην αλ απηφο πνπ ηελ θάλεη είλαη πξφζσπν ην νπνίν ην θνηλφ ζαπκάδεη ή αγαπά 

ή αληίζεηα αληηπαζεί θαη ην αληηκεησπίδεη κε δπζπηζηία. Ο θαζέλαο απφ ‘καο 

ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο εζηθφηεηαο, αλάινγα κε ην αλ ηα πξφζσπα 

κάο είλαη νηθεία απφ ην κέζνλ ή φρη. Αλαινγηζηείηε πφζν επηθίλδπλν γηα ηελ 

θνηλσλία είλαη απηφ! 

  

Έρνληαο καθξά ζεηεία ζηε Γεκφζηα Σειεφξαζε, ζέισ λα θαηαζέζσ ηα εμήο: 

ηελ επνρή ηεο έθξεμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ ΜΜΔ, 

ζηελ επνρή πνπ ηα ηδησηηθά δίθηπα θαηαθηνχλ θάζε λέα κέζνδν ελεκέξσζεο θαη 

πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο δηακνξθψλεηαη απφ ηα θνηλσληθά 

target group ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ, ε Γεκφζηα ηειεφξαζε νθείιεη λα 

απνηειεί ηελ ελαιιαθηηθή επηινγή. Σνλ αληίινγν θαη ηελ αληηπξφηαζε.   

  

Οθείιεη λα μεθνιιάεη απφ ην γθξίδν ηνπίν ηεο νκνηφκνξθεο ηξνκνιαγλείαο, ηεο 

αθαηάζρεηεο ζθαλδαινινγίαο, ηεο κπζνπνίεζεο ηνπ επηεινχο, ηεο πεξηθξφλεζεο 

ηνπ νπζηαζηηθνχ θαη ηεο ιαηξείαο ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ εηδήζεσλ. ρη λα 

θαζνδεγεί ζπλεηδήζεηο αιιά λα κπνξεί λα πεηπραίλεη εθείλν πνπ είλαη ε νπζία θαη 

ν ζθνπφο ηεο ηειενπηηθήο δεκνζηνγξαθίαο: λα θάλεη ειθπζηηθφ ην ζεκαληηθφ 

αληί λα αλαγάγεη ην ειθπζηηθφ ζε ζεκαληηθφ. 

  

Βέβαηα, ππάξρεη κηα ζεκειηψδεο δπζθνιία απφ ηελ νπνία μεθηλά ε έθπησζε ηεο 

ηειεφξαζεο ελ γέλεη. Γελ κπνξνχκε λα έρνπκε ηελ απαίηεζε ηεο παξαγσγήο 

πςεινχ επηπέδνπ πξνγξακκάησλ απφ φια ηα θαλάιηα ζε ζπλερή βάζε. Πξψηνλ 

γηαηί θάηη ηέηνην είλαη πάξα πνιχ δαπαλεξφ. Καη δεχηεξνλ, γηαηί επηπιένλ, δελ 

ππάξρνπλ ζηελ αγνξά άηνκα ηθαλά λα παξάγνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη γηα 

είθνζη ζπλερφκελεο ψξεο, εθπνκπέο πξαγκαηηθήο αμίαο.  
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Δίλαη πνιχ πην εχθνιν, αληίζεηα, λα βξεζνχλ άλζξσπνη ηθαλνί λα παξάγνπλ 

είθνζη ψξεο κέηξησλ ή θαθψλ εθπνκπψλ, καδί κε θάπνηα πνηνηηθή εθπνκπή 

δηάξθεηαο κηαο ή δχν σξψλ. Καη φζν πνιιαπιαζηάδνληαη ηα θαλάιηα, ηφζν 

πεξηζζφηεξν απνκαθξχλεηαη ην δεηνχκελν ηεο πνηφηεηαο. 

  

Θα θιείζσ κε κηα ελδηαθέξνπζα ζθέςε ηνπ Πηέξ Μπνπξληηέ, πνπ δίλεη αθνξκή 

γηα πξνβιεκαηηζκφ ζε φινπο εκάο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο ηεο Γεκφζηαο ή 

ηδησηηθήο ηειεφξαζεο, πνπ ζπρλά απηναλαγνξεπφκαζηε ζε δηθαζηέο, εηζαγγειείο 

θαη εζηθνπιάζηεο: 

  

«Θα έπξεπε λα πξνβιεκαηηζηνχκε φζνλ αθνξά ηελ εζηθνθξαηία ησλ αλζξψπσλ 

ηεο ηειεφξαζεο: ζπλήζσο θπληθνί, θάλνπλ παξαηεξήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ππέξκεηξν εζηθφ θνκθνξκηζκφ. Οη παξνπζηαζηέο ησλ ηειενπηηθψλ εηδήζεσλ, 

νη εκςπρσηέο ησλ ζπδεηήζεσλ, νη αζιεηηθνί ζρνιηαζηέο έρνπλ γίλεη κηθξνί 

θαζνδεγεηέο ζπλείδεζεο, πνπ απηναλαγνξεχνληαη, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

πηεζηνχλ ππεξβνιηθά, ζε θεξέθσλα κηαο ηππηθά κηθξναζηηθήο εζηθήο, πνπ ιέλε ηη 

πξέπεη λα ζθεθηνχκε, γηα φ,ηη απνθαινχλ ‘πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο’». [492] 

 
Διηζάβεη Φηιηππνχιε, Άξζξν ζην πεξηνδηθφ Μνλφπνιε, ert.gr, 10/12/2004 

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 5 
 
 

Ηλικιωμϋνων εγκώμιο  
 
Φηιφζνθνο, επηθνηλσληνιφγνο θαη πξψελ επαλαζηάηεο, ν Ρεδίο Νηεκπξαί 

αζρνιείηαη κε ηελ ηξίηε ειηθία ζην ηειεπηαίν ηνπ δνθίκην («Le plan vermeil», 

εθδ. Gallimard). ' απηφ ην «ζρέδην γηα ηελ ηξίηε ειηθία», γξακκέλν κε κνξθή... 

δηνηθεηηθήο αλαθνξάο, πξνηείλεη ιίγν-πνιχ ηε ζπγθέληξσζε ησλ ειηθησκέλσλ 

πνιηηψλ ζε κηα απηφλνκε πεξηνρή ηελ νπνία νλνκάδεη «Bioland» (βηνρψξα). 

Υξεζηκνπνηεί απηή ηελ πξφηαζε-πξφθιεζε, γηα λα ππνρξεψζεη ηνπο αλαγλψζηεο 

λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα: φηη ζηηο ππεξζχγρξνλεο θνηλσλίεο καο νη 

ξπηίδεο απαγνξεχνληαη θαη ηα ληάηα δνμάδνληαη, ειέσ ησλ δηαθεκηζηψλ.  

 

Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζηε Γχζε, εδψ θαη κφλνλ έλαλ ή 

δχν αηψλεο. «Δπί ρηιηεηίεο, κηα ηδέα ήηαλ αιεζηλή φηαλ ήηαλ παιηά, έλα δφγκα 

ήηαλ αμηφπηζην φηαλ κπνξνχζε θαλείο λα ην αλαγάγεη ζηελ Αίγππην γηα ηνπο 

Έιιελεο, ζηελ Διιάδα γηα ηνπο Ρσκαίνπο θαη ζηνλ Μαζνπζάια γηα ηνπο 

Υξηζηηαλνχο» επηζεκαίλεη ν Νηεκπξαί. Σψξα φκσο έρνπκε πεξάζεη απφ ηελ 

θνηλσλία ηεο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο ζηελ θνηλσλία ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο· απφ 

ηελ επνρή ηεο ειπίδαο ζηελ επνρή ηεο αλππνκνλεζίαο. «ε κηα θνηλσλία φπνπ ν 

θαζέλαο πξέπεη λα είλαη "ηνπ", "ηλ", δπλακηθφο θαη απνδνηηθφο, ηα γεξαηεηά δελ 

πξέπεη λα θαίλνληαη, νχηε θαλ λα νκνινγνχληαη», ηνλίδεη ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην 

πεξηνδηθφ «Λε Πνπέλ», κε αθνξκή ηελ θπθινθνξία ηνπ δνθηκίνπ ηνπ. H θνηλσλία 

ηεο εηθφλαο δνμάδεη ηα ληάηα θαη θαιεί ηνπο ειηθησκέλνπο λα «καθηγηαξηζηνχλ ζε 

λένπο»: έλαο νιφθιεξνο πνιηηηζκφο θηλδπλεχεη λα ράζεη ηε κλήκε ηνπ ιέεη ν 

Ρεδίο Νηεκπξαί. Άξεο Γηαβξήο 

 

Γελ ην έγξαςε επεηδή έθηαζε ηα 63. «Αλέθαζελ ήκνπλ ρξφληνο γεξνληφθηινο, κε 

ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηνπο λένπο άλσ ησλ 80» εμεγεί. «Πξψηα, επεηδή έρνπλ 

πξάγκαηα λα δηεγεζνχλ. Μεηά, επεηδή είλαη ειεχζεξνη. Οη λένη έρνπλ ηελ ηάζε λα 

γίλνληαη αληίγξαθα ηνπ θπξίαξρνπ κνληέινπ». Αιιά φηαλ δελ λνηάδεζαη πηα γηα 

ηελ εηθφλα ή ηελ θαξηέξα, απνθηάο κηα πεξίεξγε απηνλνκία ζθέςεο, γίλεζαη 

απζάδεο, πξνθιεηηθφο, εζθεκκέλα απξνζάξκνζηνο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο 

είζαη... λαπάγην ηεο δσήο. Ο άλζξσπνο ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα 

απηνπξνζδηνξηζηεί. Άξα, είλαη θπζηθφ λα κελ κπνξεί λα ην θάλεη φηαλ είλαη λένο. 

ηελ θνηλσλία καο, «δνμάδνπκε ην γπκλαζηήξην, ηνλ ζφξπβν, ην δάπηλγθ, ηελ 

ηαρχηεηα, ηε βία, ηελ απφδνζε. Δλψ εθείλν πνπ έρνπκε αλάγθε είλαη 

ηειεηνπξγίεο, γηα λα μαλακάζνπκε ηε βξαδχηεηα, ηε ζησπή θαη ηνλ ζάλαην... Αο 

δηεθδηθήζνπκε ην δηθαίσκα λα είκαζηε άζρεκνη (φπσο ήηαλ ν σθξάηεο), 

αζζκαίλνληεο, αζζελείο θαη άλαξζξνη...».  

 

«Ο θαζηζκφο ήηαλ ν πξψηνο πνπ θαιιηέξγεζε ηε ιαηξεία ηεο λεφηεηαο, θαη ηψξα 

έξρεηαη λα ην θάλεη ε θεξδνζθνπηθή θνηλσλία καο» επηζεκαίλεη ν Νηεκπξαί ζην 

«Λε Πνπέλ». «Γελ εγθσκηάδσ ηε γεξνληνθξαηία ηνπ ηχπνπ ηεο νβηεηηθήο 
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Έλσζεο ηνπ 1970 ή ηεο Απζηξννπγγαξίαο ηνπ 1914. Αξλνχκαη φκσο θαη λα 

θιείζσ ηα κάηηα κπξνζηά ζηε λενθξαηία! Γηαηί λα κελ πξνζπαζήζνπκε λα 

γίλνπκε ελήιηθνη;». [435] Άξεο Γηαβξήο 

 
Γηψξγνο Αγγειφπνπινο, ΣΑ ΝΔΑ, 19/10/2004  

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν). 
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Κεύμενο 6 
 
 

Οι αξύεσ που παραμϋνουν ακλόνητεσ  
 

H απφξξηςε ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παηξηαξρηθφ ξφιν 

θαη ζηε δχλακε ηνπ παηέξα φπσο θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε ζέζε ηεο κεηέξαο κέζα 

ζην ζπίηη πξνθχπηεη ζαθψο απφ έξεπλεο ζε δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο (παηδηά, 

εθήβνπο, θνηηεηέο, δαζθάινπο, κεηέξεο θαη παηέξεο, κεηαλάζηεο θ.α.) θαη απφ 

δηαθνξεηηθά κέξε ηεο Διιάδαο. Πξφθεηηαη γηα ηεξαξρηθνχο ξφινπο ηνπ παηέξα 

θαη ηεο κεηέξαο πνπ πεξηιακβάλνπλ αμίεο πνπ θηλνχληαη ζαθψο ζην πιαίζην ηεο 

παξαδνζηαθήο αγξνηηθήο εθηεηακέλεο νηθνγέλεηαο. Άξεο Γηαβξήο 

 

Αληηζέησο, νη αμίεο πνπ αθνξνχλ ηηο επζχλεο ησλ γνλέσλ πξνο ηα παηδηά θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ παηδηψλ πξνο ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο ζπγγελείο θάλεθαλ 

ζαθψο λα πηνζεηνχληαη απφ έθεβνπο θαη θνηηεηέο. «Οη έθεβνη θαη νη θνηηεηέο δελ 

απνξξίπηνπλ ζπιιήβδελ φιεο ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο ηεο εθηεηακέλεο 

νηθνγέλεηαο αιιά κφλν απηέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ απζηεξή ηεξάξρεζε ησλ 

ξφισλ ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο, κε ηνλ απφιπην έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ 

ζπηηηνχ απφ ηνλ άλδξα/παηέξα, ηνλ απηαξρηθφ ξφιν ηνπ παηέξα θαη ηελ 

ππνδεέζηεξε ζέζε ηεο κεηέξαο. Σα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη ζχγρξνλνη έθεβνη θαη λένη ζπκθσλνχλ, ηφζν ζηελ Αζήλα φζν 

θαη ζηελ επαξρία, κε αξθεηέο παξαδνζηαθέο αμίεο ηεο εθηεηακέλεο αγξνηηθήο 

νηθνγέλεηαο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ αιιεινβνήζεηα, ην ζεβαζκφ, ηηο 

ππνρξεψζεηο πξνο γνλείο θαη ζπγγελείο θ.ά.» 

 

Σε δηαπίζησζε απηή νη ζπγγξαθείο ραξαθηεξίδνπλ «έλδεημε ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζπλνρήο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαζψο θαη φηη ε ειιεληθή νηθνγέλεηα 

εμειίζζεηαη ζ' έλα ζεζκφ πνπ ίζσο θαιχπηεη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ζπλαηζζεκαηηθέο πξαθηηθέο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο πνπ απφ ην 1960 θαη κεηά εμειίζζεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο». 

 

χκθσλα κε ζεηξά εξεπλψλ πνπ κειέηεζε ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηθηχνπ 

-δειαδή ηε γεσγξαθηθή εγγχηεηα αλάκεζα ζηνπο ζπγγελείο, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

ζρέζεηο, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία πξνθχπηεη θαη' αξράο φηη ην 

πνζνζηφ ησλ παππνχδσλ πνπ θαηνηθνχλ θνληά ζηελ ππξεληθή νηθνγέλεηα ζηελ 

Αζήλα είλαη 29,9%, ζηα ρσξηά 39,3% θαη ζηηο ππφινηπεο πφιεηο 39,7%. Φαίλεηαη 

δειαδή φηη ζηελ Αζήλα, πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο παππνχδεο θαηνηθεί είηε 

καδί είηε πνιχ θνληά ζηελ ππξεληθή νηθνγέλεηα -θάηη πνπ απνηειεί ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ Αζήλα, νηθνγέλεηεο πνπ 

θαηλνκεληθά παξνπζηάδνληαη σο ππξεληθέο επεηδή ζην ίδην δηακέξηζκα θαηνηθνχλ 

κφλν νη γνλείο θαη ηα παηδία ηνπο, ζπκβαίλεη ζην δηπιαλφ δηακέξηζκα ή ζε 

δηπιαλφ ζπίηη είηε ζηελ ίδηα γεηηνλία λα έρνπλ ζηελνχο ζπγγελείο -παππνχδεο, 

ζείνπο, μαδέιθηα θ.ά. Μηα έλδεημε φηη «θαη ρσξνηαμηθά ε ειιεληθή νηθνγέλεηα 

δηαηεξεί πνιιά απφ ηα παξαδνζηαθά ζηνηρεία ηεο». 
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Χζηφζν, ε γεηηλίαζε απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί έλδεημε ζηελψλ νηθνγελεηαθψλ 

δεζκψλ αιιά ε ζπρλφηεηα ηεο πξνζσπηθήο επαθήο. ηελ Αζήλα, ηα πνζνζηά ησλ 

«ζπρλψλ επηζθέςεσλ είλαη ρακειφηεξα απφ φ,ηη ζηηο άιιεο πφιεηο θαη ζηα ρψξηα. 

Κάηη, πνπ δηθαηνινγείηαη θαη απφ ηηο κεγάιεο απνζηάζεηο θαη ην θπθινθνξηαθφ 

πξφβιεκα. Χζηφζν, ζηελ Αζήλα ζπρλφηεξεο είλαη νη επηζθέςεηο ζε ζείνπο απφ 

φ,ηη ζηηο άιιεο πφιεηο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ηα κέιε ηεο ππξεληθήο νηθνγέλεηαο 

ζηελ Αζήλα επηζθέπηνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ ζπρλά κε ηνπο ζπγγελείο θαη φηη ε 

ππξεληθή νηθνγέλεηα δελ είλαη θαζφινπ απνκνλσκέλε απφ απηνχο» φπσο 

πξνέβιεπαλ αληίζηνηρεο έξεπλεο. [492] Άξεο Γηαβξήο 

 
Υξηζηίλα Γακνπιηάλνπ, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 14/5/2005 
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Κεύμενο 7 
 
 

Το παιδύ τησ φανταςύασ ό η φανταςύα του παιδιού  
 

Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη ν Υάξη Πφηεξ είλαη θαληαζηηθφ πξφζσπν. 

Πξνθαλψο αγλννχλ ηε δχλακε ηεο ζέιεζεο εθαηνκκπξίσλ κειψλ ηεο παλίζρπξεο 

θπιήο ησλ παηδηψλ. 

 

Ο Υάξη θνξάεη γπαιηά κπσπίαο, είλαη γελλαίνο, έμππλνο θαη πάληα πξφζπκνο λα 

βνεζήζεη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Μάιηζηα ε κεηέξα ηνπ, ε ηξηαληανρηάρξνλε 

ζπγγξαθέαο Σδφαλ Ρφνπιηλγθ απφ ην Μπξίζηνι, ηνπ ράξηζε κηα πξσηνθαλή 

δχλακε γηα λα κπνξεί λα θάλεη ην θαιφ: ν Υάξη Πφηεξ είλαη κάγνο! Μάιηζηα 

κάγνο, κέινο ηεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο ησλ κάγσλ, πνπ επηθνηλσλνχλ κε 

ηαρπδξνκηθέο θνπθνπβάγηεο, ηππεχνπλ θηεξσηά άινγα θαη πεηνχλ κε κεγάιε 

ηαρχηεηα θαβάια ζε ζθνππφμπια ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Έλαο νιφθιεξνο 

καληθφο θφζκνο κε ηνπο θαινχο θαη ηνπο θαθνχο ηνπ, ηνπο αζηείνπο θαη ηνπο 

ζνβαξνχο ηνπ, ηνπο αιηξνπηζηέο θαη ηνπο εγσηζηέο ηνπ θηλείηαη δίπια καο κε ηνπο 

δηθνχο ηνπ θαλφλεο, πξνζέρνληαο λα κε γίλεηαη αληηιεπηφο θαη λα κελ ελνριεί κε 

ηα μφξθηα ηνπ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, ηνπο κε πξνλνκηνχρνπο καγθι, εκάο 

φινπο δειαδή. Άξεο Γηαβξήο 

 

Δζείο κπνξεί λα κελ πηζηεχεηε ζηε καγεία. Φαίλεηαη φκσο φηη εθαηνληάδεο 

εθαηνκκχξηα παηδηά ζ' φιν ηνλ θφζκν πηζηεχνπλ ζ’ απηή –ζηε καγεία 

ηνπιάρηζηνλ πνπ ηνπο ραξίδεη έλα θαιφ, ρνξηαζηηθφ, παξακχζη. Απφδεημε φηη ηα 

βηβιία ηεο Ρφνπιηλγθ κε ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Υάξη Πφηεξ έρνπλ πνπιήζεη 

πεξηζζφηεξα απφ δηαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα αληίηππα ζε φιν ηνλ θφζκν· 

θπθινθνξνχλ ζε δηαθφζηεο ρψξεο· θαη έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε εμήληα γιψζζεο. 

Δλψ νη δπν πξψηεο ηαηλίεο κε ήξσα ηνλ Υάξη Πφηεξ έρνπλ θάλεη ξεθφξ 

εηζηηεξίσλ παληνχ φπνπ πξνβιήζεθαλ. 

 

Δλλνείηαη φηη ζε έλα θφζκν θζφλνπ, ν Υάξη έρεη λα αληηκεησπίζεη πνιινχο 

ερζξνχο θαη φρη κφλν ηνλ ηξνκεξφ Βφιληεκνξη, ηνπο Παξάθξνλεο θαη ηνπο 

Θαλαηνθάγνπο ησλ πεξηπεηεηψλ ηνπ. Τπεξζπληεξεηηθνί ζε πνιιέο ρψξεο, 

ζξεζθεπφκελνη θαη καρεηηθνί, αιιά φρη θαη πνιχ έμππλνη, ρξηζηηαλνί, είδαλ ζην 

πξφζσπν απηνχ ηνπ κηθξνχ κάγνπ ην πξφζσπν ηνπ ζαηαλά θαη ζηηο πεξηπέηεηεο 

ηνπ ηηο ζπλσκνζίεο ηνπ ζαηαλά ελαληίνλ ηεο αζάλαηεο ςπρήο καο. Απνθαίλνληαη 

φηη ε Ρφνπιηλγθ έρεη γελλήζεη απηφ ην ζπκπαζεηηθφ αγφξη, πνπ δελ αλέρεηαη ηελ 

αδηθία, ηε βιαθεία θαη ηελ αλζξψπηλε θαθία, αθξηβψο γηα λα παξαπιαλήζεη ηα 

παηδηά θαη λα ηα εζίζεη ζηε καγεία θαη ζην ζθνηεηλφ θφζκν ηεο! Σν επφκελν βήκα 

απηήο ηεο θηινινγίαο, πνπ επηπρψο κηθξή απήρεζε βξίζθεη κέρξη ηψξα, ζα είλαη 

λα δεηήζνπλ λα θαεί ε κάγηζζα θαη ηα βηβιία ηεο ζε κηα κεγαινπξεπή θαη 

ζσθξνληζηηθή ππξά. Δλλνείηαη φηη έλαο ήξσαο ηφζν αγαπεηφο δελ είλαη δπλαηφ λα 

κελ απνθέξεη, ελ αγλνία ηνπ βέβαηα, ηεξάζηηα θέξδε φρη κφλν ζηε δεκηνπξγφ ηνπ 

αιιά θαη ζάο εηαηξείεο παξαγσγήο ησλ ηαηληψλ ηνπ θαη ζηηο εηαηξίεο πνπ 
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παξάγνπλ ξνχρα, θαζθφι, απηνθφιιεηα, πνηήξηα, θιηηδάληα θαη φ,ηη άιιν 

κπνξείηε λα θαληαζηείηε, κε ηε θσηνγξαθία ηνπ. 

 

 «Δκείο φινη νη θαινί ζνπ θίινη –ζε ζαπκάδνπκε πνιχ– θη αλ πνηέ ζνπ θάπνηνπο 

θίινπο ρξεηαζηείο· ζ’ έλα γξάκκα κέζα ζα ηνπο βξεηο», γξάθνπλ ηξία παηδηά ζε 

κηα επηζηνιή ηνπο πνπ θηινμελείηαη ζην ηειεπηαίν, ην πέκπην, βηβιίν κε ήξσεο ην 

ραξηζκαηηθφ αγφξη θαη ηνπο θίινπο ηνπ. Να πνπ ηα παηδηά, αθφκε θαη ζηελ 

ειεθηξνληθή καο επνρή, έρνπλ αλάγθε ην γνεηεπηηθφ παξακχζη θαη ηελ 

παξακπζία ησλ εξψσλ ηνπ. Ξέξνπλ αθφκε θαη ζήκεξα λα αλαθαιχπηνπλ έλαλ 

θφζκν καγείαο θαη λα δνπλ ζ' απηφλ κε πξάμεηο γελλαηφηεηαο, θαινζχλεο θαη 

αιιειεγγχεο –ηφζν ζπάληεο ζηνλ αιεζηλφ θφζκν. Μήπσο ζα ’πξεπε λα 

δνθηκάζνπλ θαη νη γνλείο ηελ ηχρε ηνπο ζηνλ καγηθφ θφζκν ηνπ Υάξη Πφηεξ; 

[499] Άξεο Γηαβξήο 

 
Θαλάζεο Καξηεξφο, ΖΜΔΡΖΗΑ, 10/1/2004 

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 8 
 
 

Οι παχουλϋσ, θύματα ενόσ νϋου ρατςιςμού  
 
Σν κέγεζνο κεηξάεη. Σν πψο ληψζνπκε κε ην ζψκα καο έρεη λα θάλεη κε ηηο 

εηθφλεο πνπ πξνβάιινληαη απφ ηα πεξηνδηθά, ηελ ηειεφξαζε, ηε δηαθήκηζε, ηηο 

εηθφλεο πνπ βιέπνπκε θάζε κέξα, φπνπ θη αλ ζηξέςνπκε ην βιέκκα καο. Αλ 

πηζηέςνπκε κάιηζηα φζα δηαβάζακε ζε πξφζθαηε έξεπλα, γπλαίθεο θαη άληξεο 

πηζηεχνπλ φηη ε βηνκεραλία κφδαο θαη παξαγσγήο πξνηχπσλ θέξεη ηελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ εκκνλή πνπ έρνπκε κε ηε δπγαξηά θαη ηηο ελνρέο πνπ 

ληψζνπκε γηα θάζε παξαπαλίζην θηιφ. 

 

ηελ Αγγιία, γηα παξάδεηγκα, ην 63% ησλ εξσηεζέλησλ ππνζηεξίδεη φηη νη 

60.000 γπλαίθεο πνπ πάζρνπλ απφ αλνξεμία ή βνπιηκία, «θφιιεζαλ» ην... 

κηθξφβην απφ ηηο πξσηαγσλίζηξηεο ζηηο αγαπεκέλεο ηνπο ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη 

ηαηλίεο. ηαλ κάιηζηα έλαο ζηνπο πέληε πάζρνληεο πεζαίλεη, ηφηε ηα πξάγκαηα 

κάιινλ ζνβαξεχνπλ, γη’ απηφ θαη θαηαηέζεθε επηζήκσο πξφηαζε πξνθεηκέλνπ ηα 

πεξηνδηθά λα κε δεκνζηεχνπλ θσηνγξαθίεο κε αλνξεμηθά κνληέια, ηελ ίδηα 

ζηηγκή πνπ ην ξαδηνηειενπηηθφ ζπκβνχιην ζα ζέηεη ηνπο δηθνχο ηνπ 

πεξηνξηζκνχο. Σν κφληκν άγρνο φισλ είλαη πψο ζα αδπλαηίζνπλ γξήγνξα θαη 

αλψδπλα. «Φπζηνινγηθέο γπλαίθεο αγρψλνληαη γηα ην βάξνο ηνπο ζε θαζεκεξηλή 

βάζε, έρνληαο θαηά λνπ εηθφλεο πνπ πξνβάιινληαη απφ ηα MME σο ηδεψδεηο», 

ιέεη κηα 28ρξνλε θνπέια, πνπ πέθηεη ζε θαηάζιηςε θάζε θνξά πνπ πεγαίλεη ζηα 

καγαδηά γηαηί θνξάεη 16 λνχκεξν θαη νη πσιήηξηεο ηελ αληηκεησπίδνπλ ζαλ 

ιεπξή. 

 

Δίκαη ρνληξή κε απηφ ην παληειφλη; Σνλίδεη ηελ πεξηθέξεηα; Με παραίλεη απηφ ην 

θφξεκα; Απηέο είλαη κφλν κεξηθέο απφ ηηο θιαζηθέο εξσηήζεηο πνπ θαξθψλνληαη 

ζην κπαιφ. Δίηε ην παξαδερφκαζηε είηε φρη, έρνπκε απνθηήζεη εκκνλέο κε ηε 

κέηξεζε ησλ ζεξκίδσλ. Σν κήλπκα ησλ δηαθεκηζηψλ είλαη ζαθέο: αλ είζαη 

αδχλαηνο είζαη επηπρηζκέλνο θαη πεηπρεκέλνο. 

 

Αθφκε θαη ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ ηα ζρφιηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο αλ έρνπλ 

θάπνηα παξαπαλίζηα θηιά. Μηα κεηέξα δήισζε ζηελ έξεπλα πσο ε κφιηο 

ηεζζάξσλ ρξφλσλ θφξε ηεο δηακαξηχξεηαη γηα ην πάρνο ηεο θαη ζέιεη 

απεγλσζκέλα λα θάλεη δίαηηα. Μηα θίιε ηεο, κάιηζηα, ηεο πξφηεηλε λα ξίμεη κηα 

καηηά ζηα βηβιία καγεηξηθήο πνπ θπθινθνξνχλ κε ηίηιν φπσο «Cooking to make 

kids slim»(!) 

 

H δσή δελ είλαη εχθνιε γηα ηηο γπλαίθεο πνπ δελ γελλήζεθαλ ή δελ εμειίρζεθαλ 

ζε ζπιθίδεο. Tα εηδηθά θαηαζηήκαηα κε ξνχρα γηα εχζσκεο είλαη ζπρλά 

εμαηξεηηθά θαθφγνπζηα, κε πεξηνξηζκέλα ζρέδηα, κνλφρξσκα θαη βαξεηά ζχλνια. 

Aπηφο είλαη ν λένο θνηλσληθφο ξαηζηζκφο: ηα θαηαζηήκαηα κε ξνχρα ζρεδηαζηψλ 

θαη πξνηάζεηο γηα... θπζηνινγηθέο γπλαίθεο θαιχπηνπλ κέρξη ην λνχκεξν 14, ελψ 
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δελ είλαη ηπραίν πσο απφ ηνπο ιίγνπο ζρεδηαζηέο πνπ ζθέθηνληαη ην αιεζηλφ ηνπο 

θνηλφ, είλαη ν Aιεμάληεξ MαθKνπίλ θαη ε Nηφλα Kάξαλ γηαηί ππήξμαλ θαη νη 

ίδηνη ζην παξειζφλ παρνπινί. Απφ 16 θαη πάλσ ζα πξέπεη θαλείο λα θαηαθχγεη 

αιινχ, ίζσο ζηελ Ακεξηθή, φπνπ νη πιεζσξηθέο θπξίεο απνηεινχλ ηελ 

πιεηνςεθία. 

 

Πφηε ζα πνχκε επηηέινπο πσο πέζαλαλ νη δίαηηεο, ε δίαηηα ηνπ αλαλά, ηνπ Aηθηλο, 

ησλ 48 σξψλ; ηαλ ην «θπζηνινγηθφ βάξνο» ζηακαηήζεη λα απνηειεί ζπλψλπκν 

ηνπ «ηδαληθνχ βάξνπο». Μέρξη ηφηε κπνξνχκε λα ελεκεξσλφκαζηε γηα ηηο δίαηηεο 

πνπ αθνινπζνχλ ε βαζίιηζζα Eιηζάβεη θαη ε Mαληφλα. H πξψηε –αιήζεηα, ηη 

λνχκεξν λα θνξάεη;– ηξψεη πινχζην πξσηλφ, ειαθξχ κεζεκεξηαλφ θαη αθφκε πην 

ειαθξχ βξαδηλφ, πίλεη ηζάη ζηηο 5 ην απφγεπκα θαη ζε έλα επίζεκν δείπλν κφιηο 

θαη δνθηκάδεη ην θαγεηφ, κεηαηνπίδνληάο ην δηαξθψο ζην πηάην ηεο γηα λα 

μεγειάεη ηελ πείλα ηεο. ζν γηα ηε Mαληφλα, ηξψεη απνθιεηζηηθά ζρεδφλ ςάξη, 

θξνχηα, ιαραληθά, δεκεηξηαθά θαη αιάηη, 15% πξσηεΐλεο, 10% ιηπαξά, 75% 

πδαηάλζξαθεο. Πεηξάδεη αλ θάπνηνο δελ επηζπκεί λα κνηάζεη νχηε ζηε κία νχηε 

ζηελ άιιε; [534] Άξεο Γηαβξήο 

 
άληπ Tζαληάθε, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 16/10/2004  

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 9 
 
 

Η προτύμηςη ςτην τηλεόραςη και η ανϊγνωςη 
 
Ζ ζχγθξηζε αλάκεζα ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηειεφξαζεο 

είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, γηαηί, αλαληίξξεηα, ε ηειενπηηθή παξαθνινχζεζε 

επεξεάδεη ζνβαξά ηελ αλαγλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ θαη σο πξνο ηελ 

πνζφηεηα θαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα απηψλ πνπ δηαβάδνπλ θαη σο πξνο ηηο 

εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδνπλ. Καη αθνχ ε γξαθή είλαη ζηελά δεκέλε κε ηελ 

αλάγλσζε, επεξεάδεηαη θαη ην ηη γξάθνπλ θαη πψο ην γξάθνπλ. 

 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ηα παηδηά δηαβάδνπλ πνιχ ιηγφηεξα βηβιία απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε ηειεφξαζε είλαη ζηε δηάζεζή ηνπο. Γηα λα γεκίζεη ηηο ψξεο ηνπ, ην 

παηδί είλαη πην εχθνιν λα αλνίμεη ηελ ηειεφξαζε παξά λα πάξεη έλα βηβιίν ζηα 

ρέξηα ηνπ. ε κηα έξεπλα ζε 500 παηδηά 9 έσο 10 ρξφλσλ, φια δήισζαλ φηη 

πξνηηκνχλ ηελ ηειεφξαζε απφ ην βηβιίν. Απηφ ζπκβαίλεη, θαηά έλα κεγάιν 

κέξνο, επεηδή ε αλάγλσζε απαηηεί εληνλφηεξε δηαλνεηηθή ελέξγεηα. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο λα δηαιέγεη ηελ απαζρφιεζε πνπ απαηηεί 

ηε ιηγφηεξε πξνζπάζεηα. Άξεο Γηαβξήο 

 

Σα παηδηά κε εηιηθξίλεηα νκνινγνχλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα ηελ ηειεφξαζε. Ζ 

12ρξνλε θφξε ελφο θαζεγεηή ιέεη: «Με ηελ ηειεφξαζε δελ ππάξρεη πεξίπησζε 

λα πιήμεηο, γηαηί πάληα ππάξρεη θάηη ελδηαθέξνλ λα δεηο ρσξίο λα θάλεηο ηδηαίηεξε 

πξνζπάζεηα, πξάγκα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ην δηάβαζκα. ίγνπξα δηαζθεδάδεηο κ' 

έλα θαιφ βηβιίν, αιιά πψο λα μέξεηο αλ είλαη θαιφ; Πάλησο, εγψ ζα πξνηηκνχζα 

αθφκα θαη απηφ λα ην δσ πξνζαξκνζκέλν γηα ηελ ηειεφξαζε». 

 

Καη νη γνλείο βεβαηψλνπλ απηή ηελ ηάζε ησλ παηδηψλ. Ζ κεηέξα δχν αγνξηψλ 10 

θαη 12 ρξφλσλ θαη ελφο θνξηηζηνχ 9 ρξφλσλ, ιέεη: «Σα παηδηά κνπ δελ βξίζθνπλ 

ζηε βηβιηνζήθε βηβιία πνπ λα ηα επραξηζηνχλ. Γείρλνπλ ζπζηεκαηηθά κηα 

αληίζηαζε ζηα βηβιία παξ' φιν πνπ ν άληξαο κνπ θη εγψ είκαζηε θαινί θαη 

ηαθηηθνί αλαγλψζηεο. Πηζηεχσ φηη αλ δελ είραλ ηειεφξαζε ζα πεξλνχζαλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ςάρλνληαο γηα θάηη ελδηαθέξνλ ζηε βηβιηνζήθε». 

 

Σα παηδηά πνπ έρνπλ δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε θαηαθεχγνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν 

ζηελ ηειεφξαζε γηα λα πλίμνπλ ηελ πιήμε ηνπο. Απηή ε ηάζε παίδεη βαζηά 

αξλεηηθφ ξφιν ζηελ δηαλνεηηθή αλάπηπμή ηνπο, αθνχ κφλν κε πνιχ δηάβαζκα -

πνπ ην απνθεχγνπλ- ζα κπνξνχζαλ λα μεπεξάζνπλ ηελ αδπλακία ηνπο ζηελ 

αλάγλσζε. Δπίζεο πνιχ ζπρλά νη δάζθαινη θαη νη εηδηθνί ζπδεηνχλ γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ηειεφξαζεο ζηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ. 

 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ηειεφξαζεο δελ εκπνδίδεη ηα θαλνληθά παηδηά λα 

θαηαθηήζνπλ ηελ αλαγλσζηηθή ηερληθή, αλ θαη ηα αλαγθάδεη λα δηαβάδνπλ 

ιηγφηεξν. Πεξηπιέθεη φκσο ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ δπζθνιία ζηελ 
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αλάγλσζε, γηαηί ε ηειεφξαζε πξνζθέξεη κηα επράξηζηε ελαιιαθηηθή ιχζε, κε 

ιεθηηθή, θαη [γηαηί] κεηψλεη έηζη ηελ επηζπκία ηνπο λα πξνζπαζήζνπλ, αθνχ 

βξίζθνπλ αιινχ επραξίζηεζε, πνπ αληηθαζηζηά ηε ραξά ηνπ δηαβάζκαηνο. 

[425] Άξεο Γηαβξήο 

 
Μαξί Γνπίλ, Τειεόξαζε: Έλαο μέλνο ζην ζπίηη,  

εθδφζεηο ΑΚΡΗΣΑ, δεχηεξε έθδνζε, 1991 

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 10 
 
 

Η καθημερινότητα ωσ τοτϋμ 
 
Μηα λέα ιέμε -έλλνηα- ζχλζεκα έρεη εηζβάιεη ζηελ πνιηηηθή θνλίζηξα ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο. Ζ ιέμε απηή -ζεκαία εληαηηθήο δνπιεηάο γηα ηε ζπκπνιίηεπζε 

θαη θιάκπνπξν θξηηηθήο γηα ηελ αληηπνιίηεπζε- ήηαλ πνπ ήηαλ αζαθήο, ηείλεη 

ηειεπηαία λα κεηαηξαπεί ζε ιέμε θελή λνήκαηνο. Ο ιφγνο θπζηθά γηα ηελ 

πεξηβφεηε «θαζεκεξηλφηεηα» πνπ φιν θαη πην ζπρλά απαζρνιεί πνιηηηθνχο, 

δεκνζθφπνπο, αλαιπηέο θαη δεκνζηνγξάθνπο. Σνπο κφλνπο πνπ δελ απαζρνιεί, 

απ’ φ,ηη θαίλεηαη, είλαη εθείλνπο γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ νπνίσλ θφπηνληαη 

φινη νη παξαπάλσ. Καη ηνχην είλαη θπζηθφ, αθνχ ε ιέμε απηή έρεη δηαθνξεηηθή 

ζεκαζηνινγηθή θφξηηζε, αιιά θαη πεξηγξάθεη κηα μερσξηζηή πξαγκαηηθφηεηα γηα 

ηνλ θάζε άλζξσπν ρσξηζηά.  

 

Πψο είλαη δπλαηφλ ε ιέμε απηή λα αθνξά ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο αλεμάξηεηα 

απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε; Ση θνηλά κπνξεί λα 

έρεη ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θαηνίθνπ ελφο νξεηλνχ ρσξηνχ ηεο Θεζπξσηίαο, κε 

εθείλε ελφο θαηνίθνπ ησλ βνξείσλ πξναζηίσλ ηεο Αηηηθήο; Δίλαη δπλαηφλ ηα 

πξνβιήκαηα ελφο ζπληαμηνχρνπ λα έρνπλ πνιιά θνηλά κε εθείλα ελφο λεαξνχ 

ζηειέρνπο επηρεηξήζεσλ, ελφο αλέξγνπ, κηαο εξγαδφκελεο κεηέξαο ή ελφο 

θνηηεηή; ηε ζχγρξνλε κεηαβηνκεραληθή θαη θαηαλαισηηθή θνηλσλία ν βίνο ηνπ 

αλζξψπνπ θαζνξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο κεκνλσκέλεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο 

πξνζδνθίεο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είηε ηθαλνπνηείηαη κεξηθψο, κε αθφξεηεο 

ζπζίεο θαη ζπκβηβαζκνχο, είηε παξακέλεη ζην πεδίν ηνπ θαληαζηαθνχ 

δεκηνπξγψληαο ςπρψζεηο, απσζεκέλα θαη αηζζήκαηα κεηνλεμίαο, αθνχ ην 

θαηέρεηλ ππεξηζρχεη ηνπ είλαη. Άξεο Γηαβξήο 

 

Ζ επηλφεζε θαη επίθιεζε, ινηπφλ,  ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε, δελ είλαη 

ηίπνηα άιιν παξά κηα πξνζπάζεηα κεηάζεζεο ηεο ζπδήηεζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ 

απφ ην θέληξν ζηελ πεξηθέξεηα· απφ ηελ νπζία ζην θαίλεζζαη. Καη απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ε ηζηνξηθά δηακνξθσκέλε ζεκεξηλή ειιεληθή θνηλσλία είλαη 

απνηέιεζκα κηαο ζηξεβιήο αλάπηπμεο, απνηέιεζκα κηαο ηάζεο άθξηηεο ηαχηηζεο 

θαη κηκεηηζκνχ πξνηχπσλ, πνπ θακηά ζρέζε δελ είραλ θαη νχηε έρνπλ κε ηελ 

ηδηαίηεξε ςπρνζχλζεζε ησλ θαηνίθσλ απηνχ ηνπ ηφπνπ. Σν αίηεκα γηα ηελ 

αληηκεηψπη¬ζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε κπνξεί ζήκεξα λα θαληάδεη σο 

έθθξαζε ηνπ κνληέξλνπ ζηελ πνιηηηθή νξνινγία θαη πξαθηηθή, κφλν πνπ, 

δπζηπρψο γηα ηνλ πνιίηε, ην κνληέξλν έρεη ήδε μεπεξαζηεί εδψ θαη ρξφληα ζηνλ 

ππφινηπν πνιηηηζκέλν θφζκν. Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνζπαζνχκε λα 

αληηκεησπίζνπκε κε ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο, θξαπγέο θαη βαξχγδνππεο δειψζεηο 

έρνπλ απφ θαηξφ επηιπζεί ζε άιινπο ηφπνπο απιά θαη κφλν γηαηί εθεί έρνπλ κάζεη 

λα εξγάδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη πξνγξακκαηηζκέλα. Μέρξη λα ην κάζνπκε θη 

εκείο απηφ, δελ έρνπκε λα θάλνπκε ηίπνηα άιιν παξά κφλν λα ζπδεηάκε 

κεγαινθψλσο. [383] ΖΜΔΡΖΗΑ, 8/11/2003 
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Κεύμενο 11 
 
 

Οι μαθητϋσ ςτα SMS δεςμϊ τουσ  
 

Δίλαη βέβαην φηη ζηνπο πεξηιάιεηνπο δηαιφγνπο  γηα ηελ Παηδεία θαλέλαλ δελ ηνλ 

απαζρφιεζε ε ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ην θηλεηφ ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο. Πξηλ 

απνζχξεηε ην ελδηαθέξνλ ζαο κε έλαλ κνξθαζκφ «ζηγά ην ζέκα!», ζα πξέπεη ίζσο 

λα θνπβεληηάζεηε γηα ιίγν κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ βξεζεί ζηα πξφζπξα 

λεπξηθήο θξίζεο, εμαληιψληαο φιεο ηηο δπλαηέο θαη αδχλαηεο παξαηλέζεηο γηα λα 

πείζνπλ ηνπο καζεηέο γηα ην απηνλφεην. Γηαηί, αλ έρεηε κείλεη ζηηο επνρέο νπφηε 

νη έθεβνη (ε «έξεπλά» καο δελ επεθηάζεθε ζην δεκνηηθφ) απιψο αδηαθνξνχλ, 

θιπαξνχλ ή ραδεχνπλ ηελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο, είζηε βαζηά λπρησκέλνη. Με 

ηαρχηεηεο κεγάιεο, ζηέιλνπλ θαη παίξλνπλ κελχκαηα, ελψ νη πην «άλεηνη» 

αλνίγνπλ θνπβεληνχια. Eάλ ηψξα ν θαζεγεηήο εθλεπξηζηεί θαη αθαηξέζεη ην 

θηλεηφ, κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηελ απνζηνκσηηθή απάληεζε: «Μα δελ ελνριψ 

ην κάζεκα»! Άξεο Γηαβξήο 

 

Γηαβάδνπκε ζε απνθαιππηηθφ άξζξν ηεο Le Monde diplomatique, πνπ 

αλαδεκνζηεχεη ην πεξηνδηθφ «O Πνιίηεο» (ηεχρνο Φεβξνπαξίνπ): «ηα ηέιε ηνπ 

2004, πεξηζζφηεξα απφ 600 εθαηνκκχξηα θηλεηά ηειέθσλα είραλ πσιεζεί αλά 

ηνλ θφζκν. Οη Ακεξηθαλνί ζπλδξνκεηέο πέξαζαλ πάλσ απφ 15 δηζ. ψξεο 

αζρνινχκελνη κε ην θηλεηφ ηνπο· νη Δπξσπαίνη ζπλδξνκεηέο έζηεηιαλ 113 

δηζεθαηνκκχξηα SMS, ελψ ε Κίλα, κε 220 δηζ. κελπκάησλ, ηνπνζεηείηαη 

επηθεθαιήο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Xάξηλ ηεο «αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο», 

«απνθφςακε ηνπο δεζκνχο» θαη ζηεθφκαζηε ακήραλνη κπξνζηά ζηελ ειεπζεξία 

καο. H ηειεθσληθή δηαδηθαζία είλαη κηα λέα δηάζηαζε ηνπ ζχγρξνλνπ 

αηνκηθηζκνχ, ραξαθηεξηζηηθή ηεο θαηάζηαζεο ηεο πξνζσπηθήο καο ειεπζεξίαο, 

φπσο εθδειψλεηαη ηνλ 21ν αηψλα. Kη αλ, θαηά έλαλ παξάδνμν ηξφπν, είλαη, 

επίζεο, κηα λέα ζθιαβηά;» 

 

Δλ θηλήζεη ιχλνπκε πξνβιήκαηα, επηθνηλσλνχκε(;), θιείλνπκε - αθπξψλνπκε 

ξαληεβνχ, αληαιιάζζνπκε δπν ιφγηα κε ηνπο θίινπο, ζηέιλνπκε εηθνλνκελχκαηα, 

θσηνγξαθίεο, ελεκεξσλφκαζηε γηα ηελ αιιεινγξαθία καο, γηα ηελ ψξα θ.ν.θ. Οη 

εηδηθνί απνθαινχλ ηε ζρέζε απηή «δηαξθή επαθή». O ζαπκαζηφο θφζκνο ηεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο έιθεη θαη ζπλαξπάδεη. 

 

Λίγν αθφκε θαη ζα πεηζηνχκε φηη ε αλάγθε καο γηα «δηαξθή επαθή» είλαη... 

έκθπηε. Λίγν αθφκε θαη ζα βπζηζηνχκε ζηελ ςεπδαίζζεζε φηη ππεξβαίλνπκε δηά 

ηεο θηλεηήο επηθνηλσλίαο ηηο εμνπζελσηηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο. Αζθαιψο θαη ε ηερλνινγία δηεπθνιχλεη θαη εμππεξεηεί. H 

αιφγηζηε ρξήζε φκσο θαη γελίθεπζε ηνπ κέζνπ νδήγεζε ζε βαζηέο αιιαγέο ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ρψξνπ, ρξφλνπ θαη ηεο εξγαζίαο, ζηνλ ηξφπν πνπ 

παξεηζθξέεη πηα ν δεκφζηνο ζηνλ ηδησηηθφ βίν. 
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Καη ην ζρνιείν; H ψξα ηνπ καζήκαηνο; H ζηνηρεηψδεο ζπγθέληξσζε; H 

επηθνηλσλία καζεηή - θαζεγεηή πνπ πξνυπνζέηεη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο; H 

αμηνπηζηία θαη ην θχξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ; H δπλαηφηεηά ηνπ λα ειέγρεη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαζέηεη ζηελ ηάμε; Σα θηλεηά αλαπιεξψλνπλ 

αλεπάξθεηεο, γεθπξψλνπλ ηαμηθέο αληζφηεηεο, θαιιηεξγνχλ θαληαζηψζεηο: Σν 

άηνκν κπνξεί λα μεθχγεη απφ ηε ζπλήζε ζέζε ηνπ κέζα ζηελ θνηλσλία. Καη θαη’ 

επέθηαζε, ζηελ ηάμε. [432] Άξεο Γηαβξήο 

 
Μαξίαο Kαηζνπλάθε, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 22/3/2005  

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 12 
 
 

Θα φτιϊχνουμε μόνοι μασ  το μϋλλον 

 
Καηαπψο ιέλε νη θνηλσληνιφγνη, πεξάζακε απφ ηε βαξβαξφηεηα ζηνλ πνιηηηζκφ 

φηαλ μεράζακε ηελ απηάξθεηα ηνπ θπλεγνχ θαη δεζήθακε κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

γεο, ηελ εμεηδίθεπζε ζηηο θαηαζθεπέο θαη ζην εκπφξην. Με ηελ εθβηνκεράληζε 

γλσξίζακε θαη ηε καδηθή παξαγσγή, πνπ νδήγεζε ζηελ ησξηλή απνζέσζε ηνπ 

θαηαλαισηηζκνχ. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή νπνηνπδήπνηε πξντφληνο 

εμεηάδνληαη πξσηίζησο κε ην θξηηήξην «πφζνπο δπλεηηθνχο πειάηεο κπνξεί λα 

έρεη». Άξα ε πξνζσπηθή καο επηζπκία θαη ηδηαηηεξφηεηα δελ ελδέρεηαη λα 

ηθαλνπνηεζεί παξά κφλν αλ ηελ πιεξψζνπκε σο θξνίζνη. H απάληεζε ινηπφλ πνπ 

παίξλνπλ είλαη «θηηάμ’ ην κφλνο ζνπ». Ναη, αιιά πψο θηηάρλεηο θάηη πνπ απαηηεί 

ηερλνινγία φηαλ είζαη πιήξσο απνθνκκέλνο απφ απηήλ;  

 

Σν εξψηεκα απαζρφιεζε έληνλα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα κηα νκάδα επηζηεκφλσλ 

ηνπ Σερλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο Μαζαρνπζέηεο (MIT) ησλ ΖΠΑ, κε 

επηθεθαιήο ηνλ θπζηθφ Νηι Γθέξζελθειλη. Ο Γθέξζελθειλη έπεηζε ην 

παλεπηζηήκηφ ηνπ λα ηνλ ρξεκαηνδνηήζεη γηα έλα «δηαθνξεηηθφ» εξγαζηήξην 

βηνκεραληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγήο. ην εξγαζηήξην απηφ δελ ζα 

αθνινπζνχζαλ ηελ πεπαηεκέλε ηεο δηδαζθαιίαο ζε θνηηεηέο πξνπαηδεπκέλνπο 

ζηα καζεκαηηθά, ζηε θπζηθή θαη ζηε κεραλνινγία, αιιά ζα πξνζθαινχζαλ γχξσ 

ζηνπο δέθα θνηηεηέο θάζε γλσζηνινγηθνχ ππφβαζξνπ. ηφρνο ήηαλ λα δνπλ 

αθελφο ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο εμαηνκηθεπκέλα θαη αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε εθπαηδεπνκέλνπ θαη αθεηέξνπ πνχ ζα νδεγνχζε ε 

ειεχζεξε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απφ κε πξντδεαζκέλα κπαιά.  

 

Σν κάζεκα μεθίλεζε ην 2001, κε ηνλ εχγισηην ηίηιν «Πψο λα θηηάρλεηο (ζρεδφλ) 

ηα πάληα» Σν θαινθαίξη ηνπ 2003, ν Γθέξζελθειλη έλησζε θάηη ζαλ επηθψηηζε: 

«Απφ απηφλ ηνλ ζπλδπαζκφ πάζνπο θαη εθεπξεηηθφηεηαο» ιέεη «άξρηζα λα 

δηαηζζάλνκαη φηη απηφ πνπ έθαλαλ νη θνηηεηέο κνπ ήηαλ λα επαλεθεπξίζθνπλ ηελ 

παηδεία. Σελ παηδεία ππφ ηε ζχγρξνλε έλλνηά ηεο, απηήλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ 

Αλαγέλλεζε σο γλψζε ησλ ειεπζέξσλ ηερλψλ. Κάηη ηέηνην είλαη 

απειεπζεξσηηθφ!».  Άξεο Γηαβξήο 

 

Σν άιιν πνιχ ζεκαληηθφ απφθηεκα ήηαλ ν ηξηζδηάζηαηνο εθηππσηήο. Πξφθεηηαη 

γηα έλα κεράλεκα πνπ εθηππψλεη φπσο πεξίπνπ ν έγρξσκνο εθηππσηήο (inkjet) 

πνπ ππάξρεη ζηα πεξηζζφηεξα ζπίηηα καο, αιιά αληί λα ςεθάδεη κειάλη ζε ραξηί 

ξίρλεη ξηπέο ζσκαηηδίσλ ζε ζθφλε, πνπ ζπγθνιινχληαη ην έλα κε ην άιιν θαη 

ζρεκαηίδνπλ πξαγκαηηθνχο φγθνπο.   

 

H δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ «fab-lab» -φπσο βαθηίζηεθε- είρε ελζνπζηψδε 

ππνδνρή. Χζηφζν, ζε κηα θαηαλαισηηθά θνξεζκέλε πεξηνρή, νη δεκηνπξγίεο 

θάιππηαλ επηζπκίεο θαη φρη βηνηηθέο αλάγθεο. Ο Γθέξζελθειλη ήζειε λα 
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ζηγνπξεπηεί φηη ε πξφηαζή ηνπ κπνξνχζε λα δψζεη ιχζεηο ζε εθείλνπο πνπ 

βξίζθνληαη καθξηά απφ ηα θέληξα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηνπο απνθνκκέλνπο 

απφ ηνλ ηερληθφ καο πνιηηηζκφ. Σν πξψην βήκα ζηνλ έμσ θφζκν έγηλε ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2002, φηαλ έζηεζαλ έλα fab-lab ζηελ πφιε Cartago ηεο Κφζηα Ρίθα. Οη 

θνηηεηέο ηνπ Σερλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο ρψξαο απηήο αλέιαβαλ λα 

εθπαηδεχζνπλ γπκλαζηφπαηδα ζηελ θαηαζθεπή εξγαιείσλ εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ή 

θάιπςεο αλαγθψλ ησλ δήκσλ ηνπο.   

 

ζν γηα ηηο επηπηψζεηο κηαο ηέηνηαο αιιαγήο ζηε δνκή ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ησλ 

θνηλσληψλ, ν Γθέξζελθειλη αθήλεη αλνηρηέο φιεο ηηο πηζαλφηεηεο.  

 

 «ήκεξα» ιέεη «ρξεηάδνληαη ηφζν πνιινί εξγαδφκελνη ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο 

επηρεηξήζεηο επεηδή ε δεκηνπξγία θάζε λένπ πξντφληνο απαηηεί κηα νκάδα ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα λα ην πξνθξίλεη, κεραληθνχο πιεξνθνξηθήο πνπ ζα αλαιάβνπλ 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ θπθισκάησλ, βηνκεραληθνχο ζρεδηαζηέο πνπ ζα 

ζρεδηάζνπλ ην πεξίβιεκά ηνπ, κεραλνιφγνπο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ, θαη 

καξθεηίζηεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ πξνψζεζή ηνπ. Μέζα απφ φιε απηή ηε 

δηαδηθαζία, είλαη πνιχ δχζθνιν λα επηβηψζεη ην πξνζσπηθφ φξακα θάπνηνπ. Οη 

επί κέξνπο νκάδεο δελ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην φξακα θάπνηνπ, θαζψο 

θαλέλαο δελ κπνξεί λα ξσηήζεη γηα πξάγκαηα πνπ δελ έρεη ζπιιάβεη ν ίδηνο».  

 

 «Οη επηρεηξήζεηο» ζπλερίδεη «πξνζπαζνχλ λα κεηαζέζνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο απφ ην θέληξν ζηελ πεξηθέξεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 

πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Αιιά ε ζπκβνιή 

ηεο πιεξνθνξηθήο ζα πεξηνξίδεηαη πάληα ελφζσ ηα κέζα παξαγσγήο παξακέλνπλ 

απξφζηηα. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη γηα 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ απνδεηνχλ ηε δεκηνπξγία αληί γηα ηελ απιή θαηαλάισζε 

εηνίκσλ εηδψλ, δελ αξθεί ην λα κπαίλνπλ ζην Γηαδίθηπν θαη λα θνηηάδνπλ ηνπο 

online θαηαιφγνπο. H παξαγσγή, φπσο θαη ε πιεξνθνξηθή, πξέπεη λα έιζνπλ ζην 

ηξαπέδη ηνπ θαζελφο». [618] 

 
Σάζνο Καθαληάξεο, ΣΟ ΒΖΜΑ 15/5/2005  

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 13 
 
 

Οι καμικϊζι   
 
Πϊσ αιςκάνεται, άραγε, ζνασ καμικάηι του Bϋ Παγκοςμίου Πολζμου, όταν ακοφει να 
αποκαλοφν καμικάηι αυτοφσ που πραγματοποιοφν ςιμερα βομβιςτικζσ επικζςεισ 
αυτοκτονίασ;  

 
«Λππάκαη πάξα πνιχ γηα ηνπο θίινπο κνπ πνπ ζθνηψζεθαλ, επεηδή ε απνζηνιή 

καο ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθή απφ απηήλ ησλ βνκβηζηψλ», ιέεη ν ηγθεγηφζη 

Υακαδφλν. Οη θακηθάδη, εμεγεί, έθαλαλ επηζέζεηο ζε ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο. 

Αληίζεηα, «ν βαζηθφο ζηφρνο ελφο βνκβηζηή πνπ θάλεη επίζεζε απηνθηνλίαο είλαη 

λα ζθνηψζεη φζν πεξηζζφηεξνπο αζψνπο πνιίηεο κπνξεί. Απηφ είλαη θφλνο». H 

ιέμε «θακηθάδη» ζεκαίλεη «ζετθφο άλεκνο» θαη αξρηθά ρξεζηκνπνηείην γηα λα 

πεξηγξάςεη ηνπο αλαπάληερνπο ηπθψλεο πνπ έζσζαλ ηελ Ηαπσλία ηνλ 13ν αηψλα, 

βπζίδνληαο ηα πινία ησλ Μνγγφισλ εηζβνιέσλ. Άξεο Γηαβξήο 

 

Ο Υακαδφλν, πξνθαλψο, απέηπρε σο θακηθάδη, αθνχ έδεζε γηα λα θζάζεη αηζίσο 

ηα 81 ηνπ. Σξεηο θνξέο ήηαλ λα πεζάλεη θαη ηξεηο θνξέο γιίησζε ηελ ηειεπηαία 

ζηηγκή. Ήηαλ νη ηειεπηαίνη κήλεο ηνπ B΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη νη 

αμησκαηηθνί ηνλ δηέηαμαλ λα ξίμεη ην γεκάην βφκβεο κνλνθηλεηήξην αεξνπιάλν 

ηνπ πάλσ ζε έλα ακεξηθαληθφ πνιεκηθφ πινίν. H θαθνθαηξία καηαίσζε ηελ πξψηε 

απνζηνιή, κηα δηαξξνή ιαδηνχ ηε δεχηεξε. ηελ ηειεπηαία ηνπ πξνζπάζεηα, ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1945, αλαραηηίζζεθε απφ ηξεηο Ακεξηθαλνχο πηιφηνπο ζηα αλνηρηά 

ηεο Οθηλάνπα. ηελ αεξνκαρία πνπ επαθνινχζεζε, ππέζηε ζνβαξά εγθαχκαηα 

θαη ηξαπκαηίζζεθε απφ ζθαίξα πνιπβφινπ ζηνλ ψκν, αιιά θαηφξζσζε λα 

νδεγήζεη ην αεξνπιάλν ηνπ πίζσ ζηελ παηξίδα. Ήηαλ έηνηκνο γηα κηα ηέηαξηε 

απνζηνιή, αιιά ε Ηαπσλία ζπλζεθνιφγεζε ζηεξψληαο απφ ηνλ Υακαδφλν ηελ 

επθαηξία λα απνθαηαζηήζεη ηελ ηηκή ηνπ. «Δπρφκνπλ λα είρα πεζάλεη», ιέεη 

ζήκεξα ζηνλ Μπξνπο Οπάιαο ησλ «Λνο Άηδειεο Σάηκο».  

 

ηε κεηαπνιεκηθή Ηαπσλία, νη ιίγνη θακηθάδη πνπ είραλ επηδήζεη 

αληηκεησπίζζεθαλ σο παξίεο. Χζηφζν, ηα δέθα ηειεπηαία ρξφληα ε θήκε ηνπο 

έρεη απνθαηαζηαζεί. Δθδνηηθνί νίθνη ηνχο δεηνχλ απνκλεκνλεχκαηα, κειεηεηέο 

ςάρλνπλ θάπνηα εμήγεζε γηα ηελ πξνζπκία ηνπο λα πεζάλνπλ. Οη Ηάπσλεο δελ 

κπνξνχλ αθφκε λα ζπκθσλήζνπλ αλ νη πηιφηνη απηνί ήηαλ ζχκαηα ή ήξσεο• 

θιεξσηνί πνπ ππέζηεζαλ πιχζε εγθεθάινπ ή εζεινληέο. Παξ’ φια απηά, ηηκνχλ 

ην πλεχκα ηεο ζπζίαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ.  

 

Γηα ηηο δηαθνξέο ηνπο απφ ηνπο ζεκεξηλνχο βνκβηζηέο, εθηφο απφ ηνλ ζηφρν -

πνιεκηζηέο γηα ηνπο πξψηνπο, άκαρνη γηα ηνπο δεχηεξνπο-, ν Υακαδφλν βξίζθεη 

θαη άιιεο: νη θακηθάδη ήηαλ έηνηκνη λα πεζάλνπλ απφ αγάπε γηα ηε ρψξα ηνπο, 

ελψ νη ζεκεξηλνί βνκβηζηέο απφ κίζνο θαη εθδίθεζε• ν ηληντζκφο, ε ζξεζθεία 
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ησλ Γηαπσλέδσλ, δελ πξνζθέξεη αληακνηβέο θαη κεηά ζάλαηνλ δσή, ελψ νη 

ηζιακηζηέο πηζηεχνπλ πσο εμαζθαιίδνπλ εμέρνπζα ζέζε ζηνλ Παξάδεηζν.  

 

«Δμαθνινπζψ λα πηζηεχσ πσο δελ ήηαλ ζθάικα, είκαη ππεξήθαλνο πνπ πέηαμα 

σο θακηθάδη», ηνλίδεη. «Κάλακε απηφ πνπ θάλακε απφ αγάπε γηα ηνπο γνλείο καο, 

γηα ην έζλνο». Βέβαηα, ζηηο θαζέηεο πνπ αθήλνπλ πίζσ ηνπο, ηα ίδηα ιέλε θαη νη 

ζχγρξνλνη κηκεηέο ηνπ... [406] Άξεο Γηαβξήο 

 
Γηψξγνο Αγγειφπνπινο, ΣΑ ΝΔΑ, 1/10/2004   

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 14 
 
 

Τηλεόραςη και η διαπαιδαγώγηςη των παιδιών 
 

Μπνξεί θαλείο λα δεη ην ζέκα ηειεφξαζε ζήκεξα απφ δπν πιεπξέο. Ζ ρξήζε θαη 

ε θαηάρξεζε ηεο κπνξνχλ απφ ηε κηα πιεπξά λα ζεσξεζνχλ ζαλ ζπκπηψκαηα 

άιισλ ζχγρξνλσλ αζζελεηψλ, φπσο ε απνμέλσζε, ε απαλζξσπηά, ε απάζεηα, ην 

εζηθφ θελφ. Καη απφ ηελ άιιε, λα ζεσξήζεη θαλείο απηή ηελ ίδηα ηελ ηειεφξαζε 

παζνγφλν αίηην, πεγή δειαδή φισλ απηψλ ησλ ζπκπησκάησλ. Ζ απειπηζία πνπ 

θξχβεηαη ζηηο εθθξάζεηο: «κπήθε πηα ζηε δσή καο» «έγηλε έλα κε καο», «δελ 

κπνξνχκε ηψξα πηα λα θάλνπκε ηίπνηε», δείρλεη φηη ππεξέρεη ε πξψηε πιεπξά. 

 

Τπάξρνπλ νηθνγέλεηεο φπνπ ην παηδί πνπ παξαθνινπζεί ηειεφξαζε δελ ζα 

κπνξνχζε λα πάξεη ηίπνηε θαιχηεξν απφ ηνπο γνλείο ηνπ. ζν πεξηζζφηεξν 

αδηάθνξνη γνλείο είζηε γηα ηα παηδηά ζαο, ηφζν πην ρξήζηκν φξγαλν αγσγήο 

γίλεηαη ε ηειεφξαζε. Απηφο φκσο ν ηξφπνο ζθέςεο κνηάδεη ιίγν κ' απηφ πνπ ιέκε 

«ξνβηλζσληζκφ», δειαδή ηελ ηάζε λα εθαξκνζηεί κηα ππφζεζε γεληθήο 

απνκφλσζεο –φπσο ε απνκφλσζε ηνπ Ρνβηλζψλα Κξνχζνπ ζην λεζί ηνπ– ζε κηα 

θαηάζηαζε φπνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη απνκφλσζε. Δίλαη 

ξνβηλζσληζκφο λα ιεο «είλαη θαιχηεξε κηα πεηπρεκέλε θσηνγξαθία απφ έλα 

θαθφ πνξηξαίην» ή «είλαη θαιχηεξε κηα ειθπζηηθή θαληαζίσζε παξά κηα άζρεκε 

πξαγκαηηθφηεηα», γηαηί έηζη έρεηο λα δηαιέμεηο αλάκεζα ζε δπν ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ θαη άιιεο ιχζεηο. 

 

Σν επηρείξεκα φηη ην θαθφ πνπ θάλεη ε ηειεφξαζε ην δερφκαζηε γηαηί 

αληηθαζηζηά ην ρεηξφηεξν, είλαη απαηειφ, γηαηί ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ζηε δσή 

καο θάηη θαιχηεξν. Αιιά πάληα ππάξρνπλ θαη άιιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα έλα 

παηδί ζηελ πεξίπησζε κηαο άηπρεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή ζηελ πεξίπησζε 

παηδηνχ κε αδηάθνξνπο γνλείο. Ζ παξνπζία ηεο ηειεφξαζεο ζ’ απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, θαη ε εμάξηεζε ηνπ παηδηνχ απ' απηή, κπνξνχλ κφλν λα απμήζνπλ 

ηελ αδηαθνξία ησλ γνληψλ θαη λα δηαησλίζνπλ ηηο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ 

νηθνγέλεηα. 

 

Ζ Dorothy Cohen, θαζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ζην Παλεπηζηήκην θαη ίζσο ε κφλε 

απφ ηνπο ππεχζπλνπο πνπ κίιεζε ρσξίο δηθνξνχκελα γηα ηνλ θαηαζηξεπηηθφ ξφιν 

ηεο ηειεφξαζεο ζηε δσή ησλ παηδηψλ, ιέεη: «Ζ επίδξαζε ηεο ηειεφξαζεο ζηα 

θαζπζηεξεκέλα παηδηά είλαη ειάρηζηε ζε φ,ηη άθνξα ηελ αλάγλσζε, ηεξάζηηα. 

κσο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο. Κπξηνιεθηηθά ιεζηεχεη ηηο θπζηνινγηθέο επθαηξίεο 

ηνπο λα κηιήζνπλ, λα παίμνπλ, λα δξάζνπλ. Μεηψλεη πνιχ ηηο θπζηθέο επθαηξίεο 

γηα ην ζσζηφ κεγάισκα ηνπο. Σεξάζηην ζέκα γηα κέλα είλαη λα πξνζηαηεπηνχλ ηα 

παηδηά ηελ επνρή πνπ θηλδπλεχνπλ λα δεκησζνχλ αλεπαλφξζσηα. Πηζηεχσ φηη ηα 

παηδηά θάησ απφ 5 ρξφλσλ δελ πξέπεη λα βιέπνπλ ηειεφξαζε θαζφινπ. Φνβάκαη 

πσο θαλείο δελ πξφθεηηαη λα πξνζέμεη θάηη ηέηνην. Σν ιέσ φκσο φζν πην δπλαηά 

κπνξψ δξακαηνπνηψληαο ην πεξηζζφηεξν, κήπσο κεξηθνί ην πξνζέμνπλ θαη 
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θάλνπλ θάπνηνπο ζπκβηβαζκνχο. Θα ήηαλ ηδαληθφ ηα κηθξά παηδηά λα κελ 

βιέπνπλ θαζφινπ ηειεφξαζε, αιιά θνβάκαη φηη απηφ ζα κείλεη 

απξαγκαηνπνίεην». 

 

Μηα ελεκέξσζε γηα ηελ έληνλα θαηαζηξεπηηθή επίδξαζε ηεο ηειεφξαζεο ζηνλ 

ηξφπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ κηθξψλ παηδηψλ, είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη 

ηνπο γνλείο ζε θάπνηα αλαζεψξεζε ησλ απφςεσλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ηειεφξαζε 

θαη ηε ζέζε ηεο ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο. Μπνξεί λα κεηαζέζνπλ ην θέληξν 

πξνζνρήο ηνπο απφ ην ηη βιέπνπλ ζην γηαηί θαη πφζν βιέπνπλ θαη ηη ράλνπλ φηαλ 

βιέπνπλ. Αλ νη γνλείο θαηαιάβνπλ πφζεο αιιαγέο ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ 

ηνπο έθεξε ε ηειεφξαζε, ίζσο παξαδερηνχλ φηη νη δπζθνιίεο ηνπο ζηελ αγσγή 

έρνπλ απμεζεί ππέξκεηξα αληί λα ειαηησζνχλ, επεηδή εθείλνη ρξεζηκνπνίεζαλ 

ηελ ηειεφξαζε ζαλ πεγή αλαθνχθηζεο. Σειηθά, αλ ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη γνλείο 

πφζν ε ηειενπηηθή εηζβνιή άιιαμε ηελ νηθνγελεηαθή δσή, επεξέαζε ηα γεχκαηα, 

ηηο ζπδεηήζεηο, ην παηγλίδη, ηηο δηάθνξεο ζπλήζεηεο ζην ζπίηη, ίζσο πεηζηνχλ φηη ε 

ηηκή γηα ηελ ππνηηζέκελε αλαθνχθηζε απφ ηελ ηειεφξαζε είλαη ππεξβνιηθά 

πςειή. 

 

Αλ θαη είκαζηε αδχλακνη κπξνζηά ζηελ απξφζσπε κεραλή πνπ ιέγεηαη ζχγρξνλε 

θνηλσλία, κπνξνχκε αθφκα λα επηβάινπκε ηε ζέιεζε καο ζ’ απηή ηελ επαίζζεηε 

κεραλή πνπ κπήθε ζην ζπίηη καο. Πξέπεη λα κάζνπκε λα ηελ ειέγρνπκε γηα λα 

κελ ειέγρεη απηή εκάο. [582] Άξεο Γηαβξήο 

 
Μαξί Γνπίλ, Τειεόξαζε: Έλαο μέλνο ζην ζπίηη,  

εθδφζεηο ΑΚΡΗΣΑ, δεχηεξε έθδνζε, 1991 

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 15 
 
 

Το θϋαμα τησ βύασ  
 
Σν θηικάθη ζηα δειηία εηδήζεσλ θξάηεζε πάλσ απφ δπν ιεπηά, έηζη φπσο 

επαλειήθζεζαλ ηξεηο–ηέζζεξηο θνξέο νη ίδηεο ζθελέο, γηα λα ηηο εκπεδψζνπκε: 

Μηα λεαξή ληαληά θαθνκεηαρεηξίδεηαη ηα δίδπκα πνπ ηεο είραλ αλαζέζεη λα 

θξνληίδεη φζν νη γνλείο ηνπο έιεηπαλ ζηε δνπιεηά. Σε δξάζε ηεο ηελ είραλ 

θαηαγξάςεη κε θξπθή θάκεξα νη ίδηνη νη γνλείο, φηαλ είδαλ λ’ αιιάδεη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε 

βηληενζθνπεκέλε βία είρε πξνέιεπζε ην Ηζξαήι. Αιιά έρνπκε δεη ακέηξεηεο 

θνξέο ψο ηψξα ληαληάδεο απφ ηε κηα ή ηελ άιιε ρψξα λα μπινθνπνχλ κσξά. Καη 

θάζε θνξά αλαθχπηεη ην ίδην εξψηεκα: Πνχ είλαη ε είδεζε; ην θαζαπηφ γεγνλφο 

ή ζηελ «εθιεθηή ηχρε» λα ππάξρεη ε θαηαγξαθή ηνπ; Γίρσο ην θηικάθη, ζα 

αλαθεξφηαλ θαλ ην «λέν» ζηα δειηία εηδήζεσλ; Θα ήηαλ δειαδή λέν ην λέν; 

 

Πξνθαλήο ε απάληεζε: H βία κάο ελδηαθέξεη κφλν φηαλ είλαη εηθνλνγξαθεκέλε· 

ζθέηνο ν ιφγνο, δελ «ζνθάξεη», δελ θαλεξψλεη θαλ, γη’ απηφ θαη θξπβφκαζηε φιν 

θαη ζπρλφηεξα πίζσ απφ ην θιηζέ «νη εηθφλεο κηινχλ κφλεο ηνπο». Ση ιέλε ινηπφλ 

νη θιχαξεο εηθφλεο, ηη άιιν γλσζηνπνηνχλ εθηφο απφ ην νθζαικνθαλέο, φηη 

δειαδή κηα ληαληά δέξλεη κσξά; Λέλε φηη νη γνλείο δελ δίζηαζαλ λα δψζνπλ ζηελ 

ηειενπηηθή αγνξά ηα ζηηγκηφηππα κε ηα δεξφκελα παηδηά ηνπο. Σα έδσζαλ άξαγε 

γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσθξνληζηηθά ε φιε ππφζεζε; Αο ην δερηνχκε, γηα λα κελ 

ηνπο αδηθήζνπκε, αλ θαη εηθάδνπκε φηη ππάξρνπλ πνιινί άιινη ηξφπνη γηα λα 

δείμνπλ νη γνλείο ηελ αγάπε ηνπο γηα ηα παηδηά ηνπο, εθηφο απφ ην λα ηνπο 

πξνθέξνπλ ηφζν πξφσξα ην «δεθάιεπην ηεο δεκνζηφηεηαο». Λέλε επίζεο νη ίδηεο 

εηθφλεο φηη ηα θαλάιηα (φρη κφλν ηα ειιεληθά) δελ δηζηάδνπλ λα παίμνπλ 

νηηδήπνηε, φζν βίαην. Σν θάλνπλ άξαγε γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσθξνληζηηθά ην 

πξάγκα; Άξεο Γηαβξήο 

 

Σν μέξνπκε δα θαη απφ ηα δηθά καο φηη ε θάκεξα, ε θξπθή θη ε θαλεξή, είλαη ην 

ζχκβνιν ηνπ εηθνλνιαηξηθνχ λενπνιηηηζκνχ καο, ην ακάρεην φπιν ηνπ. O 

άλζξσπνο είλαη αθάιππηνο, ακθηζέαηξνο, θη φρη κφλν αλ αλήθεη ζηνπο 

«αλαγλσξίζηκνπο»· αθφκα θαη νη «αλψλπκνη» ελδέρεηαη λα δνπλ ηηο ηδησηηθέο 

ηνπο ζηηγκέο λα θαηαληνχλ δηαδηθηπαθφ εκπφξεπκα. Νχρηα θαη κέξα κάο 

παξαθνινπζεί έλα πνιπφκκαην ηέξαο, κε ηα κηζά ηνπ κάηηα λνκηκνθαλή θαη η’ 

άιια κηζά παξάλνκα. Καη κάιινλ πξέπεη λα ππάξρεη θη άιινο ηξφπνο λα 

ακπλζνχκε, εθηφο απφ ην λα εμνκνησζνχκε κε ην ηέξαο απηφ απνθηψληαο θη εκείο 

κηα θάκεξα γηα λα θαηαγξάθνπκε γλσζηνχο θαη αγλψζηνπο θαη λα 

εκπνξεπφκαζηε ηνλ ηδησηηθφ ηνπο βίν. [398] 

 
Παληειήο Μπνπθάιαο, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 24/2/2005  

δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 16 
 
 

Η μουςικό ωσ φϊρμακο  
 
εκαληηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο κνπζηθήο 

αθξφαζεο ζε επίπεδν π.ρ. κνλάδαο εληαηηθήο ζεξαπείαο. Καηάιιεια επηιεγκέλε 

κνπζηθή, κέζσ ηεο ραιάξσζεο πνπ πξνθαιεί, κπνξεί λα κεηψλεη ηνλ ξπζκφ ηεο 

αλαπλνήο, ηε ζπρλφηεηα ηνπ θαξδηαθνχ παικνχ αθφκε θαη ηελ αξηεξηαθή πίεζε. 

 

Έρεη απνδεηρζεί φηη ε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ θαξδηαθνχ παικνχ θαη ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο ζρεηίδεηαη κε ειάηησζε ζην αίκα ηνπ επηπέδνπ ησλ νξκνλψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηξεο, φπσο ε αδξελαιίλε θαη ε θνξηηδφιε, ελψ θαίλεηαη 

φηη ε ραιάξσζε κέζσ κνπζηθήο κπνξεί λα επηδξά αθφκε θαη ζηα επίπεδα ηεο 

απμεηηθήο νξκφλεο θαη ησλ β-ελδνξθηλψλ. ηηο παξαπάλσ κειέηεο νη αζζελείο 

εθηέζεθαλ ζε κνπζηθή αθξφαζε κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ γηα δίζθνπο compact 

πνπ είραλ ζπλδεζεί κε αθνπζηηθά. Άξεο Γηαβξήο 

 

Τπάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη ε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηεο κνπζηθήο σο 

θάξκαθνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ζπκπιεξσκαηηθή κνξθή ζεξαπείαο θαηά 

ηε λνζειεία π.ρ. ζηεθαληαίσλ αζζελψλ, κηαο πνπ κε πνιχ ρακειφ θφζηνο, 

αλαίκαθηα θαη ρσξίο παξελέξγεηεο ε κνπζηθή επηηπγράλεη λα κεηψζεη ηελ 

θαξδηαθή ζπρλφηεηα θαη ηελ αξηεξηαθή πίεζε - επηζπκεηφ ζηφρν πνπ ζπλήζσο 

επηηπγράλεη ε θιαζηθή ηαηξηθή κε ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ (π.ρ. β-αδξελεξγηθψλ 

αλαζηνιέσλ). Βέβαηα, γηα ηελ εμαγσγή πεξηζζφηεξν αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ 

ζα απαηηεζνχλ κεγάιεο ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο κειέηεο ζηηο νπνίεο ζα 

ζπκκεηέρεη κεγάινο αξηζκφο αζζελψλ θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο ζα πξέπεη λα 

ζπγθξηζεί ε αθξφαζε κνπζηθήο κε ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ηα πνξίζκαηα εκπεξηζηαησκέλεο θαη πξφζθαηεο έξεπλαο καο 

δείρλνπλ φηη κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ηε κνπζηθή σο ζπκπιεξσκαηηθφ 

ζεξαπεπηηθφ κέζν παξάιιεια κε ηελ θιαζηθή ηαηξηθή. Με ηε κνπζηθή κπνξνχκε 

λα πξνζηαηεχζνπκε ηελ ςπρνζσκαηηθή καο πγεία θαη λα δηαηεξήζνπκε εχξπζκε 

εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία, φπσο κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηε ζσκαηηθή άζθεζε 

ειαηηψλνπκε ηελ πηζαλφηεηα θαξδηαγγεηαθψλ επεηζνδίσλ. Σν αξραίν ηδεψδεο πνπ 

απαηηνχζε ηε ζπκκεηνρή ηεο κνπζηθήο ζηνλ θνξκφ ηεο παηδείαο δηθαηψλεηαη ζηνλ 

21ν αηψλα κε βάζε ηα επξήκαηα ηεο γλσζηηθήο λεπξνςπρνινγίαο θαη ηεο 

απεηθνληζηηθήο ηερλνινγίαο. 

 

Έηζη, ν Πιάησλ απνδεηθλχεηαη πξνθήηεο αθνχ ζηνλ Σίκαην, ην επηζηεκνληθφηεξν 

ίζσο έξγν ηνπ, θαζνξίδεη κε αθξηβή ηξφπν ην λφεκα ηεο κνπζηθήο: ε αξκνλία ηεο 

κνπζηθήο καο δφζεθε απφ ηνχο ζενχο φρη κε ζηφρν ηελ αιφγηζηε εδνλή αιιά κε 

ζθνπφ λα επηβάιινπκε ηάμε ζηηο ηαξαγκέλεο θηλήζεηο ηεο ςπρήο καο θαη λα ηηο 

θάλνπκε λα κνηάδνπλ ζην ζείν πξφηππν. [360] 
Θαλάζεο Γξίηζαο, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ-ΔΠΣΑ ΖΜΔΡΔ, 1/2/2004 
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Κεύμενο 17 
 

 

Ποιοι φταύνε;  
 

Μνπ ηειεθσλεί ν θίινο κνπ ν Γεκεηξάθεο: «ηηο 28 Οθησβξίνπ πήγακε, κε ηε 

γπλαίθα κνπ θαη ηνπο δχν γηνπο κνπ, κηα βφιηα ζην Ναχπιην θη απφ 'θεί, ζηε Νέα 

Κίν. Ο θαηξφο θαιφο, κνπζηθή ζην απηνθίλεην θη ν δξφκνο κηα ραξά. Φηάλνληαο 

ζηε Νέα Κίν, βιέπσ λα καο πξνζπεξλάεη έλα άιιν I.X. κε δχν παηδηά θη έλα 

δεπγάξη λέσλ αλζξψπσλ. Σίπνηα ην πεξίεξγν ή ην θαθφ ίζακ’ εδψ. Ξαθληθά, ε 

ζπλνδεγφο ηνπ πξνπνξεπφκελνπ απηνθηλήηνπ αλνίγεη ην παξάζπξφ ηεο θη αξρίδεη 

λα πεηάεη ζην νδφζηξσκα ζαθνχιεο λάηινλ κε ςσκηά, θνκκάηηα ηπξί θαη θξνχηα! 

Αλεβάδσ ηαρχηεηα, πιεζηάδσ ηνπο πξνπνξεπφκελνπο θαη θσλάδσ ζηνλ νδεγφ: 

"Γηαηί πεηάηε ζηνλ δξφκν ηα ζθνππίδηα ζαο; Απηφ πνπ θάλεηε, εθηφο απ' φια η' 

άιια, είλαη θαη ζνβαξφ αδίθεκα...".  Άξεο Γηαβξήο 

 

Ο "θχξηνο" απηφο, κνπ ξίρλεη κηα άγξηα καηηά θαη κνπ απαληάεη: "Δίπεο φηη 

δηαπξάηηνπκε αδίθεκα; Έια, ινηπφλ λα καο ζπιιάβεηο!". Γελ ζέισ λα νμχλσ ηα 

πξάγκαηα –έρσ θαη ηα παηδηά, βιέπεηο– θαη γπξίδσ θαη ηνπ ιέσ, βάδνληαο ηέινο 

ζηνλ "θαβγά": "Νηξέπνκαη γηα ινγαξηαζκφ ζαο!". Καη ηφηε, ε "θπξία" ηνπ αξρίδεη 

λα γειάεη θαη κνπ απνθξίλεηαη: "θαζίια καο, αλ ληξέπεζαη γηα ινγαξηαζκφ καο. 

Γηα ηα κνχηξα ζνπ πξέπεη λα ληξέπεζαη!". Γελ είπα ηίπνηα. Αλέπηπμα ηαρχηεηα 

θαη θχγακε. Αιιά, ζε ξσηάσ: απηφ ην αλδξφγπλν - έρσ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 

απηνθηλήηνπ ηνπο - ηη ζφη παηδηά ζα βγάιεη ζηελ θνηλσλία; Απηά ηα παηδηά, πνπ 

παξαθνινχζεζαλ ηη έγηλε, δελ ζα πεηάλε αχξην ζθνππίδηα ζηνπο δξφκνπο, δελ ζα 

ηξέρνπλ κε ηα κεραλάθηα ηνπο, δελ ζα "θιέβνπλ" ζηελ νπξά ηνπ ιεσθνξείνπ ή 

ηεο ηξάπεδαο, γηα λα θεξδίζνπλ κηα ζέζε πην κπξνζηά; Καη, εληέιεη, φηαλ ηα 

βάδνπλ λα πνπλ ηνλ Δζληθφ Όκλν, δελ ζα ηξαγνπδνχλ, "ζήθσζέ ην/ην 

ηηκεκέλν/δελ κπνξψ/δελ κπνξψ λα πεξηκέλσ"; Γηαηί θη απηφ, θίιε κνπ, ζπλέβε 

ζηηο 28 Οθησβξίνπ. Καη ην άθνπζα κε η' απηηά κνπ, ζηελ ηειεφξαζε...».  

 

Γηαβάδσ: «Οη 45 απφ ηνπο 100 καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ησλ Σερληθψλ 

Λπθείσλ ηεο Αζήλαο δελ γλσξίδνπλ ην παξακηθξφ γηα ηνλ ειιελντηαιηθφ πφιεκν, 

ελψ έλα 67% δελ μέξεη ηίπνηα γηα ηελ Δζληθή Αληίζηαζε! Δπίζεο, δχν ζηα ηξία 

παηδηά έρνπλ πιήξε άγλνηα γηα ην ηη γηνξηάδνπκε ζηηο 28 Οθησβξίνπ: ηελ επέηεην 

ηνπ «ρη» ή ηελ έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821! Απηφ είλαη ην ζπκπέξαζκα 

κηαο έξεπλαο πνπ έγηλε πξηλ απφ ιίγεο εκέξεο, απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη αλαιπηή 

ηεο εθπαίδεπζεο X. Κάηζηθα, ζε 700 παηδηά. Ρσηάσ: γη’ απηήλ ηελ θαηάληηα 

θηαίλε ηα ζρνιεία θη νη δάζθαινη; Γελ θηαίλε, πξηλ απ’ φια, νη γνλείο; [398] 

 
Λεπηέξεο Παπαδφπνπινο, ΣΑ ΝΔΑ, 3/11/2004  

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 18 
 
 

Μανιφϋςτο για ϋνα νϋο «εμεύσ»  
 
Μια ζκκλθςθ ςτουσ Μουςουλμάνουσ τθσ Δφςθσ και τουσ ςυμπολίτεσ τουσ 
 

Έρνπκε αξθεηνχο ιφγνπο λα αλεζπρνχκε. Οη επαλαιακβαλφκελεο ηξνκνθξαηηθέο 

επηζέζεηο αλά ηνλ θφζκν, καδί κε ηνλ ‘πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο’ θαη ηηο 

απμαλφκελεο εληάζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ζπλζέηνπλ ην 

πνξηξέην ηνπ Ηζιάκ σο απεηιή γηα ηηο δπηηθέο θνηλσλίεο. Ο θφβνο, θαη νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ, έρνπλ γίλεη κέξνο ηεο 

δεκφζηαο λννηξνπίαο. Σέηνηεο αληηδξάζεηο, ελψ ζπρλά είλαη βάζηκεο, γίλνληαη κε 

απμαλφκελε, επίζεο, ζπρλφηεηα αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο γηα πνιηηηθνχο 

ζθνπνχο.  

 

Σα γεγνλφηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έθεξαλ ηνπο δπηηθνχο ιανχο πξφζσπν κε 

πξφζσπν κε λέεο πξαγκαηηθφηεηεο. Ζ νινέλα πην νξαηή παξνπζία αλάκεζά ηνπο 

εθαηνκκπξίσλ Μνπζνπικάλσλ ηνπο έθαλε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη 

θνηλσλίεο ηνπο έρνπλ αιιάμεη θαη απηφ πξνθάιεζε θφβνπο θαη πξνβιήκαηα πνπ 

είλαη απνιχησο βάζηκα, αθφκε θη αλ εθθξάδνληαη κε θάπνηα ζχγρπζε. 

Αληηκέησπνη κε απηά ηα πξνβιήκαηα, νη Μνπζνπικάλνη πξέπεη λα εθθξάζνπλ 

εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο, ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δνπλ θαη λα επηθνηλσλνχλ 

κε πιήξε εξεκία ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο. Ζ επαλάζηαζε εκπηζηνζχλεο ζηελ νπνία 

θαινχκε ζα εμαξηεζεί απφ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, απφ ηελ εκπηζηνζχλε ζηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπο: ην έξγν πνπ έρνπλ λα θάλνπλ είλαη λα επαλαθηήζνπλ ηελ 

θιεξνλνκηά ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ απέλαληί ηεο κηα ζεηηθή αιιά θξηηηθή 

πλεπκαηηθή ζηάζε πνπ λα βεβαηψλεη πσο ε δηδαζθαιία ηνπ Ηζιάκ θαιεί ηνπο 

Μνπζνπικάλνπο ζε πλεπκαηηθή δσή θαη απηνκεηαξξχζκηζε. Πξέπεη λα 

επηκείλνπλ φηη αλακέλεηαη απφ ηνπο Μνπζνπικάλνπο λα ζέβνληαη ηνπο λφκνπο 

ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο θαηνηθνχλ. 

 

Δίλαη ψξα γηα ζπκθηιίσζε. Οη Μνπζνπικάλνη πξέπεη λα ζηξαηεπηνχλ κε ηνπο 

ζπκπνιίηεο ηνπο γηα λα ζπκθηιηψζνπλ ηηο θνηλσλίεο ηνπο κε ηα ίδηα ηνπο ηα 

ηδαληθά. Σν ζηνίρεκα ζήκεξα είλαη λα ζπγθξίλνπκε ηα δηαθεξπγκέλα ηδαληθά ηεο 

θάζε θνηλσλίαο κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο 

θνηλσληθέο νξγαλψζεηο ζε φ,ηη αθνξά ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ ηζφηεηα 

(κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, αλζξψπσλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο θιπ) Πξέπεη 

λα εηζαγάγνπκε κηα επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσλίεο καο, θαη 

λα ζπγθξίλνπκε ηα ιφγηα έλαληη ησλ έξγσλ. 

 

Οη θνηλσλίεο καο αλακέλνπλ ηελ εκθάληζε ελφο λένπ ‘Δκείο’. Δλφο ‘Δκείο’ πνπ 

ζα θέξεη θνληά άλδξεο θαη γπλαίθεο (φισλ ησλ ζξεζθεηψλ θαη εθείλνπο ρσξίο 

ζξεζθεία) νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ λα ιχζνπλ ηηο αληηθάζεηο ηεο θνηλσλίαο ηνπο. 
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Έλα ηέηνην ‘Δκείο’ ζα εθπξνζσπήζεη απφ ηψξα θαη εηο ηα εμήο απηή ηε ζχκπξαμε 

ησλ πνιηηψλ πνπ επηδεηνχλ λα αγσληζηνχλ καδί γηα ην κέιινλ ηνπο. 

 

Οη δπηηθέο θνηλσλίεο δελ ζα θεξδίζνπλ ηε κάρε ελάληηα ζηελ θνηλσληθή 

αλαζθάιεηα κφλν κέζα απφ κηα πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ αζθάιεηα. Οη 

θνηλσληθνί ζεζκνί, ε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ πνιίηε, ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

επηβάιινληαη κέζα ζηηο πφιεηο. ηνλ αγψλα θαηά ηεο θαρππνςίαο, ε δέζκεπζε 

ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά θαη νη πνιίηεο δελ πξέπεη 

λα δηζηάδνπλ λα ρηππνχλ ηελ πφξηα ηνπο, λα ηνπο ππελζπκίδνπλ πσο ζε κηα 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία ν εθιεγκέλνο αληηπξφζσπνο είλαη ζηελ ππεξεζία ηνπ 

εθινγέα, θαη φρη ην αληίζεην. 

 

Μηα επαλάζηαζε εκπηζηνζχλεο, ε γέλλεζε ελφο λένπ ‘Δκείο’ θαζνδεγνχκελνπ 

απφ έλα εζληθφ θίλεκα ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ: απηφ είλαη ην πεξίγξακκα κηαο 

ππεχζπλεο δέζκεπζεο φισλ ησλ πνιηηψλ. Γηαηί δηεθδηθνχλ πξνο φθεινο κηαο 

εζηθήο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ πνιίηε, γηαηί ζέινπλ λα πξνσζήζνπλ ηνλ δπηηθφ 

πνιηηηζκηθφ πινχην, γηαηί μέξνπλ φηη ε επηβίσζή ηεο ζα εμαξηεζεί απφ κηα λέα 

αίζζεζε πνιηηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Οη πνιίηεο πξέπεη λα εξγαζηνχλ 

καθξνπξφζεζκα, πάλσ θαη πέξα απφ ηα εθινγηθά ρξνληθά φξηα πνπ παξαιχνπλ 

ηνπο πνιηηηθνχο θαη εκπνδίδνπλ ηε δηαηχπσζε λεσηεξηζηηθψλ, ζαξξαιέσλ 

πνιηηηθψλ. ηαλ ν εθιεγκέλνο αμησκαηνχρνο δελ έρεη πνπζελά λα ζηξαθεί, φηαλ 

δελ κπνξεί πιένλ λα κεηαηξέςεη ηηο ηδέεο ηνπ ζε πξαγκαηηθφηεηα, ελαπφθεηηαη 

ζηνπο ςεθνθφξνπο, ζηνπο πνιίηεο, λα δηεθδηθήζνπλ πιήξσο ηα ηδαληθά ηνπο θαη 

λα ηα θάλνπλ πξαγκαηηθφηεηα. [551]  Άξεο Γηαβξήο 

 
Σαξίθ Ρακαληάλ (Tariq Ramadan), 6/7/2006, 

Πξφεδξνο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μνπζνπικάλσλ 

Καζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο 

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 19 
 
 

Τι εύναι ζωό;  
 
Οη βηνιφγνη πνπ αζρνινχληαη κε ηε Γε είλαη εμαηξεηηθά ηθαλνί ζην λα 

αλαθαιχπηνπλ ηε δσή. Έλα κεκνλσκέλν θχηηαξν, έλα ςήγκα DNA, αθφκε θαη 

έλα παξάμελν ζχκπιεγκα κνξίσλ βαζηζκέλσλ ζηνλ άλζξαθα κπνξεί λα απνδείμεη 

μεθάζαξα ηελ χπαξμε δσληαλψλ νξγαληζκψλ. Απηά φκσο είλαη δείγκαηα ηεο 

γήηλεο δσήο. Πψο κπνξνχκε λα μέξνπκε φηη ε δσή ζε άιια κέξε δελ είλαη 

δηαθνξεηηθή, βαζηζκέλε ζε κηαλ εληειψο μέλε πξνο εκάο, εμσγήηλε αλαηνκία θαη 

βηνρεκεία; Αληίζεηα κε ηνλ δηθαζηή Πίηεξ ηηνχαξη, ν νπνίνο ζηελ απφθαζή ηνπ 

πεξί πξνζβνιήο ησλ εζψλ ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην ην 1964 είρε θαπρεζεί, 

αλαθεξφκελνο ζην πνξλνγξαθηθφ πιηθφ, «μέξσ λα ην αλαγλσξίδσ κφιηο ην δσ», 

λνκίδσ φηη είλαη πνιχ πηζαλφλ λα κελ αλαγλσξίζνπκε ηελ εμσγήηλε δσή φηαλ ηε 

δνχκε. Ση είλαη ινηπφλ αθξηβψο ε δσή θαη πψο κπνξνχκε λα ηελ αληρλεχζνπκε;  

 

Οη εηδηθνί δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνπο νξηζκνχο, γη' απηφ θαη ζπλέξρνληαη ζε 

ζπλέδξηα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ επ' απηνχ ηνπ ζέκαηνο. Μηα πξφζθαηε 

ηέηνηα ζπλάληεζε κε ηνλ ηίηιν «Ση είλαη δσή;» πξνζείιθπζε εθαηνληάδεο 

επηζηήκνλεο, θηινζφθνπο θαη ζενιφγνπο. Ζ δηάζηαζε ησλ απφςεσλ ήηαλ 

ηεξάζηηα, αιιά νη πην έληνλεο δηακάρεο ζεκεηψζεθαλ κέζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

θφιπνπο ησλ επηζηεκφλσλ. Απηή ε ρσξίο ιχζε δηακάρε ζπκίδεη ηελ θιαζηθή 

ηζηνξία ησλ ηπθιψλ θαη ηνπ ειέθαληα. ηαλ ηνπο δήηεζαλ λα πεξηγξάςνπλ ην 

δψν, ε άπνςε ηνπ θαζελφο ήηαλ δηαθνξεηηθή, αλάινγα κε ην πνην ραξαθηεξηζηηθφ 

κπφξεζε λα αγγίμεη –ηε ιεπηή, ζαλ ζρνηλί νπξά, ηα δπλαηά, ζαλ θνξκνχο δέληξσλ 

πφδηα, ηε ζηξηθνγπξηζηή, θηδίζηα πξνβνζθίδα θαη νχησ θαζ’ εμήο. ιεο νη 

εθδνρέο ήηαλ ιάζνο, φιεο ηνπο φκσο δηέζεηαλ έλα ζηνηρείν ηεο –πην ζχλζεηεο–

ειεθάληεηαο αιήζεηαο. Ίζσο νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο γχξσ απφ ην ηη απνηειεί ηε 

δσή είλαη θαη απηέο απιψο ηκήκαηα ηεο πην ζχλζεηεο αιήζεηαο ηεο ηαπηφηεηαο 

θαη ηεο πξνέιεπζεο ηεο δσήο.  

 

Οη επηζηήκνλεο πνπ κειεηνχλ ηε δσή επηζπκνχλ έλαλ ζαθή νξηζκφ θαη πηνζεηνχλ 

δχν ζπκπιεξσκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα μερσξίζνπλ ην 

έκβην απφ ην κε έκβην. Πνιινί αθνινπζνχλ ηε ιεγνκέλε «απφ επάλσ πξνο ηα 

θάησ» πξνζέγγηζε. Δξεπλνχλ εμνλπρηζηηθά θάζε πιεπξά ησλ δσληαλψλ 

νξγαληζκψλ θαη ησλ απνιηζσκάησλ γηα λα εληνπίζνπλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιένλ 

πξσηφγνλσλ νληνηήησλ πνπ ππήξμαλ ή εμαθνινπζνχλ λα είλαη δσληαλέο. Ζ 

ζηξαηεγηθή απηή είλαη σζηφζν πεξηνξηζκέλε, επεηδή φιεο νη γλσζηέο κνξθέο 

δσήο, είηε δσληαλέο είηε απνιηζσκέλεο, βαζίδνληαη ζηα εμειηγκέλα θχηηαξα πνπ 

πεξηέρνπλ DNA θαη πξσηεΐλεο. Κάζε νξηζκφο ηεο δσήο πνπ βαζίδεηαη ζηελ απφ 

επάλσ πξνο ηα θάησ έξεπλα είλαη επνκέλσο θνληφθζαικνο.  

 

Παξ’ φιεο ηηο θαιέο πξνζέζεηο, νη πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ηεο δσήο ίζσο είλαη 

θαηαδηθαζκέλεο ζηελ απνηπρία γηα ηνλ απιφ ιφγν φηη ε κεηάβαζε απφ ηνλ κε 

19 



Κείμενα για την Περίληψη Β΄ και Γ΄ Λυκείου 
Άρης Γιαβρής 

  

 

42  

έκβην ζηνλ έκβην θφζκν ήηαλ εγγελψο ζηαδηαθή. Ο γάιινο αλζξσπνιφγνο Κινλη 

Λεβί-ηξνο, ν νπνίνο δηεξεχλεζε ηηο κπζνινγίεο πνιιψλ πνιηηηζκψλ, είρε 

δηαπηζηψζεη κηα βαζηά ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα ζπκπηχζζνπλ ηηο ζχλζεηεο 

θαηαζηάζεηο ζε ππεξαπινπζηεπκέλεο δηρνηνκήζεηο: θίινο θαη ερζξφο, παξάδεηζνο 

θαη θφιαζε, θαιφ θαη θαθφ. Ζ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο απνθαιχπηεη φηη νη 

επηζηήκνλεο δελ μεθεχγνπλ απφ απηή ηε ινγηθή. Σνλ 18ν αηψλα νη Πνζεηδψληνη, 

νη νπνίνη ππνζηήξηδαλ ηελ πδάηηλε πξνέιεπζε ησλ πεηξσκάησλ, 

αληηπαξαηέζεθαλ κε ηνπο Πινπηψληνπο, ε νπνία ζεσξνχζαλ γελεζηνπξγφ αηηία 

ηνπο ηε θσηηά. Καη νη δχν, φπσο απνθαιχθζεθε, είραλ ζε γεληθέο γξακκέο δίθην. 

Μηα εμίζνπ εξηζηηθή θαη ηειηθά παξαπιαλεηηθή δηρνηφκεζε είρε ζεκεησζεί ηνλ 

18ν αηψλα αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ ππνζηήξηδαλ φηη ε γεσινγηθή ηζηνξία ηεο 

Γεο ήηαλ ζχληνκε θαη θαηαζηξνθηθή θαη ζε εθείλνπο πνπ έιεγαλ φηη νη 

γεσινγηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ζηαδηαθέο θαη ζπλερηδφκελεο. Πην πξφζθαηα, νη 

άιινηε δνγκαηηθέο δηρνηνκήζεηο αλάκεζα ζε θπηά θαη δψα ή κνλνθχηηαξνπο θαη 

πνιπθχηηαξνπο νξγαληζκνχο έρνπλ αξρίζεη λα ζνιψλνπλ. Άξεο Γηαβξήο 

 

Σν εξψηεκα «ηη είλαη δσή;» πξνζθέξεη έλα επηζηεκνληθφ ζεκείν αλαθνξάο. 

Μπνξνχκε λα πνχκε φηη θάζε άθακπηνο δηαρσξηζκφο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ ζε 

έκβηα θαη κε έκβηα απνηειεί κηα πιαζηή δηρνηφκεζε. Καηαλννχκε ηψξα φηη ε 

δσή εκθαλίζηεθε σο κηα ζηαδηαθή, δηαδνρηθή δηαδηθαζία βεκάησλ απφ ηε 

γεσρεκηθή απιφηεηα ζηε βηνινγηθή πνιππινθφηεηα. Δίκαζηε έηνηκνη λα 

αλαπαξαγάγνπκε απηέο ηηο κεηαβαηηθέο θαηαζηάζεηο ζην εξγαζηήξην θαη, κε ιίγε 

ηχρε, ίζσο ηηο αλαθαιχςνπκε παγσκέλεο ζε άιινπο θφζκνπο. Έηζη, ίζσο ζε 

κεξηθέο δεθαεηίεο κπνξέζνπκε ηνπιάρηζηνλ λα μέξνπκε ηη είλαη απηφ πνπ 

αλαδεηάκε. [631] Άξεο Γηαβξήο 

 

Σν ΒΖΜΑ, 7/1/2007 (δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 20 
 
 

Η ανθρωπιϊ ςε δοκιμαςύα 
 
Το κείμενο που ακολουκεί είναι ζνα απόςπαςμα τθσ ομιλίασ που εκφϊνθςε ο 
πολωνόσ κοινωνιολόγοσ Ζίγκμουντ Μπάουμαν ςτισ 9 Σεπτεμβρίου 2006, ςτθν ιταλικι 
πόλθ Καράρα, ςτο πλαίςιο εκδιλωςθσ με κζμα τθν «Συμβίωςθ». 
 

Ζ απνδνρή ηεο εληνιήο λα αγαπάκε ηνλ πιεζίνλ καο ζεκαηνδνηεί ηελ γελέζιηα 

πξάμε ηεο αλζξσπηάο. ιεο νη άιιεο ζπλήζεηεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκβίσζεο, 

θαζψο θαη νη αξρέο θαη νη θαλφλεο πνπ είραλ ζρεδηαζηεί πξνγελέζηεξα ή πνπ 

αλαθαιχθζεθαλ κεηαγελέζηεξα, δελ είλαη παξά έλαο (πάληνηε αηειήο) θαηάινγνο 

γξακκέλνο ζην πεξηζψξην απηήο ηεο εληνιήο. Μπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε 

αθφκε έλα βήκα θαη λα πνχκε φηη, αθνχ απηή ε εληνιή είλαη ε πξσηαξρηθή 

πξνυπφζεζε αλζξσπηάο, πνιηηηζκνχ θαη πνιηηηζκέλεο αλζξσπφηεηαο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηή ε εληνιή αγλνείηαη ή απνξξίπηεηαη θαλείο δελ ζα ήηαλ ζε 

ζέζε λα ζπλζέζεη απηφλ ηνλ θαηάινγν ή λα αμηνινγήζεη ηελ πιεξφηεηά ηνπ. 

 

Απηφ είλαη, σζηφζν, έλα κέξνο ηεο ηζηνξίαο. Δίλαη ην πην ιακπξφ κέξνο. Σν λα 

βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε έλαλ άιιν παξνπζηάδεη θαη κηα ζθνηεηλή πιεπξά. Ο 

άιινο κπνξεί λα είλαη κηα ππφζρεζε αιιά κπνξεί λα είλαη θαη κηα απεηιή. Μπνξεί 

λα πξνθαιεί ζεβαζκφ αιιά θαη πεξηθξφλεζε, ζαπκαζκφ αιιά θαη θφβν. Σν 

βαζχηεξν εξψηεκα είλαη πνηα απφ απηέο ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο είλαη 

πηζαλφηεξν λα πινπνηεζεί. Οη θηιφζνθνη δηαηξέζεθαλ αλάινγα κε ηελ απάληεζε 

πνπ έδσζαλ ζε απηφ ην εξψηεκα. Άξεο Γηαβξήο 

 

χκθσλα κε ηνλ Νίηζε, κλεζηθαθία είλαη απηφ πνπ νη θαηψηεξνη, νη 

πεξηζσξηνπνηεκέλνη, νη απνθιεηζκέλνη θαη νη ηαπεηλσκέλνη ληψζνπλ γηα ηνπο 

«θαιχηεξνπο» απφ απηνχο, εθείλνπο πνπ έρνπλ απηναλαγνξεπηεί θαιχηεξνη θαη 

έρνπλ επηβιεζεί σο ηέηνηνη: ηνπο πινχζηνπο, ηνπο ηζρπξνχο, εθείλνπο πνπ είλαη 

ειεχζεξνη λα επηβάιινληαη ζηνπο άιινπο, εθείλνπο πνπ δηεθδηθνχλ ην δηθαίσκα 

λα ηνπο ζέβνληαη καδί κε ηελ άξλεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ θαησηέξσλ ηνπο ζηελ 

αμηνπξέπεηα. Μπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θαη έλα άιιν παξάδεηγκα κλεζηθαθίαο: 

έλαλ ηχπν κλεζηθαθίαο ν νπνίνο εληείλεηαη κε ηελ απμαλφκελε «ξεπζηφηεηα» ηνπ 

θνηλσληθνχ ζελαξίνπ, κε ηε δηάιπζε ηεο βνιηθήο ξνπηίλαο, ηελ επζξαπζηφηεηα 

ησλ αλζξψπηλσλ δεζκψλ θαη ηελ αηκφζθαηξα αβεβαηφηεηαο, αλαζθάιεηαο θαη 

δηάρπησλ θφβσλ. Απηφο ν ηχπνο είλαη ε κλεζηθαθία πξνο ηνπο μέλνπο. Οη μέλνη 

ρξεζηκεχνπλ ζαλ θπζηθά νκνηψκαηα κε ηα νπνία ην θάληαζκα ελφο θφζκνπ πνπ 

πάεη θαηά δηαφινπ κπνξεί λα ξηρηεί ζηελ ππξά. Δίλαη ηα θπζηθά μφξθηα ζηα 

ηειεηνπξγηθά εμνξθηζκνχ ησλ θαθψλ πλεπκάησλ πνπ απεηινχλ ηηο ήξεκεο 

ππάξμεηο ησλ επζεβψλ. 

 

Μεηαμχ ησλ μέλσλ πνπ αληηκεησπίδνληαη κλεζίθαθα, ε ηηκεηηθή ζέζε αλήθεη 

ζήκεξα ζηνπο πνιηηηθνχο πξφζθπγεο, ζε εθείλνπο πνπ δεηνχλ άζπιν ή ζε απινχο 
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εμαζιησκέλνπο εμφξηζηνπο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα πην θησρά κέξε ηνπ 

πιαλήηε. Απηνί είλαη, φπσο εθθξάζηεθε θάπνηε ν Μπξερη, «νη αγγειηνθφξνη 

θαθψλ εηδήζεσλ». Υηππψληαο ηελ πφξηα καο, απηνί καο ζπκίδνπλ πφζν 

πξφζθαηξε είλαη ε αζθάιεηά καο, πφζν αδχλακεο θαη επάισηεο είλαη νη αλέζεηο 

καο, πφζν επηζθαιήο είλαη ε εηξήλε καο θαη ε εξεκία καο. 

 

Μεηαμχ θπιεηηθψλ πνιέκσλ θαη ζθαγψλ, ε γξήγνξε εμάπισζε «αληάξηηθσλ 

ζηξαηψλ» (πνπ ζπρλά δελ είλαη παξά κεηακθηεζκέλεο ζπκκνξίεο θαθνπνηψλ) πνπ 

ζέινπλ λα απνδεθαηίζνπλ ηα αληίπαια ζηξαηεχκαηα θαη λα ζηξαηνινγήζνπλ θαη 

λα εθκεδελίζνπλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία ηνλ «πιενλάδνληα πιεζπζκφ» (θπξίσο 

ηνπο αλέξγνπο θαη ηνπο λένπο ρσξίο πξννπηηθέο ηεο ρψξαο ηνπο) είλαη έλα απφ ηα 

πην ζεακαηηθά θαη θξηθηαζηηθά απνηειέζκαηα ηεο «αξλεηηθήο 

παγθνζκηνπνίεζεο», πνπ απεηιεί ηηο ζπλζήθεο δσήο φισλ αιιά πιήηηεη 

πεξηζζφηεξν άκεζα ηνπο «λενπξνζήιπηνπο ζηε λεσηεξηθφηεηα». Δθαηνληάδεο 

ρηιηάδεο πξφζσπα εθδηψρζεθαλ απφ ηα ζπίηηα ηνπο, δνινθνλήζεθαλ ή 

ππνρξεψζεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα ηνπο. Ίζσο ε κνλαδηθή βηνκεραλία πνπ 

ππάξρεη ζηηο ρψξεο ηνπο (πνπ επνλνκάδνληαη κε ηξφπν ακθίζεκν θαη απαηειφ 

«αλαπηπζζφκελεο ρψξεο») είλαη ε καδηθή παξαγσγή πξνζθχγσλ. 

 

Οη πξφζθπγεο είλαη απφιηδεο, αιιά κε κηα λέα έλλνηα. Απηνί είλαη πεξηζσξηαθνί 

θαη «εθηφο λφκνπ» ελφο λένπ ηχπνπ, ηα πξντφληα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ην 

πην δηαθξηηφ παξάδεηγκα θαη ε πξνζσπνπνίεζε ηνπ πλεχκαηνο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο σο κεζνξηαθήο δψλεο. Απηνί εκπιέθνληαη ζε κηα θίλεζε πνπ 

πνηέ δελ ηεξκαηίδεηαη, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν πξννξηζκφο (ηεο κεηάβαζεο ή ηεο 

επηζηξνθήο) παξακέλεη πάληνηε αβέβαηνο θαη απηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα 

νλνκάζνπκε «ηειεπηαίνο ζηαζκφο» παξακέλεη γηα πάληα απξνζπέιαζηνο. Δίλαη 

θαηαδηθαζκέλνη λα κελ απειεπζεξσζνχλ απφ ην βαζαληζηηθφ αίζζεκα ηεο 

πξνζσξηλφηεηαο θαη ηεο αζηάζεηαο. Απηνί αληηπξνζσπεχνπλ φια ηα 

πξναηζζήκαηα θαη φινπο ηνπο θφβνπο πνπ ηαξάδνπλ ηηο άγξππλεο λχρηεο καο (...). 

[601] 

 
Είγθκνπλη Μπάνπκαλ, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ, 7 - 28/10/2006,  

επηκέιεηα Θαλάζεο Γηαιθέηζεο (δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κείμενα για την Περίληψη Β΄ και Γ΄ Λυκείου 
Άρης Γιαβρής 

  

 

45  

Κεύμενο 21 
 
 

Παιχνύδια που... αποβλακώνουν!  

 
Οη θαηαζθεπαζηέο παηρληδηψλ ηζρπξίδνληαη πσο ηα παηρλίδηα ζήκεξα θάλνπλ ηα 

παηδηά πην έμππλα. Οη εηδηθνί επηζηήκνλεο, φκσο, δελ είλαη θαζφινπ ζίγνπξνη γη' 

απηφ, αθνχ θακία έξεπλα κέρξη ηψξα δελ έρεη απνδείμεη θάηη παξφκνην. Καη δελ 

έρνπλ θαηαιήμεη αλ είλαη πην ρξήζηκα απφ ηηο παξαδνζηαθέο θνχθιεο...  

 

Δίλαη γλσζηφ πιένλ πσο ηα πξψηα ηξία ρξφληα ζηε δσή ελφο παηδηνχ είλαη 

θξίζηκα ζηελ αλάπηπμή ηνπ. Καη νη εηαηξείεο δελ ράλνπλ ηελ επθαηξία λα 

ιαλζάξνπλ ηα πξντφληα ηνπο σο δσηηθήο ζεκαζίαο ζηε δηαλνεηηθή αλάπηπμε ησλ 

κηθξψλ ηνπο πειαηψλ. Οη εηδηθνί φκσο έρνπλ ηηο ακθηβνιίεο ηνπο. Κακία έξεπλα, 

ιέλε, δελ ππάξρεη πνπ λα πηζηνπνηεί φηη ηα κνληέξλα παηρλίδηα ή ηα βίληεν δίλνπλ 

πξνβάδηζκα ζηα παηδηά πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ, έλαληη φζσλ πξνηηκνχλ ηα 

ηνπβιάθηα ή ηηο θνχθιεο. Άξεο Γηαβξήο 

 

Οη εξεπλεηέο έρνπλ απνδείμεη φηη θάπνηα παηδηά πνπ ζηεξνχληαη δηαλνεηηθψλ 

εξεζηζκάησλ ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο δελ κπνξνχλ λα αλαπιεξψζνπλ ην 

θελφ αξγφηεξα. κσο, δελ κπνξνχλ λα πνπλ κε ζηγνπξηά φηη ε αχμεζε ησλ 

εξεζηζκάησλ θάλεη ηα κσξά πην έμππλα. Καη κεξηθνί εηδηθνί πηζηεχνπλ φηη ηα 

παηρλίδηα κπνξεί θαη λα θάλνπλ δεκηά ζηελ αλάπηπμε, γηαηί εμαηηίαο ηνπο ηα 

παηδηά δίλνπλ έκθαζε ζηελ απνκλεκφλεπζε παξά ζηε θαληαζία θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. «Μεξηθά απφ απηά ηα παηρλίδηα είλαη 

απφιπηα ςπραγσγηθά θαη θάλνπλ ην παηδί παζεηηθφ παξαηεξεηή. Σα θαιχηεξα 

παηρλίδηα είλαη απηά πνπ δίλνπλ ρψξν ζην παηδί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε θαληαζία 

ηνπ γηα λα αζρνιεζεί δξαζηήξηα καδί ηνπο θαη δελ ην πεξηνξίδνπλ ζηελ παζεηηθή 

παξαηήξεζε», εμεγεί ε δξ Κάζιηλ Κάηιη Γθνχιη, βνεζφο θαζεγεηή Φπρηαηξηθήο 

ζην Κέληξν Παηδηθήο Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο.  

 

Οη θαηαζθεπαζηέο παηρληδηψλ απαληνχλ πσο βαζηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη λα 

πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ. «Γηαιέμακε ην φλνκα Ατλζηάηλ φρη γηαηί 

είλαη ε παγθνζκίσο δηάζεκε ηδηνθπΐα, αιιά γηαηί είρε κία παζηαζκέλε 

πεξηέξγεηα», ιέεη ν Ράζκη Σέξλεξ, ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο ζηελ εηαηξεία Baby 

Einstein. «Πηζηεχνπκε πσο αλ θαηαθέξνπκε λα πξνθαιέζνπκε ηελ πεξηέξγεηα ηνπ 

κσξνχ, κπνξνχκε λα πεηχρνπκε ζαπκάζηα πξάγκαηα».  

 

Σν βέβαην πάλησο είλαη πσο ην παηρλίδη γεληθά βνεζά ηα παηδηά λα κάζνπλ ηνλ 

θφζκν θαη φηη ηα κσξά πνπ παίδνπλ πεξηζζφηεξν καζαίλνπλ πην εχθνια. Παξ’ 

φιν πνπ νη επηζηήκνλεο δελ ζπκθσλνχλ φηη θάπνηα παηρλίδηα θάλνπλ ηα παηδηά 

εμππλφηεξα, ζηηο ζπζθεπαζίεο ηνπο ζπρλά αλαγξάθνληαη θξάζεηο φπσο 

«ελζαξξχλεη ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ή βνεζά ζηελ αλάπηπμε θηλεηηθψλ 

δπλαηνηήησλ». ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο παηρληδηψλ LeapFrog, γηα 

παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη πσο έλα κνπζηθφ παηρλίδη πξνζθέξεη εξέζηζκα ζηνλ 
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εγθέθαιν ηνπ λενγέλλεηνπ, αλνίγεη δξφκνπο γηα κειινληηθή κάζεζε θαη βνεζά 

ζηε κειινληηθή αλάπηπμε ηεο εγθεθαιηθήο ηθαλφηεηαο γηα πνιχπινθεο 

καζεκαηηθέο πξάμεηο.  

  

Πνην ζηνηρείν φκσο παίδεη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο επθπΐαο ησλ 

κσξψλ; Σα γνλίδηα ή ην πεξηβάιινλ; Οη επηζηήκνλεο δηαθσλνχλ. Μία κειέηε ηνπ 

2003 πάλσ ζε παλνκνηφηππα δίδπκα έδεημε φηη ε θιεξνλνκηθφηεηα ηεο επθπΐαο 

κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηάμε. Μία πηζαλή 

εμήγεζε είλαη φηη νη γνλείο ζε ζπίηηα κε πςειφηεξν εηζφδεκα πξνζθέξνπλ ζηα 

παηδηά ηνπο ην πεξηβάιινλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα αλαδείμνπλ ην γελεηηθφ ηνπο 

πιηθφ. H ηδέα φηη ην IQ επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηα γνλίδηα επηηξέπεη ζηνπο γνλείο 

λα ραιαξψζνπλ, αθνχ θαίλεηαη πσο δελ παίδεη ηφζν κεγάιν ξφιν ε δηθή ηνπο 

αλάκεημε. Αξθεηνί, βέβαηα, δηαθσλνχλ κε απηή ηε ζεσξία. Τπάξρεη κάιηζηα κία 

έξεπλα πνπ δείρλεη φηη ηα καζήκαηα πηάλνπ ζηνπο ελειίθνπο αλέπηπμαλ κία 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ.  

 

Οη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ, πάλησο, πσο δελ έρεη απνδεηρζεί κέρξη ηψξα φηη θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη βνεζά ζηελ εμππλάδα ησλ παηδηψλ. «Έρνπκε παξαηεξήζεη 

πνιιά πξάγκαηα γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνχ θαη πψο απηή επεξεάδεη ηηο 

γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ», επηζεκαίλεη ν δξ Μπφξηο Μπέξγθελ, 

θαζεγεηήο Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Οράην. «Αιιά γηα 

ην αλ θάπνην παηρλίδη σθειεί ηκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ, κφλν ππνζέζεηο κπνξνχκε 

λα θάλνπκε. πσο, επίζεο, δελ μέξνπκε αλ ην λα παίδεη έλα παηδί κε ηνπβιάθηα 

είλαη θαιχηεξν απφ ην λα βιέπεη βίληεν ή λα παίδεη κε ηνπο γνλείο ηνπ». [601] 

 
ηέθαλνο Κξίθθεο, Δχε Διεπζεξηάδνπ –Linda Carroll,  

THE NEW YORK TIMES-ΣΑ ΝΔΑ, 30/10/2004  

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 22 
 
 

Το αντύδοτο ςτη βαρβαρότητα 
 
Ο Γάλλοσ φιλόςοφοσ Εντγκάρ Μορζν ζδωςε ςτο περιοδικό «L' Espresso» τθ 
ςυνζντευξθ που ακολουκεί. 

 
- Καζεγεηή Μνξέλ, εζείο ππνζηεξίδεηε όηη ε πξόθιεζε γηα ηελ αλαδσνγόλεζε ηεο 

ιατθόηεηαο (ηεο θνζκηθήο, κε ζξεζθεπηηθήο ζθέςεο) έρεη θνκβηθή ζεκαζία, επεηδή 

ε ιατθόηεηα ζα ήηαλ ην πην απνηειεζκαηηθό αληίδνην ελάληηα ζηελ αθξαία εθηξνπή 

ηεο ζξεζθείαο, δειαδή ην θνληακεληαιηζκό. Ίζσο όκσο πξέπεη λα μεθηλήζνπκε από 

ην γηαηί ε ιατθόηεηα βξίζθεηαη ζε θξίζε. 

 

«Γηαηί ζηα ηειεπηαία ρξφληα ππνρξεσζήθακε λα εγθαηαιείςνπκε ηελ ηδέα φηη ε 

ηζηνξία πξνρσξεί πξνο ην θαιχηεξν, ηελ πίζηε ζηηο ζαπκαζηέο πξνφδνπο ηεο 

ηζηνξίαο. Γελ είλαη έηζη. Καη απηή ε αλαθάιπςε γελλά αβεβαηφηεηα θαη θφβν, ην 

θφβν ηεο νπηζζνδξφκεζεο πξνο ηε βαξβαξφηεηα. Απφ ηνλ 19ν αηψλα, ζηε Γαιιία 

θαη φρη κφλνλ, ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, ε έλλνηα ηεο ιατθφηεηαο ζπλδεφηαλ κε 

ηελ ηδέα ηεο πξνφδνπ, ηνπ ιφγνπ, ηεο δεκνθξαηίαο. Ήηαλ ζρεδφλ κηα 

ζξεζθεπηηθή πίζηε. Έλαο νξηζκέλνο ηχπνο πνιηηηθήο ζξεζθείαο. πσο ν 

θνκκνπληζκφο, ν νπνίνο είρε γίλεη ε ζξεζθεία ηεο επίγεηαο ζσηεξίαο». 

 

- Μήπσο όκσο ε ιατθόηεηα θαηέιεμε ζακκέλε θάησ από ηα εξείπηα ηνπ Τείρνπο ηνπ 

Βεξνιίλνπ; 

 

«ρη. Αξθεηά πην ζεκαληηθή ππήξμε ε δηαπίζησζε φηη ε επηζηήκε δελ παξάγεη 

κφλνλ πξφνδν αιιά θαη ηξνκεξά πξάγκαηα, φπσο ηα ππξεληθά φπια ή εξγαιεία 

καδηθήο θαηαζηξνθήο. Απηφ πξνθάιεζε ηελ απαμίσζε νξηζκέλσλ δηαζηξνθψλ 

ηνπ ιφγνπ, φπσο ηηο φξηζαλ θηιφζνθνη ζαλ ηνλ Αληφξλν. Ζ ππξεληθή βφκβα, ηα 

ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο εθθξάδνπλ ηελ αλεπάξθεηα ηνπ ιφγνπ, ηελ αδπλακία 

ηνπ λα θαηαλνήζεη ηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ, δείρνπλ ηελ επζξαπζηφηεηα ηεο 

δεκνθξαηίαο, ζεκαηνδνηνχλ ηελ ήηηα ησλ πξννδεπηηθψλ». Άξεο Γηαβξήο 

 

- Μηαλ ήηηα πνπ γελλάεη έλα θελό. 

 

«Γελλάεη θπξίσο ηελ απψιεηα ηνπ κέιινληνο. Γελ ππάξρεη πιένλ ην κέιινλ πνπ 

ζπλδεφηαλ κε ηελ επαγγειία ηεο γεληθήο βειηίσζεο. Καη ηφηε ηη απνκέλεη; 

Απνκέλεη ε επηζηξνθή ζηηο αιήζεηεο ηνπ παξειζφληνο, ζε απηφ πνπ ε πξφνδνο 

είρε εθδηψμεη, ζηηο ζξεζθεπηηθέο, εζλνηηθέο, εζληθέο ξίδεο. ε κεγάιν κέξνο ηνπ 

πιαλήηε, ζηελ Αθξηθή, ηελ Αζία, ηε Μέζε Αλαηνιή απηή ήηαλ ε αληίδξαζε. 

Δίλαη έλα απφ ηα παξάδνμα απνηειέζκαηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Δπεηδή ε 

παγθνζκηνπνίεζε, σο δηαδηθαζία δπηηθνπνίεζεο ηνπ ηξφπνπ δσήο, ελεξγνπνηεί 

έλα εμαξηεκέλν αλαθιαζηηθφ δηάζσζεο ηεο ηαπηφηεηαο, ηεο πνιηηηζκηθήο 
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ηδηαηηεξφηεηαο. Με δχν ιφγηα, κηαλ επηζηξνθή ζην παξειζφλ. Σν πην 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη εληππσζηαθφ παξάδεηγκα κε απηή ηελ έλλνηα είλαη ην Ηξάλ». 

 

- Καη ζε καο, ζηε Γεξαηά Δπξώπε; 

 

«ε καο ε ιατθφηεηα ζπλδεφηαλ κε ηνλ νηθνπκεληθφ νπκαληζκφ θαη κε ηνλ 

Γηαθσηηζκφ. Αιιά, βαζχηεξα, ζπλδεφηαλ κε ηελ ηηαιηθή θαη επξσπατθή 

Αλαγέλλεζε. Δπεηδή ε Αλαγέλλεζε ήηαλ ε επηζηξνθή ηεο ειιεληθήο ζθέςεο 

ζηνλ επξσπατθφ θαη ρξηζηηαληθφ θφζκν, ν νπνίνο εληζρπφηαλ απφ κηαλ αμία 

εθξεθηηθή, επεηδή θαζηζηνχζε αληηθείκελν θξηηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ηε θχζε, 

ηελ αλζξψπηλε κνίξα, ηελ ίδηα ηελ ηδέα ηεο ζξεζθείαο. Σα ζεκέιηα ηνπ 

νπκαληζκνχ είλαη νπζηαζηηθά δχν. Έλα, πνπ παξακέλεη πνιχ ζεκαληηθφ: ε έλλνηα 

φηη άλδξεο θαη γπλαίθεο έρνπλ κηαλ αμία θαη αμηνπξέπεηα πνπ δελ πεγάδεη απφ ηε 

θπιή, απφ ηε ζξεζθεία, αιιά απφ ηελ αηνκηθφηεηά ηνπο. Σν άιιν ζεκέιην είλαη 

ην φηη ν άλζξσπνο ράξε ζηελ επηζηήκε έρεη κηαλ εμνπζία πάλσ ζηε θχζε. Ήηαλ ε 

ηδέα ηνπ Καξηέζηνπ θαη ηνπ Μαξμ. Με απηή ηελ ηδέα ζήκεξα δελ κπνξνχκε λα 

πξνρσξήζνπκε, επεηδή βιέπνπκε φηη κέζσ ηεο επηζηήκεο νδεχνπκε πξνο ηελ 

απηνθηνλία, πξνο ηελ θαηαζηξνθή ηεο νηθνινγηθήο βηφζθαηξαο. Δίλαη αθξηβψο 

απηή ε θξίζε ηνπ δεχηεξνπ ζεκέιηνπ ηνπ νπκαληζκνχ πνπ δεκηνπξγεί ηηο 

δπζθνιίεο θαη επηηξέπεη ηελ αλαβίσζε δηάθνξσλ ηχπσλ ζξεζθείαο». 

 

- Σπλνςίδνληαο κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε ιατθόηεηα ήηαλ ην κέιινλ θαη ε ζξεζθεία 

ην παξειζόλ; 

 

«Έηζη είλαη. Καη πξέπεη λα πξνζζέζνπκε φηη ε θξίζε ηεο ηδέαο ηνπ κέιινληνο 

ζπλεπηθέξεη αιπζηδσηά ηελ θξίζε ηεο ιατθφηεηαο, ηνπ ιφγνπ θαη, νπζηαζηηθά, ηεο 

δεκνθξαηίαο». 

 

- Γελ απνκέλεη παξά λα αλαξσηεζνύκε πώο κπνξνύκε λα βγνύκε από ηελ θξίζε. 

 

«Μνπ αξέζεη πεξηζζφηεξν έλα άιιν εξψηεκα. Πψο κπνξεί λα αλαγελλεζεί ε 

ιατθφηεηα; Καη ε απάληεζή κνπ είλαη: νθείινπκε λα επηζηξέςνπκε ζηνλ θξηηηθφ 

πξνβιεκαηηζκφ, λα αλαπηχμνπκε έλα λέν πξνβιεκαηηζκφ πνπ ζα ακθηζβεηεί ηελ 

έλλνηα ηεο πξνφδνπ θαη ηεο αλάπηπμεο. Γηαηί ζην ηαμίδη ηεο αλάπηπμεο ζήκεξα 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη λαπαγνί παξά επηβάηεο. Καη έπεηηα, ηαπηφρξνλα, 

νθείινπκε λα θαηαζηήζνπκε αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνχ ηνλ νηθνπκεληζκφ. Ζ 

αλαγέλλεζε ηνπ νηθνπκεληζκνχ δελ κπνξεί λα παξαβιέςεη ηελ απνδνρή ηεο 

έλλνηαο φηη ε αιήζεηα δελ είλαη κφλν δπηηθή. Πξέπεη λα βιέπνπκε ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ αμία ησλ δηάθνξσλ πνιηηηζκψλ. Απηφο είλαη ν 

νηθνπκεληζκφο πνπ γίλεηαη ζπγθεθξηκέλνο». 

 

- Δπεηδή πεξηέρεη θαη ζπλδέεη όιεο ηηο δηαθνξέο; 

 

«ρη. Δπεηδή ζήκεξα είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλε ε ηδέα ηεο αλζξσπφηεηαο σο 

θνηλφηεηαο κνίξαο. ινη νη άλζξσπνη έρνπλ ζήκεξα ηα ίδηα δσηηθά θαη ζαλάζηκα 

πξνβιήκαηα, απφ ηα ππξεληθά ψο ηε βηφζθαηξα θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο λφκνπο 



Κείμενα για την Περίληψη Β΄ και Γ΄ Λυκείου 
Άρης Γιαβρής 

  

 

49  

πνπ ρξεηάδνληαη ξχζκηζε. Αλ αλαγελλεζεί απηφο ν νηθνπκεληζκφο ζα αλαγελλεζεί 

θαη ε ιατθφηεηα. Τπάξρεη ε πηζαλφηεηα ε ιατθφηεηα λα δερζεί θαη κηαλ άιιε 

βνήζεηα απφ ηηο ππεξβνιέο ησλ θνληακεληαιηζκψλ θαη ησλ θαλαηηζκψλ. 

Αθξηβψο επεηδή απηνί είλαη ππεξβνιηθνί κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κηαλ αληίδξαζε 

θαη λα επαλεξγνπνηήζνπλ ηελ αλεθηηθφηεηα, ην δηάινγν, ην άλνηγκα θαη ηελ 

θαηαλφεζε. Οθείινπκε λα δηαηεξήζνπκε ηελ αξεηή ηεο θξηηηθήο θαη ηεο 

απηνθξηηηθήο πνπ θιεξνλνκήζακε απφ ην Γηαθσηηζκφ, αιιά απηφ δελ αξθεί. 

Οθείινπκε λα μεθηλήζνπκε έλα δηαξθή δηάινγν αλάκεζα ζε πάζνο θαη ιφγν, 

αμηνπνηψληαο ηε δηδαζθαιία ηνπ Εαλ Εαθ Ρνπζφ θαη ηνπ Ρνκαληηζκνχ ηνπ 19νπ 

αηψλα, πνπ ππνγξάκκηδαλ ηελ αμία ησλ αξεηψλ ηεο ςπρήο, ηεο θαξδηάο, ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο (...)». [817] Άξεο Γηαβξήο 

 
Δληγθάξ Μνξέλ, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ, 4/3/2007  

επηκέιεηα: Θαλάζεο Γηαιθέηζεο 

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 23 
 
 

Τα αδιϊβαςτα  
 
«Με έρνπλ πεξηθπθιψζεη ηα αδηάβαζηα», ιέεη κε παξάπνλν έλαο ζπλάδειθνο, 

ελλνψληαο ηα βηβιία θαη έληππα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ. «Πεγαίλσ ζηα 

βηβιηνπσιεία, αγνξάδσ βηβιία, ηα μεθπιιίδσ, ηα ρατδεχσ, θαηαιαβαίλεηο, ην 

θεηίρ ηνπ πξάγκαηνο, ηα ηαμηλνκψ θαη κεηά δελ πξνιαβαίλσ λα ηα δηαβάζσ». 

 

Πξνζπαζψ λα ηνλ παξεγνξήζσ, λα ηνπ πσ φηη δελ δνχκε γηα λα δηαβάδνπκε θαη 

φηη ην λα ζπδεηήζεηο πίλνληαο έλαλ θαθέ, κηα κπίξα, ζπληξνθηά κε έλαλ παιηφ ή 

θαηλνχξγην θίιν είλαη ζαλ λα δηαβάδεηο έλα βηβιίν –θαη λα ην γξάθεηο 

ηαπηφρξνλα–, φκσο ε απάληεζή ηνπ κε απνζηνκψλεη: «Γελ θαηαιαβαίλεηο, νχηε 

γη’ απηφ έρσ ρξφλν». 

 

Βηβιία θαη άξζξα εθεκεξίδσλ αδηάβαζηα, ληηβηληί άπαηρηα, ζηληί αλήθνπζηα, 

ζπληαγέο καγεηξηθήο αδνθίκαζηεο, ηφπνη αηαμίδεπηνη, λνχκεξα ηειεθψλσλ πνπ 

ζθνπξηάδνπλ ζηε κλήκε ηνπ θηλεηνχ καο, πιήθηξα αλέγγηρηα. Σν ζηεξεηηθφ «α» 

ζε φιν ηνπ ην κεγαιείν. Αζθαιψο ππάξρνπλ θάπνηα άιια «α», θάπνηα «ρσξίο», 

πνιχ πην δξακαηηθά: ρσξίο δνπιεηά, ρσξίο άδεηα παξακνλήο, ρσξίο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ρσξίο πφζηκν λεξφ, ρσξίο ζπίηη, ρσξίο 

νηθνγέλεηα, ρσξίο θίινπο θαη παηξίδα. Δδψ φκσο κηιάκε γηα ηε ζηέξεζε εθείλσλ 

ησλ πεξηηηψλ πνπ δίλνπλ λφεκα ζηα αλαγθαία. Υσξίο ηα αλαγθαία δελ ππάξρεη 

δσή, αιιά θαη ρσξίο ηα πεξηηηά ε δσή εθθπιίδεηαη ζε επηβίσζε. Χζηφζν, νη 

άλζξσπνη, εκείο θαη νη άιινη, δίλνπλ λφεκα θαη ζηα βηβιία θαη ζηε κνπζηθή θαη 

ζηνπο ιεγφκελνπο ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο. ε αληίζεζε φκσο κε ηα βηβιία θαη 

ηα ζηληί, νη άλζξσπνη δελ παξακέλνπλ αλαιινίσηνη, δελ πεξηκέλνπλ ππνκνλεηηθά 

ζην ξάθη ην θηιί ηνπ πξίγθηπα-αλαγλψζηε. Γεξλνχλ, αιιάδνπλ, απνκαθξχλνληαη, 

ράλνληαη. Γεκάηεο κπνξεί λα θαίλνληαη νη πιαηείεο, βειφλα λα κελ πέθηεη ηηο 

λχρηεο ζηνπ Φπξξή, μερεηιηζκέλεο λα ’λαη νη ηαβέξλεο ηα αββαηφβξαδα, 

θαξέθια λα κε βξίζθεηο ζε θάπνηα θαθελεία, φκσο ζηνπο ρίιηνπο αλζξψπνπο πνπ 

κηινχλ αθαηάπαπζηα αληηζηνηρνχλ κπξηάδεο πνπ δελ κηινχλ κε θαλέλαλ ή πνπ 

αθνχλ ηελ ηειεφξαζε λα ηνπο κηιάεη. Άξεο Γηαβξήο 

 

ηε κνλαρηθή πξάμε ηεο αλάγλσζεο ππεηζέξρνληαη νη άιινη, αθνχ ην βιέκκα θαη 

ε θξίζε καο αιιάδνπλ αλάινγα κε ηηο επηδξάζεηο πνπ δερφκαζηε απφ άιινπο 

αλζξψπνπο –ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε κνπζηθή πνπ αθνχκε, ηηο ηαηλίεο πνπ 

βιέπνπκε, ηηο αξρέο θαη ηηο ηδέεο πνπ πηνζεηνχκε. Δίλαη, λνκίδσ, απηνλφεην φηη 

ζεκαζία δελ έρεη ην πφζεο ψξεο δηαβάδνπκε ην κήλα ή ην έηνο αιιά ην πψο 

δηαβάδνπκε, ην πψο επαλαζπλζέηνπκε θαη κνηξαδφκαζηε φ,ηη δηαιέμακε ή έηπρε 

λα δηαβάζνπκε ή κάζακε απφ αλζξψπνπο πην δηαβαζκέλνπο απφ εκάο. Τπάξρνπλ 

άλζξσπνη-θηλεηέο βηβιηνζήθεο αιιά θαη θηλεηέο θνχζθεο, άλζξσπνη ξεπζηνί πνπ 

παίξλνπλ ην ζρήκα ηεο θηάιεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, άλζξσπνη θαζξέθηεο ηνπ 

23 
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εγψ ηνπο. Άλζξσπνη -βηβιία κε ηηο ζειίδεο ηνπο θαξκαθσκέλεο φπσο ζην «λνκα 

ηνπ Ρφδνπ». 

 

Ζ αλάγλσζε είλαη, ή ζα κπνξνχζε λα είλαη, κηα θνηλσληθή αληαιιαγή, κηα 

αιπζίδα κε ζπαζκέλνπο θξίθνπο αιιά θαη κε ζπλερείο, απξφβιεπηεο 

γνληκνπνηήζεηο. Μνινλφηη νη γξακκέλεο ιέμεηο γχξσ καο πιεζαίλνπλ –ζε ράξηηλε 

ή ζε ςεθηαθή κνξθή– ε αθνκνίσζε, ε πξφζιεςε, ε αμηνπνίεζή ηνπο γίλεηαη φιν 

θαη πην κνλαρηθή, φιν θαη πην παγεξά αηνκηθή... Καη αο βνπίδνπλ ηα chat rooms, 

θαη αο καο δεηνχλ ηα blogs λα πξνζζέζνπκε ην ζρφιηφ καο. [492] 

 
Mαξηάλλα Tδηαληδή, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 18/11/2007  

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 24 
 
 

Η ιςτορύα και η μυθοπλαςύα  
 
 

Ζ θεηηλή απνλνκή βξαβείν Booker
1
 δελ ήηαλ ηέηνηα πνπ λα πξνθαιέζεη 

αληηξξήζεηο, θάηη φκσο έπξεπε λα βξεζεί –θη έηζη αλαζηήζεθε ε παιηά ζπδήηεζε 

γηα ηελ αμία ηεο ηζηνξηθήο ινγνηερλίαο. Οη ζπγγξαθείο έρνπλ θνπξαζηεί λα ιέλε 

«θάζε βηβιίν είλαη ηζηνξηθφ απφ ηε ζηηγκή πνπ πάεη ζην ηππνγξαθείν». Ζ θαπηή 

επηθαηξφηεηα γξήγνξα γίλεηαη ριηαξή θαη ηίπνηα δελ παιηψλεη ηφζν γξήγνξα φζν 

έλα κπζηζηφξεκα γηα ην κέιινλ. Οη κειαγρνιηθέο πξνβιέςεηο ηεο κπζνπιαζίαο 

ζρεδφλ πάληα μεπεξληνχληαη απφ ηηο άζρεκεο εθπιήμεηο πνπ καο επηθπιάζζεη ε 

πξαγκαηηθφηεηα. πσο θαη λα ’λαη, δελ απνηειεί θαζήθνλ κηαο κπζηζηνξηνγξάθνπ 

λα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε γξακκή ηεο επηθαηξφηεηαο. Έρνπκε αλζξψπνπο πνιχ 

ηθαλνχο λα επεμεξγάδνληαη ην παξφλ: απνθαινχληαη δεκνζηνγξάθνη θαη δελ 

πξέπεη λα ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. 

 

Δθείλν πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ απηέο ηηο αληηξξήζεηο, πηζηεχσ, δελ είλαη ε 

παξαλφεζε ηεο ίδηαο ηεο ηζηνξίαο, αιιά ε πεξηθξφλεζε γηα ηηο ρξήζεηο ηεο. Δίλαη 

αιήζεηα πσο ν ηξφπνο πνπ έκαζαλ ηζηνξία νη πνιηηηθνί θαη νη ζηξαηεγνί δελ ηνπο 

βνήζεζε λα κελ επαλαιάβνπλ ηα ιάζε ησλ πξνθαηφρσλ ηνπο. Ζ παξαηήξεζε ηνπ 

Υέλξη Φνξλη φηη «ε ηζηνξία είλαη κπνχξδεο» ίζσο λα κελ είλαη ηφζν άμεζηε φζν 

θαίλεηαη, γηαηί κεγάιν κέξνο απφ φζα λνκίδνπκε πσο μέξνπκε γηα ην παξειζφλ 

είλαη κε επαιεζεπκέλε παξάδνζε θαη αλεμέηαζηεο πξνθαηαιήςεηο. Απηφ πξέπεη 

λα γίλεη θίλεηξν γηα θαιχηεξε ηζηνξία θαη φρη γηα ιηγφηεξε ηζηνξία. 

 

Ζ ηζηνξία κάο πξνζθέξεη έκκεζε εκπεηξία. Δπηηξέπεη ζηνλ λεφηεξν κειεηεηή λα 

θαηέρεη ην έδαθνο επί ίζνηο φξνηο κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία. Γίρσο κηα 

γλψζε ηεο ηζηνξίαο πνπ ζα ηνπ δψζεη ην πιαίζην γηα ηα ζεκεξηλά γεγνλφηα, 

βξίζθεηαη ζην έιενο θάζε θνηλσληθήο παξεξκελείαο πνπ ζα ηνπ δνζεί. Οη παιηνί 

πάληα πηζηεχνπλ φηη ν θφζκνο γίλεηαη ρεηξφηεξνο· είλαη ζην ρέξη ησλ λέσλ, 

εμνπιηζκέλσλ κε ηζηνξηθή γλψζε, λα απνδείμνπλ φηη, ζε ζχγθξηζε κε ην 1509, ή 

αθφκα θαη ην 1939, ε δσή ην 2009 είλαη γιπθηά ζαλ κέιη. Ζ θαηαβχζηζε ζηελ 

ηζηνξία δελ ζε θάλεη νπηζζνδξνκηθφ· ζε θάλεη λα ζέιεηο λα ηξέμεηο ζαλ ηξειφο 

πξνο ην κέιινλ. Άξεο Γηαβξήο 

 

Σν παξειζφλ δελ είλαη λεθξφ έδαθνο θαη ην λα ην δηαζρίδεηο δελ είλαη κηα ζηείξα 

άζθεζε. Ζ ηζηνξία πάληα αιιάδεη πίζσ καο θαη ην παξειζφλ κεηαβάιιεηαη ιίγν 

θάζε θνξά πνπ ην εμηζηνξνχκε. Καη ν πην ζρνιαζηηθφο ηζηνξηθφο είλαη 

αλαμηφπηζηνο αθεγεηήο: θνπβαιάεη καδί ζην εγρείξεκά ηνπ ηηο κεξνιεςίεο ηεο 

εθπαίδεπζήο ηνπ θαη ηηο ηδηνηξνπίεο ηνπ ηακπεξακέληνπ ηνπ, ελψ ζπρλά είλαη 

                                                           
1
 Πρόκειται για λογοτεχνικό βραβείο για μεγάλου μικουσ διθγιματα, που απονζμεται κάκε 

χρόνο ςε ανζρχεται ςτισ 50.000 λίρεσ Αγγλίασ.  
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ππνρξεσκέλνο, γηα λα πξνβάιεη ην φλνκά ηνπ, λα δνινθνλήζεη ηνπο πξνθαηφρνπο 

ηνπ πξνηείλνληαο κηα δηαθνξεηηθή εθδνρή ησλ γεγνλφησλ απφ εθείλε πνπ 

επηθξαηνχζε φηαλ ζπνχδαδε. Πξέπεη λα θάλεη ην παιηφ θαηλνχξγην, γηαηί ε 

αθαδεκατθή ηνπ πξφνδνο εμαξηάηαη απφ απηφ. 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην θαηαιαβαίλνπκε απηφ, ε δνπιεηά ηνπ ηζηνξηθνχ ινγνηέρλε 

δελ θαίλεηαη ηφζν ακθηζβεηήζηκε· ην κφλν πξναπαηηνχκελν είλαη ε κπζνπιαζία 

ηνπ λα είλαη εχινγε θαη ζηεξηγκέλε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ζηα γεγνλφηα ηεο 

επνρήο. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη ιάζνο ησλ θξηηηθψλ λα πξνδηαγξάθνπλ ηη 

πξέπεη θαη ηη δελ πξέπεη λα γξάθεη ε θάζε γεληά ζπγγξαθέσλ. Οη πεξηζζφηεξεο 

ζπληαγέο ηνπο βγαίλνπλ κέζα απφ ηε βαζηά ηνπο άγλνηα γηα ην πψο γξάθεηαη έλα 

κπζηζηφξεκα. Έλαο κπζηζηνξηνγξάθνο δελ θάζεηαη κπξνζηά ζην πιεθηξνιφγην 

βπδαίλνληαο ην δάρηπιφ ηνπ θαη ζθεπηφκελνο «ηψξα ηη ζα γξάςσ;». Σν 

κπζηζηφξεκα έξρεηαη είηε ην ζέιεηο είηε φρη. Έπεηηα απφ κήλεο ή ρξφληα ζησπεινχ 

ηαμηδηνχ, θηάλεη θαη θαηαζθελψλεη εθεί δίπια ζνπ ζαλ παξάλνκνο κεηαλάζηεο, 

πξνζπαζψληαο λα κεραλεπηεί ρίιηνπο ηξφπνπο γηα λα θεξδίζεη ιίγν δσηηθφ ρψξν. 

Πξηλ πξνθηάζεηο λα δεηο ην πξφζσπφ ηνπ, έρεη αλνίμεη καγαδί θη έρεη αγνξάζεη 

ζπίηη. 

 

Δθείλν πνπ πξαγκαηηθά αλεζπρεί ηνπο επηθξηηέο είλαη, ππνςηάδνκαη, πσο φηαλ 

δηαβάδνπλ ηζηνξηθή κπζνπιαζία αηζζάλνληαη φηη ε δηθή ηνπο έιιεηςε κφξθσζεο 

κπνξεί λα εθηεζεί· παληθνβάιινληαη, γηαηί δελ μέξνπλ ηη απφ απηά πνπ δηαβάδνπλ 

είλαη αιήζεηα θαη ηη φρη. Να ινηπφλ έλαο κηθξφο νδεγφο ηζέπεο. Κάζε θνξά πνπ ν 

ζπγγξαθέαο γξάθεη γηα ηνλ ήξσα ή ηελ εξσίδα ηνπ «θέθηεθε φηη...» ή «Έλησζε 

φηη...» απηά πνπ γξάθεη είλαη ηεο θαληαζίαο ηνπ. Πνηέ δελ μέξνπκε ηη ζθέθηεθαλ 

ή ηη έλησζαλ νη άλζξσπνη, εθηφο θη αλ θξαηνχλ εηιηθξηλέο θαη πιήξεο εκεξνιφγην. 

Καη ν θφζκνο είλαη γεκάηνο αλζξψπνπο πνπ ιέλε ςέκαηα θαη ζην ίδην ηνπο ην 

εκεξνιφγην. [616] Άξεο Γηαβξήο 

 
Υίιαξη Μαληέι2  (Hilary Mantel), The Guardian-Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 11/1/2009  

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Η Αγγλίδα ςυγγραφζασ Χίλαρι Μαντζλ κζρδιςε το βραβείο Booker 2009 για το ιςτορικό τθσ 

μυκιςτόρθμα «Wolf Hall». 
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Κεύμενο 25 
 
 

O Εμφύλιοσ δεν εύναι ςτα SOS  
 

πδεηνχζα κε έλαλ θνηηεηή Μαζεκαηηθψλ, αξηζηνχρν απφθνηην θαινχ ηδησηηθνχ 

ζρνιείνπ, κε δηαθξίζεηο ζε καζεκαηηθνχο δηαγσληζκνχο. Απφ ηελ ηξέρνπζα 

πνιηηηθή δσή μεθηλήζακε, ζηηο απαξρέο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ηνλ Γηαθσηηζκφ 

θηάζακε. Καζψο είρακε πηα κπεη ζην πεδίν ηεο Ηζηνξίαο, αληηιήθζεθα φηη ν 

αξηζηνχρνο είρε πέζεη ζε ηξηθπκία: ηνπνζεηνχζε ηνλ Γηαθσηηζκφ πεξίπνπ καδί κε 

ηελ Αλαγέλλεζε, ιίγν κεηά ηνλ Μεζαίσλα, θαη ζε δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο 

απνθαιππηφηαλ δηαξθψο φηη ε γλψζε ηνπ ησλ αδξψλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ ήηαλ 

ζπγθερπκέλε, γεκάηε αλαθνινπζίεο θαη πξσζχζηεξα. Οη πεξίνδνη ήηαλ απιψο 

νλφκαηα ζθφξπηα κεο ζηνλ ρξφλν, κάιηζηα νλφκαηα θελά, ρσξίο πεξηερφκελν, 

ραξαθηεξηζηηθά, θπζηνγλσκία. Διαθξψο ζνθαξηζκέλνο, ν θνηηεηήο νκνιφγεζε 

φηη Νεφηεξε Ηζηνξία είρε δηδαρζεί δπν-ηξεηο θνξέο ζηνλ ζρνιηθφ ηνπ βίν, θαη 

«ηφηε» ηα ήμεξε, έπαηξλε 18άξηα θαη 19άξηα, αιιά ηψξα ηα κπεξδεχεη. Καιά, 

Γεσγξαθία δελ έκαζα πνηέ, αιιά Ηζηνξία λφκηδα φηη μέξσ, ςέιιηζε 

εμνκνινγεηηθά. Σνλ παξεγφξεζα ιέγνληάο ηνπ, φηη ε άγλνηά ηνπ δείρλεη κάιινλ 

ηελ απνηπρία ηνπ ζρνιείνπ. Γελ ηνπ αξθνχζε· δήηεζε θαλέλα θαιφ βηβιίν 

Ηζηνξίαο. Γελ δερφηαλ φηη ην ζρνιείν ηνπ απέηπρε. 

 

Λίγεο εβδνκάδεο αξγφηεξα, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία μεθίλεζε ε δεχηεξε θάζε 

ηεο αλνηρηήο καο ζπδήηεζεο. Αθνξκή, ν Δκθχιηνο θαη ε ηαηλία ηνπ Π. Βνχιγαξε 

«Φπρή βαζηά», ηελ νπνία ηνπ είρα ζπζηήζεη «ραιαξά» λα ηελ δεη. Απνθαζίζακε 

κε ηελ παξέα λα πάκε λα δνχκε ηελ ηαηλία, άξρηζε λα ιέεη. Πψο θη έηζη; Να, 

πξνρζέο είρακε καδεπηεί κηα παξέα, παιηνί ζπκκαζεηέο, θαη κηινχζακε γηα 

ηαηλίεο. Ζξζε ε θνπβέληα θαη ζηελ «Φπρή βαζηά». Δλα παηδί, ηεο Ννκηθήο, είπε 

φηη ν Δκθχιηνο είλαη κηα πνιχ παιηά ππφζεζε, πξνπνιεκηθή. Μάο είπε φηη ήηαλ 

επί Βεληδέινπ, ηνλ κπέξδεπε κε ηνλ Γηραζκφ... Γελ ήμεξε φηη είρε ηφζν πνιινχο 

λεθξνχο θαη φηη θξάηεζε κέρξη ην ’49. Καηαιαβαίλεηο ηψξα, ν θίινο ηεο Ννκηθήο 

είλαη άζνο ζηελ Ηζηνξία, 19.200 κφξηα ζηηο παλειιήληεο, 19,8 Ηζηνξία, δελ ιέσ 

γηα ηνπο άιινπο ησλ Καιψλ Σερλψλ, ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ησλ Οηθνλνκηθψλ. 

 

Καη δελ ήμεξε πφηε έγηλε ν Δκθχιηνο; Δ, δελ ην ήμεξε, καο είπε φηη δελ ην δηάβαζε 

πνηέ, ν Δκθχιηνο δελ είλαη ζηα ζέκαηα SOS, δελ κπαίλεη πνηέ ζηηο εμεηάζεηο... 

 

Αλαρψλεπα φζα κνπ δηεγήζεθε ν λεαξφο καζεκαηηθφο πεξί Ηζηνξίαο θαη κέζεο 

εθπαίδεπζεο. Έκεηλα πεξηζζφηεξν ζηελ θνηλφηνπε δηαπίζησζε πεξί απνηπρίαο 

ηνπ ζρνιείνπ, φηη απηφ ην ηππνιαηξηθφ ζρνιείν, ν δηάδξνκνο γηα ηα ΑΔΗ, έρεη 

θαηαληήζεη λα παξάγεη εκηκαζείο θαη αγξάκκαηνπο, λα ζηξαβψλεη αθφκε θαη ηα 

πην πξνηθηζκέλα παηδηά. Μήπσο είκαη ππεξβνιηθφο; Άξεο Γηαβξήο 

 

Θπκήζεθα φζα κνπ ιέλε θαηά θαηξνχο θίινη εθπαηδεπηηθνί, ιακπξνί επηζηήκνλεο 

θαη έκπεηξνη δάζθαινη. Ζ Γ., ρεκηθφο κε κάζηεξ επηζηεκνινγίαο, πεξηγξάθεη κε 
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ηα κειαλφηεξα ρξψκαηα ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα: Σα πεξηζζφηεξα είλαη γηα 

πνιηνπνίεζε, γξακκέλα ζην πφδη, ή απφ αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ παηήζεη πνηέ 

ην πφδη ηνπο ζε ζρνιηθή αίζνπζα, απεπζχλνληαη ζε 13ρξνλα, ελδερνκέλσο 

αιινδαπά κε ειιηπή γλψζε ειιεληθψλ, θαη ηνπο κηιάλε ζαλ λα είλαη θνηηεηέο 

παλεπηζηεκίνπ... Ζ Γ. πεξηθξνλεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη εθαξκφδεη ην δηθφ 

ηεο: Πέληε πξάγκαηα, λα ηνπο κείλνπλ, κήπσο θαη κάζνπλ λα ζθέθηνληαη... 

 

Πέληε πξάγκαηα... Ναη, απηά πνπ δελ θαηνξζψλνπλ λα δηδάμνπλ ζε έμη ρξφληα ηα 

θαιά ηδησηηθά ζρνιεία, πφηε πέθηεη ε Αλαγέλλεζε, πφηε ν Γηαθσηηζκφο, θαη γηαηί 

θπιαθίζηεθε ν Κνινθνηξψλεο, πψο δηαβάδεηαη ν ράξηεο, πνχ βξίζθεηαη ε 

Βηξκαλία θαη πνχ ηα Γηαλληηζά. 

 

Ο Θ., πηπρηνχρνο ηνπ Φηινζνθηθνχ-Παηδαγσγηθνχ-Φπρνινγηθνχ ηκήκαηνο ηεο 

Φηινζνθηθήο, κνπ έιεγε πσο ηνλ έβαδαλ λα δηδάζθεη Αξραία Διιεληθά ζην 

γπκλάζην πνπ ππεξεηεί. Καηαιαβαίλεηο ηψξα, εγψ δελ έρσ δηδαρηεί Αξραία ζην 

παλεπηζηήκην, θαη πξέπεη λα δηδάμσ κεξν θαη Θνπθπδίδε ζην πξσηφηππν, κε 

ζπληαθηηθφ, αλαγλσξίζεηο θαη ινηπά. ηα Νέα ηνπιάρηζηνλ επηζηξαηεχσ ηηο 

γλψζεηο κνπ θαη ην ςψλην κνπ γηα ηε ινγνηερλία... 

 

Ο θηιφινγνο Γ., δηδάθησξ λενειιεληζηήο ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ, κεηαθέξεη ηε δηθή 

ηνπ εκπεηξία απφ ηα αθξηβά ζρνιεία ησλ βνξείσλ πξναζηίσλ αιιά θαη απφ ηα 

εζπεξηλά ησλ ιατθψλ ζπλνηθηψλ. Σν κέγα δεηνχκελν είλαη λα απνθηήζνπλ ηα 

παηδηά γισζζηθφ αίζζεκα, λα ζπλδέζνπλ ην θείκελν πνπ δηδάζθεηαη κε ηε 

γιψζζα πνπ κηιάλε, λα δψζνπλ νλφκαηα ζηε ζθέςε ηνπο, ζηα αηζζήκαηά ηνπο. 

Δίλαη απαηζηφδνμνο: Κάζε ρξνληά βιέπσ φηη κπνξψ λα πξνζθέξσ ιηγφηεξα. Καη 

θαλείο δελ κνπ δεηά λα είκαη θαιχηεξνο, θαλείο δελ αμηνινγεί ηελ εξγαζία κνπ, ν 

ζεζκφο ηνπ επηζεσξεηή έρεη θαηαξγεζεί, νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη δελ έρνπλ 

απνθαζηζηηθφ ξφιν, ε επηκφξθσζε είλαη αλχπαξθηε ή κατκνχ, νη θαζεγεηέο 

βαξηνχληαη ή απιψο είλαη αλεπαξθείο... 

 

Ο Γ., ν Θ., ε Γ., άλζξσπνη βαζηά θαιιηεξγεκέλνη, αθνζησκέλνη ζηα γξάκκαηα θαη 

ηελ επηζηήκε, ιφγηνη, κε θνηλσληθή ζπλείδεζε ηνπ ξφινπ ηνπο, δάζθαινη εμ 

επηινγήο, είλαη φιν θαη πην ζθεπηηθηζηέο θαζψο πεξλνχλ ηα ρξφληα. Μηινχλ κε 

πφλν γηα ην δεκφζην ζρνιείν, θαη πεξηγξάθνπλ κηα ηζηνξηθή θαηαζηξνθή: γηα κία 

θαη δχν γεληέο παηδηψλ εκηκαζψλ, ρσξίο εγθχθιηα παηδεία, ρσξίο ζηνηρεηψδε 

εγγξακκαηνζχλε. Άξεο Γηαβξήο 

 

θεθηφκνπλ: Ο Γ., ν Θ., ε Γ. είλαη ζηα ζαξάληα ή ηα πελήληα. Μήπσο 

γθξηληάδνπλ, κήπσο είλαη ππεξβνιηθά απαηηεηηθνί, ππεξβνιηθά απαηζηφδνμνη; Ορη, 

ηνπο μέξσ ρξφληα πνιιά, είλαη άλζξσπνη θχζεη αηζηφδνμνη, δνηηθνί, δηεηζδπηηθνί, 

επηεηθείο, νπζηαζηηθά θνηλσληθνί θαη κνληέξλνη. Άιισζηε, ε δηεξψηεζε θαη ε 

ακθηζβήηεζε θσιηάδνπλ πηα ζηνπο θξεζθναπφθνηηνπο ησλ ιπθείσλ, απηνί 

αλαθαιχπηνπλ φηη έμη ρξφληα απνζηήζηδαλ κφλν εμεηαζηέα χιε. Καη ηψξα 

αλαθαιχπηνπλ εκβξφληεηνη φηη ε γλψζε δελ ήηαλ πνηέ ζηα SOS. 
 

Νίθνο Ξπδάθεο, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 1/11/2009 (δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 26 
 
 

Περύ ϋρωτοσ  
 

ηε Γαιιία, δελ πεξλάεη εβδνκάδα ρσξίο θάπνην απφ ηα επξείαο θπθινθνξίαο 

πνιηηηθά πεξηνδηθά λα αθηεξψζεη κεξηθέο ζειίδεο ζηνλ έξσηα. ρη επηθαλεηαθά, 

φρη θνπηζνκπνιίζηηθα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ζεκαληηθέο νη αλαθνξέο ζε 

Έιιελεο θηινζφθνπο (Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο), ζε ζπνπδαίνπο δηαρξνληθνχο 

ζπγγξαθείο (Αξαγθφλ, αξηξ), αιιά θαη ζε ζχγρξνλνπο, φπσο ν Μπξπθλέξ. Καη 

φιεο νη αλαθνξέο ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ην θιαζηθφ ζχλζεκα: «Αγαπψ, άξα 

ππάξρσ». Μηα δηαθπγή πνπ αθνξά φιε ηελ αλζξσπφηεηα θαη πνπ ηε βνεζάεη λα 

αληηπαξέξρεηαη ηηο πεξίηξνκεο ςπρέο θαη ηνλ αλππνρψξεην πνιιέο θνξέο παληθφ. 

 

Σν 1820, ν δηάζεκνο Γάιινο ινγνηέρλεο ηαληάι έγξαςε ην «Πεξί Δξσηνο» 

(εθδφζεηο Δμάληαο) βαζηά επεξεαζκέλνο απφ ηνλ έξσηά ηνπ γηα ηε Μαηίιληε 

Νηεκπφβθζη. Μηα ζηελ νπζία γξαπηή εμνκνιφγεζε, ε νπνία φκσο αθφκε θαη 

ζήκεξα, κε κηθξέο παξαιιαγέο θαη πξνζζαθαηξέζεηο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη ν 

ηπθινζνχξηεο ηεο εξσηηθήο ζρέζεο πνπ αγθαιηάδεη ή θαηαηξχρεη ηνλ άλζξσπν. 

Γξάθεη ν ηαληάι ζηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ: «Τπάξρνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνί 

έξσηεο. Ο έξσηαο-πάζνο, απηφο ηεο Πνξηνγαιίδαο κνλαρήο Δινΐδ γηα ηνλ 

Αβειάξδν. Ο έξσηαο-ελδηαθέξνλ, πνπ δέζπνδε ζην Παξίζη ην 1760 θαη πνπ 

βξίζθνπκε ζηα κπζηζηνξήκαηα ηεο επνρήο, ζηνλ Λνδέλ, ζηνλ ακθφξ… φπνπ 

φια έρνπλ ρξψκα ηξηαληαθπιιί, ρσξίο ηίπνηα δπζάξεζην πνπ ζα έζεηε ζε θίλδπλν 

ηνπο θαινχο ηξφπνπο θαη ηε ιεπηφηεηα. Ο θπζηθφο έξσηαο, πνπ ζεκαίλεη λα 

βξίζθεηο κηα σξαία δξνζεξή ρσξηαηνπνχια πνπ θαηαθεχγεη ζην δάζνο, θαη ηέινο 

ν έξσηαο ηεο καηαηνδνμίαο…». 

 

ήκεξα ν έξσηαο έρεη δήζεη δεθάδεο ρηιηάδεο κηθξέο επαλαζηάζεηο θαη παξ' φια 

απηά δεη ζην κεηαίρκην. Ννκίδεη φηη μέθπγε απφ ηνλ Φάνπζη, απφ ηνλ 

εξσηνρηππεκέλν Βέξβεξν, ζλνκπάξεη ηνλ δφθηνξα Εηβάγθν, γειάεη κε ηα 

λπρηνπεξπαηήκαηα ηνπ Μπνληιέξ θαη αδηαθνξεί γηα ηνλ Μπφξρεο θαη ηνλ 

Μάξθεο, πνπ παξακέλνπλ εγθισβηζκέλνη ζε μεραζκέλα ραξηνθηβψηηα. Κη φκσο, 

παξαπιαλεκέλνο είλαη θη απηφο, φπσο θη εκείο άιισζηε πνπ λνκίδνπκε φηη 

ειέγρνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο, φηη κπνξνχκε επηθαλεηαθά λα ηνλ αγγίμνπκε θαη 

κε ηελ πξψηε επθαηξία λα ηνπ μεθχγνπκε. Θσξαθηζκέλνη ζπλαηζζεκαηηθά 

άλζξσπνη, πνπ ιαλζαζκέλα πηζηεχνπκε φηη ε δσή κπνξεί λα πεξάζεη θαη ρσξίο 

κεγάινπο έξσηεο, αιιά δελ κπνξεί λα πεξάζεη ρσξίο ην πνιχ ρξήκα. 

 

Ο Ράηλεξ Μαξία Ρίιθε γξάθεη γηα ηνλ έξσηα θαη ηνπο λένπο: «Να πάξνπλ ηνλ 

έξσηα ζηα ζνβαξά, λα ηνλ αληέμνπλ, θαη λα ηνλ κάζνπλ, φπσο καζαίλνπκε έλα 

επάγγεικα - απηφ πξέπεη λα θάλνπλ νη λένη. Οη άλζξσπνη έρνπλ παξεμεγήζεη, 

φπσο ηφζα άιια πξάγκαηα, ηε ζέζε ηνπ έξσηα ζηε δσή. Έθαλαλ ηνλ έξσηα 

παηρλίδη θαη δηαζθέδαζε, πηζηεχνληαο φηη ηα παηρλίδηα θαη νη δηαζθεδάζεηο 

πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε επραξίζηεζε απφ ηε δνπιεηά. Σίπνηε φκσο δελ καο δίλεη 
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κεγαιχηεξε ραξά θαη επηπρία απφ ηε δνπιεηά. Καη ν έξσηαο, αθξηβψο επεηδή είλαη 

ε πην αθξαία κνξθή ραξάο θαη επηπρίαο, δελ κπνξεί παξά λα απνηειεί δνπιεηά. 

πνηνο αγαπά ινηπφλ, πξέπεη λα πξνζπαζεί λα θέξεηαη ζαλ λα 'ρεη λα θέξεη εηο 

πέξαο έλα πνιχ ζπνπδαίν θαζήθνλ… Άξεο Γηαβξήο 

 

Ο Παζθάι Μπξπθλέξ, πνιπγξαθφηαηνο Γάιινο ζπγγξαθέαο, πξνζπαζεί λα 

απαληήζεη θαηά πφζνλ ν έξσηαο βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο ειεπζεξίαο. Αλ 

θάπνηνο κνπ έζεηε έλα ηέηνην εξψηεκα, ζα έιεγα φηη ρξεηάδνκαη θαη ηα δχν: ηνλ 

έξσηα θαη ηελ ειεπζεξία, ζε κηα ηζφηηκε ζρέζε. Αιιά γηα πφζν; Ο έξσηαο θαη ε 

ειεπζεξία δελ δηαηίζεληαη ζε πνζφηεηεο θαη θπξίσο δελ ραξίδνληαη. Καηαθηψληαη. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Μπξπθλέξ ιέεη φηη ν έξσηαο δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηελ 

ειεπζεξία. Αληηζηέθεηαη ζηηο νπηνπίεο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ηζφηεηαο θαη δελ 

επηδέρεηαη κεηαξξπζκίζεηο. Με ιίγα ιφγηα, δελ ειέγρεηαη, γη’ απηφ θαη είλαη 

δχζθνιν λα ζπκβηψλεηο κε θάπνηνλ θαη παξάιιεια λα παξακέλεηο θχξηνο ηεο 

δσήο ζνπ. Ζ επηζπκία ελφο ηζρπξνχ δεζκνχ, γξάθεη ν Μπξπθλέξ ζην ηειεπηαίν 

ηνπ βηβιίν «Σν εξσηηθφ παξάδνμν», ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ παληθφ ηεο ζπδπγηθήο 

θπιαθήο. Γηα φζνπο δελ έρνπλ θαηαιάβεη αθφκε: ζέινπκε λα δνχκε ηνλ έξσηα 

ρσξίο ηηο ζπλέπεηέο ηνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο καο. Ακ δε! [578] 

 
Pίηζα Mαζνπξα, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 1/11/2009  

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κείμενα για την Περίληψη Β΄ και Γ΄ Λυκείου 
Άρης Γιαβρής 

  

 

58  

Κεύμενο 27 
 
 

Ο «επαγγελματικόσ κύνδυνοσ» των δημοςύων προςώπων  
  

Ο Υάξη Σξνχκαλ, αλαθεξφκελνο θάπνηε ζηελ νμεία θξηηηθή πνπ δέρνληαη νη 

πνιηηηθνί απφ ηνλ Σχπν, παξαηεξνχζε ζθσπηηθά: «πνηνο δελ αληέρεη ηε δέζηε, 

αο κε δνπιεχεη ζηελ θνπδίλα»! Πξάγκαηη, ε «θνπδίλα ηεο πνιηηηθήο» απαηηεί γεξά 

λεχξα θαη γεξφ ζηνκάρη· ε θξάζε κάιηζηα ηνπ ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ έρεη 

επξχηεξε ζεκαζία, ππνλνψληαο φηη νη πνιηηηθνί θαη γεληθφηεξα ηα πάζεο θχζεσο 

δεκφζηα πξφζσπα (εζνπνηνί, ηξαγνπδηζηέο, αζιεηέο, θ.ά.) πξέπεη λα αλέρνληαη ηηο 

επηζέζεηο ηνπ Σχπνπ, ηδίσο δε ηηο πξνζβνιέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνπο βίνπ. Αθ’ εο 

ζηηγκήο νη ίδηνη έρνπλ επηιέμεη ηελ νδφ ηεο «απηνέθζεζεο», έρνπλ εηζέιζεη ζην 

θακίλη ηεο δεκνζηφηεηαο. Άξεο Γηαβξήο 

 

Δλ πξψηνηο, είλαη επξέσο γλσζηφ φηη ην ηη θάλεη ν θαζέλαο ζηελ πξνζσπηθή ηνπ 

δσή είλαη απνιχησο δηθφ ηνπ ζέκα θαη ελδηαθέξεη κφλνλ ηνλ ίδην θαη θαλέλαλ 

άιιν, εθφζνλ βεβαίσο δελ δηαπξάηηεηαη θάπνηα παξάλνκε πξάμε (φπσο 

ζπκβαίλεη ιφγνπ ράξηλ ζηελ πεξίπησζε ηεο παηδεξαζηίαο). Σνχην ηζρχεη θαη΄ 

αξράο θαη γηα ηα δεκφζηα πξφζσπα, κε ηε δηαθνξά φκσο φηη ην πεδίν πξνζηαζίαο 

πνπ ηα πεξηβάιιεη είλαη εδψ ζαθψο πεξηνξηζκέλν ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

πνιίηεο-θνηλνχο ζλεηνχο. Καη ηνχην, φρη κφλν ιφγσ ηεο επηινγήο ηεο 

«απηνέθζεζεο», αιιά θαη επεηδή ζπρλά ε απνθάιπςε πηπρψλ ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ 

δεκνζίσλ πξνζψπσλ κπνξεί λα επηβάιιεηαη απφ ην δεκφζην ζπκθέξνλ, πνπ 

ζπλίζηαηαη εδψ ζηελ αλάγθε δεκνζίνπ ειέγρνπ, θαζψο επίζεο θαη δηαζθάιηζεο 

ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκφηεηαο θαη δηαθάλεηαο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε θνηλή 

γλψκε έρεη δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ, ιφγνπ ράξηλ, λα πιεξνθνξεζεί δηά ηνπ 

Σχπνπ γηα ηε ζρέζε ελφο ππνπξγνχ κε κηα επεηδή πξάθηνξα μέλσλ κπζηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ε νπνία απνζπά απφ εθείλνλ απφξξεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ησλ 

νπιηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο ηνπ.   

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, έλα δεκφζην πξφζσπν κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα 

εθδειψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα απνκαθξπλζεί απφ ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο, 

επηιέγνληαο έηζη ηελ πξνζσξηλή «απν-δεκνζηνπνίεζή» ηνπ, αξθεί βεβαίσο απηφ 

λα γίλεηαη κε επθξηλή θαη αληηθεηκεληθά «επαλάγλσζην» ηξφπν. Έηζη, ε επηινγή, 

ιφγνπ ράξηλ, ελφο ηειενπηηθνχ αζηέξα λα δεηπλήζεη κε θάπνην νηθείν ηνπ 

πξφζσπν ζε έλα απφκαθξν, γσληαθφ ηξαπέδη ελφο εζηηαηνξίνπ, αλαθιά ηελ 

επηζπκία ηνπ λα απνκνλσζεί θαη λα απνιαχζεη θάπνηεο πνιχηηκεο γηα θάζε 

άλζξσπν ζηηγκέο ηδησηηθφηεηαο. Καη πάιη, ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο κπνξεί 

λα θακθζεί, φηαλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζην ίδην γσληαθφ ηξαπέδη ζπληξψγνπλ 

δχν ζεκαίλνληεο πνιηηηθνί: κηα ηέηνηα ζπλάληεζε ελδηαθέξεη ηελ θνηλή γλψκε, 

ζπληζηά δειαδή «είδεζε», δηφηη κπνξεί λα πξννησλίδεηαη ζεκαληηθέο πνιηηηθέο 

εμειίμεηο (πηψζε κηαο θπβέξλεζεο, δηελέξγεηα εθινγψλ θηι.).  
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Σα δεκφζηα πξφζσπα θαη ηδίσο νη πνιηηηθνί αλαιακβάλνπλ ζπλεηδεηά κε ηελ 

είζνδφ ηνπο ζηελ αξέλα ηεο δεκνζηφηεηαο έλαλ «επαγγεικαηηθφ θίλδπλν» 

πξνζβνιήο ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, πξνερφλησο δε ηεο ηηκήο θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνπο βίνπ. Σα «ηπρεξά ηνπ επαγγέικαηνο» (δφμα, πζηεξνθεκία, 

πινχηνο θηι.) έρνπλ πξνθαλψο θαη ηνπο θηλδχλνπο ηνπο.  

 

ζν γξεγνξφηεξα ζπκβηβαζηεί έλα δεκφζην πξφζσπν –θαη ηδίσο ν πνιηηηθφο– κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή ηνπ «επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ» ηφζν επθνιφηεξα ζα 

αληηιεθζεί φηη ελ γέλεη απνηειεζκαηηθφηεξν κάιινλ κέζν γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ έλαληη ησλ πάζεο θχζεσο επηζέζεσλ ηνπ Σχπνπ δελ είλαη 

ηφζν ε πξνζθπγή ζηε Γηθαηνζχλε φζν ε δεκφζηα απάληεζε, ε νπνία κάιηζηα σο 

δηθαίσκα θαηνρπξψλεηαη ηφζν ζην χληαγκα φζν θαη ζηελ θνηλή λνκνζεζία. Ζ 

δεκφζηα απάληεζε δίδεη ζην δεκφζην πξφζσπν ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζεη ηε 

δηθή ηνπ εθδνρή ησλ πξαγκάησλ κέζα απφ ηνλ δεκφζην δηάινγν, ζην πιαίζην ηεο 

«ειεχζεξεο αγνξάο ησλ ηδεψλ θαη ησλ απφςεσλ» φπνπ θαηά ηνλ John Stuart Μill 

κπνξεί ηειηθψο λα επηθξαηήζεη ε αιήζεηα. Καη απηφ πξαθηηθά κπνξεί λα γίλεη 

κέζσ ζπλεληεχμεσλ ή δειηίσλ Σχπνπ, άξζξσλ, επηζηνιψλ, ηειενπηηθψλ 

εκθαλίζεσλ θηι. Απηά ηα κέζα άκπλαο αζθαιψο θαη δελ απνθιείνπλ ηε 

κεηέπεηηα πξνζθπγή ζηε Γηθαηνζχλε· ε παξάιεηςε ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο φκσο 

ελδέρεηαη λα εκπνδίζεη ηελ απεπζείαο πξνζθπγή ζε απηήλ ή λα πεξηνξίζεη 

ζεκαληηθά ην ηειηθψο επηδηθαζζέλ πνζφ ηεο εζηθήο βιάβεο, ην νπνίν ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο απνηειεί θαη ηελ πξαγκαηηθφ επηζπκία ηνπ ζηγφκελνπ. [631] 

 
Αληψλεο Καξακπαηδφο,3  ΒΖΜΑ ΗΓΔΧΝ - Σεχρνο 1/11/2009  

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Λζκτωρ τθσ νομικισ ςχολισ ςτο πανεπιςτθμιο Ακθνϊν 
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Κεύμενο 28 
 
 

Αλλοτρύωςη  
 

Ο φξνο αιινηξίσζε, ή αιιηψο απνμέλσζε, έρεη καθξά παξάδνζε. Σν πεξηερφκελφ 

ηνπ δηαηππψλεηαη κε πνιιά νλφκαηα, πνπ ιίγν σο πνιχ δηαζέηνπλ ηελ ίδηα 

επηθάιπςε, αιιά θάζε θνξά ηνλίδνπλ κηαλ άιιε πεξηπινθή ηνπ. Χο 

«αιινηξίσζε» φκσο έγηλε –ζα ιέγακε– δεκνθηιήο κε ηνλ Έγειν θαη ηνλ Μαξμ 

ησλ πξψηκσλ γξαπηψλ, φηαλ δηαηεξνχζε αθφκε ηελ εγειηαλή νξνινγία. Άιισζηε, 

κεηά ηνλ Έγειν θαη ηνλ πξψηκν Μαξμ ν φξνο ππέζηε ζρεηηθή έθιεηςε. Γη’ απηφ 

θαη ηα θηινζνθηθά ιεμηθά ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα καο ζπλήζσο δελ ηνλ 

θαηαγξάθνπλ. Όζηεξα φκσο μαλαέγηλε επίθαηξνο, θαη ήδε δεκηνπξγήζεθε 

εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία, κε πνιιέο εηδηθέο κειέηεο αθηεξσκέλεο ζηε 

δηεπθξίλεζε απηνχ ηνπ φξνπ. 

 

Σνχην θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηελ θνηλή απνγνήηεπζε πνπ θαηέιαβε ηνλ 

άλζξσπν, ηφζν ζηε Γχζε φζν θαη ζηελ Αλαηνιή, θαη πνπ πξνζσπηθά έδεζε θαη 

δεη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ λα είζαη «μέλνο» ή «αιιφηξηνο» ζηνλ θφζκν θαη ζηελ 

ηζηνξία. Ζ απνγνήηεπζε πξνήιζε απφ ηνπο δπν κεγάινπο πνιέκνπο θαη ηηο 

δηθηαηνξίεο –γεγνλφηα πνπ έδεημαλ πσο ν άλζξσπνο μέκεηλε έξεκνο θαη 

εμαπαηεκέλνο απφ φια ηα ζπζηήκαηα, ζηα φπνηα είρε επελδχζεη ηηο αγηφηεξεο 

ειπίδεο ηνπ. Άξεο Γηαβξήο 

 

Βαζηθά, φηαλ κηιάκε γηα αιινηξίσζε, πξφθεηηαη γηα ηελ αιινηξίσζε ηνπ 

αλζξψπνπ. Σνχην ζεκαίλεη, πσο ην λφεκα πνπ έρεη ν φξνο αιινηξίσζε ζα 

εμαξηεζεί απφ ην λφεκα πνπ δίλνκε ζηνλ φξν άλζξσπνο. Πφηε, ινηπφλ, είλαη 

αιινηξησκέλνο ν άλζξσπνο; Γηα λα απαληήζνπκε ζηελ εξψηεζε απηή ζα πξέπεη 

λα γλσξίδνκε ηη είλαη ν κε αιινηξησκέλνο άλζξσπνο, ν απζεληηθφο θαη γλήζηνο 

άλζξσπνο. Δπί ηνπ πξνθεηκέλνπ, ν θαζέλαο έρεη δηθή ηνπ άπνςε γηα ηνλ 

απζεληηθφ άλζξσπν. Καη ηδνχ ε ζχγρπζε. 

 

Δπεηδή, ινηπφλ, ηφζν ν φξνο, φζν θαη ε θαηάζηαζε ηεο αιινηξίσζεο (ή 

απνμέλσζεο)  είλαη ξεπζηφο θαη πνιπζήκαληνο,  ζα  ζεσξήζνπκε  σο  ξηδηθφηεξε  

ζχιιεςε  ηνπ  δεδνκέλνπ ηεο αιινηξίσζεο ηνλ «ρσξηζκφ», κε ηε θηινζνθηθή 

ζεκαζία ηνπ φξνπ. πσο θαη λα λνεζεί ή  αιινηξίσζε, ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα 

έλα ρσξηζκφ  αλάκεζα ζε πξάγκαηα ή θαηαζηάζεηο πνπ νληνινγηθψο «έπξεπε» λα 

ήζαλ ελσκέλα.  

 

Ζ θαηάζηαζε ηνπ ρσξηζκνχ, ζπλεπψο θαη ηεο αιινηξίσζεο, είλαη δχν επηπέδσλ. 

Γηαθξίλεηαη ζην επίπεδν ηεο ζπλεηδεηνπνίεζήο ηεο θαη ζην επίπεδν ηεο κε 

ζπλεηδεηνπνίεζήο ηεο. Θα ιέγακε, πσο ε θαζαπηφ αιινηξίσζε είλαη απηή πνπ 

δελ ζπλεηδεηνπνηείηαη. Σφηε ν άλζξσπνο είλαη μέλνο πξνο ηελ νπζία ηνπ εαπηνχ 

ηνπ· ρσξίο λα ην γλσξίδεη –άγεηαη θαη θέξεηαη απφ δπλάκεηο πνπ δελ ηηο ειέγρεη. 

Απηή, φκσο, ε κε ζπλεηδεηνπνίεζε δελ κπνξεί λα είλαη πιήξεο θαη νξηζηηθή, 
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αιιηψο δελ ζα εηίζεην ζέκα αιινηξίσζεο, αθνχ δελ ζα ην γλσξίδακε. Κάπνηε 

πξέπεη λα ην ζπλεηδεηνπνηήζακε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, πσο ν άλζξσπνο παξά 

ηελ απνμέλσζή ηνπ απφ ηελ νπζία ηνπ, ζην βάζνο ηνπ εαπηνχ ηνπ δηαηεξεί έζησ 

θαη ηε καθξηλή αλάκλεζή ηεο (αλάκλεζε ρακέλνπ παξαδείζνπ, αλάκλεζε 

πιαησληθή θιπ.). Αλ εμέιηπε παληειψο απηή ή αλάκλεζε, ν άλζξσπνο ζα έπαπε 

λα είλαη αθξηβψο, απηφ ην φλ πνπ ιέγεηαη άλζξσπνο. 

 

Ο Οδπζζέαο θαη νη ζχληξνθνί ηνπ ήζαλ απνμελσκέλνη απφ ηελ παηξίδα ηνπο, απφ 

ηελ νπζία ηνπο. Πνιιέο ελάληηεο δπλάκεηο αγσλίδνληαλ λα δηαηεξήζνπλ απηφλ 

ηνλ ρσξηζκφ. Γχξηδαλ ζηνλ θφζκν μέλνη. κσο ην γλψξηδαλ· γη’ απηφ αγσλίδνληαλ 

λα επηζηξέςνπλ ζηελ (πεξη)νπζία ηνπο. ην παιάηη, σζηφζν, ηεο Κίξθεο, ηνπο 

ζπληξφθνπο ηνπ Οδπζζέα ηνχο θαηέιαβε ε πιήξεο, ε αζπλεηδεηνπνίεηε, 

αιινηξίσζε. Καηάληεζαλ νινηειψο μέλνη, ζηνπο παιαηνχο εαπηνχο ησλ. Γη’ απηφ 

δελ εηίζεην πιένλ ζέκα επηζηξνθήο. Έγηλαλ γνπξνχληα, θάησ απφ ηελ 

αθαηαδάκαζηε αιινηξησηηθή ηζρχ ηεο κάγηζζαο. Άκα γίλεηο νινηειψο αιιφηξηνο, 

παχεηο πιένλ λα είζαη άλζξσπνο. Γηφηη άλζξσπνο είλαη ν «μέλνο», πνπ σζηφζν 

ζπκάηαη ηελ «παηξίδα» ηνπ. Έλαο φκσο θξάηεζε ηελ αλάκλεζε ηεο παηξίδαο. Καη 

ηνπο έζσζε. Ήηαλ απηφο πνπ μαλαγέλλεζε ζηελ ςπρή ηνπο ηε κλήκε ηεο ρακέλεο 

παηξίδαο. 

 

Αιιά γηαηί λα ππάξρεη ρσξηζκφο; Ο ρσξηζκφο είλαη ε θαηάζηαζε ηνπ 

δεκηνπξγεκέλνπ φληνο, είλαη ε δπλακηθή ηνπ. Ζ πιήξεο ελφηεηα ηνπ φληνο ζα 

νδεγνχζε ζηελ αθηλεζία ηνπ ζαλάηνπ, ελψ ν ηεηειεζκέλνο ρσξηζκφο ζα 

νδεγνχζε ζηελ πιήξε δηάιπζε. Γη’ απηφ, ην δεκηνπξγεκέλν νλ, αιιά θαη ε 

ζπλερηδφκελε δεκηνπξγία, δηεθδηθείηαη αδηαιείπησο απφ δπλάκεηο αιινηξησηηθέο. 

Αλ φκσο έπαπε απηφο ν θίλδπλφο ηεο ζα έπαπε θαη ε δεκηνπξγία. Οη δπλάκεηο 

ηαπηφηεηαο θαη νη δπλάκεηο εηεξφηεηαο ζπλππάξρνπλ θαη πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ 

γηα λα ζπλερηζηεί ε δεκηνπξγία· ζθέηε εηεξφηεηα είλαη δηάιπζε, ζθέηε ηαπηφηεηα 

είλαη αθηλεζία. [641] 

 
Υξήζηνο Μαιεβίηζεο, Τν Αλζηζκέλν Γέληξν, Αζήλα 1978 (δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 29 
 
 

Αναλφαβητιςμόσ  
 
Περίπου 800 εκατ. άνκρωποι παγκοςμίωσ δεν ξζρουν να διαβάςουν και να γράψουν 
ζνα απλό κείμενο ςε μία ζςτω γλϊςςα  

 

χκθσλα κε ηνλ ΟΖΔ, σο αλαιθαβεηηζκφο νξίδεηαη ε αληθαλφηεηα αλάγλσζεο 

θαη γξαθήο ελφο απινχ θεηκέλνπ ζε κηα έζησ γιψζζα. Ζ Διιάδα ζεσξεί 

αλαιθάβεην φπνηνλ δελ έρεη νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην εμαηάμην δεκνηηθφ 

ζρνιείν. Ζ Γηεζλήο Ζκέξα γηα ηελ Δμάιεηςε ηνπ Αλαιθαβεηηζκνχ θαζηεξψζεθε 

κε πξσηνβνπιία ηεο UNESCO ζηηο 8 επηεκβξίνπ ηνπ 1965 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πλφδνπ ηεο Σερεξάλεο θαη απφ ην 1966 ηηκάηαη θάζε έηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία. Άξεο Γηαβξήο 

 

ηελ επνρή ηεο θενπδαξρηθήο θνηλσλίαο ε ηθαλφηεηα γξαθήο θαη αλάγλσζεο 

απνηεινχζε αμία πνπ ραξαθηήξηδε απνθιεηζηηθά ηελ αξηζηνθξαηία θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ηνλ θιήξν. Ο αλαιθαβεηηζκφο άξρηζε λα εκθαλίδεηαη σο 

πξφβιεκα κε ηελ επηλφεζε ηεο ηππνγξαθίαο ηνλ 15ν αηψλα. Ζ πξψηε ζεκαληηθή 

κείσζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ζπλνδεχηεθε κε ηελ κεηάθξαζε ηεο Βίβινπ ζηηο 

δηάθνξεο γιψζζεο-δηαιέθηνπο γηα ηε δηάδνζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ. 

 

ηε ζπλέρεηα, ηα δηάθνξα επαλαζηαηηθά πνιηηηθά θηλήκαηα, φπσο ε γαιιηθή 

επαλάζηαζε, θαη ν εθβηνκεραληζκφο ζπλέβαιαλ ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ 

αλαιθαβεηηζκνχ απφ ηα ηέιε ηνπ 18νπ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. κσο, νη 

δχν παγθφζκηνη πφιεκνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα εκπφδηδαλ ηε ζπλέρηζε 

ηεο πησηηθήο πνξείαο ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ. Έηζη, ε θιηκάθσζε ηεο πξνζπάζεηαο 

γηα ηελ κείσζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ άξρηζε λα ζεκειηψλεηαη κεηά ην πέξαο ηνπ 

δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. 

 

Σα πξψηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ν ΟΖΔ ην 1957 έδεημαλ φηη πεξίπνπ 

ην 44% ην παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ δηεξρφηαλ απφ αλαιθαβεηηζκφ. Σν 1978 ην 

πνζνζηφ έπεζε ζην 32,5%, ην 1990 ζην 27%, ελψ ην 1998 ζην 16%. κσο, ε 

κειέηε ηνπ ΟΖΔ πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1998 ηφληζε ηελ εθηίκεζε φηη ην πνζνζηφ 

ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ζα απμαλφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 21νπ 

αηψλα δηφηη κφιηο ην 1/4 ησλ παηδηψλ ζηνλ πιαλήηε πήγαηλαλ ζρνιείν ζε 

θαλνληθνχο ξπζκνχο ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα. 

 

χκθσλα κε ηα πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο UNESCO, 799 εθαη. άηνκα ειηθίαο άλσ 

ησλ 15 εηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν ραξαθηεξίδνληαη σο αλαιθάβεηνη ζχκθσλα 

κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΟΖΔ. Σν γπλαηθείν θχιν εκθαλίδεη κεγαιχηεξε ηάζε πξνο ησλ 

αλαιθαβεηηζκφ, θαζψο απνηειεί ηα 2/3 ηνπ ζπλφινπ. 
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Σν θαηλφκελν ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ κεηψλεηαη κε ηελ άλνδν ηνπ θαηά θεθαιήλ 

εηζνδήκαηνο. Αξθεί λα αλαθεξζεί ελδεηθηηθά φηη ζε πεξηνρέο πνπ ην θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα είλαη θαηψηεξν ησλ 600 δνιαξίσλ εηεζίσο ην πνζνζηφ ηνπ 

αλαιθαβεηηζκνχ αλέξρεηαη ζην 45% θαη' ειάρηζην, ελψ ζε απηέο πνπ είλαη 

αλψηεξν ησλ 12,600 πέθηεη ζην 4% θαηά κέγηζην. πλεπψο, νη θησρέο πεξηνρέο 

ξέπνπλ πξνο ηνλ αλαιθαβεηηζκφ. Έηζη, ηα πςειφηεξα πνζνζηά αλαιθαβεηηζκνχ 

εκθαλίδνληαη ζηηο ππναλάπηπθηεο πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο, Αζίαο θαη Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο, ελψ ηα ρακειφηεξα ζηηο πην ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο πεξηνρέο ηνπ 

πιαλήηε - Νφηηα Ακεξηθή, Δπξψπε, Ηαπσλία θαη Απζηξαιία. Αξθεί λα αλαθεξζεί 

ελδεηθηηθά φηη ην γεληθφ πνζνζηφ ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ζε ΖΠΑ θαη Καλαδά είλαη 

πεξίπνπ 1%, ελψ ζηελ Αθξηθαληθή ήπεηξν αλέξρεηαη ζην 59%. Δπίζεο, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ην 45% ηνπ παγθφζκηνπ αλαιθαβεηηζκνχ καζηίδεη Κίλα θαη Ηλδία. 

 

Σξεηο κέζνδνη αθνινπζνχληαη γηα ηελ κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ. 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε άηνκα πνπ δελ είραλ ηελ 

επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ζρνιείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπο 

ειηθίαο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο 

βαζηθέο ή θαη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο. 

 

Ζ ζέζπηζε δεκφζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ππνρξεσηηθή δηάξθεηα 

παξαθνινχζεζεο γηα ηα παηδηά απνηειεί ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο γηα ηελ δξαζηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ, θαζψο δηαζθαιίδεη ηελ εμάιεηςε - κείσζε 

ζηηο κειινληηθέο γεληέο. 

 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ εηξελεπηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ κεηάδνζε 

βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο θαηνίθνπο πεξηνρψλ πνπ έρνπλ ηαιαηπσξεζεί απφ 

πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο. Δπίζεο, ζην ίδην πιαίζην εληάζζνληαη θαη νη πξνζπάζεηεο 

πνπ θαηαβάιινπλ νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ζε πεξηνρέο πνπ καζηίδνληαη 

απφ πείλα θαη εμαζιίσζε. Άξεο Γηαβξήο 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή παξάιιεια κε ηελ θιαζηθή έλλνηα ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ έρεη 

εηζαρζεί θαη ην θαηλφκελν ηνπ ηερλνινγηθνχ-ςεθηαθνχ αλαιθαβεηηζκνχ, θαζψο 

ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο θαη ην δηαδίθηπν έρνπλ θαηαθιχζεη ηε ζχγρξνλε 

δσή. Ζ ζηνηρεηψδεο ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ 

πνπ δηνρεηεχεηαη κέζσ ησλ ηερλνινγηθψλ-ςεθηαθψλ επηηεπγκάησλ αλαδεηθλχεηαη 

ζε γλψζε κείδνλνο ζεκαζίαο φκνηα κε απηή ηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο. Μεηά 

ηελ πάξνδν κεξηθψλ δεθαεηηψλ ή εηψλ ν νξηζκφο ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ είλαη 

ηδηαηηέξσο πηζαλφ λα εκπεξηέρεη ηελ έιιεηςε γλψζεο δηαρείξηζεο αξρείνπ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ή ηελ άγλνηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζην δηαδίθηπν. [621] 

 
Γηνλχζεο Πνιπρξνλφπνπινο, ΟΖΔ, UNESCO & World Bank, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 6/9/2006  

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 30 
 
 

Ευγενεύσ αναχρονιςμού  
 

Κιαζηθό βηβιίν:  ην βηβιίν πνπ όινη ζέινπλ  

λα ην έρνπλ ζηε βηβιηνζήθε ηνπο  

αιιά θάλεηο δελ ελδηαθέξεηαη λα ην δηαβάζεη. 

Ίηαιν Καιβίλν 

 
 

Ο Σδφλαζαλ νπίθη ζην αξηζηνηερληθφ ηνπ θείκελν «Οη αξραίνη θαη νη 

ζχγρξνλνη» ηνπνζεηεί ηνπο ηφκνπο ηεο αξραίαο ζνθίαο ζηα νξεηλά ηεο 

βηβιηνζήθεο, φπνπ θαη ζπκβηψλνπλ κε ηε ζθφλε, δηάθνξα δσχθηα, έληνκα θαη 

ηξσθηηθά.  

 

Αλ ππνινγίζεη θαλείο ηνπο ρξφλνπο πνπ ρσξίδνπλ ηνλ πξψην απφ ηνλ δεχηεξν, ην 

ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη αβίαζηα είλαη πσο απφ ηνλ δέθαην φγδνν αηψλα έσο ηνλ 

εηθνζηφ νη αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο δελ άιιαμαλ θαη ηφζν. ηελ ηεξάξρεζε ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ, ν φγθνο ηεο θιαζηθήο ινγνηερλίαο βξηζθφηαλ πάληα θάπνπ 

παξάκεξα. Φαληάδνκαη κηα εηθφλα ζαλ ηελ πξννπηηθή ηνπ ηνπίνπ ζηε δσγξαθηθή 

ηεο Αλαγέλλεζεο ή, αθφκε θαιχηεξα, ζαλ κηα θαηάζεζε πξνζεζκίαο, έλα εθηφο 

ηφπνπ θαη ρξφλνπ θεθάιαην ην νπνίν απνδίδεη επεηδή αθξηβψο βξίζθεηαη εθηφο 

ηφπνπ θαη ρξφλνπ, δελ ην ρξεζηκνπνηείο, δελ ην δηαζχξεηο κεο «ζηελ πνιιή 

ζπλάθεηα» ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ζνπ.  

 

Ζ αιήζεηα είλαη πσο έσο ην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, πνπ δελ είλαη δα θαη 

ηφζν καθξηά, φζεο ηερλνινγηθέο επαλαζηάζεηο θη αλ είραλ αιιάμεη ηνλ ηνκέα ηεο 

ηππνγξαθίαο, φζν θη αλ «ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο» είρε κεηακνξθψζεη ηηο 

αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο, ην βηβιίν παξέκελε έλα αληηθείκελν θαηαζθεπαζκέλν 

απφ ραξηί, ζην νπνίν θάπνηα κεραλή είρε απνηππψζεη ιέμεηο θηηαγκέλεο απφ 

κειάλη, ην νπνίν φηαλ ήηαλ θξέζθν κχξηδε, θαη φιν απηφ ην ραξηί ήηαλ ηπιηγκέλν 

ζε έλα εμψθπιιν ην νπνίν ν ρξήζηεο ηνπ έπξεπε λα αλνίμεη γηα λα αξρίζεη λα 

δηαβάδεη ηηο ζειίδεο ηνπ, θαηά πξνηίκεζε κε αξηζκεηηθή ζεηξά.  

 

κσο ν θαλφλαο δελ είρε αιιάμεη. Καλείο δελ ακθηζβεηνχζε ηελ χπαξμε ηνπ 

βηβιίνπ σο αληηθείκελν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάγλσζε, αθφκε θαη φζνη 

–φπσο ν κέζνο επηηπρεκέλνο Έιιελαο– ακθηζβεηνχζαλ ηελ αμία ηεο αλάγλσζεο 

ή ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα δηαβάδνπλ. ε απηνχο ηνπο ηειεπηαίνπο ζα πξέπεη λα 

θαηαηάμνπκε ηνλ κέζν Έιιελα πνιηηηθφ ν νπνίνο, αθνχ δειψζεη πσο ελλνείηαη 

φηη ζεσξεί πξνηεξαηφηεηά ηνπ ηνλ πνιηηηζκφ, δηαπηζηψλεη πσο δελ ηνπ κέλεη 

αξθεηφο ρξφλνο γηα δηάβαζκα. Ο ζχγρξνλνο πνιηηηθφο είλαη ηφζν αθνζησκέλνο 

ζην δεκφζην ζπκθέξνλ πνπ δελ έρεη ρξφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

Διεπζέξην Βεληδέιν, γηα παξάδεηγκα, ν νπνίνο θαίλεηαη έπιεηηε αθφξεηα ν 

άλζξσπνο θαη φρη κφλν δηάβαδε, αιιά θάζηζε λα κεηαθξάζεη θαη νιφθιεξν ηνλ 

Θνπθπδίδε.  
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Οθείισ φκσο λα ππελζπκίζσ πσο εμαθνινπζεί αθφκε θαη ζήκεξα λα ππάξρεη έλα 

είδνο αλάγλσζεο ην νπνίν δελ κπνξεί λα μεθχγεη απφ ηνλ θαλφλα ηνπ βηβιίνπ, ηνπ 

πιηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ ηελ ππνζηεξίδεη δειαδή. Δίλαη ην ίδην είδνο ηεο 

αλάγλσζεο πνπ εμαθνινπζεί λα ππεξαζπίδεηαη, κε λχρηα θαη κε δφληηα, ηελ 

ηεξαξρία πνπ ρσξίδεη θαη ζπλδέεη ηνλ ζπγγξαθέα κε ηνλ αλαγλψζηε, κηα ηεξαξρία 

πνπ επηβάιιεη ηνλ θφπν ηεο θαηαλφεζεο θαη ππνβάιιεη ηελ απφιαπζε ηεο 

αλαγλψξηζεο, δχν απφ ηηο ζπζηαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πνιηηηζκνχ καο.  

 

Κη απηή είλαη ε αλάγλσζε ησλ θιαζηθψλ. Γηα πξνζπάζεζε λα δηαβάζεηο 

Μπαιδάθ, Φινκπέξ ή Πιάησλα ζην Γηαδίθηπν, ρσξίο ην βηβιίν πνπ θξαηάο ζηα 

ρέξηα ζνπ. Ήδε, αλ ζεο λα πεηο φηη ηνπο δηάβαζεο θαη λα κηιήζεηο γη’ απηνχο, 

αηζζάλεζαη ηνλ φγθν ησλ ηφκσλ ηνπο λα ζε πιαθψλεη. Κη φζν ππάξρεη ην αίζζεκα 

απηνχ ηνπ βάξνπο, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο αλάγλσζεο, ε δχλακε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

πνπ αξζξψλεηαη κέζα ζηε ζησπή θαη απνθξπζηαιιψλεηαη ζηηο ηππσκέλεο ιέμεηο, 

δελ πξφθεηηαη πνηέ λα εθιείςεη θαη ην βηβιίν, ε κνξθή, ην πξφζσπν, ην ζψκα ηεο 

δηάξθεηαο ελφο ιφγνπ πνπ ν ρξφλνο δελ θαηάθεξε λα ζβήζεη. Άξεο Γηαβξήο 

 

Θα κνπ πείηε, δνχκε ζ’ έλαλ θφζκν πνπ έρεη πξν πνιινχ γπξίζεη ηελ πιάηε ηνπ 

ζηε δηάξθεηα, άξα αξλείηαη ή αδπλαηεί λα δεκηνπξγήζεη ηνπο δηθνχο ηνπ 

θιαζηθνχο. Απιψο, ζα πξέπεη λα αξρίζνπκε λα αλαξσηηφκαζηε ζηα ζνβαξά 

κήπσο είλαη θη απηή κία απφ ηηο αηηίεο ηήο γεληθεπκέλεο, πηα, θαηάζιηςεο. [556] 

 
Σάθεο Θενδσξφπνπινο, ΣΑ ΝΔΑ, 11/4/2009 (δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 31 
 
 

Οι ςυνϋπειεσ των μικρών πραγμϊτων  
 

Ο γεξκαλφθσλνο ρψξνο ηεο Δπξψπεο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα έζθπδε απφ δσή 

θαη δεκηνπξγία. Δθεί αλζνχζαλ νη ηέρλεο θαη ηδηαίηεξα νη επηζηήκεο ηνπ θφζκνπ. 

Ήηαλ έλαο πνιηηηζκφο πνπ θνπβαινχζε ηελ βαξηά πξνίθα ησλ Γθαίηε, Μφηζαξη, 

Μπεηφβελ, Μπαρ, νχκαλ, ίιεξ, Καλη, Υέγθει, Λάηκπληηο, Μαξμ, θαη ρηιηάδσλ 

αθφκε πνπ έζπξσμαλ ηελ δπηηθή ζθέςε θαη επαηζζεζία ζε λέα χςε. Πψο έγηλε, 

ινηπφλ, θαη απηφο ν ιαφο πνπ γέλλεζε ηφζνπο πνηεηέο λα αλερζεί ηελ θπξηαξρία 

ησλ Ναδί, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ελφο αγξάκκαηνπ θαη ςπρηθά δηαηαξαγκέλνπ 

ινρία ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ; Πψο θαηάθεξε απηφο ν κεγάινο πνιηηηζκφο 

λα θηηάμεη ην Οινθαχησκα; 

 

Ζ απάληεζε κάιινλ βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηα πεξηζζφηεξα βηβιία, πνπ 

δηαβάζνπκε φζνη δελ είκαζηε ηζηνξηθνί, «Ο Αγψλ κνπ» απέρεη απφ ηνπο «λφκνπο 

ηεο Νπξεκβέξγεο» ηξεηο κε ηέζζεξηο ζειίδεο, νη «λφκνη ηεο Νπξεκβέξγεο» 

απέρνπλ απφ ηε «Νχρηα ησλ Κξπζηάιισλ» δχν κε ηξεηο παξαγξάθνπο θαη ε 

«Νχρηα ησλ Κξπζηάιισλ» απέρεη απφ ην Άνπζβηηο κεξηθέο κφλν ζειίδεο. 

Αλάκεζα, φκσο ζ’ απηά ηα θνξπθαία γεγνλφηα, ππήξμαλ εθαηνληάδεο κηθξφηεξεο 

ζεκαζίαο απνθάζεηο πνπ έζηξσζαλ ην δξφκν πξνο ην αλείπσην θαθφ θαη 

εθαηνκκχξηα θαζεκεξηλέο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο πνπ κεηακφξθσζαλ ζηγά ζηγά 

ην γεξκαληθφ ζαχκα ζε γεξκαληθή θξίθε. Άξεο Γηαβξήο 

 

Ήηαλ φια απηά ηα κηθξά πξαγκαηάθηα πνπ κφλν ε ινγνηερλία θαη ν 

θηλεκαηνγξάθνο κπνξεί λα απνηππψζεη (φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηε λέα ηαηλία ηνπ 

Μάηθι Υάηλεθε «Λεπθή Κνξδέια») θαη φρη ε γεληθή ηζηνξία πνπ φινη καο 

γλσξίδνπκε. Ήηαλ ν δηάρπηνο αληηζεκηηηζκφο ζηελ θεληξηθή Δπξψπε θαη ν 

ξαηζηζηηθφο ιφγνο πνπ θπξηαξρνχζε θαη έκελε αλαπάληεηνο. Ήηαλ ην κπντθνηάδ 

ησλ εβξατθψλ θαηαζηεκάησλ ηελ Πξσηαπξηιηά ηνπ 1933 θαη ν λφκνο πεξί 

«θπιεηηθήο πγηεηλήο» ηελ ίδηα ρξνληά. Ήηαλ νη κηθξήο έθηαζεο θαζεκεξηλέο 

επηζέζεηο ζηνπο «αιιφθπινπο», νη κεξνιεπηηθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ε 

ζηαδηαθή κεηακφξθσζε ησλ ζρνιείσλ πνπ δελ έθηηαρλε πνιίηεο, αιιά 

ζηξαηησηάθηα ηαγκέλα λα πεζάλνπλ θαη λα ζθνηψζνπλ γηα ην Ράηρ θαη ηνλ Φχξεξ. 

Ζ δηάβξσζε ησλ ζεζκψλ δελ έγηλε ζε κηα λχρηα. Σν Οινθαχησκα δελ ήηαλ 

πξντφλ κηαο απφθαζεο. 

 

Ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη ε αδηαθνξία πνπ ζπλφςηζε ν Γεξκαλφο Πάζηνξαο Martin 

Niemöller
4
: «ηαλ ν Υίηιεξ επηηέζεθε ζηνπο Δβξαίνπο, δελ κ’ έλνηαμε γηαηί δελ 

ήκνπλ Δβξαίνο. ηαλ ν Υίηιεξ επηηέζεθε ζηνπο Καζνιηθνχο, δελ ήκνπλ 

Καζνιηθφο θαη δελ κ’ έλνηαμε. Καη φηαλ ν Υίηιεξ επηηέζεθε ζηα ζπλδηθάηα θαη 

ζηνπο βηνκήραλνπο πάιη δελ κ’ έλνηαμε γηαηί δελ αλήθα ζε ζπλδηθάην. ηαλ ν 

                                                           
4
 Friedrich Gustav Emil Martin Niemöller (14 January 1892 – 6 March 1984). 
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Υίηιεξ επηηέζεθε ζε κέλα θαη ηελ Πξνηεζηαληηθή Δθθιεζία δελ είρε κείλεη 

θαλέλαο λα λνηαζηεί». Ήηαλ ην ζήθσκα ησλ ψκσλ γηα φια απηά ηα κηθξά 

πξαγκαηάθηα, ζηα νπνία απαληάκε θαη ζήκεξα κε ην «έια, κσξέ ηψξα! Απ’ απηφ 

ζα θαηαζηξαθεί/ζσζεί ε ρψξα;» 

 

Ζ ηζηνξία, επεηδή αθξηβψο είλαη πνιππαξαγνληηθφ απνηέιεζκα, δελ θνπηάξεη πνηέ 

ηνλ εαπηφ ηεο· θαη φηαλ θάπνηνη ην επηρεηξνχλ, ην απνηέιεζκα είλαη θάξζα. Γελ 

πξφθεηηαη λα ππάξμεη άιιν Οινθαχησκα επεηδή αθξηβψο δήζακε ηε θξίθε ηνπ θαη 

δελ αλερφκαζηε πιένλ νχηε ηελ εζλνθάζαξζε· θαηλφκελν ζπρλά 

επαλαιακβαλφκελν πξηλ απφ ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. Απηφ φκσο δελ 

ζεκαίλεη φηη θηάζακε ζηνλ δεκνθξαηηθφ παξάδεηζν θαη φηη απνθηήζακε 

άηξσηνπο ζεζκνχο. Μπνξεί λα ιχζακε πνιιά πξνβιήκαηα, αιιά πεξηκέλνπλ 

πεξηζζφηεξα λα επηιπζνχλ. Μπνξεί λα νπδεηεξνπνηήζακε πνιιέο απεηιέο αιιά 

απηέο δηαξθψο εκθαλίδνληαη κε άιιε ελδπκαζία· ν σκφο ξαηζηζηηθφο ιφγνο ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ ζήκεξα εθθέξεηαη κφλν απφ θάπνηνπο γξαθηθνχο, αιιά ν 

ξαηζηζκφο ελππάξρεη ζηελ θνηλσλία καο. Αδηαθνξνχκε γηα απνθάζεηο πνπ καο 

αθνξνχλ φινπο καο θαη απνθάζεηο πνπ καο πιήηηνπλ φινπο ιακβάλνληαη ράξε 

ζηελ αδηαθνξία καο. «Σν ηίκεκα ηεο Γεκνθξαηίαο είλαη ε αηψληα επαγξχπλεζε», 

έγξαςε ν κεγάινο Σφκαο Σδέθεξζνλ, θαη γη’ απηφ φζνη πξνπαγαλδίδνπλ ηελ 

απνρή απφ ηηο πνιηηηθέο δηεξγαζίεο είλαη ερζξνί ηεο Γεκνθξαηίαο ή νη «ρξήζηκνη 

ειίζηνη» ησλ ερζξψλ ηεο.  

 

Φπζηθά ε Γεκνθξαηία έρεη αζηνρίεο· είλαη πάληα αηειήο θαη γη’ απηφ θαη νη 

ζεζκνί ηεο είλαη αηειείο θαη ηα θφκκαηά ηεο είλαη αηειή. Απηφ είλαη θπζηθφ δηφηη 

ην ηέιεην απφ θάζε άπνςε πνιίηεπκα δελ κπνξεί παξά λα είλαη νινθιεξσηηθφ. Ζ 

Γεκνθξαηία δελ είλαη παξά ε δηαξθήο θαη επίπνλε πξνζαξκνγή ησλ ζεζκψλ ζε 

έλα κεηαβαιιφκελν θφζκν. Ο νινθιεξσηηζκφο είλαη αθξηβψο ην αληίζεην: ε 

πξνζαξκνγή ελφο κεηαβαιιφκελνπ θφζκνπ ζην ηέιεην ησλ ζεζκψλ πνπ θάπνηνη 

έρνπλ ζην θεθάιη ηνπο. [631] Άξεο Γηαβξήο 

 
Πάζρνο Μαλδξαβέιεο, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 7/6/2009 

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 32 
 
 

H ϋννοια τησ Πολιτικόσ ςτο ςημερινό γύγνεςθαι 
 
Πνιιέο θνξέο πξνζπάζεζα λα επαλαδηαηππψζσ ηνλ φξν «πνιηηηθή». Καη θπζηθά 

δελ ήζεια λα πξνρσξήζσ ζε κηα ηέηνηα επαλαδηαηχπσζε, κε βάζε ηα φζα 

θπθινθνξνχλ ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Απηφ ζα ήηαλ πνιχ εχθνιν, γηαηί ε 

«πνιηηηθή» είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε θαη απαζρνιεί πνιινχο κειεηεηέο.  

 

Απφ ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε αθφκα, ην πνιηηηθφ ζηνηρείν ηφζν κέζα ζηε 

ζπγθξφηεζε κηαο θνηλσλίαο φζν θαη ζηηο εθδειψζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο 

αηφκνπ, κέινπο κηαο ηέηνηαο θνηλσλίαο, έγηλε αληηθείκελν έξεπλαο θηινζφθσλ, 

θνηλσληνιφγσλ, ηζηνξηθψλ, αλζξσπνιφγσλ. Τπάξρνπλ, κάιηζηα, θαη πεξηπηψζεηο 

εξεπλεηψλ πνπ αζρνιήζεθαλ εηδηθά κε ην θαηλφκελν ηεο πνιηηηθήο θαη ζέιεζαλ 

λα ην αλαιχζνπλ θαη λα ην νξίζνπλ. H πξφζεζή κνπ φκσο δελ είλαη λα αλαθεξζψ 

ζηελ ηζηνξία ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο, γηαηί δελ είκαη ν θαηάιιεινο λα ην 

επηρεηξήζσ. Άξεο Γηαβξήο 

 

Δθείλν πνπ ζέισ λα πεξηγξάςσ είλαη ε κεγάιε απειπηζία πνπ κε πιεκκχξηζε, 

φηαλ πξνζπάζεζα λα ζπληάμσ ηελ επαλαδηαηχπσζε ηνπ «πνιηηηθνχ», κε βάζε ηε 

λενειιεληθή εκπεηξία. ηαλ πξνζπάζεζα, κε άιια ιφγηα, λα εληνπίζσ κέζα ζηε 

ζπγθξφηεζε ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο ην «πνιηηηθφ ζηνηρείν». Κη αθφκα πην 

πνιχ απειπίζηεθα, φηαλ επηρείξεζα ην ίδην κέζα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

λενέιιελα.  

 

Καη ε απειπηζία κνπ θπζηθά δελ νθεηιφηαλ ζηε δπζθνιία λα πξνρσξήζσ ζηελ 

«επαλαδηαηχπσζε», γηαηί ην πνιηηηθφ ζηνηρείν ζηε ζπγθξφηεζε ηεο λενειιεληθήο 

θνηλσλίαο ή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ λενέιιελα είλαη ζχλζεην, πνιχπινθα 

δνκεκέλν θαη κε πνιινχο ηξφπνπο εθθξαζκέλν, νχηε γηαηί ην ζηνηρείν απηφ δελ 

έρεη πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, επεηδή θαη ε λενειιεληθή θνηλσλία είλαη κηα λέα 

θνηλσλία ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο, ηηο επξσπατθέο θαη γη’ απηφ πνιιά απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ ηε ζπγθξνηνχλ βξίζθνληαη αθφκα ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο θαη δελ 

έρνπλ πάξεη αθφκα θη απηά ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή.  

 

ρη. H δπζθνιία ζηελ νπνία αλαθέξνκαη νθεηιφηαλ θαη νθείιεηαη ζην φηη 

πξνζπαζψ λα νξίζσ ηελ πνιηηηθή κε βάζε ηηο ζπδεηήζεηο ζηελ ηειεφξαζε, ηηο 

εηδήζεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ εθεκεξίδσλ, ηηο δειψζεηο ησλ πνιηηηθψλ κπξνζηά ζηα 

κλεκεηαθά πξνπχιαηα ηεο ειιεληθήο Βνπιήο, ζηνηρεία πνπ ζα έπξεπε λα 

ζπληζηνχλ ηελ «πξψηε χιε» κηαο πνιηηηθήο παηδείαο.  

 

Οθεηιφηαλ θαη νθείιεηαη ε δπζθνιία κνπ ζην λα θαηαιάβσ ηη αθξηβψο ζεκαίλεη 

πνιηηηθή ζηελ Διιάδα θαη έηζη λα ηελ νξίζσ, γηαηί φπνπ θαη αλ εληφπηζα ηελ 

έξεπλά κνπ δελ ζπλάληεζα ην πνιηηηθφ επηρείξεκα, ην επηζηεκνληθφ παξάδεηγκα, 

ηε ζεσξεηηθή αλάιπζε, ηνλ θνηλσληνινγηθφ ππαηληγκφ.  
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ια απηά δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ έληαζε ηεο θσλήο, ζην εηξσληθφ ζρφιην, ζην 

επθπνιφγεκα ηεο «δεθάξαο». Οη κελ βξίδνπλ ηνπο δε. Οη κελ απνθαιχπηνπλ ηα 

ζθάλδαια ησλ δε. Οη κελ θαηαγγέιινπλ θαη νη δε δηαςεχδνπλ. Καη ζε θάζε 

πεξίπησζε πιαλάηαη ε ζθηά ηνπ εηζαγγειέα. Καη ε θνηλή γλψκε; Μα δελ ππάξρεη 

γλψκε. Κη αλ ππάξρεη δελ είλαη «θνηλή». O θαζέλαο έρεη θαη ηε δηθή ηνπ άπνςε 

θαη ρεηξνθξνηεί ή απνδνθηκάδεη θαηά βνχιεζε! [462] Άξεο Γηαβξήο 

 
Γ.Υ. Υνπξκνπδηάδεο, ΔΘΝΟ, 1/10/2006  

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 33 
 
 

Μϊτια παγιδευμϋνα ςτο διαδύκτυο 
 

Φαηλφκελν ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ην νθζαικηθφ ζχλδξνκν ππνινγηζηψλ νθείιεηαη 

ζηελ πνιχσξε εξγαζία ζην θνκπηνχηεξ, ζην ζεξθάξηζκα ζηνλ θφζκν ηεο e-

γλψζεο θαη ηνλ «εζηζκφ» ζε ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη θαηεγνξείηαη απφ ηνπο 

εξεπλεηέο γηα ηελ παγθφζκηα αχμεζε δηαζιαζηηθψλ αλσκαιηψλ (κπσπία, 

αζηηγκαηηζκφ, ππεξκεηξσπία θαη πξεζβπσπία) ζε παηδηά θαη ελήιηθεο. 

 

Ζ ζσξεία πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαιεί ε ππεξβνιηθή ρξήζε ππνινγηζηή 

θαηαγξάθεηαη ζε δχν πξφζθαηεο κεγάιεο επηζηεκνληθέο κειέηεο ζηηο ΖΠΑ θαη 

ζηελ Ηαπσλία –θαη δελ είλαη θαζφινπ ηπραίν πσο θαη νη δχν επηθεληξψλνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηε λεαληθή θαη θπξίσο ηε καζεηηθή ειηθία. 

 

χκθσλα κε ηελ Οπηηθνκεηξηθή Ακεξηθαληθή Έλσζε, έλα ζηα δχν παηδηά 

ζρνιηθήο ειηθίαο πεξλά πάλσ απφ ηέζζεξηο ψξεο ηελ εκέξα ζηνλ ππνινγηζηή, κε 

απνηέιεζκα λα ηαιαηπσξείηαη ζπρλά απφ πνλνθεθάινπο, ζνιή φξαζε, θνχξαζε, 

θάςηκν θαη εξεζηζκφ ζηα κάηηα. ηελ Διιάδα ηα δεδνκέλα δελ δηαθέξνπλ πνιχ, 

αθνχ ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Παλεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δζληθψλ Κφκβσλ 

Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ Intersafe έμη ζηα δέθα παηδηά πεξλνχλ θάζε εβδνκάδα 

πέληε ψξεο κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή κφλν γηα λα ζεξθάξνπλ ζην Ηληεξλεη, ελψ 

δχν ζηα δέθα είλαη online πάλσ απφ δέθα ψξεο. Άξεο Γηαβξήο 

 

πσο απέδεημε ε ακεξηθαληθή κειέηε, ηα παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ ζπρλφηεξα ην 

νθζαικηθφ ζχλδξνκν ππνινγηζηψλ είλαη εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηέο 

ησλ νπνίσλ ε ηνπνζέηεζε είλαη θαηάιιειε γηα ελήιηθεο, θαζψο ην χςνο ηεο 

νζφλεο θαη ε απφζηαζή ηεο απφ ηα κάηηα είλαη ξπζκηζκέλα γηα άηνκα κε 

κεγαιχηεξε ζσκαηηθή δηάπιαζε. Έηζη, νη ιηιηπνχηεηνη ρξήζηεο αλαγθάδνληαη λα 

έρνπλ ιαλζαζκέλε ζηάζε θαη λα «δνξίδνπλ» ππεξβνιηθά ηνπο ψκνπο θαη ηνλ 

απρέλα ηνπο, θξαηψληαο ηελησκέλν ςειά ην θεθάιη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ζηνλ ππνινγηζηή. Ζ θαηάζηαζε, κάιηζηα, επηδεηλψλεηαη απφ ην γεγνλφο 

φηη νη καζεηέο παξαιείπνπλ λα θάλνπλ δηαιείκκαηα ζην ζεξθάξηζκα ή ζην 

δηάβαζκα –έλα ιεπηφ αλάπαπιαο αλά 20ιεπην– κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη 

δξακαηηθά ηα θξνχζκαηα κπσπίαο ζηηο κηθξέο ειηθίεο. 

 

ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ Ηάπσλεο 

επηζηήκνλεο. Σα επξήκαηα θαλεξψλνπλ φηη ε κπσπία απμάλεηαη κε απξφζκελνπο 

ξπζκνχο ζηνπο ρξήζηεο ππνινγηζηψλ, θαζψο πιένλ ζηελ θιεξνλνκηθή 

πξνδηάζεζε πξνζηίζεηαη θαη ν ζπλερήο εμαλαγθαζκφο ηνπ καηηνχ ζε θνληηλή 

εξγαζία. Ζ αλεζπρία ησλ εηδηθψλ θνξπθψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα κπσπηθά 

άηνκα έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο γιαπθψκαηνο ζε πξνρσξεκέλε 

ειηθία. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη λέεο γεληέο πνπ είλαη εμνηθεησκέλεο κε ηελ 

πξνεγκέλε ηερλνινγία θαη βξίζθνληαη ζηα φξηα ηνπ εζηζκνχ ζε ζρέζε κε ην 
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θνκπηνχηεξ (computer addiction) πηζαλφλ λα απνηειέζνπλ κηα ηεξάζηηα δεμακελή 

λνζεξφηεηαο, φρη κφλν γηα ην νθζαικηθφ ζχλδξνκν ππνινγηζηψλ, αιιά θαη γηα ην 

γιαχθσκα, βιάβε δειαδή ζην λεχξν ηνπ καηηνχ πνπ αλ δελ δηαγλσζηεί θαη 

αληηκεησπηζηεί εγθαίξσο, νδεγεί ζε απψιεηα φξαζεο. [401] 

 
ΣΑ ΝΔΑ, 21/9/2007 (δηαζθεπή) 
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Κεύμενο 34 
 
 

«Ενόλικα παιδιϊ»  
 

πσο θάζε ρξφλν ε «επηζηξνθή ζηα ζξαλία» ζπλδέεηαη κε έλαλ θαηαηγηζκφ 

δηαθεκίζεσλ γηα αληίζηνηρα πξντφληα. Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά 

ζπλδένληαη κε παηρλίδηα θαη ήξσεο αξθεηά δεκνθηιή πνπ πξνβάιινληαη θαζ' φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζηνπο ηειενπηηθνχο δέθηεο, κε απνθνξχθσκα βέβαηα ηελ 

πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Δίηε ζηε κία ή ζηελ άιιε πεξίπησζε, απνηεινχλ 

δνκηθά ζπζηαηηθά ηεο ζχγρξνλεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο, φπνπ ην πεξηερφκελν 

ησλ εηθφλσλ αιιάδεη ζε ζηαζεξή βάζε κε ζηφρν λα δεκηνπξγεί αλάγθεο γηα λέα 

πξντφληα. Άξεο Γηαβξήο 

 

ηελ ηειεφξαζε, ηα πεξηζζφηεξα ςπραγσγηθά ηνπιάρηζηνλ πξνγξάκκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξφηππα ζπγθεθξηκέλσλ ηξφπσλ δσήο, φπσο θαη νη 

αληίζηνηρεο δηαθεκίζεηο. Γελ έρεη ζεκαζία ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

βιέπνπκε ηηο δηαθεκίζεηο, αθνχ ζηηο κέξεο καο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δσή καο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε δηαθήκηζε δελ είλαη απαξαίηεην λα 

θαηαιάβνπκε θαη λα κεηξήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή απφδνζε ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. ζν ηα παηδηά κεγαιψλνπλ, νη γνλείο ηνπο δελ 

παξαηεξνχλ ηε θπζηθή ηνπο αλάπηπμε κέξα κε ηε κέξα. Αιιά θάπνηα ζηηγκή 

ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη απηά κεγάισζαλ. Σν λα θαζνξίζεηο πφζν κεγάισζε έλα 

παηδί κέζα ζε έλα εηθνζηηεηξάσξν είλαη ην ίδην κε ην λα απνηηκήζεηο ηελ απφδνζε 

κηαο δηαθήκηζεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, νη κεηαβνιέο είλαη νξηαθέο ή κηθξέο 

θαη δελ κπνξνχκε λα ηηο αληηιεθζνχκε. Παξνκνίσο θαη νη κηθξέο απνδφζεηο ηεο 

δηαθήκηζεο είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ (θαη κάιηζηα απφ ηε λεαξή ειηθία) ην 

πξντφλ πνπ επηιέγνπκε, ηδηαίηεξα φηαλ φινη νη άιινη παξάγνληεο είλαη ίζνη θαη 

φηαλ φια ηα πξντφληα είλαη ιίγν πνιχ ηα ίδηα.  

 

ιν θαη πην ζπρλά ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα πξνσζνχλ πξντφληα είηε άκεζα 

είηε έκκεζα. ηελ πξάμε, ε πξνβνιή πξντφλησλ είλαη πην ζεκαληηθή απφ ην ίδην 

ην πξφγξακκα. Κάζε θαηαλαισηηθφ πξντφλ –απφ ην αλαςπθηηθφ πνπ έλαο 

ραξαθηήξαο πίλεη, ην ηδηλ πνπ θνξά έσο ην ακάμη πνπ νδεγεί– έρεη ζρεδηαζηεί γηα 

λα δηακνξθψζεη θαηάιιεια ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαηαλαισηή. Μηα ζεκαληηθή 

έλδεημε ηεο ζχγθιηζεο ησλ κνξθηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δηαθήκηζεο θαη ηνπ 

ηειενπηηθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη ην γεγνλφο φηη φιν θαη πεξηζζφηεξα 

πξνγξάκκαηα ζρεδηάδνληαη γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζε (ή λα δηαθεκίζνπλ) 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα.  

 

Απηφ ην θαηλφκελν είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ζηα πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη 

ζηα λεαξά άηνκα. Σα πνιχ κηθξά παηδηά κε δπζθνιία κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ ηε 

δηαθήκηζε απφ ην πξφγξακκα, ελψ ζπρλά πξνηηκνχλ ηηο δηαθεκίζεηο απφ ηα 

πξνγξάκκαηα. Καζψο έλα παηδί κεγαιψλεη είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απφ ηε θαληαζία θαη λα ππνπηεπζεί ηνλ παξαπιαλεηηθφ ξφιν 
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ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη απνξξίπηνπλ ην 

πεξηερφκελφ ηνπο.  

 

Έηζη δελ είλαη ηπραίν φηη ηα παηδηά φπσο θαη νη κεγάινη ζαγελεχνληαη ζπρλά απφ 

ηα κελχκαηα ησλ δηαθεκηζηψλ. Καζψο ε βαζηθή ηάζε ηεο δηαθήκηζεο είλαη λα 

βιέπεη κφλν ηηο ζεηηθέο πιεπξέο θαη λα αγλνεί ηηο άιιεο αξλεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

δσήο, ηα παηδηά πνπ έρνπλ ππφ ηελ θαηνρή ηνπο ηα δηαθεκηδφκελα πξντφληα 

ληψζνπλ φηη είλαη έμππλα, δξαζηήξηα θαη επηδέμηα αθνχ απηή ε εηθφλα ηνπο 

πξνβάιιεηαη απφ ηα αληίζηνηρα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Καη νη γνλείο πνπ 

ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα «δηαθέξνπλ» φρη κφλνλ ππνθχπηνπλ, αιιά θαη ηα 

παξαθηλνχλ λα έρνπλ ηα δηαθεκηδφκελα πξντφληα.  

 

Άιισζηε, ν ιφγνο πνπ «παηδηθέο» δηαθεκίζεηο πξνβάιινληαη ζε ψξεο πνπ 

βιέπνπλ ελήιηθεο, πέξαλ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ λφκνπ, εμππεξεηνχλ ζπρλά 

αλάγθεο ησλ γνληψλ, παξά ησλ ηέθλσλ ηνπο. Ο ιφγνο πάιη πνπ «ελήιηθεο» 

δηαθεκίζεηο πξνβάιινληαη ζε ψξεο πνπ βιέπνπλ θπξίσο ηα παηδηά είλαη φηη κέζσ 

ησλ παηδηψλ απνζθνπνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο αγνξέο ησλ γνλέσλ ηνπο.  

 

ηελ νπζία, ζηελ θνηλσλία ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο ηειεφξαζεο, φπσο έρεη 

επηζεκάλεη ν Νηι Πφζηκαλ, ε ηειεφξαζε έρεη αξρίζεη λα θαζηζηά αφξαηε ηελ 

παξαδνζηαθή έλλνηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη «βπζίδεη» ηα παηδηά ζηνλ θφζκν 

ησλ ελειίθσλ. Έηζη, ζηαδηαθά δεκηνπξγείηαη έλα λέν είδνο αλζξψπνπ, ην 

«ελήιηθν παηδί», πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα έληνλε ςχρσζε κε ηελ 

θαηαλάισζε. πσο ηφληδε ν Πφζηκαλ, ε ηειεφξαζε θαίλεηαη λα αγαπά ηξεηο 

νκάδεο ειηθηψλ: ζην έλα άθξν ηε λεπηαθή ειηθία, ζην άιιν ηα γεξαηεηά θαη ζην 

ελδηάκεζν κηα θαηεγνξία απξνζδηφξηζηεο ειηθίαο φπνπ ν θαζέλαο είλαη 

ςπρνινγηθά θάπνπ κεηαμχ είθνζη θαη ηξηάληα εηψλ θαη παξακέλεη έηζη κέρξη λα 

γεξάζεη. [612] Άξεο Γηαβξήο 
 

ηέιηνο Παπαζαλαζφπνπινο,5 ΣΑ ΝΔΑ , 14/9/2005  

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Ο τζλιοσ Παπακαναςόπουλοσ είναι κακθγθτισ ςτο Σμιμα Επικοινωνίασ και MME του 

Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 
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Κεύμενο 35 
 
 

Η κιβδηλοποιόσ διαφόμιςη  
 

Αο αθήζνπκε ηνπο παζηαζκέλνπο ηεο γξαθήο λα ηζρπξίδνληαη φηη ηα πάληα 

πξννξίδνληαη λα γίλνπλ παξάγξαθνο θάπνηνπ βηβιίνπ ή θαη απιή αξάδα ηνπ. 

Άιιν ηζρχεη. ε δηαθεκηζηηθή χιε είλαη πξννξηζκέλα λα κεηαηξαπνχλ ηα πάληα, 

εηθφλεο θαη ιέμεηο, ηδέεο θαη αηζζήκαηα, ζχκβνια θαη κνξθέο ηεο ηέρλεο, ηεο 

θηινζνθίαο ή ηεο επηζηήκεο πνπ ζεκάδεςαλ ην ρξφλν. Ο Μέγαο 

Κνληνξηνπνηεηήο θαη Δμνκνησηήο δελ έρεη πξφβιεκα ηη ζα αληιήζεη θη απφ πνχ 

γηα λα θαηαζθεπάζεη δειεαζηηθά θηικάθηα, θαη δελ δίλεη ζε θαλέλαλ ινγαξηαζκφ 

γηα ηε βνπιηκηθή αιαδνλεία ηνπ. Γηα ηνλ Δμνκνησηή, αθνχ φια είλαη ηερληθψο 

δπλαηφ λα κεηαπνηεζνχλ ζε ςεθίδεο δηαθήκηζεο, ζπλάγεηαη φηη είλαη θαη εζηθφ λα 

γίλεη θάηη ηέηνην. Άξεο Γηαβξήο 

 

Καη ηη δελ έρνπκε δεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο Ππζαγφξαο, ν σθξάηεο θη άιινη 

γελεηνθφξνη ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο επηζηξαηεχηεθαλ γηα λα δηαθεκίζνπλ έλα 

μπξαθάθη (φρη, ην ρηνχκνξ, αθφκα θη αλ φλησο ππάξρεη, πξάγκα ζπάλην, δελ 

αζσψλεη ηα πάληα)· ν Ρήγαο Φεξαίνο «αλαζηήζεθε» γηα λα ξεθιακάξεη νκφινγα 

θάπνηαο ηξάπεδαο (φρη πάλησο απφ απηά πνπ αγφξαζαλ νη εληεηαικέλνη «αλίδενη» 

δηνηθεηέο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ)· ν Φηληέι Κάζηξν έγηλε άζειά ηνπ 

πξνπαγαλδηζηήο ελφο «εγεηηθνχ» ηδηπ, απφ απηά πνπ «απειεπζεξψλνπλ» ηα 

νξεηλά ηνπ Κνισλαθίνπ· νη θίνλεο ηνπ Παξζελψλα «πεηξάρηεθαλ» γηα λα 

κνηάζνπλ ζην ζρήκα ηεο «αλαςπθηηθήο» θηάιεο κε ηε κεγαιχηεξε 

αλαγλσξηζηκφηεηα παγθνζκίσο· ν Ατλζηάηλ, ν «Μεγάινο ρεηηθφο» φπσο ηνλ 

είραλ βαθηίζεη νη Ηλδηάλνη Υφπη φηαλ ηνπο επηζθέθζεθε, κεηξάεη πνιιέο 

δηαθεκηζηηθέο εκθαλίζεηο… 

 

Ζ δηαθήκηζε, παξακπζάο επηλνεηηθφο θαη παηδαγσγφο πεηζηηθφηαηνο, παξάγεη 

ηδενινγία. Σφζν κε ην άκεζν, ιεθηηθφ θαη εηθαζηηθφ κήλπκά ηεο, 

θαηαλαισηηζκνχ ζεκαληηθφ, φζν θαη κε ηα ζπκθξαδφκελά ηεο. Έρνπκε ζπλεζίζεη 

βέβαηα λα βιέπνπκε δηάζεκνπο πξσηαζιεηέο θαη πξνπνλεηέο ζε ξφιν 

δηαθεκηζηψλ, ε ζπλήζεηα σζηφζν δελ απαγνξεχεη ηελ έλζηαζε, είηε ζαλ 

δηαθεκηζηηθφ δέιεαξ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην απφ ηα ιεγφκελα εζληθά ζχκβνια 

είηε φρη.  

 

Ζ ειιεληθφηεηα πνιιψλ θαη πνηθίισλ πξντφλησλ παξνπζηάδεηαη ρξφληα ηψξα απφ 

ηνπο κπζνπιάζηεο ηεο δηαθήκηζεο, πνπ μέξνπλ πνην «έλζηηθηφ» καο λα 

θνπξδίζνπλ, ζαλ ηζνδχλακε ηεο γλεζηφηεηαο, ηεο απζεληηθφηεηαο θαη ηεο πςειήο 

πνηφηεηαο. Δπί παξαδείγκαηη, ην ζιφγθαλ «This is carta» κηαο πξφζθαηεο 

δηαθήκηζεο ηειεθάξηαο, έηζη φπσο παξαπέκπεη επζέσο, κε ηελ φιε ζθελνζεζία 

35 
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θαη εθθνξά ηνπ, ζην παζίγλσζην πηα «This is Sparta», πνπ ιέεη ν θαηά Υφιηγνπλη 

Λεσλίδαο ζηνπο «Σξηαθφζηνπο», πνληάξεη θαη πάιη ζηελ ειιεληθφηεηα, θαη 

κάιηζηα κηα ζθιεξή, κέρξη ζαλάηνπ απνθαζηζκέλε ειιεληθφηεηα. ε επφκελε 

έθδνζε κπνξεί λα δνχκε ηνλ παξηηάηε βαζηιηά λα ιέεη «κνιψλ ιαβέ», 

θξαηψληαο ηειεθάξηεο, αθνχ, σο γλσζηφλ, ζηνλ πιαζηφ θαη πιάλν θφζκν ηεο 

δηαθήκηζεο, ην απίζαλν θαη ην εμσθξεληθφ είλαη ηφζν ζπρλά φζν θαη ην 

ηεηξηκκέλν θαη ην ινγηθνθαλέο. 

 

Καη κηαο θαη ν ιφγνο πεξί γλεζηφηεηαο θαη ειιεληθφηεηαο, πνηεο αμίεο είλαη 

«γλήζηα ειιεληθέο»; Οη εηθαζίεο πεξηηηεχνπλ. Ρεηνξηθφ ην εξψηεκα θαη ηελ 

απάληεζή ηνπ ηε δίλεη κηα νινζέιηδε δηαθήκηζε ηνπ ΟΠΑΠ πνπ δεκνζηεχζεθε 

ζηηο εθεκεξίδεο ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο, ππφ ηνλ ηίηιν «Έξγν επζχλεο γηα ηελ 

θνηλσλία. Σν δηθφ καο παηρλίδη. Ζ δσή». Αληηγξάθσ ην ζρεηηθφ θείκελν, πνπ 

απιψο αλαπαξάγεη ζε ζπλνπηηθή κνξθή καδηθέο πεπνηζήζεηο, επί δεθαεηίεο 

θαιιηεξγεκέλεο απφ ηελ πνιηηεία, ηελ Δθθιεζία, ην ζρνιείν, ηνλ ζηξαηφ θαη ηα 

κέζα ελεκέξσζεο: «Σν δηθφ καο παηρλίδη είλαη έλα παηρλίδη κε αμίεο γλήζηα 

ειιεληθέο. Πνιηηηζκφο, Παηδεία, Τγεία, Αζιεηηζκφο. Αμίεο πνπ θάλνπλ ηε δσή 

καο πην φκνξθε, πην δεκηνπξγηθή. Αμίεο πνπ ζηεξίδνπκε έκπξαθηα, κε πςειφ 

αίζζεκα θνηλσληθήο επζχλεο, κε πξνζήισζε θαη κε πάζνο»... 

 

Δίλαη φλησο «γλήζηα ειιεληθή αμία» ν Αζιεηηζκφο κε ηφζε βία ζηα γήπεδα, ηφζε 

θαξκαθνρεκηθή «βνήζεηα» θαη ηφζν άγξηα εθκεηάιιεπζε ηνπ αζιεηηζκνχ απφ 

πνιηηηθνχο θαη επηρεηξεκαηίεο; Δίλαη πξάγκαηη «γλήζηα ειιεληθή αμία» ν 

Πνιηηηζκφο, ζήκεξα, φηαλ ηα θνλδχιηα πνπ ηνπ ραιαιίδεη θαη’ έηνο ν θξαηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο είλαη κηθξφηεξα θαη απφ ηα επί δεθαεηίεο ζηάζηκα θνλδχιηα πνπ 

απνξξνθά ε εθπαίδεπζε θαη φηαλ ακθηζβεηείηαη αθφκα θαη ε ειεπζεξία ηεο 

ηέρλεο, ε επηηήξεζε ηεο νπνίαο αλαηίζεηαη ζηηο δησθηηθέο αξρέο; ζν γηα ην αλ ε 

Τγεία είλαη «γλήζηα ειιεληθή αμία», αο ππνκλεζζνχλ ειάρηζηα απφ ηα βαξχηαηα 

ηξαχκαηά ηεο: ν ζάλαηνο δχν λενγλψλ, λεπίνπ επεηδή δελ ππήξραλ ζεξκνθνηηίδεο, 

ην πνιχσξν κπιαθ άνπη ηνπ λνζνθνκείνπ Μεηαμά επεηδή «έλα ηξσθηηθφ 

πξνθάιεζε ππξθαγηά», νη 150 θιίλεο εληαηηθήο ζεξαπείαο πνπ παξακέλνπλ 

αλελεξγέο, ε έιιεηςε αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ ζην Ηππνθξάηεην. Μνιαηαχηα, ζε 

πξφζθαηε δεκνζθφπεζε, ν ππνπξγφο Τγείαο θξίζεθε άμηνο απφ ην 40% ησλ 

εξσηεζέλησλ, απνζπψληαο ηελ ηξίηε ζέζε ζηνλ θαηάινγν ησλ «επηηπρεκέλσλ 

ππνπξγψλ». ζν γλσξίδσ, πάλησο, νχηε ε ακλεζία νχηε ε αθξηζία δηαθεκίδνληαη 

ζαλ «γλήζηεο ειιεληθέο αμίεο». [664] Άξεο Γηαβξήο 

 
Παληειήο Μπνπθάιαο, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 10/6/2007 (δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 36 
 
 

Ανθρώπινα δικαιώματα, φτώχεια και κοινωνικόσ αποκλειςμόσ  
 

Ζ θηψρεηα είλαη ζπρλά ε αηηία αιιά θαη ην απνηέιεζκα ηεο παξαβίαζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Παξ’ φια απηά, ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αθξαία αλέρεηα 

θαη ζηελ θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ παξακέλεη ζην πεξηζψξην 

ηνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ. Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί 

κεγαιχηεξε πξνζνρή ζε απηήλ ηελ ηφζν θαίξηα, αλ θαη ζπρλά παξακειεκέλε 

ζρέζε, ε θεηηλή Γηεζλήο Ζκέξα Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ, 

είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ αγψλα θαηά ηεο θηψρεηαο. Σν γεγνλφο απηφ δελ πξέπεη λα 

απνηειέζεη κφλν κηα επθαηξία γηα πξνβιεκαηηζκφ, αιιά θαη κηα έθθιεζε πξνο ηηο 

θπβεξλήζεηο θαη ηηο νξγαλψζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ λα δηαζθαιίζνπλ 

γηα φινπο κηα δσή κε αμηνπξέπεηα. 

 

ια ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα –ε ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ, 

ην δηθαίσκα ζηελ ηξνθή, ζηελ εξγαζία, ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ζηε 

ζηέγαζε– είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα ηνλ θησρφ πιεζπζκφ θαζψο ε θηψρεηα 

θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο δηαθξίζεηο, ηελ άληζε 

πξφζβαζε ζε πφξνπο θαη επθαηξίεο, ηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ζηηγκαηηζκφ. 

 

Χζηφζν, ε απνζηέξεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, θαζηζηά πην δχζθνιν γηα ηα 

θησρά θνηλσληθά ζηξψκαηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε βαζηθνχο πφξνπο θαη ππεξεζίεο. ε πνιιέο θνηλσλίεο, ε 

πξνζπάζεηα ησλ θησρψλ αλζξψπσλ λα απνιαχζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ζηε ζηέγαζε παξεκπνδίδεηαη, 

απιψο θαη κφλν επεηδή δελ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα νηθνλνκηθά κέζα. Απηφ, κε 

ηε ζεηξά ηνπ, παξαθσιχεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δεκφζηα δσή, ηε δπλαηφηεηά 

ηνπο λα επεξεάζνπλ ηηο πνιηηηθέο πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ηελ πξνζθπγή ηνπο ζε 

έλδηθα κέζα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο. 

 

Δλ νιίγνηο, θηψρεηα δελ ζεκαίλεη κφλν αλεπαξθή εηζνδήκαηα θαη πιηθά αγαζά, 

αιιά θαη έιιεηςε πφξσλ, επθαηξηψλ θαη ζπλζεθψλ αζθάιεηαο, έιιεηςε πνπ 

ππνλνκεχεη ηελ αμηνπξέπεηα θαη θάλεη ηνπο θησρνχο αθφκε πην επάισηνπο. Ζ 

θηψρεηα έρεη λα θάλεη επίζεο κε ηελ εμνπζία: θαζνξίδεη ην πνηνο ηελ αζθεί θαη 

πνηνο φρη, ηφζν ζηε δεκφζηα δσή φζν θαη ζηελ νηθνγέλεηα. Σν λα θηάζεη θαλείο 

ζηελ θαξδηά ηνπ ζχλζεηνπ πιέγκαηνο ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο ζην πνιηηηθφ, 

νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεδίν είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη 

αληηκεηψπηζε παγησκέλσλ κνξθψλ δηαθξίζεσλ, αληζνηήησλ θαη απνθιεηζκψλ 

πνπ θαηαδηθάδνπλ ηα άηνκα, ηηο θνηλσλίεο θαη ηνπο ιανχο ζε πνιιέο γεληέο 

θηψρεηαο. 

 

Δλ ηνχηνηο, ε θηψρεηα ζπρλά ζεσξείηαη σο κηα ιππεξή αιιά ηπραία θαηάζηαζε ή 

σο έλα αλαπφθεπθην απνηέιεζκα απνθάζεσλ θαη γεγνλφησλ πνπ 

36 
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δηαδξακαηίδνληαη θάπνπ αιινχ, ή αθφκε σο κηα θαηάζηαζε γηα ηελ νπνία 

απνθιεηζηηθή επζχλε έρνπλ φζνη ηελ πθίζηαληαη. Μηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε κε 

βάζε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δελ ζα αληηπαιέςεη κφλν ηνπο κχζνπο θαη ηηο 

ιαζεκέλεο αληηιήςεηο γχξσ απφ ηνλ θησρφ πιεζπζκφ, αιιά ζα βνεζήζεη, θη απηφ 

είλαη ίζσο ζεκαληηθφηεξν, ζηελ εμεχξεζε βηψζηκσλ θαη δηθαηφηεξσλ ιχζεσλ, 

ηθαλψλ λα νδεγήζνπλ ζηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο. 

 

Αζρεηα κε ηελ έιιεηςε πφξσλ, ηα θξάηε κπνξνχλ λα ιάβνπλ άκεζα κέηξα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο. Ζ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ, γηα παξάδεηγκα, ζα 

άλνηγε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηνλ δξφκν γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ θησρψλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ζα έδηλε ζηηο γπλαίθεο θαη ηηο κεηνλφηεηεο πξφζβαζε ζηελ 

απαζρφιεζε. Ζ παηδηθή ζλεζηκφηεηα κπνξεί λα κεησζεί κέζσ απνηειεζκαηηθψλ, 

ρακεινχ θφζηνπο θαη ρακειήο ηερλνινγίαο παξεκβάζεσλ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, 

ηα θξάηε πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξάζρνπλ βνήζεηα ζα πξέπεη λα βγνπλ κπξνζηά 

θαη λα βνεζήζνπλ. 

 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε απάζεηα θαη ε ζηελή αληίιεςε πεξί εζληθνχ 

ζπκθέξνληνο κπνξεί λα ζηαζεί εκπφδην ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ 

εμέιημε, πξνθαιψληαο ηφζε δεκηά φζε θαη νη δηαθξίζεηο. Σνλ ρξφλν πνπ πέξαζε, 

ν πξφεδξνο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο Πνι Γνχιθνβηηο, ππνγξάκκηζε φηη «δελ 

δηθαηνινγείηαη εζηθά νη πινχζηεο ρψξεο λα δαπαλνχλ 280 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα θάζε ρξφλν –πνζφ πνπ ζρεδφλ ηζνχηαη κε Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ 

ηεο Αθξηθήο θαη ηεηξαπιάζην ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηεο δηεζλνχο αλαπηπμηαθήο 

βνήζεηαο– γηα ηε ζηήξημε ησλ αγξνηψλ ηνπο». 

 

Καζψο έλαο ζηνπο επηά θαηνίθνπο απηνχ ηνπ θφζκνπ καζηίδεηαη απφ ηελ πείλα, ε 

ελ ιφγσ ειεπζεξία εμαξηάηαη απφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, πνπ απνηειεί 

κία απφ ηηο ζνβαξφηεξεο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. [611] 

 
Λνπίο Αξκπνχξ (Louise Arbour), Τπάηε Αξκνζηήο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, 

Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 9/12/2006 (δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 37 
 
 

«Εθνικιςτικού» προβληματιςμού 
 

Οη θαηά θαηξνχο αλεγθέθαιεο αληηδξάζεηο ζπγθεθξηκέλσλ θαηά δήισζε 

«εζληθνπαηξησηψλ» ζρνιηάδνληαη ζπλήζσο αξλεηηθά γηα ηε δεκηά πνπ πξνθαινχλ 

ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο λα θηλεζεί πξνο ην κέιινλ. Ζ θξηηηθή δελ είλαη 

άζηνρε, ε δεκηά φκσο δελ είλαη κφλν απηή. Οη άλζξσπνη πνπ ραηξεηνχλ λαδηζηηθά 

ζηηο θεξθίδεο ηνπ γεπέδνπ, φπσο θαη νη ιηγφηεξν αθξαίνη (αιιά πνιχ ππέξηεξνη 

ζε αξηζκφ) πνπ εμεγείξνληαη γηα έλα βηβιίν Ηζηνξίαο ηνπ Γεκνηηθνχ, δελ 

παξαθσιχνπλ κφλν ηελ νκαιή πξφνδν πξνο έλα «πνιππνιηηηζκηθφ κέιινλ». 

Πεηπραίλνπλ θαη λα απαμηψζνπλ θάζε ζνβαξή αληίξξεζε ή επηθχιαμε απέλαληη 

ζην κέιινλ απηφ. Άξεο Γηαβξήο 

 

Πίζσ απφ ηα «εζληθηζηηθά» επηρεηξήκαηα δελ θξχβνληαη πάληνηε ν θαλαηηζκφο 

θαη ε βιαθεία, αιιά ζπρλά έλαο εηιηθξηλήο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε 

κεηαβαιιφκελε κνξθή θξαηψλ θαη θνηλσληψλ θαη ηνλ αληίθηππφ ηεο. Σα 

πςσκέλα ρέξηα ησλ λενλαδηζηψλ θαη νη άλαξζξεο θξαπγέο γηα ηα ζρνιηθά βηβιία 

ζπκβάιινπλ ζηνλ ζπιιήβδελ παξακεξηζκφ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ απηνχ σο 

βιαθψδνπο θαη εμηξεκηζηηθνχ. Καη φηαλ αθφκε κία κεγάιε πιεηνςεθία έξρεηαη 

λα ηνλ εθθξάζεη κε ηελ ςήθν ηεο, φπσο ζην δεκνςήθηζκα ηεο Γαιιίαο γηα ην 

Δπξσζχληαγκα, ε ξεηζηληά δελ θεχγεη. Οη ςεθνθφξνη, ππνζηεξίδεηαη, 

παξαζχξζεθαλ απφ ηνπο θαλαηηθνχο Οη αλεζπρίεο ηνπο δελ παχνπλ λα είλαη 

αλφεηεο. 

 

Καη φκσο, ε ακεραλία ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζηε κεηαβνιή ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ζην νπνίν δνπλ, δελ είλαη αδηθαηνιφγεηε θαη, ην θπξηφηεξν, δελ είλαη πάληνηε 

αλνξζνινγηθή. Με αθνξκή π.ρ. ηελ πεληεθνζηή επέηεην ηεο ίδξπζεο ηεο ΔΟΚ 

ππήξμε αθζνλία ζρνιίσλ γηα ην βξαδχ ζεκεξηλφ βάδηζκα ηεο Έλσζεο θαη γηα ηελ 

αλαζηαιηηθή δχλακε πνπ αζθείηαη ζηελ πξφνδν ηεο απφ ηηο εζληθέο επηθπιάμεηο. 

Οη επηθπιάμεηο απηέο, φκσο, δελ είλαη   δηαπνηηζκέλεο κφλν απφ αμηψζεηο 

πξσηνθαζεδξίαο θάζε εζλφηεηαο έλαληη ησλ άιισλ. Δπηθπιαθηηθνί είλαη θαη 

αξθεηνί επξσπατζηέο πνπ δε ληψζνπλ ηνλ ιαφ ηνπο θαζφινπ  πεξηνχζην, 

πξνβιεκαηίδνληαη φκσο φηαλ βιέπνπλ φηη ην εζληθφ θξάηνο ην νπνίν ειέγρνπλ 

(φρη κφλν κε εθινγέο, αιιά θαη κε δηαδειψζεηο θαη απεξγίεο) εθρσξεί φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο ζε ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο. ηνπο νπνίνπο δελ 

ειέγρνπλ θαζφινπ. Γηα ηελ αλαζεψξεζε κεξηθψλ άξζξσλ ηνπ πληάγκαηνο 

«δαπαλψληαη», φπσο είδακε, δηαδνρηθέο ςεθνθνξίεο θαη κεγάιε πνιηηηθή έληαζε. 

Καη φκσο, απηφ ην χληαγκα κπνξεί λα αλαζεσξεζεί ζηελ πξάμε κε κία απιή 

θνηλνηηθή νδεγία. Οη επηθπιάμεηο απέλαληη ζε απηφ δχζθνια ζα ραξαθηεξίδνληαλ 

εζληθηζηηθέο. Άξεο Γηαβξήο 

 

Σα πξάγκαηα γίλνληαη αθφκε δπζθνιφηεξα φηαλ ζπλεθηηκάηαη ε αβεβαηφηεηα γηα 

ηε θπζηνγλσκία ηνπ νξγαληζκνχ, ζηνλ νπνίνλ εθρσξείηαη ε εζληθή θξαηηθή 
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εμνπζία. Ση αιεζηλά πνιηηηθφ μέξνπκε γηα ηε κειινληηθή Δπξψπε; Αθφκε θαη αλ 

δελ πηνζεηεί θαλείο ηνλ νξηζκφ ηνπ Καξι κηη φηη ε νπζία ηεο πνιηηηθήο έγθεηηαη 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ερζξνχ, δχζθνια κπνξεί λα θαληαζηεί γλήζηα πνιηηηθή 

ελφηεηα πνπ δελ αληηκεησπίδεη ηα θαίξηα Εεηήκαηα ηεο ηζρχνο θαη ηεο θαηαλνκήο 

ηνπ πινχηνπ. Οη αλαθνξέο ζηνλ αλζξσπηζκφ θαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα είλαη 

εχερεο, δελ εμεγνχλ φκσο ζε ηη ζα ζπλίζηαηαη ε Δπξσπατθή «Έλσζε», αλ δελ 

θηινδνμεί λα έρεη θνηλφ ηζρπξφ πξφζσπν απέλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο, λα 

δηαζθαιίζεη ηθαλφ κεξίδην ηνπ δηεζλνχο πξντφληνο θαη λα ξπζκίδεη θαηά ηξφπν 

απνδεθηφ απφ ηνπο πνιίηεο ηεο ηε δηαλνκή ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο. Αλ πξφθεηηαη 

λα πεξηνξηζηεί ζηνλ ξφιν κηαο λενθηιειεχζεξεο αγνξάο, νη πνιίηεο «ηεο» είλαη 

εχινγν λα αξλεζνχλ, ρσξίο λα είλαη θαζφινπ ζνβηληζηέο. Μπνξεί θαλείο λα 

δέρεηαη λα πεξηέιζεη ε ρψξα ηνπ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Γεξκαλίαο ή ηεο Γαιιίαο, 

αιιά φρη ππφ ηνλ έιεγρν ελφο κνξθψκαηνο, ην νπνίν είλαη άγλσζην πνχ νδεχεη 

θαη πνηνο ην εμνπζηάδεη. 

 

Αλ ηα ξάζα θαη νη λαδηζηηθνί ραηξεηηζκνί ζπκβάιινπλ ζηνλ παξακεξηζκφ απηψλ 

ησλ «εζληθηζηηθψλ» πξνβιεκαηηζκψλ, ε δεκηά κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε 

απφ κεξηθέο άζιηεο εηθφλεο ζηα γήπεδα ή απφ ηε δηφξζσζε ελφο ζρνιηθνχ βηβιίνπ 

Ηζηνξίαο. [569] Άξεο Γηαβξήο 

 
Γεκήηξεο Καζηξηψηεο, Σν Βήκα, 31/3/2007  

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 38 
 
 

Μια φορϊ και ϋναν καιρό...   
 
Πξφζθαηα, δηάβαζα έλα ζχληνκν άξζξν ζρεηηθά κε κηα δεκνζθφπεζε πνπ 

δηελεξγήζεθε ζηε Βξεηαλία, ε νπνία θαηεδείθλπε φηη ην έλα ηέηαξην ησλ Άγγισλ 

ζεσξεί πσο ν Γνπίλζηνλ Σζφξηζηι είλαη έλα θαληαζηηθφ πξφζσπν, φπσο επίζεο ν 

Μαράηκα Γθάληη θαη ν Σζαξιο Νηίθελο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πνιινί απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο δήισζαλ φηη ν έξινθ Υνικο, ν Ρνκπέλ ησλ Γαζψλ ήηαλ φινη ηνπο 

αιεζηλά πξφζσπα. Άξεο Γηαβξήο 

 

Ζ πξψηε κνπ αληίδξαζε ήηαλ λα κελ ην πάξσ θαηάθαξδα. Γελ εθπιήζζνκαη πνπ 

πνιινί πηζηεχνπλ φηη ν Υνικο θαη ν Ρνκπέλ ππήξμαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Δμάιινπ έρεη ζηεζεί κηα νιφθιεξε «επηρείξεζε Υνικο» θαη ν θφζκνο κπνξεί λα 

επηζθεθζεί ην δηακέξηζκα ζηελ Μπέηθεξ ηξηη, φπνπ ππνηίζεηαη φηη έδεζε ν 

θαληαζηηθφο ληεηέθηηβ.  

 

Ζ εηθφλα γηα ην παξειζφλ, αθφκε θαη ην πξφζθαην, παξακέλεη πνιχ ζνιή. Σν 

θαηαιαβαίλνπκε φηαλ ξσηάκε λένπο αλζξψπνπο. Δδψ ζηελ Ηηαιία, έρσ δηαβάζεη 

γηα δηαγσλίζκαηα απφ ηα νπνία θαίλεηαη φηη νξηζκέλνη θνηηεηέο πηζηεχνπλ πσο ν 

πξψελ πξσζππνπξγφο Άιλην Μφξν (ν νπνίνο δνινθνλήζεθε ην 1978) ήηαλ κέινο 

ησλ Δξπζξψλ Σαμηαξρηψλ (ηεο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο πνπ ηνλ ζθφησζε). 

Δίλαη πηζαλφ λα ζθεθηεί θάπνηνο φηη έρεη πεξάζεη πνιχο θαηξφο απφ ηφηε: Γηαηί 

έλαο 18ρξνλνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνηνο βξηζθφηαλ ζηελ εμνπζία 50 ρξφληα 

πξνηνχ γελλεζεί;  

 

Σν ζέκα είλαη φηη ε ζρέζε καο κε ην παξειζφλ έρεη αιιάμεη. Τπήξρε κηα επνρή 

πνπ καο ελδηέθεξε πνιχ ην παξειζφλ, δηφηη νη πιεξνθνξίεο γηα ην ηφηε παξφλ 

ήηαλ κάιινλ ειάρηζηεο –νη παιηέο εθεκεξίδεο έιεγαλ φ, ηη είραλ λα πνπλ κέζα ζε 

νθηψ κφλν ζειίδεο. Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ζχγρξνλν θαηλφκελν, καο 

ηξνθνδνηνχλ κε κηα ηεξάζηηα πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ γηα ην παξφλ, θαη αλ 

«ζεξθάξσ» ζην Γηαδίθηπν κπνξψ λα κάζσ γηα εθαηνκκχξηα πξάγκαηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηνλ θφζκν ζήκεξα.  

 

Σν παξειζφλ γηα ην νπνίν καο κηινχλ ηα κέζα ελεκέξσζεο κέζσ ηνπ Υφιηγνπλη –

ηζηνξίεο γηα ηνπο ξσκαίνπο απηνθξάηνξεο, ηνλ άγγιν βαζηιηά ηεο κεζαησληθήο 

επνρήο Ρηράξδν ηνλ Λενληφθαξδν θαη γηα ηηο κάρεο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ– καο απνθαιχπηεηαη καδί κε ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ην παξφλ, κε 

απνηέιεζκα λα δπζθνιεχεηαη θαλείο λα ζπιιάβεη ηε ρξνληθή απφζηαζε κεηαμχ 

ηνπ πάξηαθνπ θαη ηνπ Ρηράξδνπ Α΄. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θαληαζηηθνχ θαη ηνπ 

πξαγκαηηθνχ κπεξδεχεηαη ή ηνπιάρηζηνλ ράλεη ηελ νπζία ηεο. Γηαηί πξέπεη έλα 

παηδί πνπ βιέπεη κηα ηαηλία ζηελ ηειεφξαζε λα πηζηεχεη φηη ν πάξηαθνο ππήξμε 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα; Ή φηη ν Ηβάλ ν Σξνκεξφο ήηαλ αιεζηλφ πξφζσπν, ελψ ν 
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ηπξαλληθφο απηνθξάηνξαο Μηλγθ ηνπ πιαλήηε Μφλγθν φρη, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη 

δπν ηνπο κνηάδνπλ πνιχ κεηαμχ ηνπο;  

 

ηνλ ακεξηθαληθφ πνιηηηζκφ, απηή ε ζχγρπζε κεηαμχ ηνπ παξφληνο θαη ηνπ 

παξειζφληνο αληηκεησπίδεηαη κε επηδεηθηηθή αδηαθνξία. Δίλαη επίζεο πηζαλφ λα 

ζπλαληήζεη θαλείο θαζεγεηέο Φηινζνθίαο, νη νπνίνη πηζηεχνπλ φηη δελ έρεη θακία 

αμία λα γλσξίδνπκε ηη είπε ν Καξηέζηνο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ηνπ ζθέπηεζζαη, 

δεδνκέλνπ φηη απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη ζήκεξα είλαη ηη ιέλε νη γλσζηηθέο 

επηζηήκεο γηα ην ζέκα απηφ. Οη άλζξσπνη απηνί μερλνχλ φκσο φηη νη γλσζηηθέο 

επηζηήκεο έθηαζαλ ζην ζεκείν πνπ είλαη ζήκεξα, εηδηθά ράξε ζηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ πνπ μεθίλεζε απφ ηνπο θηινζφθνπο ηνπ 17νπ αηψλα. 

Δγθαηαιείςακε ηε ζπλήζεηα λα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο 

γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην παξφλ.  

 

Πνιινί πηζηεχνπλ φηη ην παιηφ ξεηφ πνπ ιέεη φηη ε ηζηνξία είλαη ζνθή δαζθάια 

ηεο δσήο απνηειεί κηα θνηλνηππία. Γελ ππάξρεη, σζηφζν, ακθηβνιία φηη αλ ν 

Υίηιεξ είρε κειεηήζεη πξνζεθηηθά ηελ επηρείξεζε ηνπ Ναπνιένληα ζηε Ρσζία, 

δελ ζα έπεθηε ζηελ ίδηα παγίδα. Δθ πξψηεο φςεσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα 

άβπζζνο κεηαμχ ηνπ βξεηαλνχ αλφεηνπ πνπ πηζηεχεη φηη ν Σζφξηζηι ήηαλ έλα 

θαληαζηηθφ πξφζσπν θαη ηνπ Υίηιεξ, ν νπνίνο εηζέβαιε ζηε Ρσζία πεπεηζκέλνο 

φηη ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ ζα «ηέιεησλαλ ηε δνπιεηά» κέζα ζε κεξηθέο εβδνκάδεο. 

Γελ είλαη φκσο έηζη. Έρνπκε λα θάλνπκε κε ηελ ίδηα ζνιή αληίιεςε ηεο ηζηνξηθήο 

δηάζηαζεο. [586] Άξεο Γηαβξήο 

 
Οπκπέξην Έθν (Umberto Δco), ΣΟ ΒΖΜΑ, 19/4/2008 

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 39 
 
 

Ύποπτοι... από κούνια 
 

Δδψ θαη αξθεηφ θαηξφ ε Βξεηαλία έρεη ζηξαθεί ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο πξφιεςεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο ησλ αλειίθσλ. 

Έρνπλ δνθηκαζηεί δηάθνξα ζρήκαηα κε ζηφρν ηε ζηήξημε ησλ επάισησλ λέσλ, 

είηε ζε επίπεδν νηθνγέλεηαο είηε κέζα ζην ζρνιείν, ηα νπνία είραλ ελίνηε 

ηδηαίηεξα παξεκβαηηθφ ραξαθηήξα, φπσο ε δεκηνπξγία εηδηθψλ ζρνιείσλ θαη κηα 

ζεηξά κέηξσλ θαηά ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (Asbos). Καη ηψξα, ε 

βξεηαληθή θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα θηάζεη ηελ πξφιεςε ζηα άθξα: ηα παηδηά πνπ 

θηλδπλεχνπλ λα εκθαλίζνπλ ζην κέιινλ βίαηε ή εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζα 

εληνπίδνληαη κφιηο γελληνχληαη θαη κεγαιψλνληαο ζα έρνπλ δίπια ηνπο «ζνχπεξ-

ληαληάδεο», πνπ ζα ηα θαζνδεγνχλ καθξηά απφ ηηο θαθνηνπηέο! 

 

Ζ ηδέα, πνπ ζπκίδεη θάηη απφ ζελάξην επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, είλαη ε εμήο: νη 

καίεο, νη γηαηξνί θαη νη λνζνθφκεο ζα θιεζνχλ λα εληνπίδνπλ θαηά ηελ επαθή 

ηνπο κε ηηο κέιινπζεο κεηέξεο ηηο νηθνγέλεηεο εθείλεο ζηηο νπνίεο επηθξαηνχλ 

«ρανηηθέο» ζπλζήθεο θαη ησλ νπνίσλ ηα παηδηά θηλδπλεχνπλ λα ζηξαθνχλ 

αξγφηεξα ζηα λαξθσηηθά θαη ζην έγθιεκα. Οη πξνβιεκαηηθέο απηέο νηθνγέλεηεο 

ζα ιακβάλνπλ ηε βνήζεηα εηδηθψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα γελληνχληαη ηα παηδηά 

ηνπο, ψζηε λα αληηζηαζκηζηνχλ νη ελδερφκελεο θαθέο επηξξνέο. χκθσλα κε 

θπβεξλεηηθά έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηεο θπξηαθάηηθεο 

«Ηληηπέληελη», ε θπβέξλεζε ζθνπεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεη απηφ ην ζχζηεκα 

έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα δηαιχζεη ηνλ θαχιν θχθιν ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Άξεο Γηαβξήο 

 

Ζ θίλεζε απηή έξρεηαη έπεηηα απφ έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη «ε έγθαηξε 

παξέκβαζε» πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ εηψλ κπνξεί λα «κεηψζεη ηελ 

αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη άιια αξλεηηθά επαθφινπζα ζηε κεηέπεηηα δσή». 

Οη έξεπλεο δείρλνπλ επίζεο φηη ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πην 

δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο, έρνπλ 100 θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

θάλνπλ θαηάρξεζε αιθνφι, λα δηαπξάμνπλ εγθιήκαηα ή λα πάξνπλ λαξθσηηθά 

πξηλ θηάζνπλ ζηα 15 απ’ φ, ηη ηα παηδηά πνπ δνπλ ζε έλα ζηαζεξφ πεξηβάιινλ. 

Παξφκνηα πξνγξάκκαηα έρνπλ εθαξκνζηεί ζηηο ΖΠΑ θαη ζηε Νέα Εειαλδία, 

φπνπ παηδηά πνπ ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα αλαπηχμνπλ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά, δηδάρζεθαλ πψο λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα θαη λα αιιειεπηδξνχλ ζην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, πψο λα ρεηξίδνληαη ηνλ ζπκφ ηνπο ή έλα πξφβιεκα πγείαο 

θαη πψο λα θάλνπλ θηιίεο κε ζπλνκειίθνπο ηνπο. Καη ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη 

πσο ήηαλ ζεηηθά γηα ηε κεηέπεηηα εμέιημή ηνπο. 

 

Αλεμαξηήησο πξνζέζεσλ, ε βξεηαληθή θπβέξλεζε θηλδπλεχεη θπζηθά λα 

θαηεγνξεζεί γηα νηθνγελεηαθφ παξεκβαηηζκφ θαη γηα ζηηγκαηηζκφ ησλ κσξψλ απφ 

ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπο. Πξάγκαηη, ζηα εζσηεξηθά έγγξαθα εθθξάδνληαη νη 
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επηθπιάμεηο ησλ ππνπξγψλ, πνπ αλεζπρνχλ κήπσο δψζνπλ ηελ εληχπσζε φηη 

«ζηακπάξνπλ» νηθνγέλεηεο βάδνληάο ηηο ζηε ιίζηα παξέκβαζεο. Οη εηδηθνί ηνχο 

πξνεηδνπνηνχλ λα είλαη πξνζεθηηθνί θαη λα κελ «πξνβιέπνπλ» φηη θάπνηα παηδηά 

ζα γίλνπλ παξαβάηεο, αιιά λα κηινχλ γηα ηελ αλάγθε «θαιχηεξεο αλαγλψξηζεο 

ηνπ θηλδχλνπ θαη θαηαιιειφηεξεο ππνζηήξημεο πξνηνχ ηα πξνβιήκαηα 

θιηκαθσζνχλ».  

 

Ζ θπβέξλεζε ζα δεκνζηνπνηήζεη ηα πιήξε ζρέδηά ηεο γηα ην πψο ζθνπεχεη λα 

βνεζήζεη παξαβαηηθέο νηθνγέλεηεο, έθεβεο κεηέξεο θαη άηνκα πνπ απαζρνινχλ 

ζπλερψο ηελ αζηπλνκία, ηνλ εξρφκελν επηέκβξην. Πέξα απφ ηελ θνηλσληθή 

κέξηκλα, έρεη θαη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα λα εθαξκφζεη ην ζχζηεκα 

έγθαηξεο παξέκβαζεο, θαζψο ππνινγίδεη φηη ζα γιηηψζεη εθαηνκκχξηα ιίξεο: κηα 

έθεβε κεηέξα ζηνηρίδεη ζηνλ θνξνινγνχκελν πνιίηε 60.000 ιίξεο ηα πέληε πξψηα 

ρξφληα θαη ην θξάηνο δαπαλά 21 δηζεθαηνκκχξηα ιίξεο ηνλ ρξφλν γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο. 

 

Χζηφζν, αθφκε θη αλ φια δείρλνπλ φηη κάιινλ πξφθεηηαη γηα κηα θίλεζε πξνο ηε 

ζσζηή θαηεχζπλζε, πξφθεηηαη γηα κία απφ εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πάξα 

πνιιά πξάγκαηα κπνξνχλ λα πάλε ζηξαβά ζηελ πξάμε, θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ 

λα πξνβιεθζνχλ φιεο νη πηζαλέο αληηδξάζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ. Κη απηέο κπνξεί 

λα ζεκάλνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ελφο θαινπξναίξεηνπ ζρεδίνπ θαη ελφο 

πξαθηηθνχ δηαρσξηζκνχ κε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο. [564] Άξεο Γηαβξήο 

 
Λήδα Παπαδνπνχινπ, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ, 22/7/2006  

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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Κεύμενο 40 
 
 

Η τϋχνη τησ επιβρϊδυνςησ... 
 
 

Ο ρξόλνο είλαη κε ην κέξνο κνπ. 

Rolling Stones 

 
Ο Σδφξηδ Ρίηδεξ, ζην θιαζηθφ πιένλ πφλεκα «Ζ καθληνλαιληνπνίεζε ηεο 

θνηλσλίαο» (The macdonaldization of society) κηιάεη γηα ηηο ηξεηο θπξίαξρεο αμίεο 

πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ θαζη θνπλη: «Σαρχηεηα, κεηξεζηκφηεηα, 

απνδνηηθφηεηα». Απφ ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη κεηά ε ηαρχηεηα ππήξμε 

πάληα ην θαζνξηζηηθφ δεηνχκελν, φρη κφλν ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο, αιιά θαη ζηηο 

κεηαθνξέο θαη ηελ επηθνηλσλία. Σαρχηεξα απηνθίλεηα, ηαρχηεξνη ππνινγηζηέο, 

πην γξήγνξε αληαιιαγή κελπκάησλ, ηαρχηεξε πιεξνθφξεζε, πην γξήγνξνη 

ξπζκνί δσήο, αθφκα θαη απηή ε δηαζθέδαζή καο ζπκππθλψλεηαη ζε ρξφλνπο πνπ 

κεηξηνχληαη κε bpm, ηα «ρηππήκαηα ην ιεπηφ» ηνπ κεηξνλφκνπ, ην γξήγνξν θαη 

κνλφηνλν ληάπα ληνχπα πνπ θπξηεχεη ηε ζθπιν-ηξαλο εθδνρή ησλ ζχγρξνλσλ 

κνπζηθψλ ηδησκάησλ. 

 

ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ε ηαρχηεηα ζην κνληάδ είλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο 

εκπνξηθφηεηαο, ελψ ζηελ ηειεφξαζε είλαη εληππσζηαθφο ν ξπζκφο πνπ 

ελαιιάζζνληαη ηα πιάλα ηφζν ζηηο αζηπλνκηθέο ζεηξέο φζν θαη ζηα δειηία 

εηδήζεσλ, ζε κηα θαηαξξαθηψδε δηαδνρή καληάησλ ηνπ ιάηθ-ζηάηι, 

ερζξνπξαμηψλ θαη αηκαηεξψλ ηξαγσδηψλ. 

 

Ο πνιηηηζκφο ηεο ηαρχηεηαο δίλεη ηελ εληχπσζε φηη ηξέρεη κε ηα ρίιηα, ελψ δελ 

θάλεη παξά θχθινπο γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. Σν απηνθίλεην, απηφο ν 

ηπξαλλφζαπξνο ξεμ ηνπ 20νχ αηψλα πνπ έρεη παηήζεη γηα ηα θαιά ην γηγάληην θαη 

αλνηθνλφκεην πφδη ηνπ ζηνλ 21ν, είλαη ε θαη' εμνρήλ απφδεημε ηεο θαηλνκεληθήο 

ηαρχηεηαο ηνπ πνιηηηζκνχ θαζη θνπλη: φζν γίλνληαη κεγαιχηεξνη θαη 

πεξηζζφηεξνη απηνθηλεηφδξνκνη ηαρείαο θπθινθνξίαο, φζν κπαδψλεηαη ε γε θαη 

νηθνπεδνπνηείηαη ε χπαηζξνο, φζν πιεζαίλνπλ ηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο 

θαηαιπηηθά απηνθίλεηα ηφζν πέθηεη ν κέζνο φξνο ηεο ηαρχηεηαο ησλ 

απηνθηλήησλ κέζα ζηελ πφιε, ηφζν αζθπθηηνχλ νη νδεγνί ζε «θξαθαξηζκέλνπο» 

δξφκνπο, ηφζν εγθισβίδνληαη ζην κεηαιιηθφ ρσλεπηήξη ησλ ηελεθεδέλησλ 

θνπηηψλ ηδησηηθήο ρξήζεο. Άξεο Γηαβξήο 

 

Ίζσο ην απηνθίλεην είλαη ην ηδαληθφ ζχκβνιν γηα φια φζα πάλε ζηξαβά κε ηε 

ιεγφκελε «θνπιηνχξα ηεο ηαρχηεηαο»: ζρεδηαζκέλα γηα λα ππεξεηνχλ, λα 

ηξέρνπλ θαη λα καξζάξνπλ, θαηέιεμαλ λα αγθνκαρνχλ κε ξπζκνχο ρειψλαο, θάζε 

ρξφλν θαη πην αξγά. Ζ κείσζε ηεο ηαρχηεηάο ηνπο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε 

ηελ αχμεζε ηνπ ζηφινπ ησλ απηνθηλήησλ θαη αθνινπζεί ζηαζεξά ηε κείσζε ησλ 

επηβαηψλ αλά φρεκα. Ίζσο, φπσο ν παιαηφο κχζνο ηνπ ιαγνχ κε ηε ρειψλα, ε 
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πηνζέηεζε ελφο πην «αξγνχ» κνληέινπ δσήο, λα απνδεηρζεί ζε ηειηθή αλάιπζε 

πην γξήγνξν, πην απνηειεζκαηηθφ απφ ηελ αγρψδε αλάισζε ηεο ηαρείαο θαχζεο. 

Σν «ζπεχδε βξαδέσο» αληηηάζζεηαη σο αληίπαιν δένο ζην ζξίακβν ηεο 

ηαρχηεηαο. Καη κάιηζηα νη νπαδνί ελφο πην απνζηαζηνπνηεκέλνπ θαη αξγνχ 

ηξφπνπ δσήο κνηάδνπλ λα θεξδίδνπλ έδαθνο παγθνζκίσο. 

 

Σνπιάρηζηνλ απηφ δηαθαίλεηαη απφ ηελ εμάπισζε νξγαλψζεσλ φπσο ε «Slow 

Food», πνπ πξνζκεηξά πάλσ απφ 66.000 ζε φιν ηνλ θφζκν θαη δελ ππνζηεξίδεη 

απιά ην αξγφ καγείξεκα ελάληηα ζην θαζη θνπλη, αιιά δηεθδηθεί γεληθφηεξα ην 

δηθαίσκα ζηε ξάζπκε απφιαπζε θαη ηελ ήξεκε δσή, θφληξα ζηε βνπιηκηθή 

θαηαλάισζε θαη ηνλ αγρψδε βίν. Σν δηεζλέο πιένλ θίλεκα ηνπ «Slow Food», πνπ 

ηδξχζεθε πξηλ απφ 15 ρξφληα ζηελ Ηηαιία, έρεη ήδε απφ ην '99 κεηεμειηρζεί ζηελ 

θίλεζε «Slow Cities», θαζψο 33 ηηαιηθέο πφιεηο θηλνχληαη κε ηνπο ξπζκνχο ηεο 

βξαδχηεηαο: απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ ζην θέληξν ηεο 

πφιεο (κε ην ζθεπηηθφ φηη «ε θίλεζε είλαη πξνπάηνξαο ηνπ άγρνπο»), ελίζρπζε 

ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο (θφληξα ζηα 

«παγθνζκηνπνηεκέλα», κεηαιιαγκέλα ηξφθηκα) θαη θπζηθά δηνξγάλσζε 

καθξφζπξησλ θεζηηβάι, ζπκπνζίσλ θαη νκαδηθψλ γεπκάησλ, φπνπ νη 

ζπλδαηηπκφλεο απνιακβάλνπλ ην αληίζεην ηνπ «θαζη θνπλη».  

 

Οη πφιεηο ηνπ δηθηχνπ «Slow Cities» έρνπλ αγθαιηάζεη απηή ηε ινγηθή, 

επηβάιινληαο γηα παξάδεηγκα ζε φια ηα κηθξά κπαθάιηθα λα είλαη θιεηζηά θάζε 

Πέκπηε θαη Κπξηαθή. Απηφ φκσο δελ έρεη βιάςεη δηφινπ ηηο δνπιεηέο ηνπο, πνπ 

θάζε ρξφλν παξνπζηάδνπλ αχμεζε κέρξη θαη 15%, φπσο ππνζηεξίδεη ν Πάνιν 

αηνπξίλη, ηδξπηήο ηνπο δηθηχνπ Slow Cities θαη δήκαξρνο ηεο Γθξεβ, ηεο πξψηεο 

«αξγήο πφιεο». «Απηή είλαη ε δηθή καο απάληεζε ζηελ παγθνζκηνπνίεζε» 

δήισζε ν εκπλεπζηήο ηνπ θηλήκαηνο ηεο βξαδχηεηαο ζην «Newsweek», δίλνληαο 

ηελ επθαηξία ζην πεξηνδηθφ λα αλαθεξζεί δηζπξακβηθά ζηελ «αξγή επξσπατθή 

θνπιηνχξα» θαη ζε έλαλ αξγφ θαπηηαιηζκφ, αληίδνην ζηνλ ηνχξκπν θαπηηαιηζκφ 

ηεο ακεξηθαλνθξαηίαο. Άξεο Γηαβξήο 

 

Χξαία φια απηά, ζα έιεγε έλαο δχζπηζηνο, φκσο ην κεησκέλν σξάξην θαη ε 

πξνζσξηλή εξγαζία δελ είλαη ε απάληεζε ζηελ εμνλησηηθή δνπιεηά θαη ηηο 

ππεξσξίεο, αιιά ην απαξαίηεην ζπκπιήξσκά ηνπο. Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηα 

νηθνινγηθά πξντφληα γηα ηνπο ιίγνπο θαη εθιεθηνχο δελ είλαη ε απάληεζε ζηα 

κεηαιιαγκέλα ηξφθηκα, αιιά ην άιινζη γηα ηελ εμάπισζή ηνπο. [652] 

 
Αθξνδίηε Πνιίηε, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ, ΑΦΗΔΡΧΜΑ, 7/8/2001  

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 
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